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Životní jubileum prof. Tomáše Krejčíka

Jméno prof. PhDr. Tomáše Krejčíka, CSc. je neod‑
myslitelně spjato především se dvěma domácími 
vysokoškolskými pracovišti. V  prvé řadě se jedná 
o Katedru historie Filozofické fakulty Ostravské uni‑
verzity, jejímž kmenovým zaměstnancem je již od 
jejích počátku v  90. letech 20. století. V  zásadě po 
stejnou dobu však působil také na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity (dále MU), nejprve jako exter‑
ní vyučující a  od roku 2015 jako interní pracovník 
Ústavu pomocných věd historických a  archivnictví. 
Členům obou kateder proto bylo velkou ctí, že mohli 
v průběhu minulého roku spolu s. T. Krejčíkem oslavit 
jeho významné životní jubileum – 70. narozeniny. Při 
této příležitosti připravili spolu s dalšími kolegy, spo‑
lupracovníky a žáky sborník studií s názvem Sigilla – 
arma – monetae. Sborník příspěvků k 70. narozeninám 
profesora Tomáše Krejčíka (edd. Jiří Brňovják a  Petr 
Elbel, Brno 2021). K jeho slavnostnímu předání došlo 
8. října minulého roku v reprezentativních prostorách 
Moravského zemského muzea v Brně, tedy v instituci, 
s níž je jubilantova kariéra velmi úzce spjata. Ačkoliv 
je osobnost T. Krejčíka v  české odborné historické 
obci jistě velmi dobře známá,1 připomeňme na násle‑
dujících stranách jubilantovy profesní osudy.

Tomáš Krejčík se narodil 2.  února  1951 ve 
Frýdku ‑Místku v  rodině doc. Dr. Ing. Milana Krej‑
číka, dlouholetého pedagoga Vysoké školy báňské 
v  Ostravě a  nadšeného numismatika, a  Jiřiny, roz. 
Konečné. Po studiu na Střední všeobecné vzděláva‑
cí škole (1966–1969) ve Frýdku ‑Místku vystudoval 
obor archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v  Brně (1969–1974). Na 
formování jeho odborného vzdělání měli vliv zejmé‑
na Jindřich Šebánek, Saša Dušková a  Jaroslav Mez‑
ník. Tématem jeho diplomové práce byly heraldické 
památky lucemburského období. Poté T. Krejčík půso‑
bil až do roku 1977 v Jihomoravských energetických 
závodech n. p. jako podnikový archivář. V roce 1978 
se oženil s  historičkou Jarmilou Sklenářovou, s  níž 
v  dalších letech publikoval řadu společných prací. 

1 PÁNEK, Jaroslav a kol. (edd.): Lexikon současných 
českých historiků. Praha 1999, s. 155; RŮŽEK, Vladi‑
mír: Tomáš Krejčík šedesátníkem. Genealogické a heral‑
dické informace 2011. Brno 2012, s. 107–110; LIPOV‑ 
SKI, Radek  – DOKOUPIL, Lumír  – ZÁŘICKÝ, Aleš 
(edd.): Lexikon českých historiků 2010. Ostrava 2012, 
s. 275–276; PETRÁŇ, Zdeněk – RADOMĚRSKÝ, Pa‑
vel: Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a  slezské 
numismatiky. Praha 22006, s. 116, s.  119; IVÁNEK, 
Jakub – SMOLKA, Zdeněk (edd.): Kulturně ‑historická 
encyklopedie českého Slezska a  severovýchodní Moravy, 
1: A–L. Ostrava 2013, s. 485.

