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KRoNIKA

Mezinárodní odborný seminář K historii průmyslu, 
exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku od 
konce 18. století do r. 1918. 30.–31. října 2012, Brno, 
Technické muzeum v Brně.

Nelze než s potěšením konstatovat, že Technické 
muzeum v Brně, katedra historie Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity a Společnost pro dějiny věd 
a techniky takto zaměřeným seminářem oživily zájem 
o tuto již po delší čas v české historiografii opomíjenou 
tematiku. Seminář se konal v reprezentačních prosto-
rách TM v Brně 30. a 31. října 2012 a podle vize po-
řadatelů by měl odstartovat pravidelnou řadu podobně 
zaměřených seminářů i v příštích letech. 

Úvodní přednášky připravili F. Čapka z MU (K his-
torii průmyslu na Moravě a ve Slezsku) a H. Durnová 
z téže univerzity (K historii exaktních věd na Moravě 
v dlouhém 19. století). Další jednání konference pro-
bíhala sice v plénu, ale byla rozčleněna do pěti bloků. 
První byl věnován problematice Muzeum, historie a ve-
řejnost, v němž odezněly příspěvky s tematikou mu-
zejní dokumentace technologické úrovně textilního 
průmyslu (P. Mertová), dokumentace dějin průmyslu 
a exaktních věd v TM Brno (P. Stöhrová, T. Zapletal) 
a informace o technologickém oddělení Moravského 
průmyslového muzea (A. Březinová). Druhý až pátý 
tematický blok spojoval název Průmysl, technika a je-
jich historie. Byl uveden teoreticky zaměřenou před-
náškou M. Myšky o odlišnosti předmětu studia dějin 
průmyslu a dějin industrializace, vycházející z diskusí 
v německé, anglické, francouzské a polské soudobé 
historiografii. Vlivem průmyslu a dopravy na rozvoj 
malých měst na Moravě se zabýval P. Juřák, úlohou 
Severní dráhy Ferdinandovy na rozvoj průmyslových 
aktivit na Moravě P. Bek. Vliv přírodních podmínek na 
průmyslový rozvoj města Vsetína analyzoval P. Mašláň. 
B. Smutný informoval účastníky o jím připravené 
encyklopedii brněnských podnikatelů, která má vyjít 
v předvánočním čase péčí Archivu města Brna. Ně-
kolik přednášek bylo věnováno historii jednotlivých 
podniků, resp. podnikatelských rodin z Moravy: br-
něnskému továrníkovi A. Weinbergerovi (V. Březina), 
šumperské podnikatelské rodině Seidelů (P. Dubská), 
moravskotřebovským textilním fabrikantům Stein-
brecherům (J. Martínková), olomouckému sladov-
nickému a cukrovinkářskému průmyslu (M. Viktořík) 
a cukrovaru v Hulíně (V. Daďová). 

Otázkám vývoje vědy a vynálezectví se dostalo jen 
okrajové pozornosti, což zřejmě bude třeba napravit 
v následných seminářích, budou-li realizovány. Zdán-
livě „mimo mísu“ byla nicméně velmi zajímavá před-
náška M. Černého o Ernstu Machovi a jeho příspěvku 
k atomismu, mechanice a teorii relativity (také jako 
poster v předsálí). Formou zábavnou podali M. Břínek 

a M. Plavec kauzu neúspěšných pokusů o realizaci ři-
ditelné vzducholodi Paula Haenleina z r. 1872 v Brně 
a jejím ohlasu v moravském tisku. Do této tematiky 
snad okrajově zapadal i referát P. Cikrleho, J. Bureše 
a D. Olivové o hmotných dokladech vývoje měr a vah 
na Moravě do doby zavedení metrické soustavy.

O stavu dochování, příčinách vzniku, ale také 
záludnostech při interpretaci pramene, jakým jsou 
veduty závodů na firemních tiskopisech, promluvil 
B. Smutný. Systematickým úvodem do problema-
tiky architektonického výrazu industriálních staveb 
z přelomu 19. a 20. století se zabývala bratislavská 
architektka V. Kvardová. Poster V. Mlčáka a P. Jadviš-
čoka v předsálí stručně slovem a grafikou sumarizoval 
historii hlubinného dolování uhlí v ostravsko-karvin-
ském revíru.

Sympatickým rysem vzbuzujícím naděje na oživení 
zájmu o hospodářské dějiny a dějiny techniky byla re-
lativně vysoká účast nejmladší generace badatelů. Co 
vyznívalo poněkud neuspokojivě a signalizovalo dosti 
rozšířený trend v našem oboru, byl malý respekt k vý-
sledkům bádání starších generací historiků a z toho 
vyplývající objevování již objeveného. Kladem jistě 
bylo, že se k řadě příspěvků rozproudila čilá diskuse, 
z níž si mladší kolegové mohli odnést spoustu pod-
nětů pro svou další práci. Bude-li Technické muzeum 
v Brně pokračovat v podobných seminářích, bude 
užitečné s náležitým předstihem definovat jejich po-
kud možno sevřenější náplň (např. technické vzdělání 
a osvěta, transfer vědeckých poznatků do výrobní 
praxe, akumulace kapitálu pro průmyslové podnikání, 
zájmové organizace podnikatelských subjektů atp.). 
Pořadatelé přislíbili, že do roka a do dne bude vydán 
protokol konference formou tzv. recenzované kolek-
tivní monografie.

Seminář měl dobrou úroveň i po stránce společen-
ské. Organizátoři se vystříhali zbytečných formalit, 
příjemným zážitkem byl večerní raut a většina účast-
níků s potěšením přijala nabídku „noční“ procházky 
muzejními expozicemi, kterou zasvěcenými komen-
táři provázel jeden z pracovníků pořádající instituce.

Milan Myška

Odborné kolokvium ČSSR a NDR ve srovnávací per-
spektivě v rámci mezinárodního projektu Překračo-
vání hranic – Nové cesty mezi zeměmi. 9.–11. listo-
padu 2012, Greiz, Oberes Schloss, Německo.

Ve dnech 9.–11. listopadu 2012 se v durynském 
městě Greiz v prostorách tzv. horního zámku (Oberes 
Schloss) uskutečnilo široce pojaté kolokvium na téma 
ČSSR a NDR ve srovnávací perspektivě. Akce se konala 
v rámci dlouhodobého projektu Překračování hranic – 
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Nové cesty mezi zeměmi (pořadateli tak byli Dialog mit 
Böhmen e.V., TU Chemnitz, Antikomplex o.s. a Statní 
okresní archiv Cheb), koncepční přípravy symposia se 
zhostili Miloš Řezník a Katja Rosenbaum (oba z TU 
Chemnitz).

Kolokvium navázalo na podobné setkání z listo-
padu roku 2009, které nastínilo problematiku čes-
koslovensko-východoněmeckých vztahů jakožto 
jed noho z mnoha dílčích témat ve výzkumu států 
a spo lečností bývalého východního bloku. Problema-
tika mezinárodních (mezistátních) vztahů však nabízí 
i další tematické a metodické rozšíření zkoumaných 
okruhů, a to směrem k historickému srovnání, které 
bylo doposud možná poněkud opomíjeno. 

Z důvodu určité nevyhraněnosti a kvůli širokému 
spektru možností výzkumu bylo kolokvium koncipo-
váno jako tematicky otevřené, a umožnilo tak prezen-
tovat množství rozličných příspěvků či projektových 
návrhů a jejich metodických postupů, čímž se měly 
také ukázat konkrétní možnosti a limity kompara-
tivní metody. Se svými příspěvky vystoupili referenti 
z České republiky, Německa, Slovenska, Rakouska 
a Švýcarska.

Příspěvky prvního jednacího dne byly součástí 
bloku Perspektivy komparace systémů s úvodním 
referátem Československo a NDR v historickém srov-
nání (Miloš Řezník), ve kterém byla nastíněna po-
třeba komparace jakožto dalšího a dílčího pilíře ve 
výzkumu zmíněných států. Na konkrétnější podobu 
možného směru badatelského zájmu poukázal pří-
spěvek Sporná legitimita: Vznik socialistických států 
ve srovnávací perspektivě (Jan C. Behrends, Zentrum 
für Zeithistorische Forschung Potsdam). Zde se jeho 
autor pokusil především o reflexi základních historic-
kých kořenů a okolností při konstituování obou států, 
přičemž srovnání pozic a jednání politických aktérů 
tohoto procesu bylo středem zájmu následujícího 
příspěvku s názvem KSČ a SED: srovnávací dějiny 
vládnoucích stran v Československu a NDR (Michel 
Christian, Université de Genève). Z opačného pólu 
pak srovnal situaci a prostředí utváření disentu v obou 
státech autor posledního blokového příspěvku Cesta 
do disentu – ČSSR a NDR ve srovnávací perspek-
tivě 1968–1989 (Tomáš Vilímek, Akademie věd ČR, 
Praha).

Následující den byl zahájen blokem nesoucím 
název Politika identity, paměť a převrat a témata 
přednesených příspěvků se týkala některých dal-
ších problémů a otázek souvisejících s konkrétními 
možnostmi komparace. V referátu Kulturní práce 
s masami v československých a východoněmeckých 
ozbrojených silách (Václav Šmidrkal, Akademie věd 
ČR, Praha) se autor pokusil o srovnání úlohy kulturní 
činnosti armádních sborů obou států a reflektoval tak 
její utváření a podoby prezentace. Tematika srovnání 
regionální historie a reflexe její úlohy a významu za 
socialismu byla předmětem příspěvku Vytváření iden-
tity a minulost: české a východoněmecké regionální 
dějiny v období socialismu (Miloš Řezník). Následoval 
příspěvek Literatura „dětí revoluce“: Reflexe společen-

ského převratu roku 1989/90 v textech mladších čes-
kých a německých autorů (Rainette Lange, Zentrum 
für Zeithistorische Forschung Potsdam), který se úzce 
dotýkal problematiky historického vědomí a mentality 
specifické skupiny společnosti v souvislosti s jejím 
subjektivním vnímáním či svědectvím přelomových 
let. Jako poslední blokový příspěvek byl představen 
návrh projektu Socia lismus – postsocialismus. Kon-
tinuita a diskontinuita na příkladě mikrodějin dvou 
měst – srovnání situace v ČSSR a NDR (Lenka Krivá, 
Slovenská akadémia vied, Bratislava). Možnosti kom-
parace zde souvisí především s výzkumem regionál-
ního rozvoje a transformace lidského sídla jakožto 
všeobjímající jednotky (která má konkrétní kulturní, 
politické, hospodářské a sociální zázemí), a to na po-
zadí celospolečenských změn.

Následoval blok Hospodářství, sociální politika 
a společenské projekty, který pak pokračoval i v posled-
ním jednacím dni. Nejprve zde zazněl referát Těžba 
uranu v českém a saském Krušnohoří ve srovnávací 
perspektivě (Rainer Karlsch, Humboldt-Universität zu 
Berlin) srovnávající hospodářský a politický význam 
uranu jakožto strategické suroviny a specifické okol-
nosti a důsledky, které provázely jeho těžbu na obou 
stranách krušnohorského pohoří. V příspěvku Práva 
žen ve státním socialismu (Celina Donert, University 
of Liverpool) srovnala autorka právní postavení žen 
v socialistických systémech ČSSR a NDR a jeho ob-
měny v čase. Do sfér dějin každodennosti a státní hos-
podářské politiky lze pak zařadit příspěvek Konzumní 
socialismus na příkladě NDR a ČSSR 70. a 80. let (Pa-
vel Szobi, Vysoká škola ekonomická v Praze), který re-
flektuje zbytné materiální potřeby obyvatel a možnosti 
jejich naplnění u sledovaných socialistických společ-
ností. Blok byl zakončen referátem Pronatalistická 
politika v NDR a ČSSR od 70. let – motivace a mani-
festace (Eva Schäffler, Universität Salzburg), jehož 
autorka se zaměřila na porovnání rodičovské politiky 
a sociální podpory jakožto projevu zájmu státu o příz-
nivý demografický vývoj.

