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KRoNIKA

XVI. světový kongres hospodářských historiků, 
9.–13. července 2012, Stellenbosch, Jižní Afrika.

Ve dnech 9.–13. července 2012 se v jihoafrickém 
městě Stellenbosch konal již XVI. kongres hospodář-
ských historiků. Vedle International Economic His-
tory Association (IEHA) se na jeho pořádání podílely 
následující organizace – Economic History Society 
of Southern Africa a katedra ekonomie University of 
Stellenbosch. Ačkoliv v Evropě panovala červencová 
vedra, v Jižní Africe právě vrcholila zima, která před-
čila očekávání většiny účastníků, jichž se zde sešlo 
na 750 z 55 zemí světa. Ubytování v prostředí uni-
verzitních kolejí bylo zajímavou zkušeností zvláště ve 
srovnání s úrovní českých univerzitních kolejí. Luxus 
nikdo neočekával, ale absence jakéhokoliv systému 
topení byla vzhledem k nulovým venkovním teplotám 
poněkud deprimující.

Kongres byl slavnostně zahájen v univerzitním kos-
tele Kruiskerk vystoupením tradičních jihoafrických 
zpěváků a tanečníků. Úvodní projevy zazněly z úst 
představitelů univerzity ve Stellenboschi, ministra 
financí Jihoafrické republiky Pravina Gordhana a pro-
fesorů J. Robinsona a Davida Florence. Poté započal 
klasický kongresový běh. Mezi prvními sekcemi byla 
i „soutěžní“ sekce disertačních prací, zároveň byla 
zahájena výstava posterů v jedné z univerzitních bu-
dov. První večer po zahájení kongresu se v prostředí 
proslulého západokapského vinařství Spier odehrála 
slavnostní večeře spojená s ochutnávkou afrických 
specialit a jihoafrických vín.

Kongresový běh sledoval dnes již tradiční formát 
pětidenního rokování plenárních a paralelních sekcí. 
Rozsah sledovaných problémů a tematických okruhů 
byl nesmírně široký a bohužel i značně nepřehledný. 
Několik sekcí si bylo velmi podobných, dokonce na 
nich zčásti vystupovali i stejní mluvčí. Ačkoliv celá 
řada sekcí (jako např. 2.2c Work and the Life Course 
in Comparative Perspective organizátorů Andrease 
Eckerta a Josefa Ehmera, kde jako diskutující vystu-
poval Jürgen Kocka z Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung) byla velmi inspirativních, kon-
gres měl opět podobu konglomerátu workshopů, což 
bránilo intenzivnějšímu řešení„velkých témat“ či pro-
blémů, které by stálo za to probrat formou širokého 
mezinárodního fóra. Velkým obohacením bylo určitě 
vystoupení vybraných hostů: americké profesorky 
hospodářské historie University of Gothenburg Dei-
rdre McCloskey a harvardského profesora britského 
původu Jamese Robinsona (který mimojiné předsta-
vil svou nejnovější publikaci Why Nations Fail: The 
Origins of Power, Prosperity and Poverty, napsanou 
společně s Daronem Acemoglem; představování této 
knihy odborné veřejnosti se dělo formou diskuse se 

Stevem Broadberrym z London School of Econo-
mics). Dalšími knihami, které byly svými autory na 
kongresu představeny, byla práce Leighe Gardnera 
Taxing Colonial Africa: The Political Economy of Bri-
tish Imperialism a dílo Helen Paul The South Sea 
Bubble: an economic history of its origins and conse-
quences. 

Kongresový program byl obohacen celou řadou 
dalších akcí, např. diskusemi o nových knihách, pro-
dejními stánky věhlasných světových nakladatelství, 
kde bylo možné po celou dobu trvání akce nakoupit 
nejnovější odbornou literaturu za velmi přátelské 
ceny. Ve středu 11. července byli účastníci kongresu 
ve večerních hodinách přijati na místní radnici, kde se 
konala druhá společenská večeře. Ve čtvrtek 12. čer-
vence proběhlo generální shromáždění IEHA, na kte-
rém byla schválena roční účetní uzávěrka a zvoleno 
nové vedení. Během kongresu bylo zorganizováno 
i několik poznávacích výletů – do Kapského města 
a na Stolovou horu, za krásami oceánu na místa, kde 
je možné sledovat kolonie tučňáků a velryb, nebo vý-
let po místních vinařstvích, kterých je v tomto regionu 
JAR již od 17. století celá řada.

Česká účast byla navzdory vzdálenosti poměrně 
hojná. Kromě zástupce Centra pro hospodářské 
a sociální dějiny Ostravské univerzity dr. Hany Šúst-
kové, která vystoupila v sekci Gender and the Labor 
Market: Women’s Work and Household Strategies in 
Late 19th and Early 20th Century Europe s příspěv-
kem Why Should We Be Organized? Women Wor-
kers at the Turn of the 19th and 20th Centuries in the 
Czech Lands a zároveň představila poster CHSD, zde 
vystoupili také prof. Petr Vorel z Univerzity Pardu-
bice, který přednesl příspěvek European Merchant 
Trading Firms and the Export of the Precious Metals 
from the Kingdom of Bohemia during the 16th Cen-
tury, jenž zazněl v sekci pojmenované Mercantilism 
and Accounting Records: Comparative Analysis of 
the Priphery-Core Structure and Its Impacts on In-
digenous Market Players organizované Chryl Susan 
McWatters. Doc. Antonie Doleželová z Vysoké školy 
ekonomické v Praze vystupovala v sekci Globalizing 
Economic History: Beyond the Western Canon s pří-
spěvkem týkajícím se dějin a současného stavu bá-
dání na poli hospodářských dějin v českých zemích 
a na Slovensku. Na příspěvku spolupracovala s prof. 
Romanem Holcem. Českým zástupcem Společnosti 
pro hospodářské a sociální dějiny na valné hromadě 
IEHA byl prof. Eduard Kubů z Univerzity Karlovy 
v Praze. Dále zde byli přítomni pracovníci Ústavu 
pro soudobé dějiny při Akademii věd ČR: ředitel 
dr. Oldřich Tůma a doc. Jiří Kocián.

Hana Šústková
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Opevnění – 11. specializovaná konference stavebně-
historického průzkumu. 12.–15. června 2012, Žac-
léř, přednáškový sál Kulturního domu. 

Ve dnech 12.–15. června 2012 proběhla v Žacléři 
mezinárodní konference pořádána Národním památ-
kovým ústavem, územním odborným pracovištěm 
v Josefově a Sdružením pro stavebněhistorický prů-
zkum. Jednalo se již o 11. ročník pravidelně pořáda-
ných konferencí se zaměřením na vybraná témata 
dotýkající se praxe stavebněhistorického průzkumu. 
V tomto roce bylo zvoleno úzce specializované téma 
opevnění a poznání vývoje fortifikací jako celku i je-
jich jednotlivých částí v závislosti na době a prostředí 
svého vzniku. Cílem pořadatelů se stal interdiscipli-
nárně pojatý pohled na problematiku opevnění z hle-
diska archeologie, architektury, historie nebo etno-
logie. Program konference, ke které bylo přihlášeno 
47 referátů, se odehrával v několika chronologicky 
a tématicky členěných sekcích. 

Úvodní a nejvíce obsazená Sekce opevnění středo-
věkých a raně novověkých sídel s předsedajícím doc. 
Ing. Michaelem Ryklem, Ph.D., přinesla jak synte-
tické shrnutí jednotlivé fortifikační problematiky 
(JUDr. Jiří Varhaník, doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček), 
tak příspěvky prezentující výsledky archeologických 
výzkumů hradních či městských opevnění. Mezi za-
jímavé referáty tohoto bloku lze zařadit diskusní pří-
spěvek Ing. arch. Jana Pešty o možných fortifikačních 
prvcích v prostředí vesnic a rovněž Mgr. et Ing. Jana 
Beránka zabývající se fortifikací a reprezentací na 
příkladu podoby a vývoje renesančního opevnění a vý-
zdoby zámku v Červené Řečici. Zazněly zde i referáty 
polských badatelů zaměřené na Slezsko. Maria Legut-
-Pintal představila obranný systém zámku v Otmu-
chově a Alina Wilczyńska se zabývala hradem v Kozlí 
jako části městské fortifikace. Prostředí Slezska se 
dotýkal i referát Dr. Ing. arch. Artura Kwaśniewského, 
který se pokusil shrnout problematiku folwarków 
obronnych i quasi-obronnych raného novověku na 
území Slezska. Vzdáleně se Těšínska dotýkal referát 
PhDr. Michala Patrného prezentující málo známou 
tvrz Louka u Uherského Ostrohu a otázky jejího sta-
vebního a historického vývoje. Tvrz patřila Gunda-
karovi z Lichtenštejna, manželovi poslední těšínské 
kněžny Alžběty Lukrécie. 

Následující Sekci opevnění měst a vesnic předsedal 
PhDr. Vladislav Razím, který jí rovněž zahájil svým 
kritickým příspěvkem, ve kterém shrnul stav a po-
třeby výzkumu středověkých fortifikačních systémů 
v ČR. Upozornil v něm na řadu problémů, ať již na ne-
jednotnost terminologie nebo špatnou prezentaci vý-
sledků a nemožnost jejich verifikace. Zdůraznil rovněž 
nezbytnost a větší využití archivního výzkumu a za-
měření pozornosti na problematiku zemních opev-
nění. Většina referátů této sekce se nesla ve znamení 
prezentace nových poznatků o opevnění měst seve-
rovýchodních Čech ať již na základě archeologických 
(Mgr. Milan Kuchařík, Mgr. Jan Tůma o opevnění Ná-
choda, Mgr Milan Kuchařík, MgA. František R. Vác-
lavík o opevnění Horního města v Litomyšli, Mgr. Jiří 

Unger o výzkumu Pražské brány ve Slaném), staveb-
něhistorických (Ing. Bc. Ondřej Hnilica o opevnění 
v Poličce, MgA. František R. Václavík o Zelené bráně 
a opevnění Pardubic) nebo historických výzkumů 
(opevnění Prostějova – Ing. arch Dana Novotná 
Ph.D., PhDr. Michaela Kokojánová nebo Mgr. Da-
niel Zádrapa). K nejzajímavějším patřil referát PhDr. 
Martina Ebela, Ph.D. a Mgr. Elišky Nové shrnující 
archivní rešerše k městským fortifikacím 14 českých 
měst po třicetileté válce. Srovnání s fortifikací v Tě-
šíně nabídl přínosný příspěvek mapující rondelové 
fortifikace Pernštejnů Ing. Jiřího Slavíka, ke kterým by 
bylo možno přiřadit i dělostřeleckou baštu těšínského 
zámku vykazující typologicky podobné prvky. 

