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Hranice jako důsledek války 
 

Konference projektu NETWORLD na téma dědictví první světové války 
3.-4. května 2018, Nové Hrady 

 
 

Cíle a záměry 
Připravovaná konference je součástí projektu Networld programu Danube 
Transnational Program. Hlavním cílem projektu Networld je zvýšit povědomí o odkazu 
první světové války (WWI) a jeho udržitelné využívání pro rozvoj kvalitního kulturního 
turismu. 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 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. 
 
Úcastníci, které bychom rádi zaujali 
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. Hlavním 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.  

Další informace, změny v programu a požadavky na přednášky, články či postery 
budou brzy k dispozici. 
 
Predběžný program 
Níže je uveden nástin programu s tématy. Prednášející a časové rozvržení bude brzy 
upřesněno. 

Registrace účastníků bude probíhat od čtvrtka 9 hod. ráno. V každé sekci bude 
zahrnuta 20ti minutová přestávka. Oběd je plánován v oba dny od 12:15 do 13:50 
hod.  
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Témata kterými bychom se na konferenci rádi zabývali:  

Den 1 
1) Mobilizace - výcvik 
a) Jak byli čeští vojáci povoláváni do války 
b) Měli dostatečný výcvik, nebo byli posláni bez přípravy 
c) Přítomnost císařské a královské armády na českém území v roce 1914 
2) Přeprava a zásobování 
a) Jak se vojáci dostali na frontu a jak se mezi frontovými pozicemi pohybovali 
b) Stravování armád v extrémních podmínkách 
c) Vracely se zásobovací vlaky prázdné, nebo přivážely uprchlíky, raněné a válečné 

zajatce 
d) Dopady na domovské obce: růst cen, potravinové dávky  
3) Váleční zajatci, ranění, padlí, uprchlíci 
a) Provizorní vojenské špitály pro vážně raněné a invalidy vracející se z fronty 
b) Uprchlíci a dezertéři. Utéct z války, nebo zůstat přímo v jejím středu 
c) Seznamy padlých vojáků a další sbírky nehmotných válečných památek, deníky, 
historky 
 
Den 2 
4) Konec války v roce 1918, nové nezávislé státy, situace v zemi 
5) České legie během války a po ní 
6) Domácí fronta: pozůstalí 
a) Vdovy a sirotci,  informace o pohřešovaných či padlých na frontě 
b) Péče o válečné hřbitovy v zahraničí 

i)  České hřbitovy v zahraničí 
ii) Zahraniční hřbitovy v ČR 

7) Hranice: staré a nové hranice v jižních Čechách (a v nových státech 
střední Evropy)  
 
Potvrzené prezentace 
Den 1  
Vladimír Hokr: mobilizace vesnických vojáků a dopady na místní situaci v Nových 

Hradech 
Tomáš Kykal (VHÚ, CZ): Databáze osobních příběhů vojáků 
Sebo Santas (HU): 1914-1918 Maďarské každodenní válečné dění: život v 

Hinterlandu 
Julia Walleczek-Fritz (DUK, AT): První světová válka, váleční zajatci, uprchlíci a 

internovaní v Rakousko-Uhersku 
Nepotvrzeno: Uprchlíci z Haliče v jihoceských vesnicích 
 
Den 2 
Laděna Plucarová (Státní Archiv Treboň): Registrace dokumentu a událostí roku 1918 
Nepotvrzeno: morálka a výběr stran, přeběhnutí od bývalých c.k. regimentů do 

českých legií (předběžný název) 
Nepotvrzeno: Československé legie během války a po ní 
Nepotvrzeno: Integrace bývalých c. a k. regimentu a České legie do nové 

Československé armády 
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Dva prednášející ze Slovinska/CR: Čeští vojáci na Mrzli Vrhu; péče o válečné hřbitovy 
v zahraničí 
  
Původní hřbitov s českými padlými vojáky byl obnoven a nový pomník odhalen ve 
spolupráci s českou a slovinskou stranