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KRoniKa

… a tak jsem si nikdy nepřipustil, že i profesor Myška 
může zemřít

Sociologie je věda o historicky určených a zindivi-
dualizovaných společenských vztazích traktovaných 
jako objektivní materiální předpoklady společenského 
života. Je to věda stavějící si za cíl geneticko-příčinné 
vyjasnění jevů společenského života a jejich materiál-
ních a duchovních aspektů. Vymezení sociologie jako 
vědní disciplíny dle Zygmunta Baumana bylo jen jed-
nou z mnoha desítek definic, které jsme se museli jako 
studenti prvního ročníku na počátku 90. let minulého 
století naučit k zápočtu z Úvodu do studia historie. Po 
mnoho let jsem si kladl otázku Proč – Proč se mám, 
proč jsem se měl učit něco, co si nebude-li to už nezbytně 
potřeba (jako že nebude), mohu vyhledat v příručce či 
později na internetu?

Osmělil jsem se zeptat ale až po takřka patnácti 
letech, když jsme společně s profesorem Myškou 
a dalšími českými historiky seděli v odbavovací hale 
helsinského letiště po návratu z XIV. Mezinárodního 
kongresu hospodářských dějin a krátili si čas příběhy 
a historkami tu více, tu méně zábavnými. Položil jsem 
tedy otázku Proč…? a čekal, zda nebudu odkázán do 
patřičných mezí. Odpovědí mi pak bylo triviální, z po-
hledu historie jako vědního oboru ovšem takřka uni-
verzální sdělení, že Historik musí mít zicflajš, a kdo 
ho nemá, nemůže dělat historii!. V tu chvíli mi bylo 
zřejmé, že definice sociologie, či stratifikace pramenů 
dle Gerschenkrona je sice pro mladého historika in-
formace vědecky přínosnější, ale pro ověření přilna-
vosti hýžďového svalu k židli by stejně dobře posloužil 
i Ottův slovník naučný či kuchařka Magdalény Dobro-
mily Rettigové. Ano, i taková byla jedna z mnoha tváří 
zakladatele a po takřka šest desetiletí vůdčí osobnosti 
ostravské historické vědy prof. PhDr. Milana Myšky, 
DrSc. et Dr.h.c.

Milan Myška se narodil 13. dubna 1933 v Ostravě-
-Vítkovicích učitelskému páru Aloisovi a Martě Myš-
kovým.1 Od dětství široce rozvětvená intelektuální 
rodina formovala jeho kladný vztah k odborné i krásné 
literatuře, divadlu či vážné hudbě. Jeho otřesy lemo-
vaný život předznamenalo období německé okupace, 
kdy byla rodina nucena opustit slezské Těškovice 
(u Bílovce) a odstěhovat se do nedalekého Příbora. 
Přestože byl po atentátu na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha Myškův otec 
uvězněn a matka suspendována, byl malý Milan roku 

1 Text věnovaný profesnímu životu Milana Myšky 
před rokem 1989 vychází ze vzpomínek jeho spolu-
žáka a přítele prof. Zdeňka Jindry. Viz Milan Myška : 
Z díla hospodářského historika. Ostrava 2010, 
s. 11−50.

1943 přijat na reálné gymnasium v Matiční (tehdy 
Karlově) ulici v Ostravě.

Poválečné pedagogické aktivity přivedly Myškovy 
rodiče zpět do Bílovce, kde dospívající Milan složil 
na tamním gymnáziu v roce 1951 maturitní zkoušku 
a následně byl přijat ke studiu jednooborové (vědecké) 
historie na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, 
kde navštěvoval přednášky a semináře Františka 
Grause, Josefa Polišenského, Františka Kutnara ad.

V dubnu 1956 předložil a obhájil diplomovou práci 
Vývoj plátenictví na severní Moravě a v severozápadním 
Slezsku ve 40. letech 19. století, načež byl 27. června 
slavnostně promován. Následně byl jako primus roč-
níku vyzván, aby zůstal na své alma mater. Složitá 
rodinná situace spojená s úmrtím otce však tomu 
chtěla jinak. Záhy po absolutoriu proto nastoupil na 
tehdejším Pedagogickém institutu v Opavě, kde stál 
u zrodu historického bádání, aniž snad tehdy tušil, že 
se rodí něco, co o půl století později nazve jiný velký 
český historik, František Šmahel, Myškovou slezskou 
historickou školou.

