
Pozvánka na konferenci 
konanou v rámci projektu

Identifikace a trvalá dokumentace 
kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – 

na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska
Datum konání

16.–17. září 2021
Místo konaní

Brno, Mendelova univerzita
Konference se koná v rámci projektu DG18P02OVV070 podpořeného Ministerstvem kultury České republiky v Programu na podporu  

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2018-2022 (NAKI II).



Čtvrtek 16. září
9:30 Zahájení konference

9:45 Přehled dosažených výsledků projektu  
Hana Vavrouchová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

10:10 Přestávka na kávu

10:30 První blok přednášek

Druhý život zaniklých sídel Moravy a Slezska 
Mgr. David Kovařík, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, vvi.

Dokumentace zaniklých obcí na Jesenicku z pohledu 
archivních pramenů 
PhDr. Helena Nosková, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, vvi.

Zachycení poválečného pohraničí Moravy a Slezska 
v české kultuře 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, vvi.

Vizualizace zaniklého osídlení v současném terénu 
Hana Vavrouchová, Ph.D., Ing. Veronika Peřinková, Mendelova 
univerzita v Brně

12:00 Oběd

13:00 Druhý blok přednášek 
Rozptýlená (kopaničářská) sídla na Slovensku 
Prof. RNDr. František Petrovič, Ph.D.,  
RNDr. Lucia Petrikovičová, Ph.D., Univerzita v Nitre

Zaniklá sídla v českém pohraniční – případová studie 
Ústecko 
Ing. Johana Zacharová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita 
v Praze / Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Místa historické paměti 
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno

Dědictví sídel zaniklých v pohraničí Česka 
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha

Historie a současnost sídel na území vojenského 
výcvikového prostoru Libavá 
Jindřich Machala, Okrašlovací spolek Lubavia

15:30 Přestávka na kávu
15:45 Diskuse
16:15 Ukončení pracovního programu
17:30 Procházka po Brně

Program konference

Pátek 17. září
9:00–13:00 Exkurze do lokalit zaniklých obcí v okolí JE Dukovany (doprava zajištěna)



Konference je bez konferenčního poplatku.

Vítáme příspěvky do elektronického sborníku. 
Příspěvky v jazyce českém, případně slovenském o délce 25 až 50 tisíc symbolů (rozumné odchylky jsou možné) 
by měly obsahovat: Název příspěvku, plná jména a afiliace autorů, abstrakt, klíčová slova, hlavní text v obvyklé 
struktuře, případné oznámení o financování nebo jiných skutečnostech, reference. Obrázky a tabulky budou řazeny 
přímo do textu. Vzhledem k online publikování jsou vhodné barevné přílohy a není třeba vysoké rozlišení. Tabulky 
a grafy je třeba dodat v editovatelné podobě (tedy nikoliv jako obrázky). Na formátování nezáleží. Poznámky pod 
čarou jsou možné, jsou-li tvořeny automaticky. Reference budou odkazovány v textu jménem autora a vročením 
a citovány obvyklým způsobem v abecedním pořadí za článkem (v případě pochybností využijte pokyny pro 
časopis European Countryside). Sborník bude vystaven na webových stránkách projektu a ÚAKE MENDELU. 

Organizační výbor:
Doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. antonin.vaishar@mendelu.cz
Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. hana.vavrouchova@mendelu.cz
Ing. Veronika Peřinková  veronika.perinkova@mendelu.cz
Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D.  tomas.masicek@mendelu.cz
Mgr. David Kovařík, Ph.D.  kovarik@usd.cas.cz
Mgr. Lukáš Pevný   lukas.pevny@mail.muni.cz

Informace naleznete také na adrese: zanikla-sidla.cz/projekt

Přihlásit se můžete na adrese: hana.vavrouchova@mendelu.cz do 31. 8. 2021



Místo konaní: Brno, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, pavilon M.
Pozor: V důsledku rekonstrukce tramvajové trati je třeba od hlavního nádraží využít tramvajové linky číslo 9 
a v zastávce Náměstí 28. října přestoupit na autobus 46/x9 směr Haškova do zastávky Zemědělská  
(výluka by měla končit 19. září, ale je možné, že skončí dříve).

zastávka Zemědělská