V posledním bloku kolokvia zazněly dva příspěvky, 
které se zabývaly principy politiky státní ochrany so-
cialistického zřízení a s ní související společenskou 
represí. Zde je třeba zmínit referát Ochrana sociali-
smu – aktivity Ministerstva státní bezpečnosti NDR 
v kontextu aktivit Ministerstva vnitra ČSSR ve společ-
ném pohraničním prostoru (Eugenie von Trützschler, 
Stiftung Ettersberg Weimar) a v konkrétnější podobě 
pak příspěvek porovnávající realitu politického vězeň-
ství s názvem Výkon trestu v Československu a NDR 
v 50. letech v komparativní perspektivě (Klára Pinerová, 
Akademie věd ČR, Praha). Ze strany organizátorů pak 
následovalo zevrubné zhodnocení přednesených refe-
rátů a celkového přínosu setkání.

Kolokvium se neslo v příjemné přátelské atmo-
sféře, podpořené reprezentativním prostředím a dob-
rou organizací, přičemž poskytlo dostatečný prostor 
pro bohatou diskuzi a podnětné poznámky či otázky. 
Všechny přednesené příspěvky se snažily v různých 
polohách poukázat na metodické i konkrétní možnosti 
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komparace jakožto důležité součásti výzkumu his-
torické látky, v tomto případě na srovnání historic-
kých reálií bývalých států východního bloku – ČSSR 
a NDR. Ukázalo se, že smysl srovnání opravdu netkví 
pouze v mechanickém zjištění podobnosti a rozdíl-
nosti zkoumaných jevů, ale že kvalitní komparace 
musí zohlednit mnohem více faktorů než jen ty, které 
jsou předmětem konkrétní historické práce. Výsled-
kem promyšleného srovnání by měla být především 
možnost zařadit zjištěná fakta do širšího historického 
kontextu a dějinného procesu. 

Makrohistorické i mikrohistorické pojetí výzkumu 
obou států pak nabízí široké spektrum možností pro 
sledování určité problematiky či společenských jevů. 
Zde se nabízí srovnání zasahující do oblasti hospodář-
ské a sociální, stejně jako reflexe a porovnání života 
všedních dnů a kulturního prostředí obou států. Sys-
tematická komparace umožňuje pojmout vývoj v obou 

„socialistických“ státech v širších souvislostech a není 
tak omezena pouze na reflexi vzájemných vztahů, ný-
brž na přímé porovnání systémů a jejich obecných 
i konkrétních aspektů. 

Pojetí historie v takové srovnávací perspektivě tak 
nemusí přispět pouze k poznání dějin česko-němec-
kých vztahů a samotné historie obou států, ale může 
pomoci také při výzkumu a pochopení dalších obec-
ných a významnějších historických procesů či jevů 
(v tomto případě např. historický vývoj východního 
bloku, jeho politických, hospodářských a sociálních 
dějin ad.). Jak bylo z příspěvků patrné, není nutné se 
omezovat jen na území celých států, ale naopak zkou-
mat i příhraniční regiony (např. Krušnohoří). Je pří-
nosné, že se přednesené výstupy či teprve začínající 
projekty neomezovaly, přes patrnou preferenci, pouze 
na sféru politických a hospodářských dějin, ale smě-
řovány byly taktéž k dějinám každodennosti, práva 
a kultury, což může zaručit i interdisciplinární spolu-
práci, a to nejen v rámci historické vědy. Zároveň by 
bylo v některých případech zřejmě vhodné, aby se úče-
lová komparace stala integrální součástí studovaného 
problému, a nikoliv pouze jakousi nástavbou vlastní 
studie. V neposlední řadě je také důležité, aby se do-
statečně posílily vzájemné vazby mezi historiky obou 
států a tím byl zajištěn skutečně objektivní a pro obě 
strany přínosný společný výzkum. 

Adam Polášek

Hornické památky na Ostravsku – IX. pracovní semi-
nář Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. 3. pro-
since 2012, Ostrava, Vysoká škola báňská – Tech-
nická univerzita Ostrava.

V pondělí 3. prosince 2012 uspořádal Klub přátel 
Hornického muzea v Ostravě ve spolupráci s Hor-
nicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava v rámci oslav hornic-
kého svátku svaté Barbory již IX. ročník pracovního 
semináře Hornické památky na Ostravsku. V prosto-
rách Nové auly VŠB–TU zazněly referáty patnácti 
přednášejících z řad archivářů, vysokoškolských pe-
dagogů, studentů Ostravské univerzity, pracovníků 

veřejných institucí i soukromých osob včetně členů 
zmíněného spolku. Seminář navštívilo přibližně 50 zá-
jemců o hornickou tematiku. Program byl rozdělen 
do tří bloků: I. Perspektivy a horizonty výzkumu ost-
ravského hornictví uhlí; II. Péče o hornické památky; 
III. Duchovní a hmotná kultura ostravského hornictva. 
Seminář moderoval a úvodním slovem zahájil Oldřich 
Klepek.

První blok lze právem nazvat interdisciplinární, 
neboť ve srovnání se zbývajícími dvěma vykazoval 
největší heterogenitu obsahu přednesených příspěvků. 
Aleš Zářický (Ostravská univerzita v Ostravě) ve svém 
referátu Historie hornictví ve světle jednání českých his-
toriků připomněl X. sjezd českých historiků pořádaný 
FF OU, představil hlavní sekce a zdůraznil ty, jež se 
věnovaly tématu hornictví. Závěrem nastínil současné 
tendence ve výzkumu dějin dělnictva. Druhý příspě-
vek připravený ve spolupráci s Martinem Sivkem 
přednesl Jakub Jirásek (oba HGF VŠB–TUO). Ten 
posluchačům přiblížil vývoj litostratigrafie sedimentů 
hornoslezské pánve. Jirásek po definování pojmu stra-
tigrafie vylíčil historický vývoj této geologické nauky 
v regionu. V krátkém exkurzu rovněž přiblížil základní 
díla věnující se geologii a dobývání uhlí (např. práce 
báňského inženýra a publicisty Viléma Jičínského 
(1832–1902) a dalších) a také vyzdvihl současnou 
spolupráci mezi českými a polskými geology. Eva 
Mertová z Ostravského muzea v referátu Než vzniklo 
uhlí (Flora a fauna ostravských a karvinských vrstev ve 
sbírkách Ostravského muzea) nejprve popsala floru 
a faunu ostravsko-karvinských vrstev období karbonu 
a poté představila muzejní sbírky k dané problematice 
uložené v Ostravském muzeu. V této souvislosti také 
zdůraznila sbírkotvornou zásluhu prof. Jindřicha Vo-
dičky. Poslední příspěvek prvního bloku přednesl Ja-
roslav Klát z Báňské kanceláře v Ostravě. V referátu 
230 let od započetí těžby v západní části OKR věnoval 
pozornost nejstaršímu období těžby uhlí na území 
Hlučínska.

Druhý blok Péče o hornické památky věnovaný té-
matům činnosti hornického muzea a stavu a ochraně 
technických památek na Ostravsku vzbudil u části 
účastníků oprávněnou vlnu emocí. Bývalý předseda 
Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě Vladimír 
Markl ve svém příspěvku Hornické muzeum v Ostravě 
kriticky zhodnotil vývoj myšlenky Hornického muzea 
i její následnou realizaci. Za tristní považoval přede-
vším období po roce 1989, kdy se muzea musel vlast-
ními silami chopit KPHMO. Podle řečníkova názoru 
muzeum přestalo po odchodu Archivu OKD v pod-
statě existovat a v současnosti lze o něm hovořit pouze 
jako o expozici, a nikoliv jako o skutečném muzeu. Na 
V. Markla reagoval současný ředitel hornických ex-
pozic „LANDEK PARK“ a „HLUBINA“ Lumír Plac. 
Možná v důsledku toho se jím přihlášený příspěvek 
Landekpark – připravované projekty a revitalizace 
historické části změnil v pouhou obhajobu postupu 
majitelů muzea. Vystoupení L. Place působilo spíše 
jako reklamní spot na expozici Landekparku a Dolní 
oblasti Vítkovice. Situaci zklidnila svým příspěv-
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kem Stav péče o hornické památky na Ostravsku Jana 
Kynclová z ostravského územního odborného praco-
viště Národního památkového ústavu. Ta svou zprávu 
o současném stavu a stupni ochrany jednotlivých 
památek doprovodila nejen stanovisky NPÚ ve věci 
ochrany historických objektů, ale rovněž rozsáhlým 
obrazovým materiálem. Na J. Kynclovou plynule na-
vázal Libor Jalůvka (DIAMO, státní podnik, odštěpný 
závod ODRA) referátem Památkově chráněné těžní 
věže v OKR ve správě DIAMO, s. p., o. z. ODRA. V sérii 
obrazových příloh ukázal a zdokumentoval řadu těž-
ních věží v majetku podniku, popsal jejich vývoj a stav. 
Původně pochmurnou atmosféru druhého bloku po-
mohlo napravit také optimistické vystoupení Josefa 
Gavlase z Nadace Landek Ostrava, který se zaměřil 
na podíl nadace na záchraně a obnově hornických pa-
mátek na Ostravsku. Gavlas současně přednesl zprávu 
o činnosti nadace, jejích aktivitách, financování a o vy-
dávání publikací.