K nejpřínosnějším patřila Sekce prameny, plány, 
mapy s předsedající Mgr. Evou Chodějovskou, která 
přinesla cenné poznatky týkající se historického vý-
zkumu. Předsedající představila ve svém referátu 
Textové součástí I. vojenského mapování Čech a jejich 
ediční zpracování projekt zpracování a analýzy topo-
grafických popisů území Čech a jejich prezentace na 
webovém portálu Laboratoře geoinformatiky UJEP. 
V následujících dvou příspěvcích prezentoval Mgr. Lu-
děk Munzar DiS mapový fond a fortifikační literaturu 
ve sbírkách knihovny VHÚ v Praze a výukové ruko-
pisné plány pevností a obléhání z počátku 19. století 
z majetku knížecího rodu Thurn-Taxisů. Mezi zajíma-
vými rukopisy uvedl i dílo Alberta Sasko-Těšínského 
o vojenství v sedmileté válce. 

Sekce Bastionové pevnosti s předsedajícím Ing. Ji-
řím Slavíkem patřila z pohledu autora této zprávy 
k nejzajímavějším. Shrnující příspěvek o budování 
polních opevnění v době třicetileté války na základě 
zkušenosti z archeologických výzkumů z území Čech 
(bojiště u Rozvadova, Třebele) nebo geodetických 
zaměření pozůstatků polních opevnění (bojiště u Ra-
kovníka, Tábora a Kynžvartu a dokumentace Volarské 
šance) přednesl Doc. PhDr. Václav Matoušek CSc., 
který při jejich interpretací pracuje rovněž s ikonogra-
fickými prameny a výsledky experimentální archeolo-
gie. Na něj navázal svým referátem Mgr. Martin Krůl 
o stavebněhistorickém vývoji Jablunkovských šancí. 
Důraz kladl na představení stavebního vývoje systému 
těšínsko-uherského pohraničního opevnění jako celku 
budovaného a užívaného od 16. do počátku 19. století, 
zejména co se týče výstavby a jednotlivých přestaveb 
fortifikací s hlavním zaměřením na nejlépe zdokumen-
tovanou Velkou šanci. Zvýšený zájem o problematiku 
bastionových pevností a jejich interdisciplinární in-
terpretaci na Slovensku dokládal referát Mgr. Petera 
Grznára, který na základě architektonicko-historic-
kého výzkumu prezentoval bastionové opevnění kaš-
tiela v Holíči. Pozornost byla dále věnována reliktům 
opevnění z „bramborové“ války na Vrchlabsku a neo-
pomenuty nezůstaly nejvýznamnější bastionové pev-
nosti v Terezíně a Josefově. Program sekce zakončili 
dva referáty vyjímající se tradičnímu bastionovému 
stavitelství. Příspěvek prof. Ing. arch. Jiřího Škabrady, 
CSc. o vztahu pevnostních staveb a lidové architektury 
nastínil tradiční venkovské sýpky, které lze svými sta-
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vebními znaky zařadit mezi stavby útočištného cha-
rakteru blížící se stavbám pevnostního typu a všímá 
si i přemísťování vesnic a projektování jejich zástavby 
vynucené stavbami pevností. Mgr. Karel Kučera před-
stavil v našich zeměpisných šířkách neznámé souvis-
losti a specifické principy vietnamské bastionové for-
tifikační školy, kterou poznal ze své osobní zkušenosti. 

Konferenci chronologicky uzavírala Sekce opevnění 
20. století, které předsedal Mgr. Jan Čížek. Zajímavý 
referát o snaze využít významnou historickou stavební 
památku cisterciáckého kláštera v Plasích pro potřeby 

„stálého krytu“ Krajského národního výboru v roce 
1963 přednesl Mgr. Pavel Kodera Ph.D. Následující 
blok čtyř referátů byl zaměřen na popis a představení 
československého předválečného opevnění zejména 
na Náchodsku.

Obohacením teoretické částí konference se staly 
odborné exkurze do Dolu Jan Šverma v Žacléři a prak-
tické ukázky různých typů fortifikací v nejbližším 
okolí. Účastníci konference mohli navštívit městské 
opevnění Nového Města nad Metují ze 16. století, bas-
tionovou pevnost Josefov, relikty pevnostní výstavby 
v Hradci Králové nebo dělostřeleckou tvrz Stachelberg. 
Konference, jejímž kladem se stala především inter-
disciplinarita prezentující poznatky z oborů architek-
tury, archeologie či historie se vztahem k fortifikační 
problematice, se věnovala širokému chronologickému 
a tématickému spektru od opevnění feudálních sídel, 
středověkých a raně novověkých měst, přes barokní 
pevnosti a polní fortifikace až po moderní dělostře-
lecká opevnění 1. poloviny 20. století. Geograficky se 
referáty zabývaly zejména českými zeměmi, ale zazněly 
zde příspěvky o exotických oblastech, např. pozdně 
gotických pevnostech portugalské koloniální říše 
nebo vietnamské bastionové fortifikační škole. Díky 
příspěvkům polských badatelů a pracovníka Muzea 
Těšínska (M. Krůl) se do povědomí dostalo i Slezsko 
jako spíše opomíjená součást zemí Koruny české. Té-
maticky se jednalo o širokou škálu pohledů na proble-
matiku fortifikací od obecných, syntetických referátů, 
přes netradiční náhledy na opevnění, po představení 
jednotlivých lokalit zkoumaných ať archeologickým 
nebo stavebněhistorickým výzkumem. Účast polských 
a slovenských kolegů učinil z této konference širokou 
mezinárodní platformu, na níž lze do budoucna navá-
zat důležité kontakty a spolupráci v rámci tohoto úzce 
specializovaného tématu. Konferenční příspěvky bu-
dou publikovány rovněž v písemné podobě v následně 
vydaném sborníku. 

Martin Krůl

10. mezinárodní sympozium k dějinám medicíny, 
farmacie a veterinární medicíny. 28.–29. června 
2012, Ministerstvo zdravotnictví Slovenské repub-
liky, Bratislava, Slovenská republika.

Ve dnech 28.–29. června 2012 se v prostorách 
kongresového sálu Ministerstva zdravotnictví Slo-
venské republiky v Bratislavě konalo jubilejní 10. me-
zinárodní sympozium k dějinám medicíny, farmacie 
a veterinární medicíny. Organizátory sympozia byly 

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 
Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu 
sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Brati-
slave, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská spo-
ločnosť sociálneho lekárstva SLS, Kancelária WHO 
na Slovensku, Slovenská spoločnosť pre dejiny vied 
a techniky pri SAV, Farmaceutická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, Inštitút vzdelávania vete-
rinárnych lekárov v Košiciach, Ústav dějin lékařství 
a cizích jazyků, 1. lékařská fakulta UK v Praze a Spo-
lečnost dějin věd a techniky ČR. Příspěvky na letošním 
setkání předneslo 88 účastníků ze Slovenska, České 
republiky, Maďarska, Španělska a Japonska. 

První jednací den byl zahájen příspěvkem shrnují-
cím dvacetiletou historii pořádání tohoto mezinárod-
ního sympozia, které bylo jako první pořádáno v roce 
1992 v Plzni Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy 
v Plzni spolu s Československou společností pro dě-
jiny věd a techniky a Československou lékařskou spo-
lečností J. E. Purkyně. Další sympozia se uskutečnila 
v letech 1994 v Bratislavě, 1996 v Benešově u Prahy, 
1998 v Bratislavě, 2001 v Hradci Králové, 2003 v Koši-
cích, 2005 v Olomouci, 2007 v Martině, a 2009 v Brně. 
Přednášky byly rozděleny do bloků a sekcí. První blok 
tvořila společná sekce s příspěvky hostů z Japonska, 
Španělska a Maďarska. Dva příspěvky předkládaly 
stomatologickou problematiku v Japonsku (N. Mo-
tegi a E. Motegi), následovaly příspěvky zabývající 
se vývojem biochemie v historii medicíny (S. López-
-Burillo, Španělsko), o existenci a vývoji lékařské fa-
kult v Budapešti, Pécsi a Szegedu referovali L. Molnár, 
M. Pilkhoffer, R. K. Kiss (Maďarsko), K. Simon (Ma-
ďarsko) přiblížil osobnost lékaře, kterým byl Frigies 
Korányi (1827–1913). 

Druhý blok přednášek byl členěn do tří sekcí. Sekce 
A obsahovala tematicky pestré příspěvky k dějinám 
medicíny. O duševní terapii ve středověku referovala 
M. Říhová, ke vztahu magie a medicíny se vyjádřil 
D. Tomíček, přehled o zdravotnických odznacích uží-
vaných v minulosti ve střední Evropě z hlediska fale-
ristiky předložil V. Kozoň, příspěvek o profilování a in-
stitucionalizaci imunologie jako samostatného oboru 
připravili J. Štefanovič, M. Buc a P. Pružinec, vzniku 
a rozvoji ortopedie v minulosti se věnovali M. Kokavec, 
L. Rehák a A. Švec, problematiku integrace a dez-
integrace v medicíně jako předpoklad nových oborů 
nastínili D. Böhmer, V. Ozorovský a J. Štefanovič, 
přínosem Augustina Bartoše (1888–1969) pro léčeb-
nou rehabilitaci se zabýval T. Vojtko, o členech rodu 
Stefanů z Hradce Králové a jejich osobních archivech 
referovala O. Procházková. Sekce B byla věnována 
osobnostem medicíny. Byli prezentováni např. MUDr.
Mario Kocijančič (P. Čech), embryolog MUDr. Jan 
Florian (1897–1942), (S. Čech), MUDr. Michal Še-
liga (1881–1945) – rektor Slovenské univerzity v Bra-
tislavě (M. Valent), Dr. Karol Kanka (1817–1908) 
zakladatel oftalmologie na Slovensku (Z. Oláh), za-
kladatelé světové antropologie se slovenskými kořeny 
(I. Tomo a kol.), Václav Trnka (1739–1791) a jeho dílo 
o diabetu z roku 1778 (L. Kiss), osobnost primáře 
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MUDr. Mikuláše Otčenáška (1886–1973) (M. Mydlík, 
K. Derzsiová) a MUDr. Eugen Vandracsek (1854–
1914) (M. Jiroušková, U. Ambrušová). Sekce C se za-
měřila na dějiny veterinární medicíny. První příspěvek 
uvedl ediční činnost s historickým obsahem na Veteri-
nární a farmaceutické univerzitě v Brně od roku 1959 
(P. Brauner, J. Šindelář). Několik příspěvků bylo vě-
nováno osobnostem lékařů veterinární medicíny: Mi-
roslavu Dobešovi (1918–2008) (Š. Hejlová), Flo riánu 
Koudelkovi (1862–1921) (E. Zatloukalová) a Miro-
slavu Vojáčkovi (1926–1976) (O. Pawel). O viru my-
xomatózy a vývoji vakcín proti němu referoval L. De-
dek, významným osobnostem veterinární medicíny 
na poštovních známkách se věnovali A. Bárd, Z. Kos-
tecká a I. Maraček, o spolupráci Univerzity veterinární 
medicíny a farmacie v Košicích s filatelistickým klu-
bem referoval J. Legáth, zajímavý příspěvek o studen-
tech Vysoké školy veterinární v Brně, kteří stanuli před 
fakultní vyšetřující komisí a čestným soudem v roce 
1945 přednášel R. Slabotínský. 