V roce 1977 na brněnské univerzitě obhájil rigorózní 
práci na téma Heraldické památky doby přemyslovské 
a  stal se zaměstnancem Moravského muzea v  Brně, 
kde působil na numismatickém oddělení pod vedením 
doc. PhDr. Jiřího Sejbala, DrSc. Posléze rovněž krát‑
ce stanul v čele tohoto oddělení. V letech 1992–1993 
působil jako vědecký pracovník v  brněnské pobočce 
Historického ústavu Akademie věd České republiky. 
Zde se věnoval diplomatickému materiálu z  doby 
Václava  IV. Roku 1992 obhájil na MU kandidátskou 
práci Denáry moravských údělných knížat 11 a 12. sto‑
letí. Téhož roku nastoupil na Katedru historie nově 
založené Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde 
přednášel jednotlivé pomocné vědy historické a stře‑
dověké dějiny; výběrové semináře pak zaměřoval 
např. na problematiku šlechtické společnosti a tzv. 
nové šlechty. V  90. letech externě vyučoval vybrané 
pomocné vědy historické a  rakouské dějiny také na 
Filozofické fakultě MU. Roku 2000 se habilitoval na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru pomoc‑
ných věd historických s habilitační prací Pečeť v kul‑
tuře středověku (Ostrava 1998). Profesorské řízení 
úspěšně absolvoval v roce 2013 na Univerzitě Komen‑
ského v  Bratislavě. V  letech 2005–2021 přednášel 
dějiny peněz na katedře financí Ekonomicko‑správní 
fakulty Masarykovy univerzity, kde navázal na před‑
nášky Jiřího Sejbala. Jak již bylo zmíněno výše, od 
roku 2015 rovněž působí na Ústavu pomocných věd 
historických a archivnictví FF MU, kde přednáší sfra‑
gistiku, heraldiku, genealogii, vexilologii a faleristiku.

T. Krejčík byl rovněž řešitelem, spoluřešitelem 
nebo pracovníkem několika projektů Grantové 
agentury ČR, které byly zaměřeny na jeho oblíbenou 
problematiku nobilitací, erbovních listin a  numi‑
smatiky. Působil také v  orgánech uvedené grantové 
agentury. Je dále členem řady prestižních profesních 
sdružení, jako je např. Centrum medievistických stu‑
dií Filozofického ústavu Akademie věd České repub‑
liky a  Univerzity Karlovy, Mezinárodní heraldická 
akademie (Académie Internationale d’Heraldique), 
jejichž kongresů nebo konferencí se několikrát 
zúčastnil, Komise pro vydávání středověkých pra‑
menů diplomatické povahy při HÚ AV ČR či Český 
národní komitét historiků. V rámci Sdružení histo‑
riků ČR (Historický klub 1872) pracoval v jeho celo‑
státním výboru a  spolupodílel se na založení jeho 
ostravské pobočky. Pro 10. sjezd historiků v Ostravě 
připravil sekci pomocných věd historických.

Je zjevné, že badatelským „osudem“ se T. Krejčí‑
kovi staly pomocné vědy historické, zejména diplo‑
matika, sfragistika, numismatika a heraldika. S  jeho 
působením na muzejní půdě je spojena příprava 
řady expozic a  výstav. Z  nich připomeňme alespoň 
mezinárodní putovní výstavu Dějiny peněz na Moravě 
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(Varšava, Lodž, Toruň, Drážďany, Bitterfeld, Ber‑
lín Štýrský Hradec), kterou připravil na přelomu 
80. a 90. let 20. století spolu s Janem Šmerdou. Jako 
numismatik se účastnil mezinárodních kongresů 
v belgickém Bruselu a v Taormině na Sicílii. Numis‑ 
matice se T.  Krejčík intenzivně věnoval i  po odcho‑
du z  Moravského zemského muzea. V  letech 2003 
a  2004 připravil spolu s  Petrem Haimannem v  Brně 
a  Kroměříži výstavu Od jantaru k  euru. Své numis‑ 
matické zaměření uplatnil i po příchodu do Ostravy, 
kde spolu s Janem Štefanem uspořádal několik kon‑
ferencí s názvem Peníze v proměnách času, na kterých 
se scházeli odborníci z Polska, Slovenska, Rakouska 
a našich zemí. Spolu s manželkou Jarmilou publikoval 
velmi oblíbená skripta Základy heraldiky, genealogie 
a sfragistiky (Praha 1978) a Úvod do české sfragistiky 
(Ostrava 1989), posléze spolu s  Richardem Psíkem 
z Ostravské univerzity vydal Základy heraldiky (Ost‑
rava 2000).

