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KRoNIKA

Vzpomínka na Věru Olivovou
(13. 11. 1926 – 7. 3. 2015)

V české, resp. československé historii je výrazným 
mezníkem 7. březen, kdy se v roce 1850 narodil To-
máš Masaryk a stal se novodobým „otcem vlasti“. Rok 
2015 přinesl k datu 7. března událost opačnou. Ve 
věku 88 let zemřela významná historička Věra Olivová, 
která se dominantně věnovala právě oné Masarykem 

„založené vlasti“, meziválečné Československé repub-
lice. Věra Olivová byla opravdovou dámou současné 
historiografie, neúnavnou badatelkou, organizátor-
kou, optimistkou a šestnáct let i mou blízkou spolu-
pracovnicí. Její životní příběh kopíroval dramatické 
zvraty v dějinách střední Evropy a speciálně českého 
národa.

Věra Olivová se narodila 13. listopadu 1926 Věře 
a Ladislavu Pávovým v Praze na Žižkově, v Křížkov-
ského ulici. Otec Ladislav (1889–1959) byl absolven-
tem klasického gymnázia v Jičíně, vypracoval se na 
poštovního ředitele a k jeho zájmům patřilo cvičení 
v Sokole.1 Matka Věra, rozená Vetterová (1898–1983), 
byla z učitelské rodiny z Mšena. Rodiče Pávovi vedli 
svou dceru ke kulturním zájmům, ale i k poznávání 
venkovského života a tradic. Prázdniny trávila malá 
Věra pravidelně u své babičky Pávové na Jičínsku. Klí-
čovým obdobím pro formování osobnosti Věry Pávové 
bylo absolvování obecné školní docházky a následné 
studium, které ji odborně profilovalo. Její zájmy o his-
torii a příbuzné obory se začaly vyhraňovat při studiu 
na žižkovském klasickém gymnáziu v dnešní Kubelí-
kově ulici.2 Její dospívání a intelektuální zrání během 
středoškolských studií bylo zásadně poznamenáno 
tragickým koncem meziválečného Československa 
a následnou krutou periodou nacistické okupace. 
České střední školy se právě v oněch ponurých letech 
Protektorátu Čechy a Morava staly místem kulturních 
a vlasteneckých aktivit a souznění – byť pochopitelně 
v rovině ilegální. Specifičnost tohoto období a erudo-
vaný učitelský sbor Věru Pávovou ještě více utvrdily 
v jejích zájmech.3 Před maturitou se pak Věra Pávová 

1 Rod Pávů byl původně selský a pochází z Popovic 
u Jičína. Věřin otec měl dvanáct sourozenců.
2 Dnes Gymnázium Karla Sladkovského.
3 V učitelském sboru bylo i několik pedagogů z uzav-
ře ných vysokých škol – orientalisté Pavel Poucha a Fe-
lix Tauner, literární historik Vojtěch Jirát ad. Studenti 
gymnázia pod jejich vlivem navštěvovali koncerty, 
divadla (i sami ochotnicky hráli), výstavy, pořádali 
literární setkání a hodně četli. TOMEŠ, Josef: Histo-
rička v rozrušeném čase : Na okraj životního příběhu, 
činnosti a díla Věry Olivové. In: Věře Olivové ad hono-

musela vyrovnat s tzv. totálním nasazením. V rámci 
něho se jí podařilo získat útočiště na místě laborantky 
ve Státním zdravotním ústavu. Kolegové z laboratoří 
nasazení z píseckého gymnázia ji inspirovali a ovliv-
ňovali svou levicovou orientací.4 Středoškolská léta 
ukončila Věra Pávová na podzim roku 1945 maturitou. 
Kromě zkoušky z dospělosti však učinila ještě jeden 
osudový životní krok. Seznámila se se svým o tři roky 
starším spolužákem, který po návratu z koncentrač-
ního tábora skládal dodatečně maturitu. Onen spo-
lužák se jmenoval Pavel Oliva a stal se posléze jejím 
manželem.5

Vysokoškolská studia zahájila Věra Pávová v říjnu 
roku 1945 na Filosofické a Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy, vybrala si středoškolskou uči-
telskou aprobaci dějepis-zeměpis. Její odbornost na 
obou fakultách profilovaly výrazné osobnosti, dnes již 
klasikové svých disciplín: Josef Dobiáš, Václav Cha-
loupecký, Karel Stloukal, Otakar Odložilík, Milada 
Paulová, Antonín Matějček, Jaromír Pečírka, Josef 
Pohl-Doberský, Jiří Král a Bedřich Šalamoun.6 Praž-
ské fakulty byly v poválečném období silně levicově 
naladěny a mladá generace po zkušenostech s hos-
podářskou krizí, mnichovským diktátem, okupací 
a často také s vězněním v koncentračních táborech 
snila o lepší budoucnosti. Věra Pávová, tak jako vět-
šina spolužáků, podlehla vábení o sociální spravedl-
nosti, která republiku ochrání před výše uvedenými 
problémy, a ještě v době vysokoškolských studií vstou-
pila do komunistické strany. Druhá část vysokoškol-
ských let jí naopak ukázala, díky novým politickým 
poměrům, i druhou tvář doby. Mezi univerzitními 
pedagogy začínaly čistky a její otec, jakožto stoupe-
nec národních socialistů byl předčasně penzionován. 
V červnu 1949 se Věra Pávová provdala za Pavla Olivu, 
který vystudoval klasickou filologii. Věra pak, již jako 

rem : Sborník příspěvků k novodobým československým 
dějinám. Praha 2006, s. 12.
4 Ve zmíněných laboratořích tehdy pracoval i kato-
licky orientovaný malíř, historik a básník Alois Piter-
mann. Ten ve svém vršovickém ateliéru pořádal pro 
kolegy a přátele četné filozofické i politické diskuse, 
kterých se Věra aktivně účastnila.
5 Pro poválečnou generaci byly návraty vrstevníků 
z koncentračních táborů velice silným zážitkem. Na-
příklad Pavel Oliva (pův. jménem Ohrenstein /nar. 
1923/) po návratu vážil 34 kg a neměl vlasy. Podrob-
nosti viz www.pametnaroda.cz nebo v pořadu české 
televize Na plovárně s Pavlem Olivou, lze dohledat na 
www.ceskatelevize.cz.
6 TOMEŠ, J.: Historička v rozrušeném čase, s. 13.
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Olivová, ukončila svá vysokoškolská studia v březnu 
1951 doktorátem filosofie.7

Svou odbornou kariéru začala Věra Olivová v Poli-
tickém archivu Kanceláře prezidenta republiky v ob-
dobí let 1950–1951. Zde byl tehdy uložen soukromý 
archiv prezidenta Beneše, který měl zůstat dle jeho 
poslední vůle na padesát let zapečetěn. Toto však 
nerespektovala StB a celý fond neodborně narušila 
a znehodnotila. Věra Olivová proti tomu u vedení 
prezidentské kanceláře písemně protestovala a byla 
okamžitě propuštěna. Její odborná kariéra pak pokra-
čovala na Vysoké škole politických a hospodářských 
věd, kde již učil její manžel. V roce 1953 byla tato škola 
zrušena a Věřiným dalším působištěm se na příštích 
sedmnáct let stala katedra československých dějin 
Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Tam byla po 
habilitaci v roce 1964 jmenována docentkou se za-
měřením na nejnovější československé dějiny. Inten-
zivně se věnovala pedagogické a badatelské činnosti. 
Prováděla výzkum československých (zejména archiv 
ministerstva zahraničí) ale i zahraničních archivů. 
Následně publikovala četné studie analyzující česko-
slovenskou zahraniční politiku mezi světovými vál-
kami. Těžištěm některých prací Věry Olivové se staly 
i aspekty vnitropolitické a sociální v uvedeném období. 
Podílela se rovněž na vydání četných edic dobových 
pramenů. Stala se postupně přední odbornicí a auto-
ritou na problematiku meziválečného Československa. 
V liberálních 60. letech publikovala Věra Olivová také 
řadu popularizačních článků v denním tisku a vstou-
pila tím i do širšího neakademického povědomí. Dlou-
hodobě spolupracovala s mladšími kolegy z katedry 
Robertem Kvačkem a Tomášem Pasákem.