Ve třetím bloku s názvem Duchovní a hmotná kul-
tura ostravského dělnictva zazněly příspěvky vztahu-
jící se především k vybraným problémům z historie 
hornictví. V příspěvku Petra Juřáka, historika Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek, byli přítomní seznámeni se 
sbírkovými předměty zmíněného muzea vztahujícími 
se k problematice hornictví. Juřák představil obzvláště 
osobnost a dílo Ferdiše Duši, regionálního grafika, 
kreslíře a fotografa, v jehož tvorbě zaujímaly vý-
znamné místo sociálně laděné výjevy z každodenního 
života ostravského dělnictva. Historik Martin Jemelka 
z VŠB-TUO ve svém vystoupení shrnul dnes aktu-
ální a velmi živé téma konverze průmyslových areálů. 
Uvedl konkrétní příklady využití průmyslových bu-
dov v minulosti a na základě jejich výzkumu vytvořil 
typologii adaptací pro provozně-výrobní účely, pro 
účely občanské vybavenosti a nakonec pro ubytování. 
M. Jemelka konstatoval, že zatímco dříve převládaly 
konverze provozních budov v objekty obytné, dnes je 
tomu tak minimálně, převládá komerční využití (což 
je pro Ostravsko specifické). Historik a archivář Ar-
chivu města Ostravy Antonín Barcuch analyzoval ná-
rodnostní a sociálně politický aspekt oslav hornických 
patronů sv. Barbory a sv. Prokopa. Uctívání sv. Bar-
bory se do ostravsko-karvinského revíru dostalo roku 
1847 z německých zemí, zatímco kult sv. Prokopa byl 
zaveden z popudu české hornické inteligence. Stranou 
nezůstal ani popis průběhu oslav těchto slavností, je-
jichž zakončení mívalo nejednou chmurnou dohru 
v podobě hospodských bitek. Katedru historie a Cen-
trum pro hospodářské a sociální dějiny Ostravské uni-
verzity nově reprezentovali Mariana Stonišová, Tomáš 
Majliš a Jana Smetková. M. Stonišová využila vlast-
ního výzkumu dělnických kolonií a představila několik 
uměleckých osobností, které žily v ostravských děl-
nických koloniích. Seznámila tak účastníky semináře 
s osudy osobností, jako byli Bohuslav a Luisa Čenští 
(členové Národního divadla moravskoslezského), 
hlavní dramaturg Filmových studií Barrandov Franti-
šek Břetislav Kunc, herečka a ředitelka původně Kraj-
ského divadla loutek v Ostravě Šárka Babrajová nebo 

operní pěvec Karel Fiala. Jana Smetková pro změnu 
představila historii baťovského hnědouhelného dolu 
Tomáš v Ratíškovicích na Hodonínsku v letech 1932–
1945. Svým příspěvkem obohatila tematiku semináře 
věnovaného výlučně ostravsko-karvinskému revíru. 
Na závěr celého bloku prezentoval Tomáš Majliš vyu-
žití historického vědeckého výzkumu hornických ko-
lonií ke komerčním účelům formou naučných komen-
tovaných prohlídek. Nejednalo se o pouhou ideu, ale 
o vlastní zkušenost přednášejícího, který se prohlíd-
kám hornických kolonií již několik let aktivně věnuje.

Závěrem celého semináře, po poděkování předná-
šejícím, se organizátoři shodli na potřebě hlubšího 
zaměření budoucích seminářů na etnografii hornictva 
a dějiny karvinské části ostravsko-karvinského revíru. 
Také přítomné ujistili, že všechny přijaté referáty by 
měly být vydány v připravovaném sborníku.

Martin Drápela – Mariana Stonišová – Ondřej Štarman

Přednáška Nigela Swaina Twenty First Century Per-
spectives on Collectivisation and De-collectivisation. 
9. dubna 2013, Praha, Filozofická fakulta Univer-
zity Karlovy v Praze.

Dne 9. dubna 2013 se v budově Filozofické fakulty 
Karlovy univerzity konala přednáška profesora Nigela 
Swaina z univerzity v Liverpoolu pod názvem Twenty 
First Century Perspectives on Collectivisation and De-
-collectivisation. Přednášku zorganizoval Ústav hos-
podářských a sociálních dějin FF UK spolu s Ludwig 
Boltzmann Institut für Europäische Geschichte und 
Öffentlichkeit. Profesor Swain patří mezi přední brit-
ské odborníky na dějiny střední a východní Evropy 
a dlouhodobě se zabývá problematikou jak pozem-
kových reforem, tak především procesů kolektivizace 
a následné de-kolektivizace v socialistických a post-
-socialistických zemích Evropy. Je také spoluautorem 
úspěšné publikace Eastern Europe since 1945 (New 
York, 1993), která se dočkala již několika vydání.

Přednáška vycházela z jeho komparativní studie 
o procesech de-kolektivizace na počátku devadesátých 
let 20. století ve východoevropských státech (např. 
v Československu, Polsku, Maďarsku či v bývalé Ně-
mecké demokratické republice a Bulharsku). Nejdříve 
profesor Swain seznámil přítomné se zaměřením 
svých badatelských aktivit, samotnou přednášku poté 
uvedl shrnutím základních mezníků a dat v dějinách 
kolektivizace ve střední a východní Evropě a porovnal 
produkci a strukturu zemědělských podniků ve sledo-
vaných státech.

Vlastní jádro svého přednesu pak vyhradil nejprve 
procesu kolektivizace. Poukázal především na spe-
cifické formy jejího provádění v jednotlivých státech 
bývalého východního bloku. Nastínil průběh kolek-
tivizace v 50. letech, tedy dobu nuceného vstupu do 
družstev, okolnosti jejich zakládání, mechanizaci 
a problémy s produkcí či rentabilitou. Pozastavil se 
u politického termínu kulak a zhodnotil změny, ke 
kterým došlo na přelomu 50. a 60. let a zejména  
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v následujícím desetiletí v důsledku společenských 
a hospodářských okolností. Poukázal na zjevnou ten-
denci, kdy zatímco zpočátku byla snaha vytvořit z mnoha 
menších pozemků na vesnici jedno scelené družstvo, 
později se uplatňuje plán tyto družstva dále spojovat 
do velkých celků a vytvořit tak jeden podnik pro něko-
lik vesnic. Profesor Swain velmi objektivně poukazoval 
na problémy zkolektivizovaného zemědělství, stejně 
tak však nezpochybnil ani některé jeho kladné stránky.

Na závěr rozvedl průběh a specifika de-kolektivi-
začních procesů po pádu totalitních režimů a s tím 
související vlnu restitucí. Opět si povšiml některých 
zajímavých a zásadních momentů v post-socialistic-
kých státech a zajímal ho především další osud v minu-
losti zkolektivizované půdy, která byla v jednotlivých 
případech za konkrétních právních i lokálních podmí-
nek vrácena těm, jež byli (resp. jejichž předci byli) ko-
lektivizací poškozeni. Neopomněl zmínit skutečnost, 
že jim nebyla vždy restituována přesně ta půda, o kte-
rou přišli, nýbrž velmi často jiné a třeba i zemědělsky 
nevyužitelné pozemky. Zároveň však zdůraznil, že tito 
noví nabyvatelé půdy, pocházející často např. z řad 
střední městské vrstvy, k těmto pozemkům neměli 
takový vztah jako jejich předci, sedláci, kteří na půdě 
sami pracovali. Tito lidé nechtějí nebo nemohou takto 
získané pozemky patřičně využít, a proto je (pokud 
je o ně zájem) zpětně pronajímají staronovým druž-
stvům nebo jiným podnikatelům za patřičnou rentu. 
V tomto bodě profesor Swain konstatoval, že struk-
tura i fungování zemědělství se za minulého režimu 
natolik změnily, že úplná de-kolektivizace pak nebyla 
možná ani žádoucí. Na závěr poukázal ještě na jakési 
převrácení sociálních pyramid a vlastnické struktury 
zemědělské půdy. Na jedné straně máme model, kdy 
jeden vlastník půdy o velké rozloze poskytoval většímu 
množství lidí drobnější výměru půdy za rentu. Během 
kolektivizace došlo z hlediska vlastnictví ke scelení 
pozemků. Následná částečná de-kolektivizace však 
přinesla také nový obrácený model, kdy větší množství 
nových vlastníků půdy ji za rentu (či za jinak stanove-
ných podmínek) pronajímá jednomu zemědělskému 
producentovi (družstvu, podnikateli apod.), který pak 
tyto pozemky skutečně a uceleně obhospodařuje. 

Co říci závěrem? Snad jen to, že profesor Nigel 
Swain je velice příjemný člověk a jeho přednáška se 
nesla v komorním, uvolněném prostředí a nezbývá 
proto, než se opět těšit na jeho další návštěvu a vystou-
pení.

Adam Polášek

Doktorandský workshop Dějiny podnikání a podnika-
telstva. 3. května 2013, Olomouc, katedra historie 
Univerzity Palackého v Olomouci.

V rámci programu Inovace studia Historických 
věd na Univerzitě Palackého v Olomouci se konal na 
zdejší katedře historie 3. května 2013 doktorandský 
workshop zaměřený na problematiku tzv. Business 
history. 

Program celé akce byl koncipován tak, aby byl dán 
co nejširší prostor k diskusi. Workshopu se účastnili 

zástupci historické obce ze tří největších moravských 
historických pracovišť. Domácí pracoviště zastupovali 
PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. a profesorka Jana Bur-
šová se svými svěřenci. Katedru historie Filozofické 
fakulty brněnské Masarykovy univerzity přijela repre-
zentovat Mgr. Věra Bystrianská. Četně byli zastoupeni 
historikové z Ostravské univerzity v Ostravě. 

Po krátkém úvodním slovu jednoho z hlavních or-
ganizátorů setkání Michaela Viktoříka vystoupil v do-
poledním bloku s hlavním referátem profesor Aleš Zá-
řický, ředitel Centra pro hospodářské a sociální dějiny 
při Ostravské univerzitě, který se s posluchačstvem 
podělil o své dlouholeté zkušenosti s výzkumem na 
poli hospodářských a sociálních dějin. Již název pří-
spěvku Podnikatelstvo (a nejen ono) jako předmět 
historického výzkumu aneb něco málo k biografistice 
této sociální skupiny napovídal, že bude následovat 
dlouhá a podnětná diskuse. Profesor Zářický sezná-
mil posluchačstvo se základními terminologickými, 
metodickými a teoretickými východisky a s řadou sou-
visejících problémů, které vyvstávají před badatelem 
při studiu dějin podnikání a podnikatelstva jakožto 
socioprofesní skupiny obyvatelstva. Problematika bio-
grafického výzkumu podnikatelstva byla deklarována 
na popisu heuristických východisek a na průběhu 
zpracování rozsáhlé a průkopnické dvousvazkové ko-
lektivní biografie Historická encyklopedie podnikatelů 
Čech, Moravy a Slezska, na které spolupracoval tým 
odborníků z českých zemí. Navazující debata přinesla 
řadu otázek a nových východisek pro další historická 
směřování v této problematice. Jako jeden z hlav-
ních úkolů bylo stanoveno především hlubší studium 
vztahu zaměstnavatele a zaměstnanců podniku tak, 
aby byla komplexně chápána sociální realita.

Intermezzo mezi dopolední a odpolední částí 
workshopu vyplnilo posezení u oběda, po kterém pre-
zentovali své příspěvky doktorandi z jednotlivých his-
torických pracovišť. Celému odpolednímu programu 
dominovaly ženské hlasy. Příspěvky byly tematicky 
velice pestré, a proto se nad každým z příspěvků dis-
kutovalo ihned po jeho zaznění. Jako první vystoupila 
Mgr. Pavla Dubská (Olomouc) s příspěvkem Textilní 
podnikání v dějinách města Šumperka (současný stav 
výzkumu a jeho další perspektivy). Historička zaměřuje 
pozornost na specifika textilního podnikání s tím, že 
meritem jejího badatelského zájmu jsou především 
osudy podnikatelských rodin Seidlů a Sieglů v této 
oblasti. Druhý referát zazněl z úst Mgr. Jany Suché, 
studentky doktorandského studia historie Ostravské 
univerzity. Ve svém výstupu seznámila kolegy s podni-
katelskými aktivitami Židovské kartounkářské rodiny 
Porges-Portheim. I následující referát Mgr. Věry Bys-
trianské (Brno) přinesl řadu otázek do diskuse. Jejím 
tématem byl Obraz dělnického vůdce Petra Cingra. Au-
torka projektu má široce pojatou vizi představit tuto 
významnou postavu českých dějin pohledem něko-
lika generací v rámci celého dvacátého století. Pokud 
mladá historička využije všech možných heuristických 
východisek, může přijít s ojedinělou prací, která by 
mohla přinést zajímavé závěry, jež by mohly reflekto-
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vat vnímání historické paměti ve společnosti. Odpo-
lední sekci zakončila svým výstupem Mgr. Michaela 
Závodná (Ostrava) s příspěvkem Akciová společnost 
v městské dopravě na přelomu 19. a 20. století. Po jejím 
fundovaném výkladu došlo opět k rozsáhlé diskusi, po 
které bylo více než zřejmé, že sféra výzkumu akciových 
společností nabízí do budoucna řadu otázek, na které 
bude nutno hledat odpovědi. Doktorandský workshop 
probíhal celý den v duchu přátelské atmosféry a při-
nesl účastníkům celou řadu myšlenek a nových tvůr-
čích podnětů k jejich další usilovné práci. 

