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KRoNIKA

Proč předčasně odcházejí ti nejlepší? Vzpomínka 
na Janu Machačovou (5. 8. 1946 – 7. 10. 2015)

Jako blesk z čistého nebe mne zasáhla počátkem 
října minulého roku zpráva o úmrtí kolegyně 
PhDr. Jany Machačové, CSc. Věděla jsem sice, že 
onemocněla, ale netušila jsem, že je to tak vážné. Byla 
mi nejen dlouholetou spolupracovnicí ve Slezském 
ústavu (tehdy ještě ČSAV) v Opavě, ale také vzácnou 
přítelkyní. Její odchod z tohoto světa je nenahraditel-
nou ztrátou pro českou historickou vědu, v níž zane-
chala nesmazatelnou stopu.

Jana se narodila 5. 8. 1946 jako první ze tří dcer 
krejčího Jana Klimeše a jeho manželky Ludmily, dám-
ské krejčové ve Velkých Losinách. Po absolvování 
střední všeobecně vzdělávací školy v Šumperku vystu-
dovala polonistiku na Filozofické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci (UP) a v Poznani. Po krátkém 
angažmá ve Slezském zemském muzeu začala praco-
vat v knihovně Slezského ústavu, v roce 1969 se stala 
jeho odbornou pracovnicí. Na první pohled nená-
padná, drobná a velmi jemná dívka byla v té době již 
provdaná za krnovského ženského lékaře Vladislava 
Machače, jemuž v letech 1970 a 1974 porodila syna 
Štěpána a dceru Petru. Od počátku mne zaujala její 
až neuvěřitelná píle, schopnost zvládnout perfektně 
pracovní úkoly i péči o rodinu a domácnost. Naše 
rozhovory se týkaly nejen historických problémů, ale 
obsáhly i četbu, okruh nejrůznějších kulturních zájmů, 
společenského života, samozřejmě i soukromé radosti 
a strasti. Na ty ovšem moc času nezbývalo, navíc byla 
Jana vždy velmi věcná a o svých privátních záležitos-
tech příliš nemluvila.

V ústavu se s ní počítalo jako s výkonnou redak-
torkou Slezského sborníku (tuto funkci přijala v roce 
1973) a Zpravodaje SÚO. Postupně si však osvojila 
základní metody historikovy práce a začala praco-
vat na různých tématech vývoje českých zemí, jež 
souvisely s industrializací v 19. století. V roce 1973 
absolvovala na UP rigorózní zkoušku. Její první pu-
blikační výstupy v letech 1977–1981 ještě oscilovaly 
mezi zájmem o kulturní život Poláků na Těšínsku 
a literaturu a výzkumem průmyslových oblastí, jež 
byly ústavu nadekretovány „shora“. Ve Slezském 
sborníku publikovala (někdy ve spolupráci s dalšími 
kolegy) kratší články věnované postavení dělnictva 
a dělnickému hnutí do roku 1918. Na jedné z prvních 
obsáhlejších studií o sociálním vývoji průmyslových 
oblasti za kapitalismu se podílela s Janem Steinerem 
(1981). Další své úsilí pak soustředila zejména na vy-
pracování velmi rozsáhlé kandidátské práce. Více než 
šestisetstránková disertace, již obhájila v roce 1986 
v tehdejším Ústavu československých a světových 
dějin ČSAV v Praze, je dosud považována za nejlepší 
práci o materiálních pozicích českého dělnictva do 