Zcela zásadní přínos Věry Olivové je na poli česko-
slovenské historiografie. Průkopnická byla její vyso-
koškolská učebnice Dějiny Československa IV. z roku 
1967, na které se spoluautorsky podílel Robert Kvaček. 
Velký ohlas měla její monografie z roku 1968 s názvem 
Československo v rozrušené Evropě. V době nanejvýš 
aktuální připomněla osud malé meziválečné českoslo-
venské demokracie uprostřed Evropy ukončené mni-
chovským diktátem opřeným o sobectví evropských 
velmocí.8 Publikace byla napsána během pouhých šesti 
týdnů a začátkem 70. let vyšel její anglický překlad.9 
Kniha a její úspěch symbolicky předznamenaly konec 
možností tvůrčí práce Věry Olivové. Během roku 1970 

7 Mladí manželé Olivovi bydleli cirka třináct let 
ve dvoupokojovém bytě Věřiných rodičů. V roce 
1953 se jim narodila dcera Hana a v roce 1957 syn 
Ivan. Od roku 1962 bydlí rodina Olivova na pražské 
Hanspaulce, kde si svépomocí postavila řadový domek.
8 TŘEŠTÍK, Michael a kol.: Kdo je kdo v České repub-
lice na přelomu 20. století. Praha 1998, s. 426–427. 
Podrobnější přehled publikační činnosti V. Olivové 
viz tamtéž; TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický 
slovník XX. století, II. Praha 1999, s. 490–491.
9 The Doomed Democracy : Czechoslovakia in a Dis-
rupted Europe. London – Montreal 1972.

byla pro své postoje proti okupaci Československa ze 
srpna 1968 propuštěna z fakulty a vyškrtnuta z ko-
munistické strany. Sdílela tak osud četných slušných 
občanů republiky, kteří se odmítali smířit s tzv. do-
časným pobytem sovětských vojsk v Československu. 
Po řadě peripetií se Věře Olivové podařilo nalézt pra-
covní azyl na katedře etnografie Filosofické fakulty, 
kde působila jako odborná pracovnice (technická 
administrativa). Její publikace byly vyřazeny z veřej-
ných knihoven, nesměla učit ani vědecky pracovat.

Tato situace umožnila Věře Olivové nalézt druhé 
těžiště odborné činnosti. Světovou historiografii obo-
hatila o zcela zásadní díla na poli dějin her, sportu 
a slavností. V ústraní se i díky odbornému zaměření 
svého manžela na dějiny antického období začala vě-
novat výše uvedené problematice. Její práce a výsledky 
začaly přinášet ovoce a Věra Olivová byla postupně 
zvána na mezinárodní vědecké konference a kongresy. 
Její studie s tematikou dějin sportu začaly vycházet 
v zahraničních odborných časopisech. Výsledkem 
pak byla monografie s názvem Lidé a hry : Historická 
geneze sportu. Olivová v ní mapovala sportovní his-
torii od antiky do konce 19. století.10 Nejvěhlasnější 
prací z tohoto historiografického období autorky pak 
byla kniha Sport a hry ve starověkém světě, která vyšla 
nejprve opakovaně v zahraničí.11 Trilogii doplnilo Od-
věké kouzlo sportu z přelomového roku 1989. Poslední, 
čtvrtou publikaci Sport a hry ve středověku již po ná-
vratu demokracie do Československa po roce 1990 ne-
stihla Věra Olivová pro své zaneprázdnění vydat.

Pomyslnou třetí odbornou etapou bylo pro Věru 
Olivovou období počínající listopadem 1989. Oka-
mžitě se vrátila na svou původní katedru a k tématům 
soudobých československých dějin. Byla jmenována 
profesorkou, začala znova přednášet, publikovat a ve-
řejně se angažovat. Postupně vydala úctyhodnou řádku 
studií, učebnic pro různé stupně škol. Pro základní 
školy je určena Československá republika v letech 
1918–1938 (Praha 1990–1994) a Dějiny nové doby. 
1850–1993 (Praha 1994). Sepsala rovněž vysoko-
školská skripta Československá republika 1919–1939 
(Praha 1991–1993) a syntézu Dějiny první republiky 
(Praha 2000). S úspěchem opakovaně vydala kriticko-
-polemickou publikaci Manipulace s dějinami první 
republiky (Praha 1994, 1998, 1999, 2001). Opakova-
ného vydání se dočkala její studie Zápas o Českoslo-
vensko: říjen 1937 – září 1938 (Jinočany 1992). Au-
torsky se podílela na vydávání řady dokumentárních 
edic zejména v rámci Knižnice Společnosti Edvarda 
Beneše: Otevřít Rusko Evropě (Praha 1992), E. Beneš : 
Světová válka a naše revoluce (Praha 1994), A. Posse-
-Brázdová : Tajné dopisy z Prahy (Praha 1994), Pocta 

10 Publikace vyšla v Praze roku 1979 a následně rusky 
v Moskvě 1985. 
11 Anglicky v Londýně a New Yorku (1984–1986), 
dvakrát německy v Mnichově 1984, japonsky v Tokiu 
roku 1985. Nakonec vyšla publikace v roce 1988 slo-
vensky v Martině a česky v Praze.
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Edvardu Benešovi (Praha 1994), E. Beneš : Odsun 
Němců (Praha 1995), Jan Masaryk : Depeše z Londýna 
1938 (Praha 1996) a další. Spolupracovala i na kolek-
tivních Křižovatkách 20. století (Praha 1990). Široká 
veřejnost měla možnost zaznamenat působení Věry 
Olivové ve Společnosti Edvarda Beneše, jíž od dubna 
1991 předsedala. Uvedená instituce navazovala na 
někdejší exilový Ústav Edvarda Beneše z Londýna 
(1950–1964). Věře Olivové a jejím spolupracovníkům 
se podařilo rozvinout rozsáhlou činnost ediční, před-
náškovou, badatelsko-popularizační a dokumentační 
s cílem objektivně hodnotit historickou roli a odkaz 
Edvarda Beneše. Společnost každoročně vydává obsa-
hově bohatý bulletin o své činnosti a v Knižnici Spo-
lečnosti Edvarda Beneše vyšla celá řada studií, pamětí, 
souborů korespondence a zajímavých dokumentů. 
Společnost Edvarda Beneše se proto od roku 2008 
stala oficiální vědeckou společností (schváleno Radou 
vědeckých společností ČR). Díky Věře Olivové byly 
v tisku korigovány často velice tendenční politické 
protibenešovské články. V roce 2004 stála u prosa-
zení zákona Lex Beneš Parlamentem České republiky. 
V květnu 2005 před Černínským palácem se i díky 
její neutuchající iniciativě podařilo instalovat sochu 
Edvarda Beneše.12 Odkaz Edvarda Beneše spojovala 
Věra Olivová vždy s odkazem prezidenta Masaryka 
ve snaze připomínat demokratické tradice českých 
dějin a historické povědomí o nich. Svým úsilím často 
inspirovala ke spolupráci se Společností Edvarda Be-
neše Masarykovu společnost, Československou obec 
legionářskou, Český svaz bojovníků za svobodu, Sdru-
žení zahraničních letců za druhé světové války, Klub 
Dr. Milady Horákové, Konfederaci politických vězňů 
a jiné. Důležitou zmínku si zaslouží Cena Edvarda Be-
neše, kterou Společnost Edvarda Beneše každoročně 
uděluje vysokoškolským kvalifikačním pracím z ob-
lasti soudobých československých dějin a sociologie. 
Udělování těchto cen je díky Věře Olivové spojeno se 
Sezimovým Ústím.13 Díky mnohaleté tradici a spolu-
práci při posuzování prací zejména Karlem Novotným 
má toto studentské ocenění velmi dobré renomé.

Záslužná činnost Věry Olivové, která se snažila 
o popularizaci odkazu meziválečné československé 
demokracie v souvislosti s osobností Edvarda Beneše, 
byla k 28. říjnu 2014 odměněna prezidentem Milošem 
Zemanem medailí Za zásluhy prvního stupně. Po Věře 
Olivové zůstane v českém dějepisectví velmi výrazná 
stopa a její publikační činnost bude zajisté inspirovat 
další generace badatelů i díky tomu, v jakém období 
a z jakých důvodů byla mnohdy napsána. Mělo by 
být ambicí každého historika, aby se o jeho odborné 

12 Akce byla hojně navštívena nejvyššími politickými 
představiteli země, veterány z druhé světové války, 
např. generálem Fajtlem a významnými osobnostmi 
veřejného života.
13 Ceny se předávají ve vile Edvarda Beneše s přispě-
ním Obecního úřadu v Sezimově Ústí. Věra Olivová 
spolupracovala rovněž s obcí Kožlany.

činnosti mluvilo a aby se k ní vyjadřovalo i vůči ní vy-
mezovalo co největší množství badatelů včetně široké 
veřejnosti. U Věry Olivové o toto mít starost opravdu 
nemusíme.

Pavel Carbol

Konferencie Osobnosti v živote rodín. Vzory a autority, 
ktoré formovali osudy našich predkov. 15.–16. októ-
ber 2014, Slovenská genealogicko-heraldická spo-
ločnosť, Martin.

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť za-
ložená pred vyše dvomi desiatkami rokov je na Sloven-
sku už pevne etablovaná. Svojou činnosťou spája vyše 
500 odborníkov a laikov zainteresovaných najmä v zo-
stavovaní rodokmeňov, či už pre vlastnú záľubu alebo 
aj pre komerčné účely. Azda vrcholným podujatím 
Spoločnosti je každoročne organizovaná konferencia, 
na ktorej okrem vedeckého formátu a organizačných 
záležitostí tvorí najdôležitejšiu súčasť príjemná atmo-
sféra a výmena skúseností. V tomto kontexte bolo or-
ganizované 15.–16. októbra 2014 podujatie s názvom 
Osobnosti v živote rodín. Vzory a autority, ktoré formo-
vali osudy našich predkov. Už tradične sa genealógovia 
a heraldici stretli v priestoroch Slovenskej národnej 
knižnice v Martine, ktorá sa na podujatí organizačne 
spolupodieľa. Na jeseň roku 2014 si do Martina našlo 
cestu početné auditórium nielen z vedeckých kruhov, 
ale aj nadšencov, ktorých spája štúdium v archívoch 
a hľadanie rodinných väzieb v minulosti.