 Adam Židek

International Summer School in Historical Demo-
graphy. Introductory Course. 31. máj – 9. jún 2013, 
Kluž (Cluj-Napoca), Universitatea Babeş-Bolyai, 
Rumunsko.

Sieť stredoeurópskej historickej skupiny pre popu-
lácie v spolupráci s Medzinárodnou komisiou pre his-
torickú demografiu, Univerzitou Babeş-Bolyai v Kluži 
pod záštitou Európskeho vedeckého fondu zorganizo-
vala na prelome mája a júna 2013 Letnú školu histo-
rickej demografie. 

Organizátori sa rozhodli vytvoriť úvodný kurz pre 
záujemcov a začiatočníkov v odvetví populačných 
bádaní v minulosti pre širšiu akademickú verejnosť. 
Idea vytvorenia kurzu vznikla v roku 2012 na stretnutí 
Medzinárodnej komisie pre historickú demografiu 
v Amsterdame. Miesto pre prijatie účastníkov a ich 
prednášajúcich bolo vybrané na Univerzite v Kluži, 
v západnej časti Rumunska. Pre organizátorov a širšiu 
verejnosť interesujúcu sa o populačné štúdie v minu-
losti je miestna univerzita dobre známym prostredím, 
a to vďaka rastúcej výskumnej skupine historickej 
demografie okolo profesora Joana Bolovana. Pros-
tredníctvom tohto prorektora univerzity sa podarilo 
v Kluži organizovať v posledných rokoch už viacero 
konferencií k problematike (Demographic Changes 
in the Time of Industrializiation (1750–1918), 2008; 
Families in Europe between the 19th and 21th Centuries, 
2009; Central Europe Population History during 1st De-
mographic transition, 2011).

Vstupný kurz pre bádateľov historickej demografie 
privítal v Kluži študentov, doktorandov a mladých vý-
skumníkov z viacerých krajín. Najsilnejšie zastúpenie 
mali domáci účastníci, najmä z miestnej univerzity, 
ďalej to boli účastníci z Ukrajiny, Ruskej federácie, 
Chorvátska, Poľskej republiky, Slovenska, Maďarska, 
Holandska a Čile. Keďže úroveň vedomostí z proble-
matiky bola v skupine účastníkov rôzna, kurz začínal 
od základov problematiky. Organizátori na čele s vý-
skumníčkou z domácej univerzity Luminitiou Duma-
nescu od počiatku vyzývali študentov letnej školy, aby 
sa na čokoľvek a kedykoľvek nebáli opýtať či prispie-
vať do diskusie v rámci vyučovacích hodín alebo pre-
stávok.

V prvý deň prednáškového cyklu uviedol do zá-
kladov problematiky rodiny, domácností a demogra-
fického prechodu profesor Michiganskej univerzity, 
George Alter. V dopoludňajších prednáškach načrel 

do problematiky výskumu v USA venujúcej sa demo-
grafickým premenám súčasnosti, najmä tretieho sveta. 
Na túto tému nadviazal predstavovaním výskumu his-
torických populácií v Európe. Popísaním teórie demo-
grafického prechodu na európskych krajinách a jeho 
postupným posunom na východ starého kontinentu 
priblížil účastníkom základy teórie a poznatkov vý-
skumov. Predstavená bola Malthusova teória pozitív-
nych a preventívnych zábran a Halleyho tabuľky úmrtí. 
S tými mohli účastníci pracovať prostredníctvom 
programu Microsoft Excel a učiť sa počítať hodnoty 
pravdepodobnosti. G. Alter hovoril o registrácii popu-
lácií v cirkevných matrikách a vytváraní databáz pri re-
konštrukcii rodín v programe Microsoft Access. Túto 
prax predstavoval účastníkom aj v popoludňajšom 
bloku prednášok druhého dňa letnej školy. Pred ním 
vystúpila mladá výskumníčka z Radboud University 
v Nijmegenu v Holandsku, Nynke van den Boomen, 
na tému úmrtnosti a epidemiologických precho-
dov v Európe. V bloku prednášok bol predstavený aj 
vlastný výskum lektorky o konfesionálnych rozdieloch 
medzi katolíckou a protestantskou populáciou v Ho-
landsku v poslednej štvrtine 19. storočia. Popísaním 
základnej terminológie a celosvetových trendov po-
klesu mortality sa prednášajúca dostala k problema-
tike najčastejších príčin úmrtí na konci 19. storočia 
a vytváraniu vlastných záverov.

V tretí deň letnej školy sa účastníci kurzu obozná-
mili s problematikou plodnosti v historických popu-
láciách v podaní riaditeľa Max Planck Institute for 
Demographic Research v Rostocku, Joshuu Golds-
teina. Prednášajúci hovoril o základoch demografic-
kého výskumu, v ktorom nie je dôležité len objavovať 
zmeny, ale najmä ich vedieť popísať a vysvetliť. Svojim 
poslucháčom predstavil základný kontext poklesu 
prirodzenej plodnosti v Európe a vypracovanie šta-
tistickej stratifikácie tohto javu Ansleym J. Coaleom. 
Výpočtami indexov fertility (I

m
; I

f
; I

g
; I

h
) nadviazala 

Goldsteinova spolupracovníčka Christa Matthys. 
Počas svojho workshopu vyučovala účastníkov prin-
cípy počítania indexu fertility na spracovaných sčíta-
niach obyvateľstva z 19. storočia zo západnej Európy. 
V popoludňajšom bloku vystúpil opäť J. Goldstein 
s predstavovaním spracovania moderných sčítaní 
obyvateľstva a vzájomného porovnania rôznych krajín 
Európy a zámoria. Predstavený bol aj európsky projekt 
MOSAIC, ktorý spracováva a interpretuje tieto pra-
mene, a snaží sa vytvoriť kompletnejší obraz o populá-
ciách starého kontinentu v druhej polovici 19. storočia. 
V podvečer vystúpil riaditeľ Medzinárodného inštitútu 
pre sociálne dejiny z Amsterdamu Kees Mandema-
kers s priblížením programu Microsoft Access a jeho 
využitia pri analýze cenzov obyvateľstva. Pre väčšinu 
účastníkov školy bola práca s Accessom a sčítaniami 
obyvateľstva nepoznanou problematikou, ktorej sa 
bolo treba náležite venovať.

Organizátori letnej školy ďalej ponúkli účastníkom 
bloky prednášok a cvičení o migrácii populácií, ktoré 
viedol Gunnar Thorvaldsen, riaditeľ Nórskeho histo-
rického centra pre štatistiku pri univerzite v Tromsø. 
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Po predstavení problematiky geografických pohybov 
obyvateľstva sa autor dopoludňajšieho bloku štvrtého 
dňa kurzu venoval škandinávskej populácii v dru-
hej polovici 19. storočia a jej emigrácii na americký 
kontinent. Pri práci s počítačmi predviedol výskum-
ník viacero online databáz a prameňov, ktoré možno 
analyzovať a spracovávať podľa potrieb výskumných 
otázok. Sériu prednášok o prirodzenom cykle po-
pulácie zavŕšila francúzska historička Antoinette 
Fauve-Chamoux, ktorá priblížila poslucháčom proble-
matiku manželstiev. Na príklade rekonštrukcie rodín 
vybraných francúzskych farností zo 17. a 18. storočia 
predstavila témy manželských foriem, definitívneho 
celibátu a vdovstva. Podvečer sa k účastníkom letnej 
školy opäť prihovoril Kees Mandemakers s témou 
stratifikácie sociálnych skupín na príklade povolania. 
Predstavil index povolaní v minulosti HISCO a opäť sa 
venoval účastníkom pri cvičení spracovávania údajov 
v programe Microsoft Access.

Záverečný deň prednáškovej časti letnej školy his-
torickej demografie pripravila pre účastníkov cvičenia 
v programe Microsoft Excel opäť Christa Matthys. 
Cvičenia sa venovali práci s viacnásobnými podmien-
kami v tabuľkách pri práci s databázami a hľadaniu 
žiadaných informácií o registrovaných jednotkách. 
Následne boli tieto údaje štatisticky upravované a vy-
hodnocovaný bol ich výskyt a množstvo. C. Matthys 
v ďalších prednáškach a cvičeniach doplnil jej kolega 
z Max Planck Institute v Rostocku, Siegfried Gruber. 
Vedúci projektu MOSAIC predstavoval vo svojich 
prednáškach rôzne pohľady a klasifikácie domác-
nosti v populácii. Hovoril o základnej terminológii, 
aktuálnych trendoch vo výskume a hlavných teóriách 
stratifikácie domácností v minulosti a dnes. V zá-
vere prednáškového bloku celej letnej školy pripravil 
pre účastníkov seminárnu hodinu s určovaním typu 
domácnosti na základe Hammelovej a Laslettovej 
štruktúry. Ako prameň použil databázy sčítaní oby-
vateľstva miest Rostock a Jasenica v Srbsku z konca 
19. storočia. Na základe registrovaných členov do-
mácnosti účastníci letnej školy definovali jednotlivé 
typy jednotiek spoločnosti. V závere letnej školy his-
torickej demografie boli študenti účastníkmi na me-
dzinárodnej konferencii organizovanej na univerzite 
Intermarriage troughout History.  Hodnotenie kurzu 
účastníkov spočívalo v tom, že z vypočutých príspev-
kov mali napísať správu, ktorá bola hodnotená skú-
šajúcou komisiou pozostávajúcou najmä z prednáša-
teľov kurzu. Ďalším krokom záveru letnej školy bolo 
písomné hodnotenie kurzu a odpovedanie na otázky 
o prednáškach, vyučujúcich, organizácii, názoroch 
a prípadných predstavách o ďalších ročníkoch školy. 
Posledným krokom hodnotenia boli rozhovory v ma-
lých skupinkách (3 až 5 osôb) s prednášajúcimi kurzu. 
Podmienkam záverečného hodnotenia vyhoveli nako-
niec všetci účastníci a mohli sa teda tešiť z certifikátu 
úspešných absolventov. Po skončení letnej školy bola 
pre jej účastníkov a ich skúsenejších kolegov a učiteľov 
z konferencie prichystaná exkurzia do mesta Alba Iu-
lia a blízkeho okolia. I táto spoločná aktivita potvrdila 

príjemnú atmosféru a dobré vzťahy medzi skúsenou 
a začínajúcou výskumnou generáciou v problema-
tike historickej demografie. Účastníci sa tak rozlúčili 
s dobrým pocitom a s nádejou opakovania letnej školy 
v budúcom roku s vytvorením ročníka pre pokročilých, 
teda tohtoročných prvých absolventov.

Ján Golian

Konferencia Intermarriage troughout History. 
5.–8. jún 2013, Kluž (Cluj-Napoca), Universitatea 
Babeş-Bolyai, Rumunsko.