Odpolední blok přednášek obsahoval v sekci A pří-
spěvky k vývoji zdravotnické péče a zdravotnických 
zařízení. O prostředcích, které pomáhaly ženám s žen-
skými zdravotními problémy na konci 19. a v první 
polovině 20. století referovala A. Surá, účastí Česko-
slovenské vojenské zdravotnické služby v Koreji na 
počátku 50. let 20. století se zabývala L. Jarešová, te-
matika lázeňství byla obsažena v příspěvku k historii 
lázní Karlova Studánka (I. Pavelková), o činnostech 
zdravotních sester ve 20. století přednášela J. Platová. 
Sekce B byla určena dějinám farmacie. Proměnám 
lékáren v průběhu historie až do současnosti se vě-
noval J. Kolář, osobnost Jana Webera (1612–1684) 
připomněl A. Bartunek, Ediktem ze Salerma se zabý-
vala Ľ. Ozábalová, 60. let samostatného vysokoškol-
ského studia farmaceutického vzdělávání v ČR a SR 
vzpomněl T. Ambrus, původem a osvětlením názvů 
receptur se zabýval R. Jirásek. Sekce C byla určena 
historickým pokrokům v medicíně a vývoji lékařské ter-
minologie. S příspěvky vystoupili E. Ferencová, J. Jin-
dra, A. Falisová, J. Artimová, K. Pořízková a B. Ricziová. 

Druhý den probíhaly přednášky ve dvou blocích. 
Sekce A prvního bloku nesla název Medicína a lite-
rární díla. O překladu Klicperova Rohovína Čtverro-
hého lužickým básníkem a českým lékařem Janem 
Handrikem Ćěslem (1840–1915) referoval P. Čech, 
nádorovým onemocněním v dílech antických autorů 
se věnovaly M. Bujalková a M. Makuchová, J. Bale-
gová a Fr. Šimon se zaměřili na rozbor oslavné básně 
Laus medicinae Joannese Bocatia (1569–1621), hu-
manistického básníka, původem Lužického Srba. 
H. Saktorová se věnovala lékařské literatuře, která se 
nacházela v šlechtické knihovně Jiřího Thurza. O me-
dicínských dílech mezi tisky 16. století referovala 
K. Komorová, alkoholismu, o kterém psaly časopisy 
Obzor a Prúdy na přelomu 19. a 20. století se věnovala 
A. Falisová a E. Morovicsová, příspěvek o lidovém lé-
čitelství přednesla A. Rollerová.Vzdělávaní v medicíně 
byla určena sekce B. 150 let od vzniku českých a ně-
meckých lékařských spolků a časopisů v našich zemích 

připomněla L. Hlaváčková, historií Vojenské lékařské 
školy v Hradci Králové se zabýval F. Dohnal, T. Kli-
mánková věnovala svůj příspěvek počátkům a vývoji 
výuky medicíny na Univerzitě třetího věku v Košicích 
na LF Univerzity P. J. Šafárika v Košicích, počátky vý-
uky oboru psychiatrie na LF Univerzity Komenského 
v Bratislavě vzpomněla E. Morovicsová, M. Morovics 
prezentoval poznámky k historii Lékařské fakulty 
Alžbětínské univerzity a E. Dimitrová a A. Bučeková 
představily roli Živeny, spolku slovenských žien při roz-
voji zdravotnické osvěty a vzdělávání. Dějinám veteri-
nární medicíny byla určena sekce C, ve které zazněly 
tyto příspěvky: J. Vrabec, J. Pokorný a J. Jantošovič 
připomenuli zakladatele veterinární historiografie 
na Slovensku, Karola Frieda (1922–1998), P. Štefá-
nek, J. Jantošovič a J. Blecha se věnovali osobnosti 
slovenské veterinární medicíny Ivanu Braunerovi 
(1907–1967). O první tiskem vydané zvěrolékařské 
publikaci na Slovensku v Levoči a rozdílech v prakti-
kách léčení zvířat v 17. a 19. století na Slovensku po-
jednali J. Pokorný a L. Husár, historické údaje o napá-
jecích a přikrmovacích stanicích pro transporty zvířat 
na železničních tratích předložili J. Blecha, J. Pokorný 
a J. Feješ. Druhý blok byl zaměřen v sekci A na ne-
moci v dějinách lidstva. P. Kolář se zabýval přehledem 
a vývojem diagnóz v ústavech pro tělesně postižené 
v Československu, B. Divišová postihla záznamy o sy-
filis v konsiliích lékaře Ch. Guarinoniho (1534–1604), 
O. Hunák a B. Kolčák se zabývali stavem dětské tu-
berkulózy na Slovensku v 60. letech 20. století, o epi-
demiích v raněnovověké Bratislavě referoval M. Bada, 
za autorský kolektiv přednesla S. Řapíková příspěvek, 
který se týkal historie mezinárodní spolupráce v boji 
proti přenosným nemocem, historií a současností 
schizofrenie a právy pacientů s mentálním postižením 
v minulosti se zabývaly A. Čerňanová a S. Capíková. 
V sekci B byl věnován prostor opět osobnostem me-
dicíny. Byli prezentováni Prof. MUDr. Milan Beniak 
Dr.Sc. jako významný činitel v oblasti sociálního lé-
kařství (V. Ozorovský), Mgr. Iveta Gályová jako za-
kladatelka osobité tělesné výchovy na LF UK a FaF 
UK v Bratislavě (E. Sedláčková), o postižení slavných 
osobností referovali I. Solovič a L. Badalík, M. Mojze-
sová přednesla příspěvek o průkopnických činech ve 
výuce lékařské etiky v počátcích bratislavské Lékařské 
fakulty Univerzity Komenského, osobnost doc. MUDr. 
Marcela Bábala a jeho přínos ve výuce lékařské etiky 
na LF UK v Bratislavě připomněla J. Trizuljaková, 
osobností Aloise Alzheimra se zabývala H. Vavrúšová, 
zastánce zdravotní výchovy na Slovensku v I. polovině 
20. století Ivana Hálka (1872–1945) představily I. Voj-
teková a E. Dobiášová. Poslední sekce tohoto bloku se 
zabývala opět dějinami medicíny. Problematiku dějin 
soudního lékařství na Slovensku nastínili V. Porubský 
a J. Šidlo, o osudech židovských lékařů z Čech v letech 
1940–1945 přednášel Š. Krýsl, M. Tirpáková se za-
bývala historií a současností onkologie na Slovensku, 
příspěvek z historie pracovního lékařství připravily. 
M. Tkáčová a G. Tkáčová, přehledu historie lékařské 
péče se věnovaly Z. Nevoľná a T. Kimánková, pozor-
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nost dějinám stomatologie na území Slovenska ve 
2. polovině 19. století věnovala K. Pekařová. Celý blok 
uzavřel příspěvek S. Capíkové a D. Heřmanové, který 
pojednal o narativním obratu v medicíně. 

Přednesené a publikované studie autorů z řad lé-
kařů, farmaceutů, veterinářů, historiků, archivářů 
a pracovníků muzeí přispějí k hlubšímu poznání stavu 
bádání a problematiky historie medicíny. Účastníci 
sympózia obdrželi brožovaný program a sborník pří-
spěvků.

Ilona Pavelková

Mezinárodní konference k sociálním dějinám a dě-
jinám práce – Interventions: The Impact of Labour 
Movements on Social and Cultural Development. 
48th International Konference of Labour and Social 
History, 13.–16. září 2012, Linec, Rakousko.

Ve dnech 13.–16. září 2012 se v rakouském Linci již 
po čtyřicáté osmé konala konference k sociálním ději-
nám a dějinám práce. Hlavním tématem byl vliv děl-
nického hnutí na sociální a kulturní vývoj. Konference 
se zúčastnili vědečtí pracovníci z mnoha evropských 
zemí, USA a Japonska. Hlavním problémem jednání 
byla otázka, která zazněla již v úvodním příspěvku 
Stefana Bergera: co přineslo dělnické hnutí světu, 
resp. jaký by byl svět bez dělnického hnutí? Ve shodě 
s konferenčními propozicemi byla většina příspěvků 
zaměřena na 20. století a na hledání stop dělnického 
hnutí v současnosti. Proto byla drtivá většina vystou-
pení zároveň orientována na Evropu, některá z nich 
však neopominula např. Latinskou Ameriku a Írán. 