Po úvodných prejavoch organizátorov konferen-
cie a „šedej eminencie“ slovenskej heraldiky Jozefovi 
Novákovi sa ku slovu dostali jednotliví rečníci. Téma 
o osobnostiach v živote rodín bola jednotlivými reč-
níkmi uchopená široko a priniesla viacero zaujíma-
vých príspevkov. Tému tradičnej čínskej spoločnosti 
predstavila významná slovenská sinologička Marina 
Čarnogurská-Ferancová (Slovenská akadémie vied) 
v referáte O autorite predkov v tradičnej čínskej spoloč-
nosti. Autorka prítomným prezentovala zvyky východ-
nej Ázie, kde bola najmä v minulosti v rodinách pesto-
vaná veľmi silná úcta voči zosnulým predkom. Verilo 
sa, že ich duše žijú medzi nebom a zemou, a tak do-
hliadajú na skutky svojich žijúcich potomkov. V kon-
texte konfucionizmu a taoizmu pozostalí prinášali 
obety svojim zosnulým na rodinných oltárikoch, aby 
si ich udobrili a aby pred bohmi, ku ktorým vystupujú, 
hovorili o nich len to dobré. Ku kresťanským koreňom 
Európy sa následne vrátil ďalší referent konferencie, 
Bohdan Hroboň (Žilinská univerzita v Žiline). V prí-
spevku Dedičstvo viery priniesol krátke svedectvo odo-
vzdávania viery, ktoré zažil vo vlastnej rodine. Jeho 
otec, významný evanjelický farár Ján Bohdan Hroboň 
(1938–2006) pôsobiaci v Martine, žil a pôsobil v ťaž-
kých rokoch komunistickej diktatúry. Autor hovoril 
veľmi osobne o prístupe vlastných rodičov k výchove 
detí, o tom, že viac ako slová k jeho osobnému vzťahu 
s Bohom pomohol príklad prežívania viery v ťažkých 
časoch.

Ďalšie príspevky konferencie spájala výraznejšie 
tematika školstva a učiteľov v slovenských dejinách. 
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Šarlota Drahošová (Štátny archív v Nitre) prezento-
vala v referáte Vplyv učiteľa na žiaka a rodinu v druhej 
polovici 19. storočia viacero prameňov vykresľujúcich 
život a hlavne ťažkosti učiteľov pôsobiacich v okolí 
Nitry v 60. rokoch 19. storočia. Učitelia najčastejšie 
zápasili s náročnou vymáhateľnosťou dohodnutého 
platu so zemepánom, ktorý školu fundoval. Objavo-
vali sa sťažnosti na podmienky bývania či disciplíny tý-
kajúcej sa najmä dochádzky žiakov. Na druhej strane 
autorka upozornila aj na problémy rodičov s učiteľmi, 
ktorí neraz zanedbávali svoje pedagogické povinnosti, 
či dokonca ich deti karhali príliš tvrdými trestami. Na 
Drahošovú tematicky nadviazal Leon Sokolovský 
(Univerzita Komenského v Bratislave) v príspevku 
Učitelia v najstaršej kronike ľudovej školy v Kokave 
nad Rimavicou (1918–1938). Autor prezentoval kro-
niku školy ako prameň k dejinám školstva, ale aj ako 
jedinečný zdroj informácií k regionálnej histórii či do-
konca k biografickým profilom jednotlivých učiteľov 
pôsobiacich v spomínanej škole. Práve o nich sa báda-
teľ dozvedel nielen informácie o ich štúdiu, predchá-
dzajúcich pôsobiskách či mimoškolských aktivitách, 
ale našiel aj ich vlastné dobové fotografie.

Marta Dobrotková (Trnavská univerzita) v prí-
spevku Katolícke misie a Slováci v zahraničí priblí-
žila činnosť viacerých duchovných v druhej polovici 
20. storočia najmä v zámorí. Autorkin referát zvý-
razňoval činnosť niekoľkých rehoľníkov a ich osudy 
od opustenia územia Slovenska najmä po roku 1948, 
ďalšie štúdia až po misijnú činnosť za hranicami svojej 
domoviny. Konkrétnejšie účastníkov v konferenčnej 
sále v problematike upevnil Tomáš Migra (Trnav-
ská univerzita) v príspevku Páter Štefan Senčík, SJ. 
Mladý autor priblížil osobný a pastoračný život jezuitu 
Š. Senčíka v Austrálii v 50. rokoch 20. storočia. Mladý 
misionár si v neľahkých ekonomických podmienkach 
musel získavať priazeň a dôveru slovenských emig-
rantov roztratených po celom kontinente. Postupne sa 
mu podarilo vybudovať samostatnú farnosť s vlastnou 
knižnicou a so svojimi farníkmi dokonca usporiadaval 
viaceré kultúrne podujatia.

V rámci konferencie tvorila samostatný blok pred-
nášok téma Ako sa rodí kniha. V tejto pasáži sa poslu-
cháčom prihovoril polygraf Peter Feranec približujúci 
praktické faktory pri vydaní knihy. Rečník prezen-
toval druhy a farby papiera, väzby či iné otázky, pred 
ktorými autor či vydavateľstvo stojí pred vydaním 
každej publikácie. Známy slovenský grafik Peter Ďu-
rík prezentoval svoj pohľad na zrod publikácií. Častý 
spolupracovník Ľubomíra Feldeka interpretoval časté 
problémy grafického spracovania knihy, ale aj zaují-
mavosti či skôr zberateľské vzácnosti, ktorými sa jedi-
nečné publikácie stávajú. Otázku autora priblížila Eva 
Martinusíková, ktorá po vydaní svojej knihy pre deti 
s nemilým prekvapením zistila, že jej práca bola bez 
jej vedomia vydaná ešte v dvoch rôznych vydaniach 
v Českej republike, pričom meno autora bolo fiktívne. 
Aj negatívne skúsenosti však mali poučiť začínajúcich 
autorov a poukázať na problémy, ktoré sa pri vydávaní 
knihy môžu objaviť.

Konferencia Slovenskej genealogicko-heraldickej 
spoločnosti zavŕšila ďalší prínosný a úspešný rok v ge-
nealogickom výskume na Slovensku. Prítomní lúčiaci 
sa „do skorého videnia“ azda nebudú na najbližšie 
stretnutie čakať rok – do ďalšieho ročníka konferencie. 
Je pravdepodobné, že výskum genealógií prepojí ich 
cesty pri bádaní v slovenských archívoch.

Ján Golian

Domov na hranici – kulturní život Hlučínska v promě-
nách času. 27. listopadu 2014, Hlučín.

Dne 27. listopadu 2014 se v prostorách bývalého 
evangelického kostela v Hlučíně konala pod záštitou 
Katedry germanistiky a Ústavu pro regionální studia 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity (OU), Mu-
zea Hlučínska a Sdružení obcí Hlučínska celodenní 
konference pod názvem Domov na hranici – kulturní 
život Hlučínska v proměnách času. Na setkání dora-
zilo zhruba pět desítek účastníků z odborné a kulturní 
veřejnosti. Celé sezení bylo rozděleno na čtyři bloky 
s prostorem pro diskusi, která se v mnoha případech 
značně rozvinula.

Úvodní přednáškou s názvem Řeč moravská, duše 
pruská? zahájil program Pavel Kladiwa (OU), který 
problematiku Hlučínska uvedl v mezích 19. a 20. sto-
letí do historického rámce, zmínil dvě koncepce se kte-
rými moderní historiografie zaměřující se na re giony 
pracuje a na základě různých příkladů a vlastních 
doložitelných poznatků objasnil, jaká zde v povědomí 
místního obyvatelstva panovala identita, jak to bylo 
např. se skutečnou znalostí němčiny, školskou výukou, 
a jak zde postupoval po první světové válce českoslo-
venský stát, který záměrně stanovil mateřský jazyk 
jako základní kritérium pro určení národnosti. 

Druhým, neméně fundovaným, příspěvkem poctil 
zúčastněné Jiří Jung (OU), který se věnoval průniku 
moderní architektury na území Ratibořska, včetně Ra-
tibořska jižního. Na několika konkrétních příkladech 
doprovozených obrazovým materiálem ukázal, kterak 
skrze architekty zhmotňovala pruská státní moc své 
představy o reprezentativní architektuře a jaké slo-
hové vlivy zde v druhé polovině „dlouhého“ 19. století 
působily. Historismus se zde podle slov přednášejí-
cího, stejně jako jinde, na poli světských i sakrálních 
budov postupně vyčerpával a inovace umělecké i tech-
nické přicházely povětšinou z centra, tedy z Berlína. 
U tématu architektury, tentokráte již výhradně na 
Hlučínsku v období první republiky zůstal i Adam Hu-
báček (FF OU), jenž se pokusil posluchačům vyložit 
dobovou státní politiku v oblasti výstavby veřejných 
objektů v krajích s převládajícím německým živlem. 
Při stavbě správních budov, škol, celních úřadů, pošt 
apod. se, jak zaznělo, prosazoval jednotící oficiální 
styl – tradicionalismus. Na závěr nebyly opomenuty 
ani technické památky – dopravní, inženýrská a pev-
nostní díla.