roku 1914. Bohužel nebyla publikována v plném roz-
sahu, její podstatné části vyšly teprve v roce 1991 jako 
první svazek sborníku K hospodářským a sociálním 
dějinám 19. a 20. století. Jana Machačová se věnovala 
také vývoji sociálních poměrů v textilním průmyslu, 
publikovala studii o práci žen a dětí a později také 
dvě studie o dělnickém pojištění. Svůj heuristicky ne-
smírně důkladný, systematický způsob práce přestala 
podřizovat diktátu marxistických postulátů a zkratek, 
proto řada podstatných výstupů jejích výzkumů spat-
řila světlo světa až po roce 1989. V té době už několik 
let spolupracovala s Jiřím Matějčkem na rozsáhlém 
výzkumu sociálních a sociokulturních dějin českých 
zemí v 19. a později i ve 20. století. Vzhledem ke 
změně bydliště a zejména úsilí o získání grantových 
prostředků založil Matějček v Kutné Hoře v roce 1994 
pracoviště historické sociologie CLeO. S Janou ale 
nadále zůstával ve velmi úzkém kontaktu, ona sama 
se v Kutné Hoře pravidelně zastavovala při cestách 
do Prahy, zajišťovala spolupráci se Slezským ústa-
vem, Fakultou humanitních studií Univerzity Kar-
lovy (UK) a dalšími pracovišti, jež pokračovala ve 
výzkumu hospodářských a sociálních dějin (mimo jiné 
také s Ústavem pro hospodářské a sociální dějiny UK 
a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozo-
fické fakulty OU). Na konferencích organizovaných 
společně s těmito institucemi pak vystupovala Jana 
Machačová jménem obou autorů. Výsledkem spo-
lečné ediční práce dvojice Machačová – Matějček po 
roce 1992 bylo zejména osm svazků sborníku Stu-
die k sociálním dějinám 19. století a jedenáct svazků 
Studií k sociálním dějinám. Kromě toho publikovali 
třísvazkovou monografii o vývoji textilní výroby v le-
tech 1781–1848 (Opava 1991, 1992), další společné 
knihy věnovali sociálním pozicím národnostních men-
šin v meziválečném období 20. století (1999), nástinu 
sociálního vývoje českých zemí v letech 1781–1914 
(Opava 2002) a středním vrstvám od poloviny 18. do 
poloviny 20. století (Opava 2002). Nepřeberné je 
množství studií, které publikovali kromě Slezského 
sborníku také v řadě dalších významných historických 
časopisů vydávaných v České republice po roce 1992. 
Jana však v téže době zveřejnila i texty svých vlastních 
vědeckých výstupů, věnovaných problematice vývoje 
vzorů chování středních vrstev, ale také dvou okra-
jových skupin sociálního spektra – podnikatelů na 
straně jedné a romů na straně druhé, na spodní hra-
nici tohoto spektra. Bylo to obdivuhodné i vzhledem 
k tomu, že v téže době prožívala pohnutá i radostná 
období rodinného života – v roce 1998 po dlouhé těžké 
nemoci manžela ovdověla, později se začala podílet na 
výchově vnoučat. Završením a do jisté míry i epilogem 
společné práce s Jiřím Matějčkem se stala pozoru-
hodná monografie Problémy obecné kultury v českých 
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zemích 1781–1980 (2008). V ní zachytili oba autoři 
složité obecné i speciální vztahy subkultur různých 
sociálních skupin, procesy akulturace, vzory chování 
a další jevy, jimiž se kultura (nazíraná v moderním, 
velmi širokém pojetí) formovala. Stali se předními 
protagonisty znovunavrácení oboru sociálních dějin 
do české historiografie. Každý z nich pak při společné 
práci hrál nezastupitelnou roli – Jana zpočátku přede-
vším svými důkladnými a široce založenými výzkumy, 
Jiří obecnými úvahami a závěry, které přesahovaly do 
dalších humanitních oborů. Jejich přínos oboru, ce-
něný kolegy doma i v zahraničí (např. v rakousku), 
dokumentuje mimo jiné organizace společných 
konferencí k sociálním dějinám, výzva k vystoupení 
na konferenci Historického ústavu AV Čr Reflexe 
dějin Československa 1918–1948 v historiografii na 
počátku 3. tisíciletí (Praha 2008). Jana Machačová 
tu byla hlavní autorkou kolektivní zprávy o stavu vý-
zkumu sociálních dějin od počátku 90. let 20. století. 
Zpráva byla následně rozšířena, přeložena do němčiny 
a publikována v Prager Wirtschafts- und Sozial-
geschichte Mitteilungen (2009). Měla jsem příležitost 
podílet se na této reflexi drobným příspěvkem. Kromě 
tohoto setkání jsem se aktivně zúčastnila např. také 
konference Vývoj obecné kultury, kultivace a dekulti-
vace společnosti českých zemí 1800–2000 na půdě Fa-
kulty humanitních studií UK v roce 2004. Mohla jsem 
tedy osobně zažít nesmírně dělné a zároveň přátelské 
prostředí, které tam Jana spolu s dalšími organizátory 
dokázala vytvořit. Velkým přínosem byla i skutečnost, 
že se na těchto fórech setkávali koryfejové (Havelka, 
Kárník) s „kandrdasy“ historických věd; živá diskuse 
potvrzovala, že to pro sebe obě strany pokládají za pří-
nosné.