V průběhu prvního dne jednání se většina předná-
šejících shodla, že není zcela snadné oddělit konkrétní 
dopady dělnického hnutí na soudobou společnost od 
jejího obecného, komplexního vývoje, resp. reakce 
na potřebu řešení dělnické sociální otázky. Účastníci 
konference tak byli nuceni zamyslet se nad vlastní 
definicí dělnického vlivu, jeho rozměry i limity, a také 
nad motivací samotných dělnických sociálních a kul-
turních aktivit. Většina autorů se snažila prokázat 
konkrétní vliv dělnického hnutí například na revizi 
liberálního a neoliberálního pojetí ekonomiky, ne-
boť ta se pak odrazila v podobě celého evropského 
sociálního systému. Jiní přednášející upozornili na 
limity dělnického hnutí jako takového i jeho vlivu na 
okolní společnost a poukazovali přitom na příčiny 
neúspěchů dělnického hnutí v zemích Latinské Ame-
riky či v islámském světě. Toto téma se navíc projevilo 
jako velice aktuální v souvislosti se současnou krizí 
sociálního státu a hledáním východisek. V tomto 
kontextu nemohu nevzpomenout na konferenci 
Chudoba a chudinství…, která se konala v květnu 
v Praze a jež přinesla vedle historického pohledu na 
problematiku chudoby jistý přesah do současnosti.1

1 Chudinství a chudoba jako sociálně historický feno-
mén: ambivalence dobových perspektiv, individuální 
a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení. 
Praha, Vila Lanna 28.–30. 5. 2012, pořadatelem byl 
Historický ústav ČAV.

Druhý den konference, který měl být věnován kul-
turnímu vlivu dělnického hnutí, byl spíše zaměřen 
na otázku jeho dopadu na vzdělávání společnosti. 
Referující zde zmiňovali roli zakládání čtenářských 
a jiných osvětových spolků (besedy, pěvecké spolky 
aj.) v počátcích dělnického hnutí, neopomněli zdů-
raznit, že se tak dělo často po vzoru měšťanských 
spolků a besed. Dalšími tématy byl vznik školních 
a zdravotnických zařízení a bytové výstavby, která 
časem získala specifické umělecké a urbanistické 
hodnoty. Konkrétně umělecká díla, v literární, malíř-
ské, sochařské či filmové podobě, se stala vyjádřením 
i dokladem osobitého dělnického kulturního prostředí. 
Filmu byly věnovány dva příspěvky, na konci prvního 
dne jednání mohli účastníci navíc zhlédnout snímek 
Salt of the Earth, jediný levicově laděný film natočený 
v USA (1954, rež. Herbert J. Biberman), který zobra-
zuje prostředí hispánských dělníků v Novém Mexiku. 
Vedle pozitivního vlivu na utváření (nejen) dělnické 
společnosti byla věnována pozornost i negativním 
stránkám dělnického života: alkoholismu, prostituci 
a kriminalitě.

Lze shrnout, že jednání celé konference jedno-
značně chápalo dělnické hnutí jako integrální součást 
evropské identity. Současně však konference položila 
otázku jejího dalšího setrvání této evropské integrity 
v rámci současné neoliberální politiky a sociálního šo-
vinismu (sociální výhody i pro přistěhovalce?) a upo-
zornila na setrvalý malý badatelský zájem o tuto pro-
blematiku. Atmosféra konference byla velice přátelská, 
po každém příspěvku se navíc rozproudila bohatá 
a často velmi plodná diskuze. Poněkud negativně pů-
sobil fakt, že řada přednášejících překračovala již tak 
dostatečně velkorysý časový limit čtyřiceti minut na 
příspěvek. Jednacím jazykem byla němčina a anglič-
tina, přičemž organizátoři zajistili simultánní překlad 
mezi oběma jazyky. 

Stanislav Knob

8. medzinárodná študentská vedecká konferencia 
AntropoWebu, 18.–19. októbra 2012, Filozofická 
fa kulta Zápodočeské univerzity v Plzni, Plzeň.

Už po ôsmykrát sa mladí začínajúci vedci z rôznych 
oblastí stretli na pôde Západočeskej univerzity v Plzni. 
Pod záštitou katedry antropológie a internetového 
portálu antropoweb.cz sa stretli takmer tri desiatky 
aktívnych účastníkov. Konferencia organizovaná štu-
dentmi pre študentov prebiehala v dňoch 18. a 19. ok-
tóbra 2012 v šiestich paneloch. 

Vedeckú časť konferencie otvoril príspevok On-
dřeja Hejnala o tzv. klientoch represie, s ktorými trávil 
jeden „pracovný“ deň. Autor predstavil klasický deň 
bezdomovcov, ktorí po budíčku absolvujú tzv. „rannú 
záchranku“, teda dopitie zostávajúceho vína z predoš-
lého dňa. Táto komunita ľudí vo svojej terminológii 
rozdeľuje jedlo kúpené a darované – „sfárané“. Odcu-
dzenie majetku iného netraktujú ako krádež, ale ako 
kúpu. O. Hejnal popísal podľa slov svojich informá-
torov aj vzájomnú interakciu s políciou, ktorú hodno-
tia za dobrú, keď ich „iba“ vyháňajú a za zlú, keď im 
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vylejú víno alebo ich bijú. Popísaná zostala aj práca 
pri zbere surovín a klasifikácia zberní na také, ktoré 
najprv nezaujíma pôvod surovín a neštítia sa okrad-
núť svojich zákazníkov. Ďalej sú zberne, ktoré zaujíma 
pôvod materiálu len sčasti a tiež sa dopustia klamstva 
a nakoniec majitelia takých zberní, ktoré kradnutý 
materiál nevykupujú a „klientov represie“ neokrádajú. 
Pri tejto činnosti často „klienti represie“ spolupracujú 
s ďalšími skupinami, ako napríklad s Rómami, a tak 
často vznikajú vzájomné drobné krádeže a rivalita 
o kvalitnejší materiál.

V druhom paneli najplodnejšiu diskusiu vyvolal 
príspevok dvojice autorov Martina Buchtíka a To-
máša Hampejsa Role-playing jako výzkumná metoda: 
Petriho miska sociálna? Príspevok otvoril v našom 
prostredí málo známu „hru“ role-playing, teda ak-
tivitu hrať simuláciu, v ktorej ľudia „rekonštruujú“ 
nejakú udalosť a pri ktorej sa má skúmať prežívanie 
udalosti akoby na živo. Autori teda tento fenomén 
predstavili ako alternatívnu výskumnú metódu v so-
ciálnych vedách po vzore Petriho misky z oblasti prí-
rodných vied. Ako Petriho miska udržiava izolované 
prostredie, tak si autori položili otázku, či je možné 
vytvoriť také prostredie aj v ľudskom prežívaní. K roz-
toku prirovnali práve túto metódu a hraním hier (v za-
hraničí metódou role-playing „rekonštruovali“ požiar 
v austrálskej buši, rokovanie hráčskej asociácie NFL 
s majiteľmi klubov, rukojemnícke vyjednávanie) by 
sa snažili sprostredkúvať realitu, pri ktorej išlo najmä 
o zážitok zainteresovaných. Závermi role-playingu 
sú zistenia, že jednanie človeka je ovplyvňované jeho 
prirodzenými vlastnosťami, avšak v jadre sú akýmsi 
mechanizmom, ktorý majú všetci ľudia spoločný. Tu 
spočíva aj možnosť aplikácie metódy, že hoci ide o imi-
táciu, pre mozog sa táto fikcia stáva sčasti realitou.

Podvečerný tretí panel konferencie bol spojený ni-
ťou viacerých príspevkov z problematiky archeológie. 
Zástupca domácej univerzity Ondřej Švejcar spoločne 
s Petrom Krištufom predstavil problematiku možnosti 
identifikácie rodiny v praveku na základe priestorovej 
analýzy pohrebiska. Príspevok na hranici archeológie 
a paleodemografie sumarizoval spracovanie starších 
údajov novými metódami a prístupmi. Pohrebiská 
staršej a strednej doby bronzovej boli v Čechách ana-
lyzované už v 19. a v prvej polovici 20. storočia. V nich 
sa dajú pozorovať formálne a priestorové vlastnosti, 
z ktorých môžeme analyzovať pochované rodiny 
v tzv. hrobových skupinách. V dobe vznikania týchto 
pohrebísk sa jednotlivé skupiny mohli spojiť s ďalšou 
skupinou (rodinou) a to prípadne mohlo sťažiť ana-
lýzu. Mužské a ženské náleziská autori rozdeľovali na 
základe tzv. faktora 1, kde boli pohreby so zbraňami 
(sekery, dýky, hroty zo šípov) a faktora 2, kde išlo 
o náleziská ozdôb a náhrdelníkov. Pri nálezoch muža 
a ženy sa porovnávala prípadná podobná hrobová vý-
bava, čím sa mohla definovať rodina.

V podobnom duchu bol vedený aj ďalší príspevok 
z autorského pera Martina Váňu Archeologický průz-
kum pusté rekreační chaty v Krkonoších. V príspevku 
bol predstavený objekt na rekreačné účely, ktorý bol 

podľa výskumu opustený na sklonku 90. rokov 20. sto-
ročia. Autor predstavil skúmaný predmet na základe 
archívneho bádania, kde informoval o histórii chaty, 
jej prestavbách a zmenách majiteľov. Už na základe 
analýzy predmetového materiálu príspevok prinášal 
závery a domnienky, kto mohol byť posledným obyva-
teľom chaty a za akých okolností bol objekt opustený. 
Podľa zloženia zachovaných potravín a datácie tlače 
autor datoval jednotlivé udalosti do chodu skúmaného 
objektu. V diskusii sa riešilo morálne pozadie báda-
nia, či mal výskumný tím morálne právo vstúpiť na 
súkromný majetok, bez vedomia majiteľov. M. Váňa 
argumentoval tým, že dodnes stále nie je isté, komu 
v skutočnosti objekt patrí a tým, že je chata neustále 
otvorená a vstupu do nej nie je zabránené.

V dopoludňajšom paneli druhého dňa konferencie 
zaujalo plénum priblíženie seriálovej tvorby v bulhar-
ských televíziách. Autorka Gabriela Fatková predsta-
vila meniace sa trendy vo výrobe seriálov, a to najmä 
v roku 2011. Na Balkáne sa pri televíznych obrazov-
kách najviac udomácnila obľúbená postava migranta, 
ako obete okolností, ktorá sa vracia do svojej vlasti 
a háji záujmy slabších. Spravidla ide o pozitívne vní-
manú postavu, ktorá je zároveň výraznou osobnosťou. 
V televíziách sa objavuje aj tzv. „ideológia paranoje“ 
skrze seriálov z mafiánskeho prostredia. Autorkou 
zostal konkrétne spomenutý seriál V utajení, hoci po-
dobný element skrytej sily sa objavuje vo väčšine seriá-
lov. Prototyp Bulhara je popísaný ako síce nečestný 
človek, ale stále hájaci záujmy svojej rodiny. Tento 
stereotyp sa vyskytuje v obľúbenom rodinnom seriáli 
o hlavách dvoch rodín z malej dedinky, ktoré súperia 
o starostovské kreslo. 