V rumunskom meste Kluž, na miestnej Babeş-
Bolyai univerzite, sa zišla opäť európska odborná 
verejnosť z problematiky historickej demografie. 
Organizovaná bola ďalšia konferencia pod záštitou 
Medzinárodnej komisie pre historickú demografiu 
s názvom Intermarriage troughout History. Konfe-
rencia priniesla príspevky účastníkov počas dvoch 
dní v dvoch paralelne idúcich paneloch. Mapa krajín, 
z ktorých pochádzali výskumy, sa rozrástla z Európy 
do ďalekej Ázie a až na americký kontinent.

V prvom príspevku v hlavnom panely konferencie 
predstavila bádateľka Carmen Albert problematiku 
zmiešaných manželstiev v medzivojnovom období 
vo východnej časti Rumunska, v Banáte. Príspevok 
s názvom Inter-war Remarks on the Mixed Marriages 
in the Banat hovoril o histórii kraja, ktorý vznikal ko-
lonizáciou nemeckých baníkov v 18. storočí. Prezen-
táciu svojho výskumu autorka otvorila predstavením 
mienok miestnych rumunských mužov z medzivoj-
nového obdobia. V tomto čase rumunský štatistický 
úrad usporiadal anketu, v ktorej mali odpovedať muži 
rôznych vekových kategórií na otázku, či by si vzali 
za manželku ženu nemeckej národnosti. Odpovede 
sa rôznili najmä podľa veku opýtaných mužov. Starší 
argumentovali, že by si Nemku za ženu nevzali, po-
zerajúc sa na tradície svojej národnosti a potreby ich 
zachovania. Tí mladší pozerali na ženy nemeckej ná-
rodnosti ako na dobrú alternatívu vzhľadom na ich 
pracovitosť. C. Albert analyzovala kraj v okolí dediny 
Reșița v rokoch 1895–1912. Svoj výskum postavila na 
základe analýzy štátnych sobášnych matrík, v ktorých 
bola zachytená až extrémna etnokonfesio nálna diver-
zita regiónu. Najmä v horách žilo obyvateľstvo pre-
važne nemeckej národnosti a v nižšie položených ob-
lastiach žili iné etnicity ako Rumuni, Srbi a Chorváti. 
Z výskumu vyplývala klesajúca tendencia zmiešaných 
manželstiev, ktoré tvorili 13 % všetkých manželstiev.

V druhom panely konferencie porovnávali dokto-
randky Mihaely Mededinți a Cecilia-Alina Sava z do-
mácej univerzity pramene o zmiešaných manželstvách 
v Sedmohradsku z pohľadu cudzokrajných cestopisov 
a záverov historicko-demografických výskumov tejto 
problematiky. Príspevok Marriage and Identity in 
Transylvania during the First Half of the 19th Century 
as Seen by Foreign Travellers prezentoval cestovateľov, 
ktorí v popisovanom období navštevovali región a za-
chovávali svoje dojmy z krajiny a z praxe zakladania 
rodín miestneho obyvateľstva. Sedmohradsko bolo 
veľmi etnicky a konfesionálne rôznorodým regiónom 
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a zmiešané manželstvá boli dôkazom stierania týchto 
rozdielov medzi skupinami. 

Pozorovatelia podávali informácie o veľmi nízkom 
sobášnom veku miestneho obyvateľstva, ktoré vstu-
povalo do prvých manželstiev už vo veku dokonca niž-
šom ako 12 rokov a 1 až 2 deti malo vo veku 15 rokov. 
Toto platilo pre ženskú populáciu a pre mužov platil 
vek 18 až 23 rokov. Výskumy však dokázali vyšší vek, 
ako zaznamenávali doboví cestovatelia, a to u žien 
18 až 22 rokov a u mužov 23 až 26 rokov v prvej po-
lovici 19. storočia. Až polovicu všetkých sobášov tvo-
rili zmiešané manželstvá (46,9%), z ktorých drvivú 
väčšinu zastávali sobáše v mestskom prostredí, vo vi-
dieckej spoločnosti sa tieto zväzky objavovali len veľmi 
zriedkavo.

Na konferencii vystúpil aj Corneliu Pădurean, už 
tradičný prispievateľ konferencií v Kluži, z aradskej 
univerzity Aurel Vlaicu (Universitatea Aurel Vlaicu 
din Arad) s príspevkom The Mixed Marriage in Arad 
during Communism. Autor pokladal pri vstupe do 
témy za smerodajné charakteristiky komunistického 
režimu v spoločnosti, ktorý do značnej miery vplýval 
na demografické správanie sa obyvateľov. Exogamné 
sobáše väčšinového rumunského obyvateľstva s men-
šími etnickými skupinami mali byť jedným z charak-
teristických znakov premien spoločnosti. Predpoklad 
rozdielov bol kladený aj na mestskú a vidiecku spoloč-
nosť, v ktorej sa etnické rozdiely obyvateľstva mali líšiť. 
C. Pădurean predpokladal vyššie zastúpenie zmieša-
ných sobášov v meste ako na vidieku, na ktorom sa 
mali prejavovať znaky zvýšenej endogamnosti. 

Podľa sčítania obyvateľstva autor príspevku 
uvádzal, že mesto Arad malo v roku 1977 spolu 
171 193 obyvateľov. Okrem majority Rumunov v ňom 
žila aj menšina maďarského obyvateľstva a ďalšie et-
nické skupiny Nemcov, Srbov či Slovákov. Výskum 
postavený na analýze civilných matrík hodnotil zmie-
šané manželstvá z rokov 1981 a 1986. Medzi skú-
manými rokmi sa nenašli väčšie rozdiely. Zmiešané 
manželstvá tvorili od 18,6% do 19,2% zo všetkých 
manželstiev. Je otázne, či má zmysel skúmať tak blízke 
etapy dejín, ktoré nemusia ukázať meniace sa trendy 
v populácii. Pritom aj skúmaná vzorka pravdepo-
dobne nemohla mať výpovednú hodnotu. Výskum by 
podčiarkol svoj význam rozšírením na väčšie obdobie 
etapy socializmu v Rumunsku. 

Marie-Pierre Arrizabalaga z Université de Cergy 
Pontoise vo Francúzsku predstavila zaujímavú tému 
z dejín francúzskych emigrantov na území Spojených 
štátov amerických od polovice 19. do polovice 20. sto-
ročia. V príspevku Mixed marriages among French 
immigrants in California, 1850–1950 prezentovala 
spoločnosť prvej generácie francúzskych imigrantov 
z Európy na západné pobrežie kontinentu. Bádateľka 
predstavila kontext spoločnosti na pobreží Tichého 
oceánu, kde obyvateľstvo pochádzajúce zo západu 
Európy tvorilo vlastné sídelné jednotky, ktoré sa pri 
uzatváraní sobášov tiež správalo endogamne. Autorka 
príspevku sa zameriava práve na prípady endogam-
ných francúzskych sobášov. Na začiatku si kládla 

otázky, či francúzski emigranti častejšie vstupovali do 
manželstva pred alebo po opustení svojej domoviny. 
Či si našli svojho manželského partnera vo svojom 
rodisku či z jeho blízkosti, alebo si partnerov našli už 
v novej krajine z inej časti Francúzska. A ako často sa 
v spoločnosti objavovali zmiešané a exogamné man-
želstvá a aké pravidlá najčastejšie platili pri sobášoch 
francúzskej populácie.

M.-P. Arrizabalaga pri svojom výskume vychá-
dzala zo sčítaní obyvateľstva, sobášnych, rodných 
a úmrtných certifikátov a dokladov o naturalizovaní 
nového obyvateľstva, kde sa nachádzalo miesto naro-
denia. Výskum bol realizovaný v regióne Kern v Ka-
lifornii, kam podobne, ako aj do ostatných oblastí 
spojených štátov, pribúdalo stále viac francúzskeho 
obyvateľstva. Podľa výskumu obyvateľstvo v slobod-
nom stave prichádzajúce na americký kontinent 
tvorilo polovicu emigrantov. Po príchode do novej 
vlasti si najčastejšie vytvárali novú rodinu v tej istej 
francúzskej skupine podľa geografického pôvodu. 
Menej často uzatvárali manželstvo s partnermi z inej 
francúzskej lokality a rovnako s obyvateľmi, ktorí sa 
už narodili v USA. Takto vznikala nová Frenchness 
spoločnosť, ktorá najmä v mestskom prostredí tvorila 
a obnovovala francúzsku identitu v rozmanitej severo-
americkej spoločnosti.

Siegfried Gruber, zástupca oddelenia pre histo-
rickú demografiu pri Max Planck Institute v Rostocku, 
predstavil v príspevku Marriages across religious 
boundaries in Albania around 1900 problematiku 
konfesionálnej plurality Balkánu. Albánsko bolo sú-
časťou Ottomanského impéria do roku 1912, bola to 
krajina s rozdeleným obyvateľstvom na moslimskú 
a kresťanskú časť. Predstavovalo príklad spoločnosti, 
kde obe skupiny prenikali medzi seba len veľmi zried-
kavo. Príspevok sa venoval strednej časti krajiny a za 
svoje ciele si kládol sledovať zmiešané manželstvá 
u skupín, ktoré žili mimo homogénnej a dominantne 
prevládajúcej spoločnosti. Ďalším cieľom bolo sledo-
vať mestské prostredie ako miesto, kde sa zmiešané 
manželstvá objavovali skôr ako prípady migrantov, 
ktorí sa v novej spoločnosti častejšie asimilovali pros-
tredníctvom zmiešaných zväzkov. 

Špecifikum krajiny tvorila jej severná časť, kde ne-
bola potvrdená dominancia moslimského obyvateľ-
stva, ale väčšinovo tu žili katolíci a pravoslávni veriaci. 
V tejto spoločnosti sa najviac zmiešaných sobášov 
objavovalo v spoločnosti robotníkov v priemysle. Toto 
obyvateľstvo bolo väčšinou gramotné a potvrdzovalo 
teóriu, že žilo častejšie v mestách. Najčastejšie to boli 
mladí ľudia do 20 rokov presťahovaní zo vzdialenejších 
oblastí. Ich pôvodná spoločnosť už na nich nemala 
taký výrazný dosah. Najčastejšie sa zmiešané man-
želstvá objavovali v spoločnosti katolíkov, výrazne me-
nej časté boli tieto manželstvá medzi pravoslávnymi 
a moslimami. Z etnických skupín najviac dominovali 
Rómovia. Ukážka niekoľkých príspevkov z bohatej 
ponuky konferencie ukázala, že výskum populácií má 
v historických vedách svoje nezameniteľné miesto. Po-
dujatie poukázalo tiež na potrebu nových výskumných 
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otázok a medzinárodných fór, kde sa bádatelia môžu 
stretávať a vymieňať si svoje názory. Prínos konferen-
cie o zmiešaných manželstvách spočíva nielen v pred-
nesených príspevkoch, ale aj v plodných diskusiách, 
ktoré vytvorili priestor pre ďalšie podobné podujatia.

Ján Golian

4. mezinárodní doktorandská konference Where life 
Once Used to Be – the Vanished Places and Sights. 
14. června 2013, Ostrava, Filozofická fakulta 
Ostrav ské univerzity v Ostravě.