Na svém novém působišti vehementně prosazoval 
využívání příkladů z regionálních dějin ke zkonkrétňo-
vání a ilustraci obecných vývojových trendů národních 
dějin. Touha po zdokonalení výuky jej velmi záhy při-
vedla i k celkově kritickému zamyšlení nad „neracio-
nálními“ učebními plány a nad nedomyšlenou orga-
nizací studia na vyšších pedagogických školách, resp. 
na následných pedagogických institutech, přičemž 
spolu s Alicí Teichovou, Mikulášem Teichem a dalšími 
prosazoval zavedení Úvodu do studia dějepisu, Histo-
rického prosemináře a přednášek a seminářů z oboru 
světové a české historiografie.

Vedle pedagogické práce se Myška věnoval také 
vlastnímu vědeckému bádání. V roce 1959 na sebe 
upozornil veřejnou přednáškou na půdě Společnosti 
pro šíření politických a vědeckých znalostí věnovanou 
Ostravsku na prahu průmyslové revoluce. Hned 
v příštím roce vydal svou první velkou práci Založení 
a počátky Vítkovických železáren 1828–1880. A tuto 
sérii dovršil o dva roky později další rozsáhlou mono-
grafií Počátky vytváření dělnické třídy v železárnách na 
Ostravsku.

Na přelomu 50. a 60. let došlo v Myškově profesní 
působnosti k řadě změn. První vzešla z reformy uči-
telského vzdělání v roce 1959, kdy došlo k „povýšení“ 
Vyšší pedagogické školy na školu vysokou, k její pře-
měně na Pedagogický institut se čtyřletým učebním 
cyklem a k přenesení jejího sídla z Opavy do Ostravy. 
Následně v roce 1961 absolvoval Myška vědeckou 
aspiranturu a na základě obhajoby disertační práce 
o založení a počátcích Vítkovických železáren získal 
na Filozofické fakultě UJEP v Brně vědeckou hod-
nost kandidáta historických věd, načež se ujal vedení 
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společné katedry dějepisu a zeměpisuna Pedagogic-
kém institutuv Ostravě. Roku 1963 předložil a obhájil 
na Palackého univerzitě v Olomouci habilitační spis 
o počátcích vytváření dělnické třídy v železárnách na 
Ostravsku, jenž byl prvním dílem, které se u nás ana-
lyticky zabývalo teritoriálním a sociálním původem 
hutního dělnictva a jeho dobovým postavením.

Poté, co byl roku 1964 ostravský Pedagogický in-
stitut povýšen na samostatnou Pedagogickou fakultu, 
vybral si nově ustanovený děkan (s právy rektora), bo-
hemista Alois Sivek, za svého proděkana pro vědeckou 
a publikační činnost a zahraniční styky právě Milana 
Myšku. Během svého proděkanského působení pod-
poroval odborný růst pedagogů, díky čemuž získala 
ostravská Pedagogická fakulta již koncem 60. let nej-
lepší kvalifikační strukturu ze všech pedagogických 
fakult v republice. Za druhé, zavedl po vzoru jiných 
univerzit vydávání vlastní řady skript. Za všechny 
uveďme Úvod do studia dějepisu (1965, 1966), anto-
logii Dějepisci o dějinách (1969) či originální Kapitoly 
z dějin výroby I. (1970). Za třetí, důsledně se snažil 
povznést vědeckou prestiž fakulty tím, že vytvářel pro 
její učitele kvalitní publikační podmínky. Fakulta pod 
jeho vedením nejen pokračovala ve vydávání Sborníku 
prací Pedagogické fakulty ve čtyřech tematických řa-
dách, nýbrž připojila k tomu od roku 1966 rovněž sa-
mostatnou edici větších, monografických spisů (Acta).

I když náročná práce proděkana zabírala Milanu 
Myškovi dosti času a vedle toho nadále přednášel, ni-
kterak to neumenšilo jeho badatelskou a publikační 
výkonnost. Soustředil se při tom v podstatě na tři 

hlavní problémové okruhy. V pedagogické práci pova-
žoval za nejvýše potřebné vyplnit letitou mezeru v pro-
seminární výuce a poskytnout studentům moderní 
učebnici Úvodu do studia dějepisu, což se také stalo, 
ve vědecké práci se věnoval dvěma příbuzným histo-
rickým tématům s regionálním těžištěm, ale s celostát-
ním dopadem – genezi a rozvoji průmyslových oblastí 
v Československu v 19. a 20. století a v úzkém spojení 
s tím dějinám průmyslových závodů.

