
PROGRAM WORKSHOPU 
 
8:30 – 9:00  prezentace účastníků a hostů 

9:00 – 9:10   Marie Bláhová: zahájení 

9:10 – 9:30  Zdeněk Hojda: Reinstein, worunter ein altes hueffeyßen befunden. 
Popisy hranic plaského panství v 18. století 

9:30 – 9:50 Michal Severa: Spor o hranice panství Choltice a Heřmanův Městec v 
letech 1655–1660 ve světle dochovaného konvolutu písemností 

9:50 – 10:10 Leoš Pecha: Agenda mýcení lesů podél cest jako netradiční pramen pro 
poznání krajiny na Znojemsku v 17. století 

10:10 – 10:40  diskuse a přestávka na kávu 

 

10:40 – 11:00  Vladimír Waage: Hesseliův urbář, propojení textu a mapových příloh 

11:00 – 11:20 Zbyněk Sviták: Mezi krajinou a úřadem. Rozšiřování panovnických 
nařízení po zemi na příkladu Moravy 

11:20 – 11:40 Miroslav Němec: Stav mestských lesov očami lesných inšpektorov 
(Ružomberok - prvá polovica 19. storočia) 

11:40 – 12:00 Marie Macková: Místo pro smrt: vnímání prostoru v trestních spisech 
patrimoniální správy čtyřicátých let 19. století 

12:00 – 13:30  diskuse a přestávka na oběd 

 

13:30 – 13:50 Ján Való: Slovensko-Moravské pomedzie po Mníchovskej dohode vo 
svetle (nielen) písomných prameňov  

13:50 – 14:10  Pavel Holub: Les a jeho ochrana – sonda do úředních písemností okr.
   úřadů Humpolec, Pelhřimov a Kamenice nad Lipou z 1. pol. 20. století 

14:10 – 14:30 Pavel Dufek: Proměny vlastnických poměrů v pozemkových reformách 
1918–1945 a  jejich podchycení  v plánech a mapách 

14:30 – 15:00   diskuse a přestávka na kávu 

 

15:00 – 15:20 Šárka Steinová – Filip Paulus: Česko-bavorská hranice a proměna 
krajiny na příkladu zaniklé obce Česká Kubička 

15:20 – 15:40 Zdeňka Kokošková: Kartografická díla zachycující území Čech a Moravy 
jako součást spisů nejvyšších okupačních úřadů protektorátu  

15:40 – 16:00 Milada Sekyrková: Změny majetkové držby a obrazu krajiny v Čechách 
po konci 2. světové války  očima archivních pramenů 

16:00 – 16:30   závěrečná diskuse a ukončení workshopu 

 
Prosíme referenty o dodržení časového limitu 20 minut  