Kromě velkého množství výstupů vědecké práce 
je nutno Janě Machačové přičíst ještě další trvalou 
zásluhu: ve své funkci výkonné redaktorky Slezského 
sborníku vytrvala neuvěřitelných třicet šest let. Udr-
žovala nejen vysokou odbornou a perfektní jazykovou 
stránku periodika, ale svedla také vítězný boj za jeho 
přežití v bouřlivých letech 1990–1992, kdy visel na 
vlásku osud ústavu i časopisu. Podařilo se jí významně 
rozšířit okruh autorů (i o řadu osobností zahraniční 
provenience) i odběratelů v České republice i v za-
hraničí. Slezský sborník i její zásluhou již po léta vý-
znamně překračuje regionální hranice, je zařazen do 
databáze recenzovaných (neimpaktovaných) historic-
kých vědeckých periodik, publikuje nejen historické 
studie, recenze a zprávy, ale také články z příbuzných 
vědních oborů – např. sociologie, demografie a kul-
turní geografie.

Neúprosný čas strávený usilovnou prací plyne jako 
voda, Jana dovršila věk odchodu do důchodu, s pečli-
vostí sobě vlastní uzavřela v roce 2009 všechny své vě-
decké, editorské a redakční aktivity, v ústavu po sobě 
důkladně uklidila. K nemalému překvapení kolegů 
pak velmi rázně realizovala svou poslední proměnu. 
Stala starostlivou babičkou čtyř vnoučat a pomocnicí 
dcery Petry, úspěšné krnovské advokátky. Na vlastní 
kulturní aktivity, přítelkyně či drobné příspěvky od-

borného rázu (např. biogram Jiřího Matějčka pro 
BSSSM) jí zbývaly večery. V té souvislosti mi vyvstává 
poslední živá vzpomínka – spolu s kolegyní Oľgou 
Šrajerovou jsme plánovaly někdy koncem roku 2014 
další setkání v opavské nekuřácké restauraci. Od Jany 
Machačové mi přišel omluvný dopis, že má nějaké 
zdravotní problémy a odjíždí na vyšetření k synovi do 
olomoucké nemocnice. Asi ji čeká operace, ale hned 
po rekonvalescenci se přihlásí. Bohužel, po několika 
letmých informacích o jejím vážném stavu, jimž jsem 
odmítala věřit, přišlo už jen parte…

Nina Pavelčíková

Konferencia Iní v našich rodinách. Pramene a mož-
nosti ich genealogického bádania. 28.–29. október 
2015, Slovenská genealogicko-heraldická spoloč-
nosť, Martin.

Slovenská národná knižnica ako inštitúcia zastre-
šujúca Slovenskú genealogicko-heraldickú spoloč-
nosť (SgHS) sa v októbri už tradične stala miestom 
konania konferencie odborných i laických genealógov. 
Podujatie, organizované vždy na jeseň, je spoločným 
stretnutím členov SgHS a širšej verejnosti, ktoré 
sa snaží otvoriť a zodpovedať otázky, s ktorými sa 
genealógovia pri svojej práci stretávajú. Témou kon-
ferencie v roku 2015 bola Iní v našich rodinách a roz-
manité spektrum príspevkov si kládlo za cieľ pomôcť 
pri hľadaní koreňov príbuzných, o ktorých predkov sa 
strácajú informácie, hlavne nemanželské deti, siroty, 
vojaci či prisťahovalci.

Vedeckú časť konferencie otvoril predseda SgHS 
radoslav ragač s príspevkom Evidencia vojenskej in-
validovne v Trnave v čase napoleonských vojen. Pohľad 
do vojenskej invalidovne, ktorej dcérska inštitúcia 
bola zriadená v Skalici, priblížil život vojakov, ktorí 
v štátnom zdravotníckom zariadení neraz žili aj so 
svojimi rodinami. Osobitne vedené matriky inštitúcie, 
existujúce od roku 1783, boli vyhotovované v dvoch 
zväzkoch. Jeden hovoril o zomrelých obyvateľoch ži-
júcich v zariadení a ďalšia bola zoznamom konverti-
tov. Poznámky uvádzali aj zaujímavé zistenia, keď sa 
v invalidovni objavili aj klienti, ktorí sa už ako vojenskí 
veteráni oženili, či tam dokonca boli privedení na svet 
aj ich potomkovia. Od roku 1836 sa medzi prameňmi 
objavovali aj tzv. pohrebné protokoly a zoznamy 
pochovaných na vojenskom a mestskom cintoríne 
v Trnave. Vojenský cintorín mal pritom osobitnú časť, 
kam boli pochovávaní dôstojníci, rovnako rozdelená 
bola aj evidencia v matrike. Ako by sa dalo aj predpo-
kladať, v čase napoleonských vojen počet obyvateľov 
invalidovne vzrastal, avšak po Viedenskom kongrese 
badateľne klesol. Prameň je ideálny pre hľadanie stôp 
príbuzných, ktorí slúžili v rakúskej armáde, pričom sa 
v rodnej obci o nich žiadne iné záznamy nezachovali.