V pátek 14. června 2013 proběhla na půdě Filozo-
fické fakulty OU v pořadí již čtvrtá mezinárodní konfe-
rence pořádaná doktorandy katedry historie a katedry 
dějin umění a kulturního bohatství, tentokráte na 
téma Tady to žilo – zaniklá místa a památky / Where 
Life Once Used to Be – the Vanished Places and Sights. 
Oproti dřívějším konferencím pozměněný organizá-
torský tým letos podpořil konferenci zbrusu novými 
webovými stránkami, kde jsou, kromě informací tý-
kajících se letošního ročníku, veřejnosti zpřístupněny 
také odkazy na ročníky uplynulé včetně programů a se-
znamu účastníků (http://conferenceuo.naproti.cz). 
Pozvání k účasti tradičně zasílané všem na historii 
zaměřeným fakultám univerzit v Polsku, Maďarsku, 
Slovensku, Německu, Rakousku a Česku přijaly tři 
zahraniční studentky (z Polska) a tak se konference se 
svými příspěvky zúčastnilo celkem třináct účastníků: 
dva z Masarykovy univerzity v Brně, dva z Karlovy 
univerzity, dva z Jagelonské univerzity v Krakově, je-
den z univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni a šest 
z Ostravské univerzity v Ostravě. 

Konference tradičně pořádaná v anglickém jazyce 
začínala v banketce Filozofické fakulty OU o osmé ho-
dině ráno a byla rozdělena do čtyř tematických okruhů. 
Leitmotivem dopoledního bloku bylo téma židovské 
a všeobecně kulturní: There Used to Live the Jews a The 
Vanished Cultural Phenomena; v odpoledním bloku 
se hovořilo na téma průmyslu a míst relaxace: There 
Flourished the Industry a The Vanished Places of the 
(Spiritual) Relaxation. Po přivítání účastníků otevřela 
konferenci úvodním slovem vedoucí katedry historie 
FF OU prof. Nina Pavelčíková, která přivítala účast-
níky na půdě naší univerzity, vyzvedla přínos pořádání 
takových konferencí pro studenty doktorského studia 
a připomněla témata a průběh konferencí minulých.

Po organizační stránce proběhla akce zdařile. 
Počáteční potíže s technikou se podařilo dát rychle 
do pořádku (byť bylo třeba tří notebooků a v jednu 
chvíli to vypadalo jako na konferenci technických 
služeb), účastníci se dostavili v plném počtu a včas 
a příspěvky nepřetahovaly vymezený čas (pro každý 
příspěvek bylo vyhrazeno 15 minut), takže konfe-
rence proběhla zcela ve shodě s programem. Diskuze 
nevázly a bylo znát zájem účastníků o daná témata jak 
po stránce obsahové, tak po stránce metodologické. 
Pestrý program přinesl příspěvky z širokého spektra 
historické problematiky: osudy Krakovské synagogy, 
profanace židovského hřbitova a jeho válečné osudy 

v podobě pracovního tábora (Płaszów), zaniklá místa 
židovského fenoménu v Brně, zámek Dybów poblíž 
Toruně, německé Národní domy v Brně a Ostravě, 
ostravské kolonie, zaniklé úseky železnice (trať Mo-
ravský Beroun – Ondrášov-Dvorce, Mutěnice – Kyjov 
a Čejč –Ždánice), zajímavou odbočkou byl pohled na 
kulturní fenomén italského Arte povera, příspěvek 
o zaniklých poutních tradicích ve Frýdku, Bruntále, 
Krnově a ve Zlatých Horách, do středověku zamířil 
příspěvek o životě a legendě sv. Benedikta v Krnově-
-Kostelci, zajímavá byla vystoupení věnovaná zanik-
lým zahradám v Těšíně / Cieszyně či barokní kompo-
zici krajiny Františka Josefa hraběte Šlika (východní 
Čechy). I časové rozpětí témat bylo tedy velmi široké, 
přesto se nezdálo, že by kterýkoli příspěvek svou pre-
zentací vybočoval z předpokládaného tematického 
konceptu.

Po skončení se organizátorský tým rozloučil 
s účastníky a informoval je ohledně sborníku, který by 
měl být k této konferenci vydán co nejdříve. Přítomní 
se ještě mohli neformálně pobavit na after party, která 
se uskutečnila v prostorách restaurace Astoria na 
ostrav ském Masarykově náměstí.

Tomáš Řeha

XIII katowicka konferencja naukowa Budownictwo 
i architektura Katowic. 12–13. września 2013 roku, 
Katowice, Muzeum Historii Katowic, Polska.

Już od 13 lat badacze różnych specjalności spoty-
kają się w pierwszej połowie września na dwudnio-
wych konferencjach organizowanych przez Muzeum 
Historii Katowic oraz Katowicki Oddział Polskiej 
Aka demii Nauk. Tegoroczne spotkanie odbyło się 
w dniach 12–13. 9. 2013 roku i poświęcone było Bu-
downictwu i architekturze Katowic. Zwyczajem ostat-
nich lat stał się wykład inaugurujący oraz dyskusja 
panelowa w auli katowickiej Akademii Muzycznej 
z udziałem zaproszonych gości. Wykład wprowadza-
jący Przestrzeń i architektura Katowic jako miejsca 
wielorakich niespokojnych pamięci wygłosiła prof. dr 
hab. Ewa Chojecka – promotorka badań nad sztuką 
Katowic i aglomeracji, podjętych tu przed ponad 
30 laty. Po przerwie obiadowej uczestnicy przenieśli 
się do pobliskiego budynku Muzeum Historii Kato-
wic, gdzie kontynuowano obrady w dwóch blokach 
tematycznych. Pierwszy zatytułowano Architektura 
Katowic i jej przeobrażenia. Dwa pierwsze referaty 
wygłosili nestorzy miejscowego środowiska archi-
tektów – mgr inż. arch. Henryk Buszko i dr inż. arch. 
Aleksander Franta, twórcy, których dokonania na 
trwale wpisały się w panoramę Katowic i okolicz-
nych miast. Pierwszy podjął rozważania na temat: 
Katowice – miasto samorodne. Spojrzenie z zewnątrz 
i od wewnątrz, drugi – Istota katowickiej moderny. 
Następnie dr Aneta Borowik omówiła Innowacyjność 
architektury i urbanistyki „Nowych Katowic” w latach 
60. i 70. XX wieku, koncentrując się na technologii 
tzw. ślizgów, przeszczepionych na grunt polski z Ru-
munii i stwarzających szansę znacznego przyspiesze-
nia tempa budownictwa. Z kolei mgr Alicja Gzowska 
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w referacie Katowicka lekcja postmodernizmu podjęła 
temat jeszcze nowszych kreacji architektonicznych, 
których nie pokryła jeszcze patyna czasu. Do nieod-
ległej przeszłości sięgnęła natomiast dr Magdalena 
Sumorok, omawiając Śląskie wnętrza okresu realizmu 
socjalistycznego. 

Po dyskusji i przerwie w dziale Architektura bu-
dynków użyteczności publicznej dr Zdzisław Jedynak 
podjął zagadnienie nie raz już omawiane – problem 
niemiecko-polskiej rywalizacji na obszarze aglomera-
cji dziś zwanej katowicką. O zawartości wystąpienia 
dobrze informuje długi tytuł: Architektura instytucji 
kulturalnych Katowic z perspektywy Bytomia w aspek-
cie sporu o prymat dwu ośrodków miejskich w okręgu 
przemysłowym na Górnym Śląsku w latach 1872–1939. 
Okresu międzywojennego dotyczyło także interesu-
jące wystąpienie dra hab. Lecha Krzyżanowskiego 
Zasoby infrastrukturalne międzywojennego wymiaru 
sprawiedliwości na polskim Górnym Śląsku ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Katowic. Wystąpienie to 
wprowadziło w zagadnienie funkcjonowania bu-
dowli. Kolejnym z tego nurtu był referat mgra Piotra 
Rygusa Budynki administracyjne zarządów i banków 
w przestrzeni miejskiej Katowic i ich założenia archi-
tektoniczne (do 1939 r.), zaś powstawania, ale i losów, 
w tym dewastacji budynków dotyczyło wystąpienie 
mgr Anny Syski Architektura w służbie edukacji. Po-
wojenne budynki katowickich szkół, pokazujący, jak 
kruche jest dziedzictwo architektoniczne czasów – 
wydawało by się – tak nieodległych, jak lata pięćdzie-
siąte i sześćdziesiąte XX w. Dyskusja, jaka się potem 
toczyła, dotyczyła między innymi niekontrolowanych 
przeobrażeń budynków z okresu powojennego i roli 
w tym procesie prawa autorskiego.

Drugiego dnia kontynuowano obrady poświęcone 
budowlom użyteczności publicznej. Otworzył je refe-
rat dra Jana Lewandowskiego Willa Goldsteinów – pa-
łac zmiennych czasów, prezentujący zmienne, półtora-
wiekowe losy dawnej willi przemysłowców i siedziby 
instytucji finansowych, a po 1945 r. – prokomuni-
stycznych organizacji. Następnie dr hab. Bogusław 
Czechowicz, prof. Uniwersytetu Opolskiego w refe-
racie Praska paralela dla katowickiej katedry? omówił 
relacje ideowe łączące świątynię górnośląskiej metro-
polii ze współczesnym jej gmachem dawnego Arcy-
biskupiego Seminarium Duchownego w Pradze-De-
jvicach, wskazując na możliwe biblijne asocjacje obu 
budowli. Następnie mgr Ryszard Szopa przedstawił 
Architekturę kościoła pw. św. Józefa Robotnika w Kato-
wicach-Józfowcu na tle architektury regionu i nie tylko, 
zaś dr Maciej Fic podjął zagadnienie siedzib instytucji 
naukowej, jaką był Instytut Śląski w Katowicach (Od 
Warszawskiej 37 do Granicznej 32. Warunki lokalowe 
Instytutu Śląskiego i Śląskiego Instytutu Naukowego 
w Katowicach). 

Kolejny, ostatni już blok nosił tytuł Architektura 
osiedli mieszkaniowych. I tak: mgr Przemysław Nadol-
ski omówił Kolonie urzędniczo-robotnicze księcia 
pszczyńskiego na przykładzie Murcek i Kostuchy, 
mgr Przemysław Piwowarczyk – Osiedla pracowni-

cze koncernu Hermann-Göring-Werke w Bogucicach, 
dr inż. Ryszard Nakonieczny – Architekturę budyn-
ków jednorodzinnych Katowic między 1945 r. a dniem 
dzisiejszym, a dr Jacek Kurek i mgr Anna Piontek 
przedstawili opracowanie Domy i ludzie. 85 lat koloni 
Mościckiego. Po przerwie w dziale Varia dr hab. Zyg-
munt Woźniczka, znany badacz czasów stalinizmu, 
w sugestywnym wystąpieniu ukazał dramatyczne 
Warunki lokalowe mieszkańców Katowic na przełomie 
lat 40. i 50. XX w. W inną problematykę wprowadził 
referat mgr Agaty Bryłki Inskrypcje na budynkach 
mieszkalnych jako źródło do dziejów Katowic, w jesz-
cze inną – wystąpienie mgr inż. arch. Bogusława 
Małuseckiego Budowniczowie i mistrzowie murarscy 
z Katowic – członkowie Cechu Murarzy i Cieśli w Gli-
wicach, oparty na dogłębnej kwerendzie źródłowej 
w archiwum gliwickim. W końcowej dyskusji skon-
centrowano się na trzech ostatnich wystąpieniach, 
powracano jednak także do wcześniejszych – dyskusja 
była długa, chwilami bardzo szczegółowa i toczyła się 
z udziałem wielu osób przy niemal pełnej sali! Wyraź-
nie pokazało to, jak dużym zainteresowaniem cieszy 
się podjęty temat, który – z racji wielu analogii łączą-
cych Katowice i Ostrawę – powinien chyba zaintere-
sować badaczy z ostrawskiego ośrodka naukowego. 