Druhá a třetí část programu byly vyhrazeny lite-
ratuře. V souvislosti s na Hlučínsku etablovaným 
katolictvím a dříve též tzv. moravanstvím vystoupila 
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Martina Dragonová (OU) s rozborem díla zdejšího ro-
dáka, barokního literáta, kazatele a básníka Bohumíra 
Hynka Bilovského zaměřeným na jeho tvorbu oslavu-
jící světce a mučedníka Jana Sarkandera.

Precizně formulovaný příspěvek týkající se osudů 
a životních peripetií spisovatele Augusta Scholtise 
zazněl z úst Hany Šústkové (OU, Archiv Vítkovice, 
a. s.). Ukázala, že na křivolaký životaběh a osobitý 
názor tohoto bolatického rodáka neměly vliv jen 
pohnuté dobové dějinné kulisy, ale i vlastní letora 
a mnohdy problematická prostořekost. V průběhu 
svého referátu pak shrnula mj. obsah dvou známých 
Scholtisových děl – totiž Baba und ihre Kinder a Das 
Eisenwerk, které se dočkaly i českého překladu Milana 
Rusinského a měly značný ohlas také u tehdejšího čes-
kého čtenářstva. Obdobně kontroverznímu autorovi, 
tentokrát současnému, Petru Čichoňovi, věnovala po-
zornost dvojice Petr Hrtánek a Stanislav Drastík (oba 
OU). Posledně jmenovaný pak pronesl poutavý a zá-
bavnými citacemi obohacený příspěvek k Čichoňově 
Slezskému románu, jehož leitmotivem hledání vlastní 
identity a který výstižné a často paradoxně vykresluje 
mentalitu zdejších lidí.

Svatava Urbanová (OU) se s přítomnými podělila 
o svou úvahu nad prózou soudobé spisovatelky Evy 
Tvrdé. Za přítomnosti autorky samé charakterizovala 
její literární styl, umělecká východiska a těžiště tvorby 
spočívající v zachycení hlavních ženských hrdinek 
a ženského světa vůbec. Poté předstoupila Irena Še-
bestová (OU), která referátem o interkulturní dimenzi 
literárních textů na Hlučínsku ozřejmila základní rysy 
sbírek lidové slovesnosti (s vlivem němčiny na ústní 
slovesnost), regionálních německy psaných periodik 
a literárních děl spisovatelů pocházejících z Hlučínska 
(Max Ring). Tematický blok završila Nikola Bloke-
schová (OU) komentářem ke knize Augusta Scholtise 
Ein Herr aus Bolatitz. Po obligátním historickém 
úvodu se zaměřila na toto autobiografické dílo. Zmí-
nila nejednotný pohled literárních historiků na něj 
a ve svém příspěvku se dotkla s tím souvisejících reálií 
hlučínského regionu, jakož i bolatických specifik.

Adam Bernat (OU) posléze zprostředkoval audi-
toriu životopis a umělecký odkaz úspěšného sochaře 
Jana Baltazara Jandy. Drobné formální nepřesnosti 
v jeho výstupu byly vyváženy zajímavým obsahem, 
kvalitní vizuální prezentací, zakomponováním pra-
menů a odborné literatury a kunsthistorickým exkur-
sem do problematiky typologie vybraných Jandových 
děl. Příspěvek pak vzbudil živou diskusi a prozradil 
upřímný zájem publika o dané téma. Poslední, v po-
řadí jedenáctý, referát týkající se spolkové činnosti 
na Hlučínsku pronesla Michaela Šrámková (OU). Na 
selektivně vybraném vzorku německých spolků (kul-
turní, pěvecké, katolické, hasičské apod.) ilustrovala 
kulturní vyžití zdejšího německy mluvícího obyvatel-
stva. Ani tento příspěvek nezůstal bez odezvy poslu-
chačů a přinesl další otázky a postřehy.

V závěru se opět ujala slova Irena Šebestová, která 
v reakci na červnovou konferenci Kulturní a literární 
život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku 

ohlásila nález rukopisu tříaktové divadelní hry Viléma 
Balarina: Van Gogh. Tímto dodatečně včleněným bo-
dem byla stanovená náplň konference vyčerpána a po 
oficiálním rozloučení se celá společnost postupně 
rozešla do svých domovů a přilehlých restauračních 
zařízení.

Jan Gromnica

33. mezinárodní vědecká konference Archivu hlav-
ního města Prahy Nezměrné ztráty a jejich zvládání : 
Obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka. 
7.–8. října 2014, Clam-Gallasův palác, Praha.

Ve dnech 7. a 8. října 2014 se konal 33. ročník me-
zinárodní konference Archivu hlavního města Prahy 
s názvem Nezměrné ztráty a jejich zvládání : Obyva-
telstvo evropských velkoměst a I. světová válka. Spo-
lupořadatelem byly další přední vědecké instituce 
z České republiky, Rakouska a Německa: Historický 
ústav Akademie věd ČR, Fakulta humanitních studií 
Univerzity Karlovy v Praze, Wiener Stadt- und Lande-
sarchiv, Institut für Zeitgeschichte Universität Wien, 
Lehrstuhl für Neueste Geschichte Göthe-Universität 
Frankfurt am Main. Jednacími jazyky byly čeština, 
němčina a angličtina. Z němčiny do češtiny a naopak 
byl zajištěn simultánní překlad. Celá akce proběhla 
tradičně v Clam-Gallasově paláci v centru Prahy.

Jak už z názvu i zaměření hlavní pořadatelské in-
stituce vyplývá, nesoustředila se konference na bojiště 
velké války, ale na její zázemí, zejména prostředí vel-
kých měst. Naprostá většina příspěvků se věnovala 
regionálním i neregionálním centrům střední a vý-
chodní Evropy. Zazněly příspěvky např. o situaci ve 
Vídni, Moskvě, Praze, Lodži, Krakově, Ostravě, Plzni, 
Pardubicích. Jediný příspěvek, který se regionálně 
vychýlil, porovnával situaci na počátku války v Amste-
rodamu a v Antverpách. Nešlo o jedinou srovnávací 
studii. Kupříkladu Maciej Górny (Niemiecki Instytut 
Historyczny w Warszawie) podrobil rozboru pod-
mínky mobilizace a okupace ve velkoměstech střední 
a východní Evropy. Mnoho vystupujících přišlo s ori-
ginálními metodami výzkumu, které stojí na pomezí 
více věd a využívají možnosti současné techniky, jako 
např. příspěvek Christropha Rassa (Universität 
Osnabrück) o možnostech mapování obětí války na 
různých místech v časové a regionální analýze, která 
je zpracována jak pro jednotlivé fronty, tak i pro jejich 
dopad na velká města (jak se jednotlivé konflikty pro-
mítly do ztrát obyvatel jednotlivých měst a jejich čtvrtí 
v průběhu války atd.). Zajímavý byl rovněž referát 
Bartosze Ogórka (Uniwersytet Jagielloński Kraków), 
který se zaměřil na negativní vliv války na krakovské 
děti v růstové fázi jejich vývoje. Velký ohlas sklidil 
příspěvek Jörga Vögele (Universitätsklinikum Düssel-
dorf) s provokativním názvem Válka je pro děti dobrá! 
Autor na demografické analýze německé populace do-
kazuje, že díky rozšíření kojení během války výrazně 
klesla úmrtnost kojenců. To, co se nepodařilo drahé 
předválečné kampani na podporu kojení, se podařilo 
během jednoho z nejkrvavějších konfliktů, jaké kdy 
lidstvo zažilo.



123KRONIKA

V roce, kdy si připomínáme sté výročí vypuknutí 
tohoto významného konfliktu, je o této válce možno 
slyšet opravdu mnoho. Přesto pražská konference 
ukázala, že ještě stále existuje velké množství otázek, 
které nebyly a možná kvůli nedostatku pramenné zá-
kladny ani nebudou zodpovězeny. Konferenci hodno-
tím kladně, protože se pokusila na problematiku podí-
vat z perspektivy u nás dosud nepříliš frekventované.

Stanislav Knob

Mezinárodní vědecká konference Historizace střední 
Evropy. 16. říjen 2014, Kampus Slezské univerzity 
v Opavě, Opava.