Vedle předlouhé řady velkých a drobných studií se 
podílel na přípravě rozsáhlého kolektivního díla Dě-
jiny města Ostravy (1967), pro které připravil kapitoly 
věnované přeměně poddanského městečka v průmy-
slové centrum. Hned v následujícím roce 1968 vyvo-
lal zvláštní pozornost Myškův editorský počin, když 
k uctění památky 170. výročí narození velkého Mora-
vana Františka Palackého uspořádal Památník Palac-
kého 1798–1968 (1968). V příštím roce k tomu při-
pojil přehledné populárně naučné dílo Čtení o revíru 
(1969), v němž spolu se Ctiborem Nečasem nastínil 
dvousetletou historii těžby uhlí v ostravsko-karvin-
ském revíru od jeho objevení až do roku 1945.

Za naprosté vyvrcholení Myškova vědeckého 
úsilí v 60. letech pak lze považovat zásadní syntézu 
přehledně shrnující jeho dosavadní bádání o tech-
nicko-výrobním převratu v moravsko-slezském hut-
nictví železa v 19. století, Die mährisch-schlesische 
Eisenindustrie in der industriellen Revolution (1970), 
kterou hodlal autor předložit k obhajobě titulu DrSc. 
Z důvodu změny politických poměrů však z její obha-
joby sešlo a šířeji přístupnou se stala až po roce 1989.

Prof. Milan Myška s manželkou Pavlínou v rodinném sídle (na chalupě) 
na Morávce v Beskydech (2014). Foto Kazimierz Gajdzica
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Ostrava patřila jako průmyslové centrum sociali-
stického Československa v dvacetiletí po únoru 1948 
k nejpevnějším oporám komunistického režimu, ba 
proslula přímo jako bašta dogmatismu a konzervati-
smu. Bylo proto jen otázkou času, kdy dojde ke kon-
frontaci konzervativních sil s obrodně smýšlející inteli-
gencí. V září 1969 vyzval nový ministr školství Jaromír 
Hrbek vedoucí představitelé vysokých škol, aby mu 
nahlásili jména všech učitelů a studentů, kteří se an-
gažovali v událostech let 1968–1969. Poté, co děkan 
Sivek takovou denunciaci písemně odmítl a postavil se 
i proti personálním postihům pracovníků fakulty, byl 
nucen odstoupit, přičemž na své proděkanské místo 
rezignoval i Milan Myška, na kterého byl současně 
podán také ministerský návrh na propuštění z fakulty.

Po patnácti letech byl Milan Myška donucen opus-
tit Pedagogickou fakultu a následně vystaven tvrdé 
profesní a duchovní perzekuci. Záměrem normali-
zátorů bylo donutit ho „jít k lopatě“ a vzdát se práce 
v oboru, kterému zasvětil svůj dosavadní život. Posta-
ven před tuto volbu, raději se skoro na deset let „vnutil“ 
do role nezaměstnaného, přičemž jeho jedinými život-
ními oporami byla žena Pavla, rodina a pár vstřícných 
kolegů a věrných přátel.

To však Myškovi nezabránilo dále vědecky tvo-
řit. Nahlédnutí do bibliografie Myškových prací z té 
doby ukazuje nejen nepolevující šíři jeho vědecké 
tvůrčí práce, nýbrž dokládá rovněž jeho neobyčejnou 
vynalézavost, s jakou dokázal své menší či větší studie, 
ba i knihy uplatnit v různých časopisech, vydavatel-
stvích či v zájmových tiscích celostátních a regio-
nálních institucí. Pod vlastním jménem vydával své 
vědecké práce pouze v zahraničí, doma byl odkázán 
výlučně na pomoc tzv. „pokrývačů“, kteří s rizikem 
prozrazení a postihu zaštiťovali tyto práce vlastními 
jmény. Nejčastěji v této roli vystupovala autorova 
manželka pod svým dívčím jménem (Pavla Bílková), 
dále etnografka Jitka Noušová, historici Tomáš 
Pavlica a Vlastimila Čechová a v několika případech 
i přítel a kolega Andělín Grobelný. U některých větších 
publikací byl jeho autorský podíl skryt pod vydavatel-
ským pojmem „kolektivní práce“ (např. Retrospek-
tivní statistika čs. hutnictví železa, I–2 /1973, 1977/), 
u drobnějších příspěvků si vypomáhal různými šiframi 
(MM, -kaM-, -mk- , -mimy- aj.).