Kolegyňa ragača zo Slovenského národného ar-
chívu, Ivana Červenková, pripravila pre účastníkov 
konferencie príspevok Sirotská agenda na cisárskych 
panstvách (Holíč a Šaštín). Cisárska rodina Habsbur-
govcov mala v súkromnom vlastníctve dve západo-
slovenské panstvá, vďaka čomu sa o nich dochovala 
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podrobná písomná agenda. Osobitnou kapitolou 
bola evidencia sirôt, ktorá spadala pod správu špe-
ciálneho sirotského úradu a sirotskej pokladnice. 
Agenda týchto organizácií sumarizovala informácie 
o zosnulých rodičoch a ich majetkoch, ktoré dočasne 
spravovala. Často sa v panstvách aplikoval prístup, že 
nehnuteľný majetok, ktorý sirota vlastnila však do svo-
jej dospelosti, do veku 24 rokov, nemohla spravovať, 
dedičstvo tak bolo predané a peňažný zisk sa nechal 
úročiť. Z týchto prostriedkov bol platený napríklad 
neskorší vstup siroty do remeselníckeho cechu, zabez-
pečenie vlastného hospodárstva, uzatvorenie manžel-
stva či ďalšie štúdiá. evidencia sirôt obsahovala aj in-
formácie o poručníkoch, ktorí do dospelosti majiteľov 
dedičstva spravovali majetok. Poručníkov spravidla 
menovalo panstvo, avšak po preukázaní nehospodár-
neho či nečestného spravovania mohol byť odvolaný. 
Ak poručník požičiaval z dedičstva nejakú finančnú 
čiastku (spravidla za 6% úrok), tá musela byť založená 
nehnuteľnosťou. Už v 18. storočí platilo, že nehnuteľ-
nosť musela byť poistená proti požiaru. Ženy-dedičky 
mohli dosiahnuť dospelosť aj pred dovŕšením 24. roku 
života, a to vydajom. Naopak, nevydaté ženy nemali 
záruku, že sa k svojmu dedičstvu dostanú aj po dovŕ-
šení ustanovenej hranice. Po roku 1848 bola sirotská 
agenda prevzatá do kompetencie stolíc, resp. žúp.

Tematicky podobný príspevok, ktorý na konferencii 
odznel, bol z pera Oľgy Kvasnicovej: Siroty nemanžel-
ské deti a slobodné matky v archívnych dokumentoch. 
Pracovníčka štátneho archívu v Topoľčanoch hovorila 
o zákonnom vývoji starostlivosti o siroty, o ktoré sa 
štát začal centrálne starať zákonom z roku 1903. Vtedy 
boli cirkevné sirotince nahradzované štátnymi, ktoré 
si za cieľ kládli znížiť detskú úmrtnosť. To sa im žiaľ 
nepodarilo, hoci po celom území Uhorska bola vybu-
dovaná sieť tzv. štátnych detských azylov. Centrálna 
budova sídlila v Budapešti a po celej krajine bolo vy-
tvorených 16 pobočiek, v ktorých bolo vychovávaných 
vyše 30 000 detí. Sirotince boli zámerne budované 
v centrálnej časti dnešného Maďarska, kde bolo „čisté“ 
etnické prostredie, čo malo napomáhať národnostne 
vychovávať deti bez dosahu „menšinového“ jazyko-
vého a kultúrneho vplyvu. Na území Slovenska boli 
zriadené dva sirotince a to v mestách Košice a ri-
mavská Sobota. Deti z týchto inštitúcii boli, pokiaľ to 
situácia dovolila, presúvané do tzv. rodinných kolónií, 
v ktorých boli zabezpečené národnostne jednotné pod-
mienky s politickou ideou Uhorska. Sirotské knihy 
o evidencii detí boli na území západného Slovenska 
vedené aj v mestách Bánovce nad Bebravou a Topoľ-
čany. Zákon, ktorý reflektoval okolnosti detí, ktoré 
boli vychovávané v cudzej starostlivosti, bol prijatý až 
v roku 1921, čím sa mal ochrániť rodný pôvod sirôt.