V popoludňajšom paneli konferencie predstavila 
Táňa Grauzelová svoj etnografický výskum v malej 
evanjelickej dedinke na severozápadnom Slovensku. 
Tu sa autorka výskumu dostala do skupiny mladých 
ľudí, ktorí sa vo farnosti stretávajú, a formou respon-
dentských dialógov zisťovala názory svojej výskumnej 
vzorky na aktuálne spoločenské otázky. Mladých ľudí 
od 15 do 26 rokov sa pýtala na problematiku výberu 
životného partnera, predmanželského sexuálneho 
života, na postoj k homosexualite a podobne. V záve-
roch sumarizovala rozdiely medzi pohlaviami a veko-
vými skupinami svojej vzorky a predstavila tiež vlastné 
dojmy z práce s respondentmi. 

Záver programu konferencie zavŕšil v poslednej 
časti príspevok Magdalény Kusej zo Sociologického 
ústavu SAV o motivácii doktoranda etnológie. Au-
torka vychádza z vlastnej sebareflexie, zmien, ktoré 
sa okolo jej štúdia dejú, a formovania jej výskumných 
a ľudských otázok. Prístupne predstavila okolnosti, 
v ktorých sa iba sama snaží zorientovať. Svoj výskum 
o rozdieloch a spojovateľoch medzi skupinami Židov 
a Rómov podľa vlastných slov nemusí popisovať po-
dobnými exaktnými metódami, ako to robí história. 
Ako mladá etnologička si uvedomuje svoju devízu 
pracovať investigatívne, možnosť overovať si pravdu 
a zároveň príležitosť voľby respondentov podľa vlast-
ného výberu. 
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Široká škála príspevkov 8. konferencie Antropo-
Webu priniesla obohacujúce diskusie. Bolo to vďaka 
pluralitnému spoločenstvu, kde okrem antropológie 
bola zastúpená etnológia, etnografia, sociológia, psy-
chológia, religionistika, archeológia a v neposlednom 
rade aj história.

Ján Golian

VII. konference policejních historiků, 18.–20. října 
2012, Muzeum Policie ČR, Praha.

Když před lety skupina nadšenců připravovala 
první ročník konference policejních historiků, ne-
mohla tušit, jakého úspěchu její počin v budoucnu 
dosáhne. U zrodu této pozoruhodné iniciativy stáli 
dva zkušení policejní důstojníci, nynější kurátor praž-
ského Muzea Policie ČR Radek Galaš a přední znalec 
v oblasti policejní kynologie Jiří Rulc, jenž je zároveň 
autorem dosud ojedinělé publikace o historii této kri-
minalistické disciplíny.2 S podporou ředitelky policej-
ního muzea Marcely Machutové začali tito dva muži 
pořádat konference o historii bezpečnostních sborů na 
českém území. Většinu přednášejících z počátku tvo-
řili především amatérští (nikoliv však v pejorativním 
smyslu slova) historici z řad policistů zajímajících se 
o dějiny své profese. Postupem času ale tento projekt 
začal budit stále sílící pozornost tuzemských i zahra-
ničních badatelů, což se projevilo zejména v roce 2011, 
kdy se akce zúčastnilo několik hostů z Rakouska.3

Letošní, sedmý, ročník, konaný ve dnech 18.–
20. října 2012 v Muzeu Policie ČR, byl z národnost-
ního hlediska méně pestrý, to ovšem nikterak nesní-
žilo přínos konferenčního rokování. Ani tentokrát 
nechyběl vážený zahraniční host, a to bratislavský 
profesor Jaromír Slušný, jenž posluchače zaujal hned 
dvěma příspěvky, z nichž jeden se věnoval vzniku 
československého policejního ředitelství v Bratislavě 
a druhý pojetí zločinu a trestu v čínské filozofii.

Z dalších profesionálních historiků nechyběl ani 
již tradiční účastník policejně historických konfe-
rencí Pavel Vaněk, pracovník Archivu bezpečnostních 
složek a specialista na problematiku ostrahy hranic 
v komunistickém Československu, který v rámci svého 
vystoupení seznámil přítomné s elektronickými signa-
lizačními prostředky používanými pohraniční stráží 
v 80. letech. Ke stálicím již patří i brněnská historička 
Jaroslava Plosová, jedna z průkopnic moderního bá-
dání o dějinách četnictva.

Nováčkem na konferenci byl naopak Martin Kle-
čacký, jehož zpracování životního příběhu prvního 
československého četnického generála Václava Ře-
záče na pozadí zlomových dějinných událostí se u ná-

2 RULC, Jiří: Dějiny služební kynologie : Historický 
vývoj a vznik četnické a policejní kynologie, jakož i kyno-
logie ostatních ozbrojených sborů na území našeho 
státu. Praha 2010.
3 Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/polda2-2011- 
prilohamens-pdf.aspx [cit. 31. 1. 2013].

vštěvníků setkalo se zaslouženým ohlasem. Klečac-
kého přednáška byla jedním z dokladů současného 
trendu, kdy se po období badatelského zájmu o udá-
losti 30. a 40. let pozornost historiků začíná stále více 
soustředit na roli bezpečnostních orgánů v období 
počátků ČSR. Do této kategorie lze zařadit i příspě-
vek autora předkládané stati, který se zabýval činností 
četnictva na Slovensku a Podkarpatské Rusi v době 
územních konfliktů mezi nástupnickými státy po roz-
padu habsburské monarchie.

Z hlediska regionálních dějin Slezska zasluhuje 
pozornost vystoupení olomoucké studentky historie 
Ivany Bartečkové, jež účastníky konference seznámila 
s aktivitami četnictva v období jarní stávky roku 1925 
na Ostravsku a Karvinsku. Zákroky prvorepubliko-
vých ozbrojených složek při stávkách a demonstracích 
se v teoretické rovině zabýval také policejní důstojník 
a badatel z Olomouce Miroslav Spurný, který na sebe 
před nedávnem upozornil spoluautorstvím zdařilé vý-
stavy O moravských zločinech a trestech uskutečněné 
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

O zvyšující se úrovni amatérských badatelů vypo-
vídá mezi jinými i poutavá přednáška Tomáše Herajta 
o sebevražednosti v meziválečném četnictvu a poku-
sech o řešení uvedeného problému. Několik přednáše-
jících se také zaměřilo na téma, které vzhledem k letoš-
nímu jubileu opět vyvolalo růst zájmu odborné i laické 
veřejnosti – téma atentátu na Heydricha. Za zmínku 
stojí zejména pojednání kriminalisty Petra Švarce 
o dobové fotodokumentaci místa činu. Švarcovým zá-
věrům a vývodům by měli věnovat pozornost i profesi-
onální historikové, kteří se okolnostem atentátu věnují.

Zdaleka ne všechny příspěvky se však týkaly me-
ziválečného a válečného období. Nechyběly ani před-
nášky o osobnostech a událostech z komunistické 
éry. Za všechny zmiňme alespoň kauzy strážmistra 
Honzátka zabitého při jedné z kontroverzních akcí 
bratří Mašínů a Františka Kabeláče, jehož jméno nesly 
známé automobilové závody v epoše normalizace. Po-
zornosti se dostalo i projevům protirežimního odporu 
v řadách Sboru národní bezpečnosti.

Další kategorie příspěvků se týkala oblasti dobo-
vých nařízení, předpisů, insignií a dalších reálií, jako 
je vývoj státních poznávacích značek či dějiny hranič-
ního značení. Opomenout bychom neměli ani příspě-
vek jičínského policisty Josefa Kracíka o problematice 
padělání peněz v minulosti.

Mimo referátů jednotlivých účastníků bylo již tra-
dičně součástí konference i setkání s pamětníky, ať 
již se jednalo o potomky prvorepublikových četníků, 
z nichž někteří dorazili na pozvání nestora policejní 
historie a duchovního otce seriálu Četnické humoresky 
Michala Dlouhého, nebo o osobnosti poválečné slu-
žební kynologie.

Almanach konferenčních příspěvků byl vydán jak 
v klasické tištené podobě, tak rovněž elektronicky na 
CD. Publikace se nedostane do běžného prodeje, bude 
nicméně dostupná ve větších knihovnách, kde si jistě 
najde svůj okruh čtenářů.

Ondřej Kolář
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Vedecká konferencia Erbové listiny. Patents of 
arms II. 23.–24. októbra 2012, Slovenská národná 
knižnica, Martin, Slovenská republika.

Oživený záujem o problematiku erbových listín (ar-
málesov) na Slovensku v posledných rokoch do istej 
miery kompenzuje skutočnosť, že doposiaľ sme tento 
historický prameň a výnimočný archívny dokument 
nielen málo spoznávali, ale – ešte stále – aj málo vy-
užili. Možnosti využívania nobilitačných spisov a er-
bových listín sú ešte stále nevyčerpané a ponúkajú 
na spracovanie stále mnoho nových tém. Prehĺbiť 
poznatky o erbových listinách a ich historickom vy-
užití bolo cieľom vedeckej konferencie, ktorú v dňoch 
23.–24. októbra 2012 usporiadala v Martine Sloven-
ská genealogicko-heraldická spoločnosť (SGHS), Slo-
venská národná knižnica, Národný biografický ústav 
a Slovenský národný archív s názvom Erbové listiny. 
Patents of arms II. Jednacou miestnosťou bola rokova-
cia sála Slovenskej národnej knižnice, ktorá poskytla 
zodpovedajúce zázemie všetkým zúčastneným. Zor-
ganizovanie konferencie bolo inšpirované vydareným 
seminárom rovnomenného názvu, ktorý Slovenská 
genealogicko-heraldická spoločnosť v Martine uspo-
riadala v roku 2005 (z konferencie vyšiel aj zborník). 
Už táto úspešná konferencia naznačila nové možnosti 
štúdia erbových listín, ich historického využitia i ce-
lého nobilitačného procesu a rozšírila ich o ďalšie me-
todické podnety týkajúce sa skúmania tohto atraktív-
neho prameňa. Potrebu prehĺbenia našich poznatkov 
o erbových listinách vyvolal aj projekt súpisu slovaci-
kálnych erbových listín, mapujúci všetky zachované 
erbové listiny (v origináloch i odpisoch) na území Slo-
venska (projekt je tesne pred ukončením). 