Jednou z posledních akcí realizovaných v rámci 
tříletého grantového záměru Historizace střední Ev-
ropy, jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě 
(dále SU), se stala stejnojmenná konference konaná 
v režii badatelského týmu z Ústavu historických věd 
Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU. Navzdory ne-
účasti několika avizovaných referujících dorazilo na 
zasedání vedle mnoha tuzemských odborníků rovněž 
několik zahraničních hostů z vědeckých pracovišť na 
Slovensku, v Německu a Slovinsku. Bohatý program 
konference byl rozčleněn do tří obecně definovaných 
tematických sekcí, v jejichž rámci zazněla řada chro-
nologicky rozličně ukotvených příspěvků akcentují-
cích oblast střední Evropy, která je chápána jako v dě-
jinách permanentně konstruovaný a rekonstruovaný 
územní celek, oblast interakcí diferencovaných poli-
tických, sociálních, hospodářských, národnostních či 
konfesijních vlivů.

Úvodního slova a zahajovací přednášky se ujal 
garant projektu Zdeněk Jirásek (SU), který předsta-
vil samotný grantový záměr a objasnil jeho cíle, dále 
shrnul průběh realizace zadaných úkolů a bilancoval 
dosavadní výsledky. Pozitivně ohodnotil především 
výměnu zkušeností, navazovaní nových kontaktů 
s domácími i zahraničními kolegy a zapojení stu-
dentů doktorských studijních programů do řešení 
jednotlivých problematik.

První sekci Kultura a identita zahájil Marian Ho-
chel (SU), který nás ve svém příspěvku uvedl do iko-
nografie Napoleonova válečného tažení roku 1805 
a bitvy u Slavkova na pamětních medailích z období 
císařství ve Francii, do pozadí jejich vzniku, významu 
a vztahu k dobovým válečným událostem. Upozornil 
také na provázanost motivů s antickou tematikou 
a jejich přenesení na Napoleonovo „hrdinské tažení 
Evropou“. V odlišném prostředí a časovém rámci se 
pohybovala Andrea Pokludová (Ostravská univer-
zita v Ostravě [OU]), která rekonstruovala pozadí 
sčítání lidu v Opavě v letech 1880–1930. Nastínila 
téma národnostního boje, volby obcovací řeči, resp. 
národnosti i problematiku leckdy tendenčního po-
hledu sčítacích úředníků a jejich zásahů, kteří s dů-
věrníky Národní jednoty narušovali svobodnou volbu 
jedince. Dále představila sčítání lidu jako z části ne-
soukromou a mlčenlivosti nepodléhající záležitost. 
Vysvětlila roli denního tisku tvořícího přední linii 

národnostního boje a zosobňujícího společenskou 
„popravčí četu“, když zveřejňoval jména „zrádců“ ná-
roda. Do oblasti kinematografie zabrousil Martin Štoll 
(Univerzita Karlova [UK]), který představil filmo-
vou anketu jako přímý diagnostický nástroj identity 
a možnosti jejího využití. Dopolední část první sekce 
zakončila Marie Gawrecká (SU) zabývající se vztahy 
migrací a národních identit ve středoevropském pro-
storu v 19. století.

Odpolední blok tří slovenských příspěvků zahájil 
Dušan Škvarna (Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici), jenž nastínil vývoj a problematiku podoby 
slovenské identity v 19. století související s geopolitic-
kou polohou Slovenska jakožto součásti Uher. U slo-
vensko-maďarských vztahů zůstala i Marína Zavacká 
(Slovenská akadémia vied [SAV]), byť se přesunula 
do období po roce 1945. Hovořila o postupném ná-
vratu maďarštiny a maďarské menšiny do veřejného 
prostoru a charakterizovala zásadní momenty tohoto 
návratu i vlivu, který měly požadavky představitelů ko-
munistické strany na začlenění Maďarů do budování 
socialistické společnosti. Dušan Segeš (SAV) zahájil 
své vystoupení pomyslným hledáním středu Evropy 
a nemožností vztáhnout tuto kategorii na přesně vy-
mezenou oblast a to především z hlediska identit v růz-
ných částech Evropy od západní části Německa, až 
k státům východní Evropy. Poté se již věnoval vnímání 
Střední Evropy ve vysílacích relacích rádia Svobodná 
Evropa a BBC v 50. a 60. letech, přičemž poukázal 
nejen na rozdílnost v postoji obou medií k totalitárním 
režimům, ale i na stanovisko těchto režimů k oběma 
vysílacím subjektům. Profilově podobné příspěvky 
představila poslední dvojice referujících tohoto panelu. 
Jiří Knapík (SU) pojednal v širším kontextu o rozpo-
rech v diskuzích o podobě české kultury v napjatém 
společenském a politickém klimatu po roce 1948. Na-
proti tomu se výklad Davida Váhaly (SU) soustředil 
ve světle regionálního muzejnictví na podobu kultury 
a identity ve Slezsku v období po druhé světové válce.

Druhou sekci Politické a ekonomické krize z per-
spektivy kulturních dějin otevřel její moderátor Martin 
Čapský (SU), jenž představil fenomén krachu jako 
námět kulturních dějin, a to jak v rovině teoretické 
reflexe, tak i v rovině konkrétního zpracování. Ná-
sledující referát Zdeňka Jiráska (SU) byl věnován 
společenské reflexi hospodářského krachu ve 20. sto-
letí. Poslední příspěvek před přestávkou pak zajistila 
Ľubica Voľanská (Herzánová) ze SAV, která nám 
představila problematiku omezené reprodukce v první 
polovině 20. století na jihu Slovenska a ekonomické 
důsledky této „nákazy jednodetstva“.

Druhou část této sekce zahájila Olga Čadajeva 
(Univerzita Palackého v Olomouci) s tématem Sesa-
zení patriarchy Nikona ze zahraniční perspektivy, ve 
kterém poukázala na rozdílnost pohledu domácích 
a zahraničních pozorovatelů na konkrétní historickou 
situaci. Jako zásadní označila schopnost rozeznávat 
výjimečné události, kterých může být pro zahranič-
ního pozorovatele podstatně větší množství. V období 
raného novověku se pohyboval také Marek Starý 
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(UK), který představil úpadek šlechtice optikou čes-
kého zemského práva, možné postihy a opatření proti 
platební neschopnosti či nehospodárnosti šlechticů, 
popř. jejich potomků. Sekci zakončil David Radek 
(SU) příspěvkem o pádu privilegovaného vratislav-
ského měšťana Heinze Dompniga. Radek nastínil ze-
jména pohnutky, které čelní představitele města Vrati-
slavi vedly k Dompnigově odsouzení a exekuci.

Třetí sekci Mobilita a komunikace otevřel Vladan 
Hanulík (Univerzita Pardubice), který publiku před-
stavil lázně jako specifický prostor sociální komuni-
kace a dešifroval lázeňský pobyt jako prostředek re-
prezentace šlechty i jeho postupnou buržoazní recepci 
v 19. století. V obdobném časovém i tematickém rámci, 
ovšem vybaven literárně vědnými metodologickými 
instrumenty, se pohyboval Jakub Ivánek (OU), jenž 
na základě rozboru reklamních materiálů, novin a ča-
sopisů pojednal o propagaci vybraných lázeňských 
lokalit rakouského Slezska a severovýchodní Moravy. 
Trojici velmi progresivních příspěvků o lázeňství 
uzavřel referát Michala Chvojky (Univerzita sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave), v němž posluchačům přiblížil me-
chanismy procesů sledování a tajné politické kontroly 

„nepohodlných“ politických exulantů v lázních Grä-
fenberg a dalších vodoléčebných ústavech v Jeseníku 
a Dolní Lipové v závěru první poloviny 19. století.

Zdeněk Kravar (Zemský archiv v Opavě) vystou-
pením o reflexi a propagaci automobilismu v tisku 
v Rakouském Slezsku přesunul pozornost k přelomu 
19. a 20. století, s nímž je raná fáze rozvoje tohoto 
fenoménu neodmyslitelně spjata. V mlze výfukových 
plynů setrval svým příspěvkem i Jan Štemberk (Vy-
soká škola obchodní v Praze), který na základě roz-
boru dobových motoristických časopisů, průvodců 
a map nastínil podmínky a průběh rozvoje autoturi-
smu v meziválečném Československu. Tematice do-
pravy v prvých letech po „velké válce“ se věnoval také 
Borut Klabjan (Univerza na Primorskem), když na 
příkladu Československa a severního Jadranu sledoval 
politicko-právní pozadí rozdělení železniční sítě a ná-
slednou organizaci jejího provozu.

František Švábenický (SU) upozornil analýzou 
vybraných tzv. přírodních filmových snímků z období 
před rokem 1918 na motivační faktory vzniku těchto 
děl, a to s ohledem na zájmy politické, hospodářské 
i sociální. V intencích „imaginárního cestování“ vy-
slovil referát i moderátor celé sekce Martin Pelc (SU), 
který se blíže zaměřil na možnosti zkoumání recesis-
tického svazu Allschlaraffia a některých aspektů jeho 
činnosti pro poznání společnosti před rokem 1918, 
přičemž hledal projevy členství ve spolku v „reálném“ 
životě jeho členů (hudební, literární, výtvarná tvorba). 
Jako poslední dostal slovo Stefan Zwicker (Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz), který prezentoval 
různé podoby fotbalu a středoevropské fotbalové sou-
těže jako nedílnou součást kulturního prostoru střední 
Evropy v meziválečném období.