S málo frekventovanou problematikou prišiel na 
konferenciu riaditeľ Štátneho archívu v Nitre, Peter 
Keresteš, v referáte Delikventi v našich rodinách: pra-
mene k ich výskumu. Autor príspevku sa v úvode svojho 
vystúpenia venoval rozdielnemu pohľadu na spojenie 
spravodlivosti a cnosti vychádzajúceho z Uhorského 
zvykového práva – Tripartitum z roku 1514. Proti ve-

rejnému poriadku sa delikventi mohli prehrešiť buď 
verejným alebo súkromným trestným činom. Do prvej 
skupiny podľa Tripartita patrili činy ako velezrada, zlo-
činy proti životu ako vražda či potrat a zabitie plodu, 
alebo mravnostné delikty (necudnosť, prostitúcia, 
kupliarstvo, konkubinát, incest, sodomia, zoofília). 
Druhú skupinu previnení tvorili napríklad nactiutŕ-
hačstvo, násilenstvo, šikana či porušovania listového 
tajomstva. Z tohto základu sa v Uhorsku do roku 1848 
vytvoril pomerne rozštiepený súdny systém, ktorý po-
zostával zo súdnej moci panovníka, mestských, stolič-
ných a zemepanských (cirkevných, svetských) súdov. 
V meruôsmych rokoch prebehla v krajine rozsiahla 
reforma súdnictva, ktorá okrem nového typu súdov 
(okresné, krajské, dištriktuálne hlavné a najvyšší) 
modernizovala aj sieť moderných väzenských zaria-
dení sumarizujúcich väznice, trestnice a polepšovne. 
Týmto krokom sa zintenzívnila aj sieť byrokracie okolo 
hlavných aktérov súdnych procesov a v rôznych Pos-
kripčných listinách, Knihách väzňov a neskorších oso-
bitných spisov väzňov môžu aj pozostalí nachádzať za-
ujímavé a veľmi cenné informácie o svojich predkoch, 
ktorých životné osudy viedli „inou“ cestou.

Osobitný blok konferencie viedli aj isté praktické 
poznatky ku genealogickému bádaniu, ktoré nekráča 
len „klasickou“ cestou cez matriky. Právnik Peter 
Varga z Trnavskej univerzity v príspevku Ochrana 
osobnosti v kontexte historického výskumu prezentoval 
platnú legislatívu, možnosti a obmedzenia výskumu 
a spracovávanie citlivých informácii, ktoré sú pod 
zákonnou ochranou. Tematicky málo rozvinutým prí-
spevkom v historickej vede prispel vo vedeckej fundo-
vanosti aj referát pracovníka Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského, Mariana Baldoviča, DNA 
analýza v genealógii. Autor predstavil možnosti, ktoré 
sú pre laického genealóga častokrát málo realizova-
teľné, ale vo vedeckej sfére priniesli už mnoho výsled-
kov. Najznámejším z nich bola identifikácia nezná-
meho hrobu cisárskej rodiny romanovcov, ktorá bola 
v roku 1918 popravená a ostatky jej príslušníkov boli 
identifikované vďaka DNA analýze až po takmer 90 ro-
koch. Aj pre tieto zaujímavé témy majú konferencie 
SgHS nielen informatívny, ale aj edukatívny rozmer, 
čo pomáha nielen laickej časti genealógov, ale aj ich 
kolegom – odborníkom – archivárom či historikom.

Ján golian

Konference Židé a Morava XXII. 11. listopadu 2015, 
Muzeum Kroměřížska, Kroměříž.

Slovní spojení Židé a Morava, dnes již neodmys-
litelně spojené s Muzeem Kroměřížska a konferencí 
identického jména, představuje díky své více než dva-
cetileté tradici (1. ročník proběhl v roce 1994) osvěd-
čenou značku, známou všem badatelům, zájemcům 
a příznivcům židovské problematiky v českých zemích.

Proto se také ve středu 11. listopadu 2015 sjeli do 
hanáckých Atén vedle místních nadšenců z řad zainte-
resované veřejnosti také představitelé vědeckých a kul-
turních institucí (výběrem např. Židovské muzeum 
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v Praze, Slezské zemské muzeum, Muzeum a galerie 
v Prostějově, Ústav pro studium totalitních režimů, 
Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita Karlova 
v Praze, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Palac-
kého v Olomouci) společně se zástupci židovských 
náboženských obcí (např. Brno, Olomouc), aby 
v před náškovém sále kroměřížského muzea referovali 
a na slou chali příspěvkům o historických i aktuál ních 
problé mech spojených s judaistickou problematikou 
v mo ravském i celorepublikovém kontextu.