Z přehledu všech Myškových prací z období nor-
malizace je patrné, že v podstatě navázal na příbuzná 
témata, která zpracovával dříve, v hojné míře se začala 
ale objevovat také témata nová, např. z problematiky 
podnikatelstva a dějin podnikání. Jak uvádí Zdeněk 
Jindra, Myškovu publikační činnosti z této doby lze 
rozdělit do několika vývojových fází. V první, po-
měrně krátké, bezprostředně po ztrátě zaměstnání, 
se snažil rychle dopracovat rozpracované studie, ve 
druhé, delší navázal spolupráci s Technickoekono-
mickým výzkumným ústavem hutního průmyslu (dále 
TEVÚH) v Praze-Hodkovičkách, který byl na prahu 
70. let ministerstvem průmyslu pověřen zpracováním 
zevrubných dějin hutnictví železa v Československu, 
kde zveřejnil hned tři rozsáhlé práce. Vedle zmíněných 

dvou svazků Retrospektivní statistiky čs. hutnictví že-
leza to byla zejména studie o robotě a jiných formách 
nucené práce v českých železářských manufakturách 
(1976, pod jménem P. Bílková), která byla významná 
tím, že položila základ pro následné Myškovo bádání 
nad procesem tzv. protoindustrializace, přičemž tento 
pojem v české historické vědě také poprvé sám použil. 
Myškova práce pro TEVÚH tím ale nebyla ani zdaleka 
vyčerpána. Vedle toho, že připravil řadu dílčích studií, 
zůstává dodnes málo známou skutečností, že je rov-
něž autorem cyklostylované, mnohastránkové Osnovy 
dějin čs. hutnictví železa (1975), jež se stala podkla-
dem pro sepsání třísvazkových Dějin hutnictví železa 
v Československu (1984–1986).

Když se pro něj vyčerpaly možnosti další spolu-
práce s TEVÚH, dostal možnost uplatnit svou histo-
rickou erudici v Národním technickém muzeu v Praze 
a od roku 1982 také v rámci pracovního kolektivu pro 
dějiny textilní, jmenovitě bavlnářské a lnářské výroby 
v Ústí nad Orlicí a v Trutnově, který byl napojen a fi-
nančně podporován tamními výzkumnými ústavy 
a textilními podniky. Své články a studie pak publi-
koval z jedné části v neperiodickém sborníku Z dějin 
textilu – Studie a materiály : Sborník příspěvků k dě-
jinám textilní a oděvní výroby v ČSSR, který vycházel 
v Ústí nad Orlicí, z druhé části v obdobném sborníku 
Lnářský průmysl : Příspěvky k dějinám, vydávaném 
v Trutnově.

Myška byl rovněž jedním z mála českých historiků, 
kterým se podařilo prosadit se na mezinárodním poli. 
Poté, co v roce 1979 vydal v londýnském Past and Pre-
sent studii věnovanou protoindustriálnímu železářství 
v českých zemích, byl na tzv. divokou kartu pozván 
prezidentem VIII. Mezinárodního kongresu hospo-
dářských dějin Gyulou Ránkim na zasedání svolané 
v srpnu 1982 do Budapešti, kam se mu také podařilo, 
a to i přes odpor oficiální československé delegace, 
vycestovat. Účast na světovém kongresu pak měla 
následnou dohru, když se na Mezinárodní úřad práce 
v Ženevě obrátili zástupci Komise pro rozvojové země 
při OSN, kteří v Budapešti s Myškou a dalšími histo-
riky aktivně jednali o možnostech aplikace protoindu-
striálních metod při hospodářském povznesení zemí 
třetího světa, aby inicioval prošetření kauzy „Myška“ 
československými státními orgány. Načež byla Mi-
lanu Myškovi nabídnuta práce odborného pracovníka 
v historickém oddělení Slezského muzea v Opavě.