Celoživotním badatelským tématem se T. Krejčí‑
kovi stala problematika erbovních listin a  povyšová‑
ní do šlechtického stavu. Spolu s některými českými 
badateli (např.  Karel Müller) se stal průkopníkem 
tohoto výzkumu a díky své dlouholeté bohaté domácí 
i  zahraniční publikační činnosti se vypracoval mezi 
několik málo předních evropských odborníků. Aktiv‑
ně se podílel na pořádání konferencí zaměřených 
na dějiny nové i  tradiční šlechty v novověku (mnohé 
z  nich inicioval) a  spolu s  ostravskými kolegy Jiřím 
Brňovjákem a  Alešem Zářickým, svými bývalými 
studenty, založil ediční řadu Nobilitas in historia 
moderna, v  jejímž rámci od roku 2009 vyšlo celkem 
devět monografií a mezinárodních sborníků obsahově 
zaměřených na problematiku (raně) novověké šlechty 
především z oblasti historických českých zemí, nobili‑
tací a erbovních listin.

T. Krejčík si vždy uvědomoval význam populari‑
zace výsledků pomocných věd historických. Vedle již 
uváděných výstavních aktivit je proto nutno vzpo‑
menout seriál televizních besed v  brněnském studiu 
o  jednotlivých disciplínách pomocných věd histo‑
rických, který připravil spolu s  manželkou Jarmilou 
a  historikem Dušanem Uhlířem. S  otcem Milanem 
Krejčíkem spolupracoval ve druhé polovině 80. let 
na tvorbě populárního dokumentárního seriálu 
o  technických památkách Za svědky minulosti, nato‑
čeného ostravským studiem tehdejší Československé 
televize. Na počátku 80. let se stal členem tehdejší‑
ho brněnského Genealogického a  heraldického klubu 
při Závodním klubu ROH Královopolské strojírny, od 
roku 1996 transformovaného v  Moravskou genealo‑
gickou a  heraldickou společnost v  Brně a  roku 2007 
se stal jejím předsedou. Jeho jméno je navíc od roku 
2007 spojeno s  organizací a  moderováním seriálu 
již celkem 13 ročníků Genealogických a  heraldických 
matiné, tradičních listopadových odborných před‑
náškových setkání členů MGHS a  dalších příznivců 
pomocných věd historických, archivnictví a historie.

Od minulého roku prof. Krejčík působí na katedře 
historie FF OU jako jeden z jejích vážených emeritních 
profesorů. Věříme, že nadále budeme moci s T. Krej‑
číkem odborně i pedagogicky spolupracovat a setká‑
vat se s ním jak při profesních, tak společenských 
příležitostech. Milý Tomáši, vše nejlepší, hodně štěstí 
a zdraví a hodně spokojenosti v osobním i profesním 
životě!

Za katedru historie FF OU Jiří Brňovják

XXIII. International Congress of Historical Sciences. 
21.–27. srpna 2022, Poznaň.

V  létě letošního roku se uskutečnil v  pořadí třiadva‑
cátý světový kongres historických věd v  Poznani na 
západě Polska, jenž byl v  důsledku nepříznivé epi‑
demiologické situace oproti původnímu plánu o dva 
roky odložen. Kongres navázal na předchozí profesní 
setkání historiků a historiček v čínském Jinanu (2015) 
a nizozemském Amsterodamu (2010). Z polské per‑
spektivy byla ale mnohem důležitější návaznost na 
dosud jediný kongres, který se na polské půdě uspo‑
řádal mezi světovými válkami ve Varšavě (1933). Prá‑
vě tato skutečnost byla pořadateli s patřičnou dávkou 
hrdosti opakovaně připomínána, k čemuž posloužilo 
mj.  i  vydání reprezentativní publikace o  varšavském 
kongresu With a  Zest and in a  refined Form… The 
7th International Congress of Historical Sciences in 
Warsaw 1933, kterou dostali účastníci letošního 
setkání spolu s dalšími propagačními materiály.