Tom z materiałami pokonferencyjnymi tradycyjnie 
już ukazuje się drukiem w ciągu roku. Zapewne i tym 
razem otrzymamy go na wrześniowej konferencji, 
która – jak zapowiedział organizator tych spotkań, 
prof. dr hab. Antoni Barciak – ma dotyczyć Katowic 
w okresie międzywojennym.

Bogusław Czechowicz

Bergbau und Krieg – 12. Montanhistorischer Kon-
gress 2013. 25.–28. září 2013, Sterzing / Vipiteno, 
Schwaz a Hall in Tirol, Itálie / Rakousko.

V zaujímavom prostredí troch tirolských bývalých 
banských miest Sterzing / Vipiteno, Schwaz a Hall in 
Tirol sa uskutočnil 25. až 28. septembra 2013 v cel-
kovom poradí už 12. medzinárodný montánno-his-
torický kongres, a tento raz na tému Baníctvo a vojna. 
Prvý deň kongresu začal v stredu 25. septembra 2013 
na radnici v starej zasadacej sieni v Sterzingu (v se-
vernom Taliansku, tal. Vipiteno). V prvej prednáške 
sa Uwe Meyerdirks (Tübingen, Nemecko) zaoberal 
úlohou vojen ako skutočnou alebo predpokladanou 
príčinou zániku baníctva v oblasti Schwarzwald, pri-
tom poukázal na rôzne aspekty vplyvu vojenských 
konfliktov v 16. a 17. storočí na banskú a hutnú vý-
robu v ním skúmanom regióne. Ulrich Stanjek (Ost-
hofen, Nemecko) sa zaoberal krízami a sociálnymi 
pomermi v baníctve v Hornom Falcku, zvlášť postave-
ním banského robotníctva v tamojšej ranonovovekej 
spoločnosti. Miroslav Lacko (Bratislava, Slovensko) 
vystúpil s prednáškou Financovanie vojenskej politiky 
habsburskej monarchie a uhorská meď v 40. rokoch 
18. storočia, v ktorej poukázal na význam produkcie 
uhorskej medi pre štátne financie počas vojen o ra-
kúske dedičstvo na základe svojho najnovšieho archív-
neho výskumu vo Viedni. Axel Rüthrich (Freiberg, 
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Nemecko) sa venoval vo svojom príspevku saskému 
baníctvu v kontexte sedemročnej vojny a všímal si jej 
vplyv na produkciu striebra v oblasti Freibergu. 

Večer v ten istý deň sa na radnici v Sterzingu us-
kutočnilo slávnostné otvorenie kongresu, pri ktorom 
nechýbalo ani kultúrne privítanie príjemným hudob-
ným vstupom Isabelly Knottner. Účastníkov kongresu 
následne privítal primátor a ďalší predstavitelia mesta. 
O príprave a organizácii kongresu hovoril spoluor-
ganizátor Wolfgang Ingenhaeff (Wattens, Rakúsko) 
a prednášajúci dostali ako pozornosť viaceré pub-
likácie od organizátorov z produkcie vydavateľstva 
Berenkamp. Spoluorganizátor podujatia Johann Bair 
z Univerzity Innsbruck predstavil všetkých prednáša-
júcich a Manfred Putz (Schwaz, Rakúsko) odprezen-
toval kongresový zborník s príspevkami z predchá-
dzajúceho ročníka 2012. So slávnostnou prednáškou 
vystúpil Harald Kofler (Gossensass, Južné Tirolsko) 
na tému Nepokoje, náboženské spory a vojenské služby 
baníkov pod Banským súdom Gossensass-Sterzing 
v 15. a 16. storočí. 

Druhý deň kongresu – štvrtok 26. septembra pre-
biehal v banskom skanzene Schneeberg v Ridnaune 
(tal. Ridanna). Andreas Rainer z tunajšieho banského 
múzea sa venoval problematike baníctva na Schne-
ebergu počas prvej svetovej vojny a Hermann Schöl-
zhorn, takisto z ridnaunského skanzenu, sa zaoberal 
baníctvom na Schneebergu počas druhej svetovej 
vojny, pritom si všímali aj politické, sociálne a kul-
túrne otázky spojené s banskou činnosťou v tejto časti 
Tirolska. Ľudovít Hallon a Michal Schvarc (Bratislava, 
Slovensko) poukázali na prenikanie nemeckého ka-
pitálu do ťažby ropy a ropnospracujúceho priemyslu 
na Slovensku a v juhovýchodnej Európe najmä na 
základe výskumu v nemeckých archívoch. Jens Pfeifer 
(Freiberg, Nemecko) referoval o nasadení vojnových 
zajatcov a robotníkov na nútené práce v nemeckom 
baníctve počas prvej a druhej svetovej vojny, podal 
prehľad jednotlivých banských revírov a poznatky 
o využívaní týchto pracovných síl v montánnych regió-
noch Nemecka. Popoludní nasledovala mimoriadne 
pútavá exkurzia do autentického prostredia starých 
banských diel na Schneebergu, účastníci kongresu 
boli najprv vystrojení a potom vyvezení k ústiu štôlne 
Poschhaus v nadmorskej výške 1 976 m, ktorou boli vo 
vozíkoch dopravení na ďalšie fáranie v ranonovove-
kých i moderných banských úsekoch. 

Nasledujúci deň – piatok 27. septembra – začal 
kongres nemenej zaujímavou exkurziou do tzv. Mes-
serschmittových hál vo Schwazi (Rakúsko), kde 
účastníkov dopravili dedičnou štôlňou Wilhelm na 
opustené banské pracoviská. Počas fárania tak mali 
možnosť vidieť staré neskorostredoveké a ranono-
voveké dobývky, ako aj moderné banské pracoviská 
zanechané po skončení aktívnej ťažby. Samotné Mes-
serschmittove haly sa nachádzajú v rozsiahlych vydo-
bytých priestoroch, kde sú vybetónované tri podlažia. 
V týchto priestoroch vyrábali počas druhej svetovej 
vojny časti lietadiel robotníci na nútených prácach 
a vojnoví zajatci, pri prechode frontu bola časť pries-

torov zámerne deštruovaná odstrelmi a inak nie sú 
prístupné pre verejnosť. Po obede v banskom múzeu 
pokračoval kongres na radnici vo Schwazi popolud-
ňajším blokom prednášok. Adi Meierkord (Ötz, Ra-
kúsko) referoval o baníctve v oblasti Ötztal a jeho vý-
zname pre energetiku a letecký výskum počas druhej 
svetovej vojny. Peter Gstrein (Innsbruck, Rakúsko) sa 
venoval surovinám pre vojenské potreby ako mangán, 
olovo, molybdén a ortuť v Tirolsku a ich ťažbe. Peter 
Mernik (Deutsch Tschantschendorf, Rakúsko) pod-
robne referoval o situácii novokrstencov v tirolských 
banských mestách v 16. storočí. 

V posledný deň kongresu – v sobotu 28. septem-
bra – sa uskutočnil ďalší blok prednášok v meste Hall 
in Tirol (Rakúsko). S prvou prednáškou vystúpil Mar-
tin Vogelsberger (Schwaz, Rakúsko) k problematike 
vplyvu surovinovej základne na vojenskú stratégiu 
počas druhej svetovej vojny. Günther Beck (Flens-
burg, Nemecko) sa zaoberal obchodnými a doprav-
nými konfliktami vo výrobe a obchode so soľou v ju-
honemeckých teritoriálnych štátoch v prvej polovici 
19. storočia. Hermann Wirth (Weimar, Nemecko) re-
feroval v prehľadovom príspevku o využívaní baníkov 
a banskej práce počas vojenských konfliktov. Tento 
blok ešte uzavrela záverečná diskusia k celkovej téme 
kongresu, ktorej hlavnou diskutovanou otázkou bol 
vplyv vojen na vývoj techniky. Po odznení niektorých 
diskusných príspevkov bol kongres záverečným preja-
vom organizátorov ukončený. 

Ako už bolo spomenuté, na kongrese organizátori 
odprezentovali aj zborník štúdií z predchádzajúceho 
roku na tému Baníctvo a umenie III: Technické diela, 
na ktorom participovali autori z Rakúska, Talianska, 
Nemecka a Slovenska. Čitatelia a záujemcovia o dejiny 
baníctva v ňom nájdu štúdie o vodných čerpacích stro-
joch (Andreas Haasis-Berner, Miroslav Lacko), vet-
racích zariadeniach (Andreas Kofler, Axel Rüthrich), 
vývoji banskej dopravy (Wilhelm Brauneder, Jens 
Pfeifer, Andreas Rainer, Ulrich Stanjek), banskom 
meračstve (Hermann Schölzhorn, Wolfgang Wedrac), 
ako aj o vývoji banskej techniky v rôznych stredoeu-
rópskych montánnych regiónoch. Vydarené grafické 
spracovanie zborníka podčiarkujú obrazové prílohy 
uverejnené v plnej farbe.

Montánno-historický kongres v roku 2014 bude 
venovaný téme Bergbau und Gewerken – Persönlich-
keiten, Familien, Landeshernn, teda problematike 
ťažiarov v baníctve so zreteľom na osobnosti, rodiny 
a panovníkov.

Miroslav Lacko

Dům u šraněk: paměť jednoho místa. Kulturně-
-informační, kronikářské a historické centrum 
v Ostravě-Vítkovicích.

V letošním červnu tomu byl již rok, co v ostravském 
městském obvodu Vítkovice začalo fungovat kulturně-
-informační, kronikářské a historické centrum Dům 
u šraněk. Zařízení vzniklo díky neúnavné píli bývalé 
kronikářky Lenky Kocierzové a vstřícnému přístupu 
rady ostravského městského obvodu Vítkovice, která 
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pro středisko uvolnila prostory na ulici Jeremenkova 
13 a také určité množství finančních prostředků.

Náplň nového centra lze rozdělit do několika ob-
lastí. První, kronikářská, zahrnuje sledování života 
v obci, jeho dokumentaci a fotodokumentaci a výhle-
dově také spolupráci s pamětníky, kdy by metodou 
oral history měly být zachyceny vzpomínky generace 
lidí hlavně narozených ve 40. a 50. letech minulého 
století. V současné době je kronikářské úsilí uloženo 
v patnácti kartonech. Druhá činnost s tou první velice 
úzce souvisí – na základě entuziastického nadšení 
místních lidí (aktuálně se jedná o více než 70 dárců) se 
v Domě u šraněk „hromadí“ připomínky nedávné mi-
nulosti – předměty denní potřeby, oděvy či nejrůznější 
technická zařízení. Nechybí ani fotografie, archivní 
dokumenty a knihy. Neustálé přírůstky (v průměru 
přibývá jeden až dva předměty za týden) si již nyní 
žádají založení sbírky muzejní povahy a vytvo ření 

„podsbírek“ využitelných k propagaci městského 
obvodu Vítkovíce i k didaktickým účelům. Lze před-
pokládat, že v budoucnu si tato víceméně pasivní ak-
vizice vyžádá rozšíření úložných a výstavních prostor. 
Další oblast činnosti Domu u šraněk můžeme nazvat 
infor mační – na základě znalostí místních poměrů 
a historie pomáhá osazenstvo domu probouzet v li-
dech zájem o místo, kde žijí a pracují, a uchovávat 
odkaz pro další generace. Nejedná se pouze o posky-
tování informací laickým zájemcům, pracovníci domu 
(zejm. Lenka Kocierzová) velmi aktivně spolupracují 
s historiky z ostravských odborných institucí zabý-
vajícími se otázkou dělnických kolonií, historickou 
to po nomastikou či historickou každodenností a ději-
nami men talit. V Domě u šraněk se návštěvníci v rámci 
pro hlídky dočkají také výkladu o dějinách Vítkovic 
a principech fungování vystavených předmětů. A v ne-
poslední řadě se pracovníci Domu u šraněk zabý vají 
pořádáním větších i menších kulturních akcí, které 
se úzce dotýkají dějin i současnosti Vítkovic. Z be sed 
připomeňme alespoň tradiční a oblíbenou Vit kovickou 
štokrlu nebo komentované prohlídky Vítkovic.