Zásadní obrat v životě Milana Myšky znamenaly 
události roku 1989. Byl povolán zpět na fakultu a ujal 
se vedení katedry historie. Výsledky předchozích vý-
zkumů pak shrnul a vydal v prvních dvou knihách 
vydaných po revoluci Opožděná industrializace : 
Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku 
do počátků tovární výroby (1991) a Proto-industriální 
železářství v českých zemích : Robota a jiné formy nu-
cené práce v železářských manufakturách (1992).

Počátek 90. let byl rovněž obdobím, kdy celá os-
travská Pedagogická fakulta procházela zásadní 
transformací, která vyústila v roce 1991 v ustavení 
Ostravské univerzity. Byla to výzva pro nově zřízenou 
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filozofickou fakultu, stejně jako pro letitou katedru 
historie, jež se stála její součástí. K Myškovým nepopi-
ratelným zásluhám patří, že se jemu a jeho nebližším 
spolupracovníkům podařilo v průběhu let 1991−1998 
akreditovat na dříve výlučně pedagogicky orientované 
fakultě plné, třístupňové spektrum odborného studia 
historie, bakalářskou formou počínaje, doktorskou 
konče, a následně získat také habilitační a jmenovací 
práva. V roce 1990 byl na návrh vědecké rady Filozo-
fické fakulty Univerzity Karlovy jmenován profesorem 
pro obor Československé dějiny a hned následujícího 
roku mu Československá akademie věd spolu s Uni-
verzitou Karlovou udělila vědeckou hodnost doktora 
věd (DrSc.). Na přelomu století stál u zrodu Grantové 
agentury České republiky, v roce 2006 mu na návrh 
Vědecké rady Univerzity Hradec Králové byl udělen 
čestný titul doctor honoris causa.

V pedagogické činnosti navázal na své snažení 
z konce 60. let, když převzal výuku Úvodu do studia 
historie, historických proseminářů a následně před-
mětů akcentujících stěžejní problémové okruhy dějin 
18. a „dlouhého“ 19. století. Jeho vědecký zájem, byť 
můžeme sledovat kontinuální oscilaci k problematice 
hospodářských a sociálních dějin, byl velmi široký 
a různorodý, přičemž jednotlivé oblasti bádání se 
často prolínaly, překrývaly a doplňovaly. Vedle ob-
dobí protoindustrializace, se v oblasti „klasických“ 
hospodářských dějin věnoval také otázkám spojeným 
s vývojem báňského, hutního a textilního průmyslu 
v 19. a na počátku 20. století. S tím úzce korespondo-
val zájem o problematiku dějin podnikání a podnika-
telstva a o bezprostředně související biografistiku, se 
kterými koketoval již v 70. a 80. letech.

V letech 1992–1993 inicioval zasedání pracovních 
kolokvií Podnikatelstvo jako předmět historického 
výzkumu, která predestinovala další směry bádání 
v této oblasti historického výzkumu. V rámci prací 
s tzv. podnikatelskou tématikou silně propojených 
s prosopografickým výzkumem najdeme jak mono-
grafie a studie věnované významným podnikatelům 
a manažerům: Rytíři průmyslové revoluce : Šest studií 
k dějinám podnikatelů v českých zemích (1997), Roz-
břesk podnikatelů (2000), Vilém Jičinský : Životní pří-
běh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru 
(2006) a mnoho a mnoho dalších, tak rozsáhlá díla 
encyklopedická, jako např. dvoudílnou Historickou 
encyklopedii podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do 
poloviny XX. století (2003, 2008).

Svým zájmem o podnikatelstvo, ale také technic-
kou inteligenci a vzdělané vrstvy obecně inicioval na 
katedře historie také výzkum občanské společnosti 
jako celku, který dnes patří ke stěžejním v portfoliu 
ostravské filozofické fakulty. Sám pak k rozvoji badání 
v této oblasti přispěl vydáním řady studií s tématikou 
formování technické inteligence v ostravsko-karvin-
ském revíru, potažmo v rakouském Slezsku a na se-
verovýchodní Moravě, jako nedílné součásti tohoto 
procesu, který od druhé poloviny 19. století v celé 
Evropě probíhal v rámci společenské a ekonomické 
emancipace této společenské a zájmové skupiny. Ne-

méně důležitý byl Myškův zájem o osvícenecké elity. 
Studie, v nichž se věnoval mj. svobodnému zednář-
ství, kulturnímu, společenskému i hospodářskému 
povznesení českých zemí a habsburské monarchie atd. 
završil vydáním děl věnovaných předním osobnostem 
slezského osvícenství Faustin Ens : Životopis slezského 
intelektuála doby předbřeznové (2003) a zejména pak 
Hrabě Hodic a jeho svět : Zámecká architektura ve 
Slezsku mezi barokem a osvícenstvím (2011), kterou 
sám považoval za vyvrcholení své historické práce.