Představit v  krátkosti akci světového formátu 
je úkol nadmíru složitý. Pokusíme se proto alespoň 
předložit jeho stručnou charakteristiku a  vystihnout 
současně jeho klíčová poselství. Poznaňský kongres 
byl rozložen celkem do sedmi dnů, které orámovaly 
uvítací a závěrečná sekce a ceremonie. Hlavní část se 
odehrávala od pondělí 22. 8. do pátku 26. 8. a sestá‑
vala z hlavních sekcí (Major Themes) a velkého počtu 
dílčích panelů a  zasedání (Specialized Themes, Joint 
Sessions, Round Tables). Jednání, referáty a  diskuse 
pak s  dílčími přestávkami pokrývaly prakticky vždy 
celý den, kdy první z  nich začínaly již v  devět hodin 
ráno a ty poslední končily až mezi 21. a 22. hodinou. 
Vedle tří hlavních sekcí věnovaných interakci lidí a zví‑
řat v  minulosti (Intertwined pathways: animals and 
human histories), tvorbě identity (Memory – Archeo‑
logy  – Identity: The Construction of Identity on the 
Antiquities) a státu a národu v paradigmatech výzku‑
mu, příběhů a  explikací (Towards a  Balanced Histo‑
rical Knowledge: State and Nation in a  Comparative 
Perspective  – Paradigms of Investigation, Narratives, 
Explications) se realizovalo celkem 66  specializova‑
ných sekcí a  tzv.  kulatých stolů. Není pochopitelně 
prakticky možné účastnit se, ať už jako vystupující, 
nebo posluchač, takového množství panelů. A  to 
navzdory tomu, že se kongresová jednání odehrá‑
vala v  poměrně úzce vymezeném prostoru nedaleko 
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historického centra Poznaně (většinou v  budovách 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza). Jednotlivé 
panely se totiž časově různě překrývaly, což je ovšem 
realita prakticky všech větších kongresových akcí, 
české sjezdy historiků a historiček přitom nevyjímaje.

Velmi rozmanitá skladba témat jednotlivých pane‑
lů pokrývala období od nejstarších dějin až po dobu, 
kdy se minulost již rozplývá v  přítomnosti. Nalezli 
bychom zde sekce a referáty historiograficky zaměře‑
né, metodologické, teoretické až navýsost abstraktní 
stejně jako témata tradiční i velmi aktuální (migrace, 
globalizace, gender, antigenderismus, terorismus). 
Globální rozměr a  dlouhodobý charakter některých 
témat se mísil s prezentacemi zaměřenými podstatně 
úžeji ve smyslu geografickém (kontinenty, státy, re‑ 
giony) i časovém (např. studium holokaustu a genoci‑
dy). V reakci na multioborový přístup a nejaktuálnější 
trendy se dějiny mnohdy snoubily až splývaly s jinými 
obory, nikoliv pouze z ranku společenských věd (filo‑
zofie, politologie, religionistika, environmentalistika, 
medicína aj.). Při poznaňských jednáních sice domi‑
novala angličtina, avšak část panelů a  referátů byla 
vedena rovněž ve pro světové kongresy tradiční fran‑
couzštině, popř.  v  kombinaci obou jazyků. Spočítat 
přítomné je prakticky nemožné, což ale platí částečně 
i  o  aktivně vystupujících. Důvod je prostý a  typický 
pro dnešní (post)pandemickou dobu: organizátoři 
umožnili, patrně z obav před další vlnou onemocně‑
ní COVID‑19 a  hrozbou dalšího přesunu kongresu, 
účastnit se referujícím rovněž prostřednictvím onli‑
ne platformy. V  praxi to znamenalo, že zatímco se 
některé panely konaly v klasickém formátu za osobní 
účasti referujících a  organizátorů, v  jiných docháze‑
lo ke kombinaci s online formou. Není patrně nutné 
upozorňovat, že poměrně běžnými se staly nejrůzněj‑
ší problémy s připojením k internetu a jiné technické 
komplikace, které ve výsledku vedly k poměrně nepří‑
jemným časovým průtahům. Dobrý záměr měl ovšem 
i  jiný, pro kongres nepříliš žádoucí efekt: někteří 
vystupující, mezi nimiž bychom paradoxně našli 
poměrně dost Poláků a zástupců okolních zemí, pře‑
kvapivě upřednostnila online vystoupení před osobní 
účastí. Tím ale uškodili částečně jednak sami sobě, 
jednak pracovištím, jež reprezentují. Rovněž v  Poz‑
nani totiž platilo, že neméně důležitou část kongresů 
tvoří jednání v kuloárech, ať už na kongresové půdě 
při přestávkách na kávu, nebo v  prostředí místních 
vesměs velmi příjemných restauračních zařízení.