Dvacet přednesených referátů reflektovalo pro 
období od nestarších dějin po současnost vedle palči-
vých otázek dneška (Blanka Soukupová /Východiska 
židovské Moravy po roce 1989/, Jaroslav Klenovský  
/Osudy synagog v českých zemích od roku 1945 do sou-
časnosti/, Daniel Polakovič /Starý židovský hřbitov 
v Kro měříži/, Lenka Hoffmannová /Jediné zastoupení 
Moravy na Maccabi Games Berlin 2015/) zejména 
pro blematiku historickou pojímanou jak v rovině 
obecné (Petr Kadlec /Českoslovenští Židé a sčítání lidu 
v roce 1930/, Jan Dvořák /Specifika konečného řešení 
židovské otázky v Českém Slezsku/), tak prezentova-
nou i na konkrétních příkladech (Petr Vítámvás /Byli 
v Boskovicích Židé ve středověku?/, Jiří Flégl /Počátky 
arizace židovského majetku ve vybraných moravských 
politických okresech v roce 1939/, Jaromír Vykou-
kal /Československá vojenská pomoc Izraeli v letech 
1948–1949/). Již tradičně byla pozornost přednáše-
jících věnována jednak individuálním osudům židov-
ských jednotlivců (Milan Palák /Dr. Theobald Pollak 
z Přerova – přítel hudebního skladatele Gustava Ma-
hlera/, Pavel Maňák /Osudy olomouckých židovských 
lékařů po Mnichovu a v období protektorátu/, Tomáš 
Hrbek /Osud rodiny terezínského houslisty Karla 
Frőh licha, olomouckého rodáka/, Marie Dokoupilová 
/Ro dina Hamburgerova v Prostějově/; Kamil rodan 
/Leo Roth a jeho cesta z nesvobody za svobodou/, eva 
Janáčková /Sionistický grafik Otto Wallisch a jeho pů-
sobení v meziválečném Československu/, jednak pro-
fesním, spolkovým či jiným způsobem vyhraněným 
skupinám židovského obyvatelstva (Pavel Kocman  
/Židé z pohledu dvou boskovických kronik/; Jan Ma-
chala /„Se židomily jako se Židy!“ Příklady perzekuce 
„židomilných Čechů“/, Peter Bučka /Činnost Židov-
ského fotbalového svazu s důrazem na region Moravy/) 
postižených nejčastěji rasovou, popř. jinou perzekucí.

Vznik nového dokumentačního projektu Yerusha, 
jehož cílem je prostřednictvím shromážděných a na 
internetu veřejně přístupných tuzemských judaik 
z 18. až 20. století napomoci českým i světovým ba-
datelům ve výzkumu židovských dějin, představila 
Jarka Vítámvásová (Projekt Yerusha – klíč k evropským 
židovským dějinám a kultuře). Plodné celodenní jed-
nání pak uzavřel bilanční referát Petra Pálky z Muzea 
Kroměřížska, ve kterém se vtipnou formou ohlédl za 
předchozími dvaceti ročníky konference.

Vyjádření poděkování organizátorům akce se v sou-
vislosti s každoročním dokonale lidským přístupem 
a zázemím může jevit jako klišé, přesto si opět dovolím 
za všechny zúčastněné poděkovat. Již nyní se všichni 

těšíme na další, tentokráte již 23. ročník konference 
v příštím roce.

Kamil rodan

Workshop k 70. výročí Slezského ústavu. 11. ledna 
2016, Slezské zemské muzeum, Opava.

Na počátku roku 2016 se uskutečnil u příleži-
tosti sedmdesátého výročí založení Slezského ústavu 
v Opavě workshop, který měl nejen vědecké obci, ale 
i široké veřejnosti přiblížit historii, vývoj a významné 
osobnosti spojené s touto vědeckou institucí. Akce se 
uskutečnila v odpoledních hodinách v Historické vý-
stavní budově Slezského zemského muzea za účasti 
třiceti posluchačů, především z řad odborné veřejnosti.

Slavnostního zahájení workshopu se ujal vedoucí 
Oddělení historického výzkumu Slezského ústavu 
Ondřej Kolář, který celou akci moderoval. Pozdravil 
přítomné posluchače, ve stručnosti nastínil témata 
příspěvků a poté již předal mikrofon prvnímu před-
nášejícímu Jiřímu Knapíkovi (Slezská univerzita 
v Opavě), který je mimo jiné autorem monografie 
o historii Slezského ústavu. Ve své pětadvacetiminu-
tové řeči hovořil Knapík o vzniku ústavu a o změnách, 
jimiž v historickém kontextu s politickými událostmi 
prošel. Dále referoval o jeho významu, nejen jako vě-
decké instituce, ale i jako o nositeli a podporovateli 
tzv. „slezanství“. Největší část své přednášky věnoval 
složitému poválečnému období, změně orientace v dů-
sledku skončení války, ústupu protiněmeckých nálad 
souvisejících s odsunem německého obyvatelstva 
a znovuotevření česko-polského konfliktu týkajícího 
se nových hranic obou států, zejména oblasti Těšínska. 
Vědečtí pracovníci měli svým bádáním podepřít česko-
slovenské nároky na sporné území. Tyto spory utichly 
až po podepsání Smlouvy o přátelství a vzájemné 
pomoci mezi tehdejším Československem a Polskem. 
Poté se ústav přeorientoval na kulturní sblížení s Pol-
skem. Později se těžiště výzkumu přesunulo na pro-
blematiku Ostravska, jakožto významné průmyslové 
oblasti, ale prováděla se i velmi zajímavá etnografická 
a sociologická bádání. Novým fenoménem se stalo 
studium každodennosti a folkloristiky, ale též studium 
národnostních menšin. V závěru přednášející hovořil 
o problémech a sporech Slezského ústavu v Opavě 
s nově (po druhé světové válce, pozn. aut.) vzniklým 
Slezským kulturním ústavem v Praze, který pouka-
zoval na amatérismus opavských kolegů. Mimo jiné 
i díky podpoře Zdeňka Nejedlého se nakonec stal 
Slezský ústav v Opavě jediným nositelem „slezanství“, 
plnohodnotným nástupcem Matice slezské, zemskou 
institucí a symbolem prestiže. Bohužel je třeba zmínit, 
že přednášející hovořil příliš potichu a místy nebylo 
v zadních řadách dobře slyšet.