Region a regionální dějiny, vždy ovšem široce chá-
pané jako součást globálních procesů, byly další ob-
lastí vědecké práce, v níž se Milan Myška angažoval. 
Již v roce 1993 vydal spolu se svým dlouholetým spo-
lupracovníkem Lumírem Dokoupilem první svazek 
Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, který 
vychází dodnes, a je se svými osmadvaceti svazky nej-
rozsáhlejším biografickým dílem věnovaným českým 
zemím, či některému z jejich regionu. Společně 
s Lumírem Dokoupilem a Jiřím Svobodou stál také 
u zrodu neméně oceňovaného díla, dvoudílné Kul-
turněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní 
Moravy (2005), které se roku 2013 dostalo druhého, 
rozšířeného vydání. Ale Myškovým zájmem nebyly jen 

„velké“ regionální dějiny, věnoval se rovněž dějinám 
beskydských hospod či pauperizovaných a margina-
lizovaných vrstev společnosti, což prokázal mj. v prů-
kopnickém díle Člověk v Ostravě v 19. století (2007). 
Jak s oblibou uváděl, byla to knížečka Kněžky Venušiny 
aneb z historie prostituce v průmyslovém velkoměstě 
(2006), při jejímž křtu udělil nejvíce autogramů a za 
níž byl svými čtenáři, tedy až do vydání Hodice, nejvíce 
oceňován.

Ve svých pětasedmdesáti letech, kdy jeho vrstev-
níci tvořili paměti a bilancovali svůj dosavadní ži-
vot, to byl opět Milan Myška, kdo tváři v tvář novým 
podmínkám hodnocení vědy, obklopen svými spolu-
pracovníky a žáky založil Centrum pro hospodářské 
a sociální dějiny, jež se stalo v následujících letech 
pod jeho vedením největším a vědecky nejproduktiv-
nějším pracovištěm svého druhu v České republice. 
Milan Myška ale nebyl, v tom nejlepším slova smyslu, 
jen nezpochybnitelný vůdce, ale také lidský i vědecký 
vzor. Byl vždy tam, kde ho bylo potřeba, přijímal práci, 
kterou ostatní odmítali, tvořil koncepce, psal úvody 
i sumarizující závěry, formuloval vědecká východiska, 
čehož dokladem je i jeho poslední jeho odborná pub-
likace Region a industrializace (2014). Ještě několik 
málo týdnů před svou smrtí stačil pro Českou televizi 
natočit jeden z dílů Historie.cs Jak pasáčci rozpou-
tali průmyslovou revoluci, jehož odvysílání se ale již 
bohužel nedožil.

Profesor Milan Myška byl tady, když jsem nastupo-
val na univerzitu, jeho jméno bylo na knihách, jejichž 
vročení o mnoho let předběhlo datum mého narození, 
byl tady vždy, když jsme ho my, jeho žáci potřebo-
vali. Snad proto jsem si nikdy nepřipustil, že i On 
může zemřít. Mýlil jsem se! Zemřel v Opavě 8. čer - 
vence 2016.

Aleš Zářický
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Za PhDr. Kateřinou Smutnou 
(14. 9. 1947–7. 5. 2016)

PhDr. Kateřina Smutná, roz. Ha-
vránková, se narodila 14. září 1  947 
v Brně. Zde vystudovala základní 
školu, gymnázium, v letech 1965–
1970 pak archivnictví na FF MU, kde 
jejími učiteli byly tak významné osob-
nosti jako prof. Jindřich Šebánek, prof. 
Sáša Dušková a prof. Miroslav Flodr. 
Tam v roce 1973 získala titul doktorky 
filozofie.

Na počátku 70. let (od roku 1971) 
pracovala se svým manželem ve výcho-
dočeském Státním archivu v Zámrsku. 
Smutní tu rozhodně neměli lehkou situaci, doba husá-
kovské normalizace na ně těžce dopadla a manžel byl 
v roce 1974 vyhozen ze stávajícího zaměstnání, aby 
prakticky po celou dobu tzv. normalizace vykonával 
dělnické profese. I tak se snažili oba zapojit do akti-
vit podkrkonošských archivářů a historiků lnářského 
průmyslu tím, že se účastnili jejich seminářů a podíleli 
se na jejich publikačních aktivitách.