Hodnotit kvalitu jednotlivých panelů nebo dokon‑
ce referátů je pochopitelně nemožné. Nevelký počet 
shlédnutých panelů a  vystoupení ovšem naznačuje, 
že na kongresu se mísila jednání o  různé kvalitativ‑
ní úrovni. S ohledem na obsahovou stránku referátů, 
personální obsazení referátů, diskuse a v neposlední 
řadě i  vzhledem k  početnosti posluchačů se zdá, že 
mezi ozdoby poznaňského kongresu patřily ved‑
le hlavních sekcí i  panely věnované modernizaci 
a modernitě v historiografii dějin vzdělanosti (Moder‑

nization and Modernity in the History of History 
Education) a  revolučnímu nacionalismu v  globální 
perspektivě (Revolutionary Nationalism in a  Global 
Perspective).

Připomeňme dále českou stopu na poznaňském 
kongresu. Více než dvacet aktivně vystupujících z čes‑
kých zemí, kteří reprezentovali hlavní akademická 
a  vědecká pracoviště ČR, zanechalo nepochybně 
výraznější stopu než několik jednotlivců na předcho‑
zím polském zasedání ve Varšavě z 30. let 20. stole‑
tí. Ačkoliv v  rámci hlavních sekcí vystoupil pouze 
Petr Vorel (Univerzita Pardubice), byli Češi v  Poz‑
nani dobře vidět a především slyšet, což ale bohužel 
neplatilo pro posterovou sekci určenou nastupující 
generaci historiků a  historiček. Češi se na kongre‑
su soustředili především do menších (nikoliv ale 
méně významných) panelů, většinou jako referenti, 
u některých ovšem rovněž jako jejich (spolu)organi‑
zátoři (Marcela Efmertová, Zlatica Zudová ‑Lešková, 
Radmila Švaříčková‑Slabáková). Ostravské CHSD 
FF OU se významně podílelo na realizaci kulatého 
stolu s názvem Border and Borderland: The Slavdom 
over the Centuries – Culture and Society, v rámci něhož 
také někteří jeho členové vystoupili s referáty (Petr 
Kadlec, Hana Šústková, Aleš Zářický).

Celková organizace kongresu byla na vysoké úrov‑
ni, o což se zasloužili polští a zejména pak poznaňští 
kolegové. Ve velké výzvě obstáli, navzdory některým 
drobným technickým nedopatřením a zmatkům, jimž 
se lze ovšem na takto velkých akcích vyhnout jen stě‑
ží. K dobrému dojmu z týdne v Poznani přispěli vedle 
samotných kongresových jednání i  reprezentativní 
a moderně vybavené zázemí, bohatý doprovodný pro‑
gram, vždy ochotní a  milí pořadatelé, řada volnoča‑
sových benefitů pro účastníky kongresu a také město 
samotné. Poznaň se v závěru srpna roku 2022 jevila 
jako moderní dynamické město se silným odkazem 
historie, jako metropole plná mladých lidí a  nut‑
no dodat, že naneštěstí rovněž jako město, které se 
v době konání kongresu nacházelo zhruba uprostřed 
rozsáhlých rekonstrukčních prací, jež poněkud ztěžo‑
valy přesuny. Doplňme, že další kongres je napláno‑
ván na rok 2026 a  jeho pořadatelem bude izraelský 
Jeruzalém. Určitě se bude na co těšit!