Jako druhý řečník se představil opavský rodák 
s odborným zaměřením na dějiny umění Pavel Šopák 
(Ostravská univerzita v Ostravě). Ve své úvodní řeči 
vyslovil myšlenku, že historik by měl být nejen od-
borně vzdělán, ale měl by mít i jistou dávku empatie 
a pokusit se vcítit do „ducha doby“, kterou zkoumá. 
V této souvislosti vyzval i posluchače workshopu, aby 
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se o ono vcítění pokusili. Navodit tuto atmosféru měla 
i prezentace fotografií, která zachycovala dobové 
snímky poválečného období. Téměř ihned po skon-
čení druhé světové války se objevily snahy o propagaci 
ideje slovanského Slezska, v tomto duchu se pořádaly 
různé vernisáže a výstavy, obnovilo se Slezské zemské 
divadlo, svůj podíl na osvětové a propagační činnosti 
mělo i Sdružení umělců slezských a pochopitelně 
i Slezské zemské muzeum, které v roce 1946 převzal 
do péče stát. Ve válkou těžce postiženém Slezsku však 
nebylo možno obnovu a rozvoj tak rychle realizovat. 
V další etapě, po únoru 1948, zaniklo mnoho obno-
vených i nově vzniklých organizací a institucí, a to 
nejen v důsledku politických změn, ale také z důvodů 
praktických, nedostatku zájmu, financí, zázemí, od-
borných osobností apod. Ke konci své velmi poutavé 
řeči Šopák vyzdvihl nutnost decentralizace institucí, 
kterou považuje za velmi důležitou, a v samotném zá-
věru opět nabádal k jakémusi vhledu do „ducha doby“, 
k zamyšlení se nad výzkumem a možnostmi vědecké 
činnosti v budoucnosti a nad plodnou spoluprací mezi 
vědeckými institucemi.

V pořadí třetí hovořila Nina Pavelčíková (Ostravská 
univerzita v Ostravě), která se s přítomnými podělila 
o své osobní zkušenosti a prožitky spojené se svou čin-
ností ve Slezském zemském ústavu. Její vzpomínky sa-
haly do poloviny 60. let, kdy se přihlásila do konkurzu 
na interní vědeckou aspiranturu do Slezského ústavu 
ČSAV v Opavě. Za zmínku jistě stojí, že byla přijata, 
přestože jí scházely hlubší znalosti dějin Slezska. 
V rámci ústavu se specializovala na výzkum ostrav-
ské průmyslové oblasti v období „Mnichova“ a druhé 
světové války. Přestože zde existovaly tlaky na výzkum 
průmyslových oblastí, bylo badatelům umožněno pra-
covat i na etnografickém, sociálním a demografickém 
výzkumu, nově též na studiu minorit. Pracovní pro-
středí bylo velmi přátelské, Pavelčíková ocenila lidský 
přístup a vstřícnost tehdejšího ředitele ústavu Otakara 
Káni, který ji svým kladným přístupem mnohdy pře-
kvapoval. Velkým pozitivem byla podle ní možnost 
pracovat tzv. „z domu“, na služebních cestách apod. 
Na pracoviště tak bylo možné povinně dojíždět jen 
jednou až dvakrát týdně. Plodná byla spolupráce s Pe-
dagogickou fakultou v Ostravě, a to zejména s tehdej-
ším docentem Milanem Myškou. Během roku 1968 se 
pracovníci institutu zapojovali do mnoha kulturních 
a společenských akcí, což se, pro mnohé negativně, 
projevilo v období tzv. normalizace. Přes složitou situ-
aci existovala i po srpnové „okupaci“ snaha zachovat 
tvůrčí a přátelskou atmosféru. V další části výstupu 
se Pavelčíková zmínila o svém vyloučení z KSČ a po-
bavila z dnešního pohledu snad až úsměvným líčením 