Medzinárodnú účasť zabezpečili konferencii histo-
rici a archivári z odborných pracovísk Česka, Poľska 
a Maďarska. V priebehu dvoch dní zaznelo celkom 
13 referátov. Kvalitu podujatia neovplyvnil ani fakt, 
že štyria prednášajúci ospravedlnili svoju účasť. Po-
dujatie otvoril tajomník spoločnosti SGHS Milan 
Šišmiš (Martin) a predseda spoločnosti Rastislav Ra-
gač (Bratislava), ktorému patril aj vstupný príspevok 
o historickom využití erbových listín. Zdôraznil stále 
ešte slabé využitie informačnej hodnoty tohto pra-
meňa a upozornil na málo preskúmané témy súvisiace 
s ním (problematika miniatúr, žiadostí o vydanie erbo-
vých listín a pod.). V ďalších príspevkoch sa Vladimír 
Rábik (Trnava) venoval erbovým listinám pre mestá 
a mestečká v stredoveku. Jana Bartová (Bratislava) 
predstavila hudobno-kultúrne súvislosti niektorých 
erbových listín a upozornila na historické využitie 
erbových listín (aj) v oblasti dejín hudby. V mnohom 
inšpirujúce boli príspevky českých a moravských ko-
legov. Zbyněk Žouželka (Ostrava) analyzoval prameň 
tzv. salbuchov, ktoré vznikli na prelome 18. a 19. sto-
ročia v spojenej dvorskej kancelárii a ich cieľom bola 
evidencia privilégií týkajúcich sa českých krajín. Ob-
sahujú odpisy erbových a inkolátnych listín, panovníc-
kych privilégií a iných dokumentov pre fyzické a práv-
nické osoby (mestá, cechy). Jan Županič (Praha) sa 
venoval mimoriadne zaujímavej problematike renobi-

litačných listín a renobilitáciám, pričom poukázal na 
skutočnosť, že mnohí sa snažili o „znovuobnovenie“ 
svojho šľachtictva podvodným spôsobom. Možnosti 
komparácie s poľskými prameňmi priniesli príspevky 
Ewy Bojaruniecovej (Gdańsk) a Sławomira Górzy-
ńského (Warszawa). E. Bojaruniecová na základe 
analýzy obsahu upozornila na genealogické súvis-
losti erbových listín vydaných pre mešťanov Gdańska 
poľskými kráľmi Kazimírom Jagielonským a Alexan-
drom a Žigmundom Starým. S. Górzyński predstavil 
proces nadobúdania aristokratických titulov poľskou 
šľachtou v Haliči. Vo svojom príspevku predstavil 
aj dokumenty spojené s týmto procesom. Peter Ke-
resteš (Nitra) upozornil na dodnes málo skúmanú 
problematiku sfalšovaných erbových listín. Naznačil, 
že medzi najzaujímavejšie časti ich skúmania patrí 
sledovanie osudov samotných falšovateľov, skúmanie 
a vypátranie príčin a motívov takéhoto ich konania, 
smerujúcemu k vyhotoveniu sfalšovanej erbovej lis-
tiny, ale aj dôsledky či celková úspešnosť ich konania. 
Leon Sokolovský (Bratislava) doplnil nové poznatky 
o armálesoch Trenčianskej a Turčianskej stolice, ktoré 
boli v čase písania jeho monografie o stoličných peča-
tiach a erbových listinách nezvestné. Hoci turčiansky 
armáles sa podarilo objaviť, armáles Trenčianskej 
stolice je dodnes nezvestný. Situáciu aspoň čiastočne 
zachránilo náhodné objavenie jeho farebnej xerokó-
pie. Posledný blok príspevkov sa venoval problematike 
súpisov erbových listín. Anton Avar z Maďarského 
národného (krajinského) archívu v Budapešti pred-
stavil zaujímavý a inšpiratívny projekt digitálizácie 
(originálov) erbových listín v tomto archíve, ktorý je 
voľne prístupný na internete. Karel Müller (Opava) 
zosumarizoval poznatky o súpise erbových listín 
v českých archívoch, ktorý sa, na rozdiel od podobne 
prebiehajúcej akcie na Slovensku, zameriava výlučne 
na originály. M. Šišmiš predstavil slovenský projekt 
súpisu erbových listín a predniesol štatistické výsledky 
tejto kolektívnej práce.

Súčasťou seminára bolo aj valné zhromaždenie 
SGHS, ktorého náplňou bola správa o činnosti spoloč-
nosti, správa o hospodárení, správa dozorného výboru 
a voľby nového výboru spoločnosti. V nasledujúcom 
období bude výbor spoločnosti pracovať v zložení 
R. Ragač, M. Šišmiš, Šarlota Drahošová, Zdenko Ďu-
riška, Eva Bohdanová, V. Rábik, Ladislav Vrtel, P. Ke-
resteš, Frederik Federmayer, Igor Graus a M. Glej-
tek. Jednou z jeho primárnych úloh bude zabezpečiť 
knižné vydanie výstupu z projektu Súpis slovacikál-
nych erbových listín. 

Zavŕšením prvého dňa seminára bola moderovaná 
diskusia, v ktorej jednotliví odborníci mohli predniesť 
svoje odporúčania širšiemu laickému publiku, odpo-
vedať na ich návrhy a podnety v súvislosti so skvalit-
nením genealogických (i heraldických) prác, ktoré 
odborní i amatérski bádatelia prihlasujú do súťaže 
o najlepšie genealogické práce. Spoločnosť SGHS 
túto súťaž vyhlasuje každé štyri roky a doteraz ju cha-
rakterizoval relatívne vysoký počet prác rôznej kvality. 
V tejto časti bloku vystúpili najmä prof. Jozef Novák 
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so svojimi odporúčaniami pri písaní genealogických 
a heraldických štúdií a Š. Drahošová, predsedníčka 
poslednej hodnotiacej komisie tejto súťaže, ktorá zo-
sumarizovala hlavné nedostatky prihlásených prác. 
Súčasťou tohto bloku bola diskusia zameraná na stále 
diskutovaný problém transkripcie rodových (najmä 
maďarských) priezvisk v slovenskej historiografii. 
Používanie slovenskej ortografie v nej ešte stále nie 
je napriek odporúčaniam jednoznačné. V diskusii sa 
poukázalo na problémy, ktoré vyplývajú z používania 
pôvodných tvarov rodových priezvisk, na rozdielne 
prístupy jednotlivých vedných disciplín k tomu prob-
lému a zdôraznilo sa najmä praktické hľadisko rieše-
nia tohto problému, ktoré jednoznačne stojí na strane 
používania slovenskej ortografie. 

Súčasťou seminára mala byť aj slávnostná prezen-
tácia očakávanej kolektívnej monografie pod redak-
ciou F. Federmayera Magnátske rody v našich dejinách 
1526–1948 [vydaná na jar roku 2013 – pozn. red.]. 
Jej tlač sa však z technických príčin oneskorila a tak 
namiesto toho M. Turóci predstavil edičnú činnosť 
Kysuckého múzea, ktoré v posledných rokoch vydalo 
niekoľko zaujímavých odborných publikácii venujú-
cich sa minulosti tohto regiónu.

Konferencia Erbové listiny II. opäť v mnohom po-
sunula naše poznatky o tomto výnimočnom historic-
kom prameni. Jednotlivé prednášky prispeli ku kom-
plexnejšiemu skúmaniu erbových listín, nastolili nové 
doposiaľ ešte nespracované témy, upozornili a nazna-
čili interpretačné možnosti nových genealogických 
a heraldických prameňov. Všetci zúčastnení prednáša-
júci sa museli zhodnúť, že vypovedacia hodnota erbo-
vých listín je skutočne výnimočná.

Peter Keresteš

Jakość i warunki życia a procesy demograficzne 
w Europie Środkowej w czasach nowożytnych – 
III Mię dzy narodowa Konferencja Naukowa z cyklu 
Zielonogórskie Spotkania z Demografią, Instytut 
Historii, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielono-
górskiego a Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, 
Zielona Góra, 24.–25. októbra 2012.

Už po tretíkrát sa konala medzinárodná konferen-
cia Spotkania z Demografią na univerzite v Zielonej 
Góre v západnom Poľsku. Konferencia organizovaná 
24. a 25. októbra 2012 stavala na svojich skúsenos-
tiach z predchádzajúcich dvoch ročníkov a zvýraznila 
svoj medzinárodný rozmer. Aktívnych i pasívnych 
účastníkov prilákala do Zielonej Góry téma konfe-
rencie Jakość i warunki życia a procesy demograficzne 
w Europie Środkowej w czasach nowożytnych (Kvalita 
a podmienky života a demografické procesy v stred-
nej Európe v novodobých časoch). Po slávnostnom 
otvorení konferencie príhovormi zastrešovateľov a or-
ganizátorov boli pozvaní k rečníckemu pultu samotní 
účastníci konferencie.

V prvých dvoch paneloch konferencie bolo plénum 
oboznamované s aktuálnou problematikou demo-
grafických procesov, najmä miestneho lubušského 
vyššieho územného celku. Prednášajúci hlavne z do-

máceho prostredia a varšavského Głównego Urządu 
Statystycznego (GUS) otvorili problematiku zdra-
votného stavu obyvateľstva v interakcii so susednými 
nemeckými regiónmi a cezhraničnú spoluprácu, ako 
i vyhliadky a prognózy a interpretácie záverov aktuál-
neho sčítania obyvateľstva z roku 2011. 