Ze Zámrsku se Kateřina Smutná vrátila do Brna, 
kde v letech 1972–1973 vedla archiv Moravského 
zemského muzea. Poté byla v letech 1974–2015 byla 
čelnou pracovnicí Moravského zemského archivu, 
zprvu jako vedoucí oddělení podnikových archivů. 
V tomto ohledu patřila k nejvýznačnějším odborníkům 
v celostátním měřítku, poté se stala náměstkyní ředi-
tele. Své bohaté zkušenosti posléze zúročila na postu 
ředitelky archivu, jíž byla v letech 2000–2015.

Jako archivářka a historička se věnovala řadě témat. 
Zprvu to byly statě o splavnění středního Labe v sou-
vislosti s plány na výstavbu kanálu Labe-Odra-Dunaj, 
později o moravském vinařství, zpracování fondů 
podnikových archivů, teorii a praxi archivářské práce 
a konečně články k perspektivám našeho archivnictví, 
o konferencích a seminářích a dalších aktivitách Mo-
ravského zemského archivu.

Listopad 1989 otevřel manželům Smutným nové 
perspektivy. Kateřina Smutná zanechala za sebou 
fantastické dílo. Bylo především její zásluhou, že Mo-
ravský zemský archiv dostal zcela novou moderní bu-
dovu. V těchto záležitostech byla vskutku dokonalou 
diplomatkou.

Za léta práce v archivu si byla vědoma toho, jaké 
množství archiválií je uloženo ve zcela nevyhovujících 
podmínkách až na sedmnácti místech v Brně a v kra-
jích, takže hrozí, že dojde k nenávratnému zničení dů-
ležitých pramenů k dějinám Moravy a jejích obyvatel. 
Věděla také, že prostorové podmínky v archivu jsou 
pro zájemce o bádání nedostatečné. Tak vznikla její 
vize, že dokáže zajistit Brnu a Moravě takovou budovu 
archivu, kterou si tato instituce vzhledem ke svému 
významu zaslouží.

Realizace nové budovy se rodila těžce a trnitě. Ale 
díky podpoře tehdejšího náměstka vnitra Vladimíra 
Zemana a dalších lidí, kteří tomuto projektu fandili, 
se tento sen začal pomalu stávat skutečností. Stavba 

nové archivní budovy byla zahájena 
v roce 2005 a po dvou letech byla slav-
nostně otevřena (2007). Někdy v té 
době onemocněla často nevyléčitelnou 
chorobou. Budoucí generace archi-
vářů a badatelů si jistě budou pama-
tovat, že toto vynikající pracoviště tu 
máme především díky velkému úsilí 
a obratnosti Kateřiny Smutné.

Coby ředitelka pracovala i v dalších 
směrech. Jako pedagožka externě pů-
sobila na FF MU, FF UHK a na Střední 
knihovnické škole v Brně. Angažovala 
se v České archivní společnosti, v roce 
2007 obdržela medaili Za zásluhy 

o české archivnictví, v roce 2011 Cenu Jihomorav-
ského kraje a o rok později Cenu města Brna.

Po neetickém ukončení její činnosti v archivu, kte-
rému věnovala vše, komentovala tento stav slovy: 
[…] ráno jsem šla do práce jako ředitelka Moravského 
zemského archivu a večer jsem se vrátila jako nezaměst-
naná. Její choroba se podstatně zhoršila a vedla k brz-
kému konci.

Novináři ji kdysi nazvali drobnou, energií sršící že-
nou. Myslím, že si ji všichni budeme pamatovat jako 
dobrou duši a čestného člověka. A připomínáme si 
Senecova slova: Život je dlouhý dost, když víš, jak ho 
prožít. Život měříme skutky a ne časem.