„prověrkové“ komise, ve které zasedal horník a do-
tazoval se jí, jestli také milovala Alexandra Dubčeka. 
Poté hovořila o solidaritě mezi vědeckými pracovníky, 
kdy bylo možné vydávat vědecké práce podepsané ko-
legy, kteří byli pro tehdejší režim přijatelní. Po návratu 
z mateřské dovolené, kterou nastoupila v roce 1974, jí 
již nebyla prodloužena pracovní smlouva s ČSAV. Do 
roku změny politického režimu pracovala např. jako 

podniková archivářka v Sigmě Opava, později jako 
referentka pro organizaci vnitřních vztahů ve staveb-
ním družstvu. V roce 1990 se nakrátko do Slezského 
ústavu vrátila a v této souvislosti neopomněla zmínit 
své návrhy na praktické řešení vytápění budovy. Po-
važuji za velmi důležitou myšlenku, která vyplynula 
ze závěrečné věty referátu, a sice že vědečtí pracovníci 
jsou mnohdy příliš vzdáleni „normálnímu“ životu a so-
ciálnímu kontaktu s většinovou společností a řešení 
běžných starostí lidského života je může jen obohatit.

Posledním přednášejícím byl David Váhala (Slez-
ské zemské muzeum), jenž v původním programu 
nahradil kurátorku sbírky Slezského ústavu Barboru 
Honkovou. Řečník seznámil přítomné s obsahem 
sbírky, upozornil na to, že tato sbírka patří k nejmen-
ším a zároveň nejmladším, jedná se vlastně o pod-
sbírku, která je plně digitalizovaná a můžeme ji nalézt 
i na webových stránkách Národního muzea. Vše bylo 
doplněno digitální projekcí na velké obrazovce, která 
hostům umožnila nahlédnout do depozitáře studovny, 
obsahu fondů, technického vybavení apod. Dále před-
nášející hovořil o problémech, s nimiž se pracovníci 
musejí potýkat, zejména se jedná o zteřelé mate riály, 
které lze zachránit jen velmi rychlým zásahem či pře-
vodem do modernějších audiovizuálních formátů. 
V této souvislosti vyzdvihl např. vysoce kvalitní ske-
ner, který slouží ke studijním účelům i Slezské univer-
zitě v Opavě. V závěru výstupu pustil Váhala několik 
krátkých filmů, přičemž jeden z nich vznikl v 70. letech 
a zachycoval historii ústavu, další videoprojekce 
byly natočeny badateli ústavu a představovaly 
terénní výzkumy Opavska a Hlučínska. Tyto fondy 
jsou nepostradatelnými prameny pro studium 
každodennosti tohoto významného regionu. Drobnou 
výtku by bylo možné směřovat k délce filmových 
ukázek. Stejnému účelu by totiž posloužil i podstatně 
kratší čas. Jinak byl tento výstup velmi zajímavý, stejně 
jako diskuse, resp. připomínky gabriely Sokolové 
(někdejší pracovnice Slezského studijního ústavu 
v Opavě) z obecenstva, které se vztahovaly k tomuto 
tématu. Překvapivě se nikdo další do diskuse nezapojil 
a následně byla celá akce oficiálně ukončena.

K pozitivům workshopu lze určitě počítat příjemné 
prostředí Historické výstavní budovy s možností 
volné návštěvy několika expozic, např. Příroda Slez-
ska. Mezi minusy bych zařadil na můj vkus nedosta-
tečný catering a propagaci celé akce. Té by mohla 
pomoci větší spolupráce mezi vědeckými institucemi 
a univerzitami. V konečném zhodnocení lze vyjádřit 
spokojenost s touto vědeckou i společenskou událostí, 
která důstojně reprezentovala výročí vzniku Slezského 
ústavu v Opavě, o čemž svědčí i účast významných 
regionálních historiků. Domnívám se, že právě work-
shopy, konference a výstavy, ve kterých chce Slezský 
ústav pokračovat, povedou k obohacení historického 
bádání, pomohou navazovat, udržovat a rozvíjet 
vztahy mezi výzkumnými a pedagogickými pracovníky 
a v budoucnu jistě přispějí k odborným diskusím nad 
komplikovanou problematikou dějin Slezska.

Martin Brychta