Setkání přineslo několik nových dílčích badatel-
ských témat, ale nabídlo i mnoho již identifikovaných 
badatelských problémů v nových perspektivách, a to 

v podání nejen prověřených odborníků, ale i studentů 
postgraduálních programů. Příjemná atmosféra 
univerzitních prostor navíc otevřela dveře i širšímu 
okruhu do historické vědy nezasvěcených studují-
cích, kteří se tak mohli aktivně zapojit do kritické 
diskuze, která doprovázela každý příspěvek i zakon-
čenou sekci a nabídla řadu pronikavých myšlenek 
a podnětů k dalšímu výzkumu. Závěrem je nutno 
opavským kolegům poděkovat za organizačně skvěle 
zvládnutou konferenci, která se tak stala jednou 
z náležitých teček za rozsáhlým vědeckým projektem 
a cenným příspěvkem do středoevropského vědecko-
historického fóra.

Lukáš Lisník – Jan Pezda

4. setkání mladých historiků v Košicích. Stredoeuróp-
ske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne cent-
rum. 16. října 2014, Košice.

Ve čtvrtek 16. října 2014 se na půdě rektorátu Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (dále UPJŠ) 
konala pod záštitou Katedry histórie téže univer-
zity, Historického ústavu Slovenské Akadémie Vied 
(dále SAV), Slovenské historické spoločnosti pri SAV 
a Spoločenskovedného ústavu SAV mezinárodní vě-
decká konference Stretnutie mladých historikov IV. na 
téma Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske 
a kultúrne centrum.

Konference byla rozdělena do čtyř sekcí, jimž 
předsedali vybraní garanti z řad slovenských historiků 
(Ján Adam, Martin Pekár, Eva Kowalská. Rastislav 
Kožiak a Pavol Maliniak), kteří měli ke každému pří-
spěvku (celkem jich zaznělo 16) předem připravené 
posudky, což přispělo k rozproudění následných dis-
kusí. Ačkoli se většina příspěvků týkala především 
dějin středověkých se zaměřením na církevní oblast 
městského života, zazněly také příspěvky z politických, 
hospodářských a sociálních dějin v rozsahu od dějin 
nejstarších po dějiny moderní. Geograficky pokrývaly 
velmi solidně celý středoevropský prostor. O mezi-
národní účast se postarali účastníci z Česka, Polska 
a Srbska. S výjimkou polského příspěvku byly referáty 
přednášeny buď česky, nebo slovensky.

V první sekci, odborně vedené Martinem Pekárem, 
převažovaly příspěvky z České republiky. Otevíral ji 
referát Jindřicha Zajíce (Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem [UJEP]) s názvem Nacio-
nalizace veřejného prostoru na příkladu Teplicka mezi-
válečného období. Následovaly referáty zaměřené rov-
něž na historii konkrétních míst: Kolín 1850–1914 : 
Národnostně české město v procesu modernizace (Jan 
Holovský, Univerzita Karlova [UK]), Obraz Košíc 
ako politického, hospodárskeho a kultúrneho centra 
v slovenskej historiografii (Ondrej Ficeri, Spoločensko-
vedný ústav SAV) a Verneřice mezi budováním, přeží-
váním a úpadkem (Michal Horáček, UK). Příspěvky 
byly hodnoceny jako modelové příklady vlivu měst-
ského prostředí na politický život a vlivu politického 
života na městské prostředí.

Současně probíhala odděleně v malé zasedací míst-
nosti sekce druhá (1. a 3. sekce probíhaly v historické 
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aule rektorátu). Předsedali jí Rastislav Kožiak a Pavol 
Maliniak. Sekce měla dva základní motivy: politicko-
-správní historii měst a kulturní aspekt městského ži-
vota. Otevíral ji příspěvek Andrey Huczmanové (UK) 
s názvem Horní města Krušnohoří coby centra kultury, 
po němž následovaly referáty Olomouc ako dejisko po-
litického zápasu o českú korunu v rokoch 1469–1479 
(Tomáš Homoľa, Historický ústav SAV), Mesto Šo-
pron a Šopronský komitát v politických zápasoch pánov 
z Köszegu (Vladimír Vlasko, Historický ústav SAV) 
a Objednavatelé graduálů 16. století (Ema Součková, 
UK). V rámci sekce se diskuse s autory referátů vedla 
výjimečně hned po každém příspěvku. Především 
se týkala pramenné základny (příspěvky z Česka), 
diskutovalo se ale také o místě pro politické dějiny 
v současné historiografii jako platformě po badatelské 
stránce prakticky již vytěžené.

Odpolední sekci v historické aule předsedala 
Eva Kowalská. Sekce byla věnována problematice 
městského obyvatelstva. Otevíral ji příspěvek Táni 
Nejezchlebové-Šimkové (UJEP) Města a přijímání 
luterství v severozápadních Čechách 16. století na pří-
kladu Krupky, Děčína a Benešova nad Ploučnicí, po 
němž zazněly referáty Slávnosť slobody v Bytči a ďalšie 
politické vystúpenie Eugena Geromettu v revolučnom 
roku 1848 (Tomáš Adamčík, Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici), Športové spolky v živote mesta 
Košice v období dualizmu (Nikoleta Dzurikaninová, 
UPJŠ) a Poznań or Posen? The political, economic and 
cultural rivalry between Germans and Poles in the ca-
pital of Greater Poland in the years 1793–1918 (Adam 
Szabelski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu).

Čtvrté sekci předsedal Ján Adam. Jednání otevřel 
Nino Delić (Univerzitet u Beogradu) s referátem 
Slobodné kráľovské město Nový Sad 1748–1918 : Od 
hraničiarskej usadlosti k modernému ekonomickému, 
kultúrnemu a politickému centru. Tento referát nás 
seznámil se stavem demografického výzkumu v Srb-
sku a otevřel zajímavou diskusi o stavu dochování 
demografických materiálů v této oblasti a možnos-
tech jejich zpracování. Další vystoupení na téma Role 
cechů ve středověkých a raně novověkých městech (Eva 
Němečková, UJEP) a Města Rakouského Slezska první 
poloviny 19. století nahlížené soudobými statisticko-

-topografickými prameny (Tomáš Řeha, Ostravská 
univerzita v Ostravě) pokračovaly tematicky v oblasti 
hospodářských a sociálních dějin. Poslední příspěvek 
v této sekci Pavola Kacvinského (UPJŠ) Pôvod sakrál-
nej architektúry Severného Potisia a jej kultúrny obraz 
vo vtedajšej dobe se zabýval časově velmi obsáhlým 
vhledem do původu a stavu dochování církevních sta-
veb v oblasti východního Slovenska. Předseda sekce 
v závěru podtrhl důležitost hospodářských pramenů 
pro historickou korelaci ostatních historických od-
větví, zejména přínos těchto na Slovensku dosud málo 
vyhledávaných pramenů pro oblast kulturních dějin 
a dějin každodennosti. Podle něj mohou podnětné 
příspěvky slovenskou historiografii po metodologické 
stránce v mnoha ohledech inspirovat. Diskuse se 

pak vedla hlavně k otázce výtěžnosti statistických dat 
a problémům s tím souvisejícím.

Po závěrečných shrnutích posledních sekcí ná-
sledovalo v historické aule rektorátu shrnutí konfe-
rence. Odborní garanti vyjádřili potěšení nad kvalitou 
příspěvků a přání zaměřit téma následného ročníku 
více metodologickým a teoretickým směrem. Organi-
zační tým sestavený z řad doktorandů místní katedry 
historie pak pozval účastníky na soirée, kde se po 
krátkém závěrečném proslovu děkana FF UPJŠ Du-
šana Kováče ještě dlouho neformálně debatovalo nad 
sklenkou vína.

Tomáš Řeha

Věda a technika v českých zemích za první světové války. 
14. října 2014, Národní technické muzeum, Praha.

Dne 14. listopadu 2014 uspořádalo Národní tech-
nické muzeum (dále NTM) ve spolupráci se Společ-
ností pro dějiny vědy a techniky ČR konferenci Věda 
a technika v českých zemích za první světové války, 
která navázala na odborná setkání zabývající se vědou 
a technikou v českých zemích pořádaná již od roku 
2008 (s výjimkou roku 2012). V prostorách kinosálu 
NTM zazněly referáty dvanácti přednášejících z řad 
archivářů, vysokoškolských pedagogů, soukromých 
osob i pracovníků NTM. Konferenci navštívilo při-
bližně dvacet zájemců o tuto tématiku a je jen škoda, 
že se jí nezúčastnila širší veřejnost.

Program konference byl rozdělen celkem do šesti 
bloků. První blok Železnice za velké války zahájil 
Ludvík Losos referátem o vývoji, vybavení, organizaci 
a provozu lazaretních vlaků, které v Rakousko-Uher-
sku vznikly ve druhé polovině 19. století z iniciativy 
maltézského řádu a Jaromíra Mundy. Ve druhém pří-
spěvku Michal Plavec (NTM) představil osobnost 
Ing. Jana Kašpara v jeho méně známé profesi projek-
tanta polních drážek – Kašparova šedesátistránková 
studie na toto téma se dochovala v NTM.