Popoludní prvého dňa konferencie v treťom paneli 
dostali priestor autori príspevkov z minulosti demo-
grafických premien. Slova sa ujal prvý zahraničný 
účastník konferencie prof. Jaroslav Vaculík z Masary-
kovej univerzity v Brne, s témou Reemigrácia z USA 
do Československa po prvej svetovej vojne. Autorovu 
plynulú a bezchybnú znalosť poľského jazyka ocenilo 
publikum s uznaním. Prof. Vaculík prezentoval svoje 
závery výskumu z rôznych hľadísk. Odkryl zaujímavú 
diferenciáciu českej a slovenskej migrácie do zámoria. 
Zatiaľ čo obyvatelia českých krajín spravidla odchá-
dzali do Spojených štátov amerických spolu so svo-
jimi rodinami, a teda nastálo, slovenskí emigranti išli 
s úmyslom rýchleho zárobku a návratu domov. Preto 
sa medzi reemigrantmi objavovali častejšie Slováci 
ako Česi. Navrátilci do rodnej zeme boli v drvivej väč-
šine (82 %) muži. Pri ceste domov na nich striehlo 
mnoho nebezpečenstva, keďže pre kriminálne živly 
predstavovali vidinu ľahkého a dobrého zárobku. 
Okrádanie reemigrantov bolo veľmi rozšírené a naj-
nebezpečnejším prístavom bol New York. O niečo 
menšie riziko predstavovali prístavy v Bostone a Phi-
ladelphii, z ktorých vyplávali na cestu domov. Najčas-
tejšie mali bývalí baníci a hutníci pri sebe hotovosť 
okolo 1 000 až 2 000 dolárov. Často však prichádzali aj 
o svoju batožinu, ktorá veľmi často plávala na európ-
sky kontinent na inej lodi ako jej vlastníci. 

Zaujímavý príspevok (Wiek zmarłych w latach 
zaraz (1700–1714) w wybranych parafiach central-
nej Małopolski)  predniesla doktorandka univerzity 
z Kielc Olga Domińska, ktorá hovorila o veku zosnu-
lých v rokoch 1700–1714 vo vybraných farnostiach 
Mokrsko, Miniów a Sobków v centrálnej časti Malo-
poľska. Autorka otvorila okrem samotného veku zo-
snulých aj problematiku počtu úmrtí, ktorá vyvrcho-
lila v čase morovej epidémii v roku 1714. Susediace 
farnosti predstavovali vhodnú vzorku komparácie. 
Autorka auditórium oboznámila aj so zaujímavosťami, 
s ktorými sa pri analýze matrík pochovaných stretla. 
Predstavila príbeh ženy, ktorá bola po svojej smrti 
z neznámych dôvodov ponechaná niekoľko dní v lese 
a až potom pochovaná. Na záver boli prezentované aj 
ďalšie vízie a eventuálne možnosti bádania.

Druhý deň konferencie otvoril ďalší zástupca Ma-
sarykovej univerzity dr. Jiří Mihola so svojím príspev-
kom o cirkevných rádoch v českých krajinách v 19. 
a 20. storočí. Autor predstavil jednotlivé rehoľné rády 
a ich pôsobenie v brnenskom biskupstve pod vedením 
kardinála Františka Saleského Bauera. Okrem rekon-
štruovania stavu v 19. storočí boli pre účastníkov veľmi 
zaujímavé osudy rehoľných rádov a ich sídiel v prie-
behu 20. storočia. Po prevzatí štátnej moci komunistic-
kým režimom boli priestory viacerých rehoľných kon-
gregácií premenené na edukačné a sociálne zariadenia. 
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Medzinárodný rozmer konferencie výrazne pod-
čiarkol svojou účasťou pracovník univerzity vo Viedni 
Wilko Schröter s príspevkom o platnosti Hajnalovej 
línie na príklade porovnávania Horného a Dolného 
Sliezska v 17. až 19. storočí. Bádania mladého autora 
stavali na predstavení deviatich lokalít z Horného 
a 13 lokalít z Dolného Sliezska, vo väčšine ktorých 
bola vykonaná rekonštrukcia rodiny, a teda získané 
základné informácie o stave populácie. V podrobnom 
predstavení viacerých sídiel demonštroval pravdivosť 
teórie Johna Hajnala. Kládol si otázku, či v regiónoch, 
kde sa obyvatelia riadili jednotným politickým systé-
mom, vznikalo viacero rozdielov pri zakladaní rodiny. 
Kľúčom bolo konfesionálne zloženie komparovaných 
skupín obyvateľstva. Zatiaľ čo v Hornom Sliezsku do-
minovalo katolícke obyvateľstvo, na východe, bližšie 
k pruskému centru, dominovalo populačné zloženie 
augsburského vierovyznania. 

Ewelina Kostrzewska z Łodźe sa v príspevku veno-
vala postaveniu žien a ich miestu v tvorení životného 
štýlu v kráľovskom Poľsku. Okrem samotnej klasifiká-
cie vidieckych businesswomen sa venovala najmä ich 
vplyvu na skvalitňovanie života vo svojom okolí. V pro-
stredí zemianstva a začínajúcej sa obchodníckej vrstvy 
mali ženy, najmä manželky priemyselníkov, vplyv na 
formovanie života okolo seba, v oblastiach každoden-
nej životnej úrovne, vzdelanosti, prílivu módy a pod. 
Autorka spomínala prípady konkrétnych vplyvných 
žien, ktoré pozitívne poznačovali aj hospodársku 
tvorbu svojich podnikov.

Záver konferencie patril príspevku jednej z hlav-
nej organizátoriek konferencie dr. Hanne Kurowskej. 
Autorka predstavila podmienky rodinného života 
na území Novej Marky (Braniborsko) na začiatku 
19. storočia. H. Kurowska začala predstavením úze-
mia a zmenami v štátnom zriadení pruskej moci. 
V podrobnom výskume boli účastníci konferencie obo-
hatení predstavením ekonomických a hospodárskych 
činiteľov, ktoré vplývali na rodinnú stratifikáciu a ďal-
šie činitele, ktoré na ňu vplývali.

Zelenohorské tretie stretnutie s demografiou pri-
nieslo okrem pestrej zložky príspevkov aj inšpiratívne 
a miestami impulzívne diskusie. Nad všetkým však ko-
nečný pozitívny dojem zanechala príjemná atmosféra 
a vedecký i ľudský konsenzus, ktorý bol aj pozvaním na 
ďalšie vedecké stretnutie v Zielonej Góre.

Ján Golian

Konference Úsilí rodu Lichtenštejnů o získání a udr
žení vlastního státu, 15.–16. listopadu 2012, zámek 
Valtice.

Zájem o dějiny lichtenštejnského rodu v odbor-
ných kruzích i mezi laickou veřejností neustále roste. 
Tento trend je výslednicí mnoha faktorů. Trvalým 
hnacím motorem je neutuchající zájem Čechů o Led-
nicko-valtický areál, který je od roku 1996 navíc 
zapsán na seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. V současné době bylo snad nejvýznamněj-
ším krokem pro rozšíření povědomí o lichtenštejn-
ském rodě a jeho majetku a pro aktivizaci odborné 

i laické veřejnosti navázání diplomatických vztahů 
s Lichtenštejnskem v roce 2009, a to po dlouhých 
17 letech, kdy kvůli nevrácenému majetku odmítalo 
Lichtenštejnsko uznat nezávislost České republiky. 
Na postupném zlepšování česko-lichtenštejnských 
vztahů má také svůj podíl česká historická obec, která 
se angažuje v pořádání různých setkání, workshopů 
či konferencí. Mimo činnost česko-lichtenštejnské 
historické komise a regionální aktivity Jihomorav-
ského kraje, jehož se majetkové spory nejvíce dotýkají, 
lze zmínit např. konferenci Knížecí rod Liechtensteinů 
v historii zemí Koruny české, která se uskutečnila 
v listopadu roku 2010 v Arcidiecézním muzeu v Olo-
mouci).4 Odborná setkání a z nich vzešlé publikační 
výstupy prokázaly, že mohou pomoci uvědomit si uži-
tečnost vzájemné spolupráce obou zemí i lépe vnímat 
a chápat historické souvislosti domnělých či skuteč-
ných křivd. 

Kamenem úrazu a dlouholetou příčinou napětí 
mezi oběma zeměmi byl právě spor o majetek na jižní 
Moravě. Nastínit majetkové poměry Lichtenštejnů 
v dějinách se pokusila konference ve Valticích, která 
proběhla ve dvou výjimečně slunečných listopadových 
dnech minulého roku. Vlastní jednání konference se 
uskutečnilo v reprezentativních prostorách valtického 
zámku. Její pořadatelé kladli velký důraz na významné 
výročí tři sta let od okamžiku, kdy se knížeti Janu Ada-
movi I. z Lichtenštejna podařilo získat alpské hrabství 
Vaduz a tím položit základy samostatného lichten-
štejnského státu.

Konferenci společně pořádalo několik institucí – 
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny při FF OU, 
obecně prospěšná společnost Po stopách Lichten-
štejnů a Národní památkový ústav – Územní odborné 
pracoviště v Brně. Záštitu nad celou akcí převzala mi-
nistryně kultury ČR Anna Hanáková. Vzhledem k me-
zinárodnímu rozměru konference byl zajištěn česko-

-německý simultánní překlad. Samotné konferenční 
jednání zahájili vstupními proslovy Aleš Zářický, vě-
decký ředitel CHSD Ostravské univerzity v Ostravě, 
Zuzana Hrabicová, kastelán valtického zámku Michal 
Tlusták, Petr Kroupa, ředitel brněnského územního 
pracoviště NPÚ. OPS Po stopách Lichtenštejnů repre-
zentovali její ředitel Martin Číhalík a předseda správní 
rady Marek Juha.

První blok konference s názvem Lichtenštejnové 
očima pomocných věd historických zahájil Bohumír 
Smutný (Moravský zemský archiv v Brně) příspěv-
kem, ve kterém rozebíral archivní prameny k dějinám 
lichtenštejnského rodu z provenience MZA, které 
vznikly během činnosti lichtenštejnských velkostatků 
a jejich správních úřadů na jižní Moravě. Hans 
Huysza (Liechtenstein Schloss Wilfersdorf) před-
nesl příspěvek o genealogii Lichtenštejnů držících 

4 BÁNSKÁ, Eva – POLÁŠEK, Adam: Knížecí rod 
Liechtensteinů v historii zemí Koruny české : Meziná-
rodní vědecká konference, Arcidiecézní muzeum v Olo-
mouci, 24.–26. listopadu 2010. Historica : Revue pro 
historii a příbuzné vědy 2, 2011, č. 1, s. 125–127.
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rakouský zámek Wilfersdorf. Vhled do symboliky 
Lichtenštejnů na příkladu známého jezdeckého vy-
obrazení knížete Karla I. na pozadí města Opava při-
nesl Tomáš Krejčík (Ostravská univerzita v Ostravě). 
Příspěvku Dagmar Grossmannové z Moravského 
zemského muzea v Brně, který by svým numismatic-
kým obsahem navázal na předchozí referát z oblasti 
pomocných věd historických, se účastníci bohužel ne-
dočkali pro předem omluvenou nepřítomnost před-
nášející. Příspěvek se měl týkat mincovnictví rodu 
Lichtenštejnů v českých zemích. Petr Nohel (Uni-
verzita Karlova v Praze) poukázal na genealogickou 
provázanost Lichtenštejnů jako potomků mnoha vý-
znamných evropských dynastií i českých aristokratic-
kých rodů (Karlovci, Otoni, Habsburkové, Valdštejni, 
Czerninové, Kinští apod.), kladoucích také důraz na 
přemyslovskou stopu.