Pavlína Nováčková

Stříbrná Jihlava 2013 – medzinárodná konferencia 
k dejinám starého baníctva a hutníctva. 10.–12. ok-
tóbra 2013, Jihlava, Krajský úrad v Jihlave.

V dňoch 10.–12. októbra 2013 sa v Jihlave usku-
točnila medzinárodná konferencia k dejinám ba-
níctva Stříbrná Jihlava, ktorá nadväzuje na pred-
chádzajúce rovnomenné podujatia, konané každý 
tretí rok v Jihlave. Organizátormi konferencie boli 
Archaia Brno, o.p.s. a Múzeum Vysočiny v Jihlave 
s podporou Masarykovej univerzity v Brne a Filozo-
fickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, partnermi 
boli Kraj Vysočina a Štatutárne mesto Jihlava. Ot-
vorenie konferencie, ktorá prebiehala v kongreso-
vej sieni Krajského úradu v Jihlave, sa uskutočnilo 
vo štvrtok 10. októbra, pričom odborný program 
začal prvým blokom prednášok o ranej exploatácii 
zlata. V prvej prednáške predstavil Michal Zezula, 

Josef Večeřa a kolektív z Národného pamiatkového 
ústavu – územné pracovisko Ostrava – a Českej 
geologickej služby výsledky záchranného archeolo-
gického výskumu stredovekého ryžoviska v lokalite 
Suchá Rudná, ktoré sa podarilo datovať do rokov 
1225–1230. Jiří Valkony, Michal Ernée, Petr Hrubý, 
Karel Kašák, Karel Malý a Martin Tomášek prezen-
tovali súčasný stav výskumu ranej exploatácie zlata 
v oblasti Českého Krumlova, kde zmapovali roz-
siahle ryžoviská na vodných tokoch Jílecký, Malčický, 
Mirkovický a Zubčický. Lenka Losertová a Zbyněk 
Buřival referovali o historických banských dielach 
pri Humpolci v oblasti Trucbába a Valcha, kde zdo-
kumentovali pingy a povrchové sýpy, ako aj vodný 
kanál v miestach s výskytom zlata a wolframitu, na 
čo nadväzovala aj exkurzia v sobotu 12. októbra. Petr 
Hejhal predniesol príspevok o počiatkoch stredove-
kej ťažby zlata na západnej Českomoravskej vrcho-
vine. 

Druhý dopoludňajší blok bol venovaný ťažbe 
a zhutňovaniu železa. Ondřej Merta, Jiří Merta a Mar-
tin Barák predstavili experimentálne tavby v rekon-
štrukciách ranostredovekých kusových železiarskych 
pecí, ktoré realizuje pravidelne Technické múzeum 
v Brne na každoročnom workshope starého železiar-
stva. Martin Straßburger referoval o ranostredovekej 
výrobe železa v Bavorsku, kde sa od roku 2008 reali-
zujú montánno-archeologické výskumy v rámci ve-
deckého projektu na mníchovskej univerzite, vďaka 
čomu sa výskumom v oblasti mesta Aichach a iných 
lokalitách podarilo objaviť areály zo 7. storočia. 

Popoludní pokračoval program ďalším blokom 
pod názvom Staré baníctvo zabudnuté a znovu obja-
vované. Milan Vokáč, Pavel Škrdla a Stanislav Houzar 
z Múzea Vysočiny v Jihlave a Moravského zemského 
múzea v Brne prezentovali poznámky k drobným vý-
skytom drahých kovov na juhozápadnej Morave. K ich 
exploatácii dochádzalo v období od vrcholného stre-
doveku až do 19. storočia a dodnes o tom svedčia via-
ceré pozostatky po dobývaní. Martin Kvietok zo Stre-
doslovenského múzea v Banskej Bystrici informoval 
o stave a perspektívach montánnej archeológie na Po-
hroní, pričom poukázal na mimoriadny potenciál do-
siaľ archeologicky úplne neprebádaného územia roz-
siahleho banskobystrického banského revíru. Dana 
Chmelíková sa zaoberala ložiskami medenej rudy pri 
Mutěníne (okr. Domažlice) v západných Čechách 
a otázkou ich využitia v praveku. Ulrich Haag a Josef 
Velfl referovali o vodnom hospodárstve a využívaní 
vody v banskom revíre Březové hory pri Příbrame. Ja-
kub Bohátka a Petr Olišar sa vo svojom príspevku ve-
novali znovuobjaveným, dosiaľ neznámym priestorom 
bane Jeroným pri Čistej v Slavkovskom lese, v ktorých 
bolo čiastočne použité dobývanie ohňom. 

V druhom popoludňajšom bloku boli v centre po-
zornosti Krušné hory od stredoveku do raného novo-
veku. V prvej prednáške sa Volkmar Scholz pokúsil 
o popisnú rekonštrukciu banskej techniky v stredo-
vekých baniach v Dippoldiswalde, ktorú konfrontoval 
s výjavmi banskej práce v miniatúrach Kutnohorského 
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kancionálu. Christiane Hemker – vedúca medzinárod-
ného projektu ArcheoMontan o stredovekom baníctve 
v Sasku a Čechách – sa zaoberala nálezmi baníckych 
nástrojov zo stredovekých baní v Sasku, na základe 
čoho bolo možné utvoriť si detailnú predstavu o stre-
dovekej banskej prevádzke, organizácii práce a jed-
notlivých pracovných úkonoch. Susann Lentzsch 
a Margit Georgi referovali o pozostatkoch po banskej 
činnosti v oblasti Schwarzenberg/Erzgebirge. Kate-
řina Matasová predniesla príspevok o úlohe žien v ra-
nonovovekom baníctve so zameraním na robotníčky 
v jáchymovskom baníctve do Tridsaťročnej vojny. Po 
ukončení záverečnej diskusie sa vo večerných hodi-
nách uskutočnila prehliadka historických priestorov 
jihlavskej radnice.

V piatok 11. októbra sa konal blok prednášok 
o olove a striebre v stredoveku, v rámci ktorého 
najprv Dariusz Rozmus (v spoluautorstve s Piotrom 
Borońom) referoval o problémoch archeologických 
výskumov produkcie striebra a olova v južnom Poľsku 
v oblasti Bytom, Olkusz a Tarnowské hory v 11. až 
16. storočí a v druhej prednáške (v spoluautorstve 
s Bartlomiejom Sz. Szmoniewskim) prezentoval ana-
lýzy dopadov ranostredovekých technológii zhutňo-
vania striebra a olova na životné prostredie. Maria Le-
gut-Pintal a Pawel Cembrzyński referovali o leteckom 
laserovom skenovaní krajiny ako metóde lokalizácie 
a dokumentovania pozostatkov banskej činnosti na 
príkladoch vybraných lokalít v Sliezsku, ako Lwówek 
Śląski, Glucholazy a Zlaty Stok, kde sa v minulosti 
dobývalo zlato. Simon Timberlake z Univerzity Cam-
bridge predstavil výsledky montánno-archeologic-
kých výskumov stredovekej ťažby a zhutňovania olova 
vo Walese a strednom Anglicku. David Zimola sa vo 
svojej prednáške venoval analýze keramických arte-
faktov z archeologických nálezov na Jihlavsku a Hor-
nocerekvicku.

Popoludňajší program pokračoval samostatným 
blokom o Kutnej Hore, v rámci ktorého na úvod vys-
túpil Filip Velímský s prednáškou o kovolejárstve fa-
rebných a drahých kovov v stredovekej Kutnej Hore 
vo vzťahu k ťažbe a úprave rúd na základe doterajších 
archeologických výskumov. Jan Frolík prezentoval 
výstupy archeologického výskumu predmestia Kut-
nej Hory, pri ktorom sa podarilo objaviť v areáli jezu-
itského kolégia keramické časti interpretované ako 

súčasti skúšobníckej pece a datované do 15. až 16. sto-
ročia. Milan Holub referoval o pilieri striebornej rudy 
ponechanom v 16. storočí na Láskovskej žile v Kutnej 
Hore v širokom kontexte historických a geologických 
poznatkov o tamojšom baníctve. Jan Horák v prís-
pevku zhrnul poznatky z výskumu dynamiky nivného 
prostredia a kontaminácie ťažkými kovmi v súvislosti 
s historickou exploatáciou. 

V záverečnom bloku vystúpil Miroslav Lacko z His-
torického ústavu SAV v Bratislave, ktorý referoval 
o kontaktoch a transfere poznatkov medzi českými 
banskými revírmi a spišsko-gemerskou banskou ob-
lasťou v prvej polovici 18. storočia na základe vlast-
ného archívneho výskumu v Rakúsku, Česku a na 
Slovensku. Ako posledná prednáška bol do programu 
konferencie zaradený, namiesto dvoch neprítomných 
slovenských kolegov z Banskej Štiavnice, príspevok 
Martina Straßburgra o baníctve na striebro v oblasti 
severotalianského Trentina, pričom poukázal na mi-
moriadny rozsah tamojších povrchových banských 
prác v minulosti. Záverečné zhrnutie konferencie 
predniesol na žiadosť usporiadateľov Josef Večeřa, 
ktorý vyzdvihol odbornú úroveň prednesených re-
ferátov. Vo večerných hodinách bol pre účastníkov 
konferencie pripravený spoločenský večer na hrade 
Roštejn.

V sobotu 12. októbra sa uskutočnila exkurzia do 
širšieho regiónu Jihlavy, na ktorej mohli prítomní vi-
dieť povrchové relikty po stredovekej ťažbe drahých 
ko vov pri Vyskytnej – v pelhřimovskom rudnom 
revíre a v zlatonosnej oblasti Trucbába – Valcha pri 
Humpolci. Po návrate do Jihlavy bola konferencia 
rozpustená.

Na margo konferencie treba zdôrazniť vynikajúcu 
odbornú úroveň a interdisciplinárny charakter tohto 
podujatia, na ktorom sa stretli montánni archeológo-
via a historici zaoberajúci sa stredovekými a ranonovo-
vekými dejinami baníctva. Vďaka tomu mohli byť vzá-
jomne konfrontované výskumy a pracovné metódy tak 
archeológov, ako aj historikov, pričom došlo i k nad-
viazaniu mnohých nových pracovných kontaktov. 
Prednášky – príspevky z konferencie – budú prístupné 
širokej odbornej verejnosti a publikované v roku 2014 
v recenzovanom časopise Acta rerum na tu ralium, 
ktorý vydáva Múzeum Vysočiny.

Miroslav Lacko 