Druhý blok K. u. k. Kriegsmarine byl zastoupen je-
diným referujícím Jaromírem Patočkou (NTM), který 
se ve svém příspěvku Bitevní loď S.M.S. Szent István 
a její zkáza v roce 1918 snažil poukázat na jedné straně 
na snahu vybudovat věc, která bude nezničitelná (bi-
tevní loď), a na druhé straně na snahu tuto věc zničit 
(v tomto případě pomocí minitorpéd). Ve třetím bloku 
Průmyslová odvětví a jejich výroba v době války zazněl 
referát Michala Plavce (NTM) Al-Ma : První české zá-
vody na létadla, spol. r. o. Druhý avizovaný příspěvek 
Priemysel a infraštruktúra Uhorska v podmienkach 
prvej svetovej vojny připravovaný Miroslavem Sabolem 
ve spolupráci s Ludovítem Hallonem (oba Slovenská 
Akadémia vied), sice přednesen nebyl, avšak měl by 
být zveřejněn v písemném výstupu.

V následujícím bloku o všeobecné mobilizaci v roce 
1914 se Miloš Hořejš a Petr Hoffman (oba NTM) vě-
novali využití dopravních prostředků v armádě. Hořejš 
se zaměřil na automobily a jejich získávání (půjčo-
vání) pro vojenské využití v císařské armádě. Nejlev-
nějším způsobem, jak je mohla armáda získat, byly 
dobrovolnické automobilové kluby, které již existovaly 
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například na britských ostrovech. V Rakousko-Uher-
sku byly založeny dva elitní sbory, maďarský a ra-
kouský, do nichž se členové rekrutovali z řad vyšší 
šlechty. Třetí sbor byl otevřen širší veřejnosti. Hoff-
man svou pozornost obrátil k vlivu mobilizace na 
konec autobusové dopravy, která skončila dříve v Če-
chách než na Moravě. Mobilizované kusy samozřejmě 
putovaly na frontu.

V nejpočetněji obsazeném bloku konference re-
ferující představili Významné osobnosti vědy a tech-
niky v době první světové války. Vít Šmehal (České 
vysoké učení technické v Praze [ČVUT]) pohovořil 
o osobnostech československé elektrotechniky a jejich 
přednáškách na české technice. Ostravští historikové 
Petr Kašing a Mariana Stonišová (oba Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita) posluchače krátkým 
exkurzem seznámili s historií báňské školy v Příbrami 
a s problémy, s nimiž se musela ve válečném období 
potýkat (národnostní rozpory, odchod posluchačů 
na povinnou vojenskou službu aj.). Z osobností si 
vybrali pro ilustraci oba rektory úřadující během 
války, Františka Köhlera a Josefa Theurera, některé 
významné profesory a tři čestné doktory montánních 
věd Antonína Paďoura, Emila Hommann Ritter von 
Herimberga a Vojtěcha Káše. V závěru vystoupení 
pak prezentovali unikátní soubor fotografií z dění 
příbramské školy během válečného období. Po Ivu 
Krausovi (ČVUT) a jeho referátu Jak byla česká fy-
zika poznamenaná 1. světovou válkou vystoupila Ad-
riana Šmejkalová (NTM) s referátem na téma Válka 
v obrazech – futurismus a Bohumil Kubišta. Její téma 
korespondovalo nejen s vymezeným obdobím první 
světové války, ale zároveň reflektovalo v roce 2014 
uběhnuvší 130. výročí od narození Bohumila Kubišty. 
Kubišta žil v době formování nového estetického cítění 
světa a snažil se propagovat moderní umění. V roce 
1913 odešel z existenčních důvodů do armády, kde se 
stal důstojníkem u pozemního dělostřelectva. Ve stej-
ném roce namaloval obraz Těžká artilerie v akci, kde 
využil svých poznatků z kubismu a futurismu (pohyb, 
dynamika aj.). Kubišta zdůrazňoval paralelní vývoj 
umění, vědy a techniky.

Poslední blok nesl název Chemie ve službách 
„velké války“. Jiří Cabal a Marcela Efmertová (ČVUT) 
připravili společný referát Fosgen – cesta jedné bojové 
otravné látky z laboratoří na bojiště 1. světové války 
a snad i zpět. Referující Cabal představil dodnes prů-
myslově vyráběnou chemikálii Fosgen z několika hle-
disek: objev (1812), účinky, průmyslový postup pří-
pravy, první bojové využití (Verdun 1916), prostředky 
pro aplikaci v poli, technické problémy a nakonec její 
mírové využití (DVD nosiče, kolečka skateboardů, Di-
ffusil proti vším, lékařství, průmysl barviv aj.). Závě-
rečný referát zazněl z úst Jiřího Jindry (Akademie věd 
České republiky) na téma Česká chemie 1914–1918, 
kde zhodnotil stav výuky chemie na českých vysokých 
školách, která podle jeho informací probíhala za války 
stejně jako v předválečném období.

Na závěr konferenčního dne organizátoři poděko-
vali za aktivní účast všem referujícím i posluchačům. 

Zároveň ujistili přítomné, že všechny přijaté referáty 
by měly být vydány v připravované kolektivní mono-
grafii, která je pravidelným výstupem z těchto setkání.

Mariana Stonišová

Sedmdesát let od prvního náletu na Ostravu. 26. srp- 
na –3. října 2014, Dům u šraněk, Ostrava-Vít kovice.

Dne 29. srpna uplynulo 70 let od prvního náletu 
spojeneckých bombardérů na Ostravu. Letouny 15. le-
tecké armády USAAF operující ze základen v jižní 
a střední Itálii se dříve, než dorazily nad Ostravu, 
střetly kolem 11. hodiny nad Slavičínem s německými 
stíhači v krátkém, krvavém souboji, o němž hovoříme 
jako o třetí letecké bitvě nad Moravou. Primárním cí-
lem náletu, jenž započal půl hodiny před polednem, 
byla Přívozská rafinérie minerálních olejů, ale zasa-
ženy byly také další průmyslové i civilní objekty.

Informační a muzejní středisko Dům u šraněk (Je-
remenkova 13, Ostrava-Vítkovice), jehož zřizovate-
lem je městský obvod Ostrava-Vítkovice, disponuje 
ve svých sbírkách řadou cenných exponátů a archiv-
ních materiálů, jež byly získány především formou 
darů od místních občanů. Mezi unikátní patří fotoal-
bum, které zachycuje bombardování Ostravy v letech 
1944 a 1945. A právě z této kolekce pocházely zvět-
šené reprodukce, které tvořily gros výstavy zahájené 
26. srpna ve výstavních prostorách centra. Z nejza-
jímavějších, dosud neprezentovaných fotografií lze 
uvést pumou zasažený obchodní dům RIX, pohled na 
vybombardované Mírové náměstí ve Vítkovicích, či 
zničené budovy chemických závodů Rütgersad. Silný 
příběh přináší fotografie muže, který sleduje na obloze 
kondenzační pásy, jež za sebou nechávají spojenecké 
bombardéry. Součástí výstavy byla také část motoru 
bombardéru Consolidated B-24 Liberator. Výstava, 
jejímž kurátorem byl akademický malíř Karol Herčík 
a autorkou doprovodných textů byla Pavlína Nováč-
ková, trvala do 3. října 2014. Vystavené materiály na-
bízí Dům u šraněk ke zhlédnutí i po ukončení výstavy.

Aleš Zářický

Workshop Komunistická moc 1945–1989 v perspek-
tivě historické mikroanalýzy. 10. listopadu 2014, Fi-
lozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 
Ostrava.

Dne 10. listopadu 2014 se v banketní místnosti Fi-
lozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále 
OU) uskutečnil workshop s názvem Komunistická 
moc 1945–1989 v perspektivě historické mikroana-
lýzy, jehož cílem bylo nabídnout mladým badatelům 
a posluchačům doktorského studia možnost vzájemné 
interakce, eventuální spolupráce na výzkumných pro-
jektech podobného tematického zaměření a poskyt-
nout jim také zpětnou vazbu z hlediska možnosti deba-
tovat se zkušenějšími historiky a badateli. Workshop 
zorganizovali Lukáš Fasora (Masarykova univerzita 
[MU]) a Petr Popelka (OU). Skupinu odborných ga-
rantů tvořili Nina Pavelčíková (OU), Michal Šmigeľ 
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(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici [UMB]) 
a Denisa Nečasová (MU). Jako host se setkání zúčast-
nil Jiří Knapík (Slezská univerzita v Opavě).

Referáty přednesli studenti doktorského studia z fi-
lozofických fakult MU, OU, UMB a Univerzity Palac-
kého (UP). Kromě výše uvedených organizátorů, ga-
rantů a přednášejících studentů se workshop konal za 
přítomnosti dalších pedagogů a studentů katedry his-
torie FF OU. Po uvítání účastníků se slova ujala Nina 
Pavelčíková, která referovala o metodice výzkumu 
období let 1945–1989 a poté uvedla Denisa Nečasová 
přítomné do tématu referátem Mikrohistorie a mikro-
analýza komunistické moci.