Druhý blok přednášek s názvem Úsilí knížecího 
rodu Lichtenštejnů o založení vlastního státu zahájila 
vstupním slovem Maria-Pia Kothbauer princezna 
Liechtenstein. Heinz Dopsch (Universität Salzburg) 
hovořil o geografickém rozložení územního vlastnic-
tví rodu. Problematiku lichtenštejnské držby v Hor-
ním Slezsku shrnul Jan Al Saheb (Muzeum Těšín-
ska, Český Těšín). Katerzyna Brzezina-Scheurerer 
(Uniwersytet Jagielloński, Krakow) hovořila o roli 
barokního umění v životě Lichtenštejnů. Po těchto 
řečnících vystoupil Marek Vařeka z Masarykova mu-
zea v Hodoníně, který přednesl příspěvek Státotvorné 
snahy knížat z Lichtenštejna v raném novověku. Trochu 
jiný pohled na územní rozmach Lichtenštejnů přinesla 
Marie Macková, Univerzita Pardubice), když svůj 
příspěvek zaměřila na roli poddanských měst a jejich 
vztahu k lichtenštejnské vrchnosti. Blok zakončil Mi-
roslav Geršic (Lichtenštejnský dům, Břeclav) svým 
vystoupením o valtické lichtenštejnské primogenituře 
a jejímu vztahu k Neulengbachu.

Třetí blok nazvaný Úsilí knížecího rodu Lichten-
štejnů o udržení vlastního státu nás z velké části přesu-
nul do nedávné historie a přítomnosti. Ondřej Horák 
(Univerzita Palackého v Olomouci) ve svém příspěvku 
rozebíral komplikovanou a stále kontroverzní otázku 
vyvlastňování lichtenštejnského majetku po druhé 
světové válce. Další vystupující Vít Dostál z Fakulty so-
ciálních studií MU Brno provedl politologický exkurz 
do česko-lichtenštejnských vztahů v jihomoravském 
regionu a rozebral tak hlavně kulturní a společenské 
aktivity obou stran a připomněl, že než se sbližování 
obou zemí dostalo na národní úroveň, na té regionální 
už spolupráce fungovala velice dobře. Příspěvky obou 
přednášejících s následnou diskuzí vyplnili prostor 
vzniklý absencí Stanislava Balíka z Ústavního soudu 
ČR, jenž měl hovořit o právních aspektech česko-lich-
tenštejnských vztahů. Blok ukončil svým spíše shrnu-
jícím diskuzním příspěvkem Milan Venclík.

Zejména obsah referátu O. Horáka zažehl (a jistě 
pro svou aktuálnost oprávněně) velkou diskuzi, která 
nakonec více než naplnila jí vyměřený čas a nešetřila 
jak důmyslnými, tak i řekněme spíše plochými argu-
menty na obou stranách. Na přetřes přišla také proble-

matika konfiskací majetků dalších významných čes-
kých aristokratických rodů (např. Schwarzenbergů) 
či jiné kontroverzní historické události, se kterými se 
nějakým způsobem pojilo jméno rodu Lichtenštejnů 
(např. známé čarodějnické procesy na Velkolosinsku). 
Místy až dramatickou diskuzi nakonec velmi vhodně 
odlehčil neformální společenský večer, jehož součástí 
byla ochutnávka nejlepších českých vín ve valtickém 
Salónu vín a vín z produkce lichtenštejnských dolno-
rakouských vinohradů. 

Organizátoři konference plánují vydání malého 
sborníku resumé přednesených referátů i obsáhlejší 
publikace s plnými verzemi přednesených referátů. 
Zároveň doufají, že valtické setkání bude v lichten-
štejnské tematice zdárně pokračovat 18. 4. 2013 na 
zámku v Moravském Krumlově. Snad tam nebude ta-
ková zima jako na krásném, ale přece jen listopadově 
chladném zámku ve Valticích.

Pavlína Nováčková

Dvojí ztráta české sociologie: † prof. PhDr. Miloslav 
Petrusek, cSc. (15. 10. 1936 – 19. 8. 2012), † prof. 
PhDr. Jiří Musil, cSc. (20. 2. 1928 – 16. 9. 2012).

Krátce po sobě ztratila sociologická obec dva své 
čelné reprezentanty, kteří byli po právu ceněni nejen 
doma, ale i v zahraničí. Tento dvojitý nekrolog je jen 
malou připomínkou dvou osobností, jejichž životní 
dráhy a dílo již hodnotili mnozí a jistě k tomu povo-
lanější. Osobností, jejichž životní osudy byly do jisté 
míry podobné. Oba totiž byli nuceni překonávat ne-
přízeň předlistopadového režimu, který sabotoval 
rozvíjení jejich akademické dráhy a uplatnění v oboru 
sociologie, vědy střídavě umlčované či potlačované. 
Nejprve odešel Miloslav Petrusek a nedlouho po 
něm, za necelý měsíc, jej následoval Jiří Musil. Patřili 
k předním členům akademické obce, ale prosadili se 
rovněž ve veřejném prostoru. 

Miloslav Petrusek absolvoval filozofii a dějepis 
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (v té 
době Univerzity Jana Evangelisty Purkyně). Přes an-
gažmá na Pedagogickém institutu ve Zlíně se dostal 
až do Prahy na Univerzitu Karlovu. Šedesátá léta mu 
umožnila věnovat se plnohodnotné a plodné sociolo-
gické práci, včetně podílení se na znovuoživení české 
sociologie. Následující normalizace jej však podobně 
jako Musila vyřadila z oficiálního akademického 
světa, do něhož se mohl vrátit až po roce 1989. Ani 
okleštěné možnosti uplatnění jej však od sociologie 
neodvedly. Dále pracoval, dokonce s Josefem Alanem 
vydával pozoruhodný samizdatový sociologický ča-
sopis s názvem Sociologický obzor. Brzy po nastolení 
svobodných poměrů zaslouženě dosáhl profesury, stal 
se předsedou Masarykovy české sociologické spo-
lečnosti, spoluzaložil Fakultu sociálních věd Univer-
zity Karlovy a stanul v jejím čele. Především ale rád 
a dobře učil, přednášel a zasvěcoval mladé adepty do 
tajů sociologie. Ve své bohaté badatelské činnosti se 
zabýval mimo jiné empirickou sociologií, dějinami 
oboru, sociologickou teorií, metodologií, rolí sociolo-
gie ve společnosti a mnoha jinými tématy. 
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Ostravský rodák Jiří Musil patřil k jedněm z po-
sledních studentů oboru sociologie (jeho dalším obo-
rem byla filozofie), kterým bylo poúnorovým režimem 
ještě umožněno absolutorium. Jeho hlavní doménou 
se posléze stala – i díky vnějším okolnostem – pro-
blematika prostoru a společnosti, život ve městech 
a sociologie bydlení. Dlouho byl nucen působit mimo 
oficiální akademické struktury, i přesto se však doká-
zal výrazně uplatnit, například ve Výzkumném ústavu 
výstavby a architektury. Charakter jeho činnosti při-
nášel spolupráci s architekty, demografy, lékaři či 
urbanisty. Vždy se nad sledovanou problematikou 
zamýšlel v souvislostech a dokázal formulovat svěží 
řešení a inspirující náměty. Řada jeho prací dnes již 
náleží ke klasickým dílům oboru. Ani nepřízeň ofi-
ciálních míst mu tedy nezabránila v tvůrčí činnosti. 
Po roce 1989 se stal ředitelem obnoveného Sociolo-
gického ústavu ČSAV. Profesury dosáhl na Přírodo-
vědecké fakultě své alma mater, a po jistou dobu do-
konce předsedal Evropské sociologické společnosti. 
Patří i k zakladatelům Středoevropské univerzity, na 
níž dlouhodobě přednášel. Až do završení své životní 
dráhy se své práci aktivně věnoval. 

Oba vzpomínaní sociologové se dokázali obratně 
vyjadřovat slovem i písmem, projevovali se jako zasvě-
cení diskutéři v mnohých sociologických, ale i obec-
nějších debatách. To není jen pouhé konstatování, ale 
bohužel také stále vzácněji se vyskytující jev. Na rozdíl 
od mnoha jiných totiž zpravidla měli k danému tématu 
co říci. Diskuse bez znalosti věci přitom postrádá 
smysl a degeneruje pouze na úroveň rétorického cvi-
čení. Musil i Petrusek se dokázali v informační změti 
dnešní doby dobrat myšlenky, uvažovat a kriticky hod-
notit nejen jiné, ale i sami sebe. Pro své rozsáhlé zna-
losti, přehled a v neposlední řadě i osobnostní založení 
je lze právem označit za intelektuály v tom nejlepším 
slova smyslu. Dnes málem ohrožený druh, jak ve vě-
deckém, tak i veřejném životě. 

Studenti či jiní případní zájemci již bohužel ani 
jednoho z nich nepotkají za katedrou. Přesto s nimi 
mohou komunikovat prostřednictvím jejich textů, 
úvah, esejů apod. Rozhodně nepůjde o zbytečné úsilí, 
ale o osvěžující a podnětná setkání. Taková by neměla 
být opomíjena, i když se nám obecně nedostává času. 
Zejména času k přemýšlení…

Petr Gába

Upozornění redakce: Dovolujeme si čtenáře a potenciální přispěvatele upozornit na aktualizaci 
pravidel pro zpracování písemných příspěvku pro revue Historica. Aktualizovaná verze je přístupná 

na našich webových stránkách http://katedry.osu.cz/khi/historica/


