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 Hranice jako důsledek války 
 

Konference projektu NETWORLD na téma dědictví první světové války  

3. – 5. května 2018,  

Nové Hrady, Akademické a univerzitní centrum, Česká republika 

 
Cíle a záměry 
Konference je součástí projektu Networld v programu Danube Transnational Programme (DTP). Hlavním 
cílem projektu Networld je zvýšení povědomí o odkazu první světové války (WWI) a jeho udržitelné 
využívání pro rozvoj kulturního cestovního ruchu. Záměrem konference je přispět k posílení společných a 
integrovaných přístupů při dokumentování, ochraně, správě a propagaci kulturního dědictví v Dunajském 
regionu. 

Cílem konference a doprovodných kulturních akcí je přiblížit dopad války na místní obyvatele a jednotlivé 
vojáky. Patří sem mobilizace, přeprava na frontové linie, stravování vojáků, uprchlíků a válečných zajatců, 
růst cen a potravinové lístky, informace o pohřešovaných a padlých, vznik nových hranic po uzavření  
příměří, uctění památky padlých, péče o válečné hroby a další válečné události a památky.  

Detaily o jednotlivých bitvách a jednotkách jsou snadno dostupné online, ale naší snahou je provázat příběhy 
a zkušenosti vojáků a civilistů s bitvami, místy v zahraniční a událostmi během války a změnami po ní. 
           

Účastníci, kterým je konference určena 
Konference je určena především pro místní historiky, archiváře, pracovníky muzeí, pracovníky v oblasti 
vzdělávání, univerzit, zájmové skupiny a pracovníky státní správy, kteří se podílí na ochraně památek. Další 
zájemci jsou rovnež vítáni.     
  
Prezentace, postery a publikace 
Každý prednášející bude mít k dispozici 20 minut včetně času na diskuzi. Na konci každé sekce bude čas na 
další diskuzi. Jednacím jazykem bude angličtina a čeština se simultánním překladem.  

Postery: přednášející a další účastníci také mohou prezentovat postery k daným tématům. Zájemce o 
prezentaci posterů žádáme, aby kontaktovali organizátory pro upřesnění podmínek.  

Naším záměrem je následně vydat publikaci k proběhlé konferenci. 
  
Kulturní program 
Čtvrtek odpoledne: exkurze.  

Čtvrtek večer: hudební vystoupení skupiny „Pouličníci“ 

Pátek odpoledne: exkurze. 

Během konference bude prezentována výstava „Momentky války“, zapůjčená z Muzea Jindřichohradecka.  

Další informace jsou umístěny na webové stránce konference 
 
Místo: 
Konference se bude konat v rekonstruované budově Buquoyského zámku v Nových Hradech. Zámek z 19. 
století je majetkem Akademie věd ČR a jeho součástí je Konferenční centrum, které má k dispozici rozsáhlé  

 

http://ruze.ekomuzeum.cz/?act=110
http://auc.cz/chateau/?lang=en
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prostory, vynikající vybavení včetně moderní techniky, baru, ubytování s internetovým připojením a další 
zařízení.  GPS: 48.7910161N, 14.7825239E 

 

Ubytování: 
V Buquoyském zámku Nové Hrady, nebo v místních penzionech. Pro další informace včetně dostupnosti a 
cen kontaktujte prosím organizátory. 
 
Registrace 
Účast na konferenci včetně občerstvení během přestávek na kávu, obědů ve čtvrtek a pátek a večeře ve 
čtvrtek je zdarma.  

Registrace: vyplňte online registrační formulář, nebo kontaktujte organizátory. 

 
Webové stránky konference 
Na stránkách konference jsou k dispozici další informace a aktuální sdělení o konferenci, výletech a 
možnostech ubytování.  
 