Vzápětí začali své příspěvky prezentovat i mladí his-
torikové. Nejprve hovořili slovenští kolegové z UMB. 
Juraj Jankech na téma Politická situácia v okrese Po-
važská Bystrica po voľbách 1946 – prejavy jesennej 
politickéj krízy a okresná monopolizácia moci zo strany 
KSS vo februári 1948 a Juraj Krištofík se zajímavým 
referátem Z hrdinov zločinci : Vykonštruované politické 
procesy s partizánmi v podjavorinskom kraji v 50. ro-
koch. Po přednesení každého příspěvku následovaly 
komentáře a vyjádření garantů a organizátorů a dis-
kuse mezi účastníky. Následně vystoupili kolegové 
z MU. Jana Černá si připravila solidně zpracovaný 
příspěvek na téma Boj o výchovu nového člověka! Mi-
krosonda do loajality ke komunistickému režimu na 
příkladu několika brněnských základních škol. Po ní 
vystoupil Jakub Pernes s příspěvkem Politická a ve-
řejná angažovanost pracovníků Moravského muzea 
v 60. letech.

Odpolední blok zahájil Anton Hruboň (UMB) 
s bravurně připraveným výstupem Komunita ban-
skobystrických historikov v období komunistického re-
žimu : Prejavy revolty, konformity a spolupráce s mocou 
v kontexte vývoja historickej vedy na Slovensku. Další 
účastníci vystoupili s příspěvky v jednotném tematic-
kém okruhu. Petr Zelinka (UP) hovořil na téma První 
tři roky služby litoměřického biskupa Štěpána Trochty 
1947–1950. Poté vystoupil Lukáš Vaculík (OU) s re-
ferátem Římskokatolický duchovní v Ostravě v letech 
1948–1989 a jeho komunikace se státní správou. Voj-
těch Vlček z též univerzity přednesl referát s názvem 
Církevní procesy konce 50. let a začátku let 60. aneb 
zlatá šedesátá léta : (Procesy s kněžími a řeholníky 
1957–1964). Tematickou sekci a program workshopu 
zakončila Miroslava Soláriková (MU) s vystoupe-
ním Katolicki kňazi a ich vzťah ku komunistickej moci 
v 60.–80. rokoch 20. storočia.

Po skončení programu provedli garanti a orga-
nizátoři celkové zhodnocení příspěvků a průběhu 
workshopu a opět následovala krátká diskuse, po níž 
následovalo ukončení akce a rozloučení s účastníky. 
Vystupující studenti doktorského studia měli možnost 
představit výsledky své práce, provést jejich srovnání 
s pracemi svých kolegů a také se dozvědět o badatel-
ských projektech na historických pracovištích jiných 
univerzit. Zkušení historici z řad během akce poskytli 
mladým kolegům cenné rady, doporučili jim, jak by 
mohli postupovat v dalším výzkumu, a také jim v ko-

mentářích a během diskusí sdělili své zkušenosti. Po 
organizační stránce proběhl workshop bez kompli-
kací.

Lukáš Vaculík

Stretnutie študentov historie zo Slovenskej a Českej re-
publiky. 13.–15. marec 2015, Študentská historická 
spoločnosť, Banská Bystrica.

Ve dnech 13. 3.–15. 3. 2015 proběhl druhý ročník 
setkání zástupců studentských historických spolků 
pod názvem Stretnutie študentov historie zo Sloven-
skej a Českej republiky. Po loňské FFabule z Prahy se 
letos organizace ujala Študentská historická spoloč-
nosť z katedry historie Univerzity Mateje Bela (dále 
UMB). Zatímco loňského pražského setkání se zú-
častnili pouze zástupci Študentské historické spoloč-
nosti UMB, letos přijeli zástupci z celkem pěti sloven-
ských kateder historie.

Oproti minulosti věnovali organizátoři více pro-
storu odborným přednáškám i příspěvkům samotných 
delegátů. V pátek přednášel zástupcům spolků Dušan 
Škvarna na téma české, slovenské a československé 
historiografie, kde hovořil nejen o inspiracích sloven-
ské historiografie tou českou, ale poukázal také na 
víceméně nefunkční koncept československých dějin, 
u kterých je problém najít kořeny a zároveň nepřeru-
šenou kontinuitu. V sobotu potom pronesl přednášku 
Patrik Kunec na téma Film a dějiny a na příkladu vy-
braných snímků zasazených do období raného novo-
věku a poloviny 19. století prezentoval jejich auten-
tičnost. Poté následovaly přednášky studentů Jana 
Jindry, Tatiany Duricové, Petera Ondreičky, Michala 
Jirmanna a Juraje Kuchárika.

Z České republiky se setkání zúčastnily spolky Cech 
studentů historie, ISHA Olomouc (oba FF Univerzity 
Palackého v Olomouci), AGORA (PdF Univerzity 
Karlovy [UK]), FFabula (FF UK), Masarykovi histo-
rici (FF Masarykova univerzita), Cliopavia – Opavská 
pobočka Sdružení historiků ČR (Filozoficko-příro-
dovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě), Stu-
dentský historický klub – pobočka Sdružení historiků 
ČR v Hradci Králové (FF Univerzity Hradec Králové) 
a studenti historie FF Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem. Ze Slovenska se akce 
účastnily spolky Študentská historická spoločnosť (FF 
UMB), Historická spoločnosť (Univerzita sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave), a studenti historie z Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity Komen-
ského v Bratislave a Univerzity Konštantina Filozofa 
v Nitre.

Hlavními těžištěm jednání byla prezentace činnosti 
jednotlivých spolků za rok 2014 a druhým zásadním 
tématem, které vykrystalizovalo během diskuzí, byla 
abnormálně ztížená možnost studentů historie na Slo-
vensku založit vlastní historický spolek.

Prezentace spolků, ač kvalita příspěvků někdy dra-
maticky kolísala, ukázala několik charakteristických 
rysů českého spolkového života na historických ústa-
vech a katedrách. Předně je patrný diametrální roz-
díl mezi velkými a menšími univerzitami, příkladem 
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budiž spolek FFabula z Prahy (150 členů), a Cliopavia 
z Opavy (30 členů). Dále je to právní ukotvení histo-
rických spolků, jejichž existence se někde řídí podle 
norem nového občanského zákoníku, jinde naopak 
fungují jako ryze dobrovolné seskupení několika nad-
šenců. Další odlišností je přístup vedení univerzitních 
kateder a fakult obecně ke spolkové aktivitě, což úzce 
souvisí s otázkou financování. Většina spolků je finan-
cována z peněz katedry, z fakultních grantů a člen-
ských příspěvků.

Druhým, velmi palčivým tématem se ukázala sku-
tečnost, že na Slovensku je založení spolku na oficiální 
bázi velmi složitý proces. Předně z důvodu admini-
strativního: spolky ve finále schvaluje ministerstvo 
vnitra, avšak prosazení vzniku spolku často brzdí roz-
hodnutí katedry, akademického senátu či děkanátu. 
Podle delegátů setkání není plně doceněna ani otázka 
přístupu ke spolkové činnosti. V kontextu zkušenosti 
slovenských kolegů lze říci, že ač se v České republice 
vyskytují drobné lokální problémy, zásadní překážky 
pro založení a fungování studentských historických 
spolků zde neexistují.

Z palety rozličných aktivit jsou mnohé, které mají 
jednotlivé spolky společné: přednášky pro studenty 
i veřejnost, pasování studentů prvních ročníků, uni-
verzitní promítání a exkurze.

Setkání se slovenskými kolegy přineslo mnohá 
vzájemná překvapení a poznání fungování jiného 

vzdělávacího systému. Delegáti z České republiky také 
dostali např. možnost porovnat, nakolik jsou archivy 
a historické instituce otevřené odborné obci. V zá-
věrečné diskuzi bylo dohodnuto scházet se v tomto 
formátu dvakrát ročně s tím, že na jednom setkání 
bude vždy prezentován aktuální stav a aktivity spolků 
a druhé bude mít podobu tematicky zaměřené kon-
ference. Ve druhém případě se počítá s publikačním 
výstupem ve formě recenzovaného sborníku na CD 
nosiči.

Spolková činnost studentů historie dnes prožívá 
do jisté míry nový trend. Po dlouhých letech oddě-
lené a víceméně lokálně zaměřené aktivity jsou spolky 
ochotny nacházet společné projekty, sdílet své know-

-how a vycházet si vzájemně vstříc. Česká společnost 
se v posledních letech začíná probouzet z letargie 
a nová vlna občanské angažovanosti vede k zakládání 
zcela nových spolků, popř. k navazování na spolky již 
zaniklé. Výjimkou nejsou ani vysoké školy. A právě 
historické ústavy, které o spolkovém životě mají nej-
ucelenější představu, by měly jít dalším katedrám 
a ústavům příkladem. Znalosti, které studenti ve 
spolcích získají, mohou využít i v praktickém životě 
a zaměstnání. Spolková činnost je v dnešním atomizo-
vaném světě a v době, kdy se komunikace přesouvá na 
sociální sítě, důležitým interakčním a sjednocovacím 
prvkem.

Pavlína Nováčková