Petr Kadlec

Mezinárodní konference Markrabě Vladislav Jin-
dřich: Proměna Moravy knížecí v  markrabskou. 
31. 8. – 1. 9. 2022, Znojmo.

U  příležitosti zahájení oslav 800  let města Znojma 
proběhla na přelomu srpna a září v prostorách býva‑
lého premonstrátského kláštera Louka dvoudenní 
mezinárodní konference, jejímž cílem bylo přiblíže‑
ní osoby markraběte Vladislava Jindřicha (†1222) 
a jeho významu v procesu transformace moravského 
prostoru v období počátku 13. století. Organizátory 
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bylo město Znojmo a Filozofická fakulta Masarykovy 
univerzity.

Program konference byl rozdělen do tří tematic‑
kých bloků, které se věnovaly všeobecným dobovým 
předpokladům celé problematiky, raným dějinám 
Znojma a širšímu tématu Moravy 13. století. Po ofi‑
ciálním zahájení a přivítání všech účastníků přednesl 
úvodní referát Martin Wihoda z Masarykovy univerzi‑
ty, na kterého v příštích dvou dnech navázalo dalších 
dvanáct referátů, mezi jejichž autory se z řad českých 
medievistů objevili například Jan Klápště (Univerzita 
Karlova), Libor Jan (Masarykova univerzita), Robert 
Antonín (Ostravská univerzita) či Lukáš Reitinger 
(Masarykova univerzita), který přednesl zvlášť zají‑
mavý referát na téma itineráře krále Přemysla  II. 
Otakara a  metodologie, která byla během výzkumu 
využita. Celkově zazněla široká škála témat, ve kterých 
byla pozornost věnována otázkám panovníků, šlech‑
ty, církve, procesu tzv. velké změny a vývoje Moravy 
v předmětné době. Mezinárodní účast na konferenci 
byla zajištěna referáty Romana Zehetmayera (Nie‑
derösterreichisches Landesarchiv, Rakousko) a  Phi‑
lippa Wollmann (Monumenta Germaniae Historica, 
Německo). První referát byl zaměřen na působení 
rakouské šlechty na moravském markrabském dvoře, 

druhý pak na pražské a  olomoucké duchovni v  roli 
papežských sudí v pohraničním prostoru s Rakousy.

Historickou oblast taktéž doplnily referáty archeo‑
logické, mezi kterými vyvolal diskuzi zejména referát 
dvojice Václav Kolařík – Marek Peška z Archaia Brno, 
který se věnoval výzkumu kostela sv. Hypolita a v pře‑
nesené rovině také prvotním dějinám města Znojma, 
resp. datování počátků znojemského opevnění.

Součástí konference byl i bohatý doprovodný pro‑
gram, který byl hned první den zahájen zádušní mší 
za Vladislava Jindřicha, od jehož úmrtní v těch dnech 
uplynulo přesně 800 let. Během druhého dne násled‑
ně proběhla prohlídka areálu Louckého kláštera, 
která byla zakončena slavnostním večerem a  ochut‑
návkou znojemských vín.

Při závěrečném zhodnocení lze říct, že konferen‑
ce byla velmi povedená a  nabídla opravdu příjemné 
prostředí pro diskuzi a seznámení se s novými kolegy 
napříč medievistickou obcí. Samotné dějiště konfe‑
rence přitom tento pocit ještě umocnilo. Během příš‑
tího roku by výsledkem konference mělo být vydání 
reprezentativního sborníku s  jednotlivými přednese‑
nými referáty.

Tomáš Kocourek
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