Další online informace o projektu: 
česky  
anglicky 
 
Organizátoři 
Společnost Rožmberk o.p.s. ve spolupráci s Městem Nové Hrady 

 
Kontakt: 
Pro Českou republiku: Olga Černá 602 471 653, cerna@rozmberk.org 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCDSuIrS8SNNvwsb973SHw_jzm0LiGBz-K5Ps-L-_kEcD5Q/viewform
http://ruze.ekomuzeum.cz/?act=110
česky%20:%20http:/ruze.ekomuzeum.cz/?act=101
anglicky:%20http://czechemigrationmuseum.com/Networld-WW-I-heritage-memories
mailto:cerna@rozmberk.org
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Nové Hrady, Akademické a univerzitní centrum, Česká republika, 3. – 5. května 2018 

 

 
1 den: čtvrtek 3. května 2018 – program 

 
     

DOPOLEDNE 
8.30   Registrace otevřena během celé konference od 8:30 do 17:00 
 
9:30   Zahájení konference 
 
   Uvítací proslovy 

 Představení konference 
Drs. Robert Dulfer,  Společnost Rožmberk o.p.s, Česká republika   

 Představení regionu  
Mgr Vladimír Hokr, Město Nové Hrady, Česká republika 

 Představení projektu Networld DTP  
Vesna Kozar, Soca Valley Development Centre-LP, Slovenia 
 

10:00 Mobilizace vesnických vojáků a dopady na místní situaci v Nových Hradech 
Mgr. Vladimír Hokr (Město Nové Hrady, Česká republika) 

 
10:25 Nové Hrady – Město a blízké okolí v kronikách (dozvuky války, ozvuky 

samostatného státu) 
PhDr. Jiří Cukr, SOkA Č. Budějovice, Česká republika 

 
10:50   Přestávka na kávu 
 
11:20 Péče o válečné uprchlíky a evakuované osoby v Praze v době první světové 

války 
Mgr. Bohuslav Rejzl, Muzeum hlavního města Prahy, Česká republika 

 
11:45 Fond Josefa Váchala v LA PNP jako významný pramen pro dějiny 1. sv. války 

PhDr. Hana Klínková, Památník národního písemnictví, Česká republika 
 
12.10–13.30  oběd  
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ODPOLEDNE 
13:30 1914-1918 Maďarské každodenní válečné dění: život v Hinterlandu  

Sebo Santas, Cultural LAB Social Cooperative, Hungary 
 

13:55 Zásobování armád 
Mgr. Petr Bejacek, Vojenský historický ústav, Česká republika 

 
14:20 První světová válka, váleční zajatci, uprchlíci a internovaní v Rakousko-

Uhersku 
Dr. Julia Walleczek-Fritz, Danube University Krems, Austria 

 
14:45    přestávka na kávu 
 
15:00   Prezentace posterů 
 
16:00  Návštěva muzea pod širým nebem Skanzen železné opony  
 
VEČER 
19:00    Večeře a kulturní program 
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2. den: pátek 3. května 2018 – program 

 
 

DOPOLEDNE   
9:00 Značka “Walk of Peace”  

Maša Klavora, The Walk of Peace in the Soča Region Foundation, Slovenia 
 
9:25  Péče o válečné hřbitovy ve Slovinsku  

Ernesta Drole, The Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 
Slovenia  

 
9:50   Databáze osobních příběhů vojáků 
   Mgr. Tomas Kykal, Vojenský historický ústav, Česká republika 
 
10:15 Soupis dokumentů k roku 1918 v jihočeských archivech 

PaedDr. Laděna Plucarová, SOA Třeboň, Česká republika  
 

10:40   přestávka na kávu 
 

11:10   91. pěší pluk jako součást čs. armády v letech 1918 - 1920  
   Jan Ciglbauer, Česká republika 
 

11:35 Česko – Slovinská spolupráce při opravě památníku “Mrzli vrh”  
 International Cultural Historical Society of General Borojevich, Slovenia  
 
12:00 Možnost další přednášky 
  
12:30   oběd  
 
 

ODPOLEDNE 
14:00–18:00 Exkurze  
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3 den: sobota 5. května 2018 – program 

 
 
10:00 – 17:00 Ukázka vojenského tábora 1. sv. války za účasti zahraniční skupiny ze 

Slovinska International Cultural Historical Society of General Borojevich.  

 Ukázky ze života rakousko-uherské armády. 

 Hudební produkce a další aktivity.  
 
14:00 Odhalení pomníku padlým z první světové války před Buquoyskou hrobkou.   
 
 
 
 
 
 