Vladimír Wolf

XI. Evropský kongres sociálních historiků. 30. 3.–2. 4. 
2016, Valencie.

Ve dnech 30. března až 2. dubna 2016 se ve Valencii 
konal pod záštitou Mezinárodního institutu sociálních 
historiků (International Institut of Social History) 
XI. Evropský kongres sociálních historiků. V minu-
losti hostily tuto konferenci města Noordwijkerhout 
(1996), Amsterdam (1998, 2000, 2006), Haag (2004), 
Lisabon (2008), Gent (2010), Glasgow (2012) a Ví-
deň (2014). Příští setkání se v roce 2018 uskuteční 
v severoirském Belfastu. Více než 1 800 účastníků si 
mohlo užít sluníčka ve třetím největším městě Špa-
nělska s dlouhou historií a mnoha lákadly i pro sou-
časného návštěvníka, ale hlavně se mohlo seznámit 
s výzkumem kolegů v cirka 350 plenárních sekcích 
rozdělených do 27 oblastí (networks). Měřítkem pro 
tvorbu oblastí byla geografická kritéria (Afrika, Asie, 
Latinská Amerika, Světová historie), názvy oborů 
(hospodářské dějiny, dějiny vědy a techniky, orální 
historie, kulturní dějiny, genderová studia, historická 
demografie), historická období (středověk, starověk) 
a obsah (etnicita a migrace, vzdělání a dětství, sexua-
lita, elity, zdraví, kriminalita, dějiny práce aj.). Samo-
zřejmě, že jedna sekce mohla být zařazena do více ob-
lastí, což bylo výsledkem předkonferenčního jednání 
vedoucích jednotlivých oblastí.

Nejvíce sekcí bylo součástí oblasti Politika, měš-
ťanstvo a národnost (49), Žena a gender (35), Dějiny 
práce /Labour history/ (33), Sociální nerovnosti (28), 
Etnicita a migrace (26), Rodina a demografie (24), 
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nejméně pak v sekci starověk (6) a Asie (6). Největší 
počet účastníků přijel z Velké Británie a nejhojněji 
zastoupeným pracovištěm byla univerzita v Helsin-
kách. Češi měli také poměrně početné zastoupení, 
neboť přijela zhruba dvacítka pracovníků z různých 
historických pracovišť (Praha, Ostrava, Olomouc, 
Brno). Poprvé v historii překročil počet žen prezen-
tujících výsledky svého výzkumu celkový počet mužů. 
Ačkoliv má kongres v názvu slovo evropský, jednalo 
se o setkání světového formátu. Zastoupena byla té-
mata ze všech kontinentů. Na druhou stranu je třeba 
říci, že v případě Afriky se jednalo převážně o vědec-
kou evropskou kolonizaci tohoto kontinentu, protože 
většinu příspěvků přednesli pracovníci z předních 
evropských institucí.

Uspořádat najednou až 25 paralelních sekcí bylo 
velice náročné na organizaci a prostor. Hostitelé se 
však této role zhostili velice úspěšně v budově lékařské 
fakulty univerzity ve Valencii. Pravděpodobně si nikdo 
nevšiml, že například učebna č. 16, kde probíhaly ně-
které sekce, přímo sousedila se sály oddělení patologie. 
Během 31. března a 1. dubna 2016 se sešli zástupci 
jednotlivých oblastí (networks) k jednání a výměně 
zkušeností. Slavnostní recepce účastníků kongresu se 

uskutečnila 31. března v moderní budově hudebního 
pavilonu ve Valencii.

Hlavní témata, která se vinula napříč celým se-
tkáním (v sekcích, plenárních zasedáních, ocenění 
nejlepší studentské práce), souvisela nejvíce s me-
todologií a dostupností pramenů. V prvním případě 
šlo o vyváženost kvalitativních a kvantitativních me-
tod výzkumu. V oblasti kvantitativního výzkumu má 
západní historiografie (anglická, belgická, holandská, 
německá) dále před českou zejména v oblasti hospo-
dářských dějin (kliometrie). Nicméně narativní pří-
stup k historii bližší středo- a východoevropskému 
prostoru byl také široce a úspěšně zastoupen v mnoha 
sekcích. Druhým významným tématem byla digitali-
zace dat a pramenů. Tato snaha je spojena s poznáním, 
že až 60 % času při studiu zabírá příprava dat a že jed-
nou zpracovaná data může jiný autor použít ke zcela 
odlišnému účelu či odlišné interpretaci. V mnoha 
sekcích bylo tedy odkázáno na online databáze. Po-
drobně se seznámit s programem a studovat jednot-
livé příspěvky je možné na stránkách: https://esshc.
socialhistory.org/esshc-valencia-2016.

Andrea Pokludová – Stanislav Knob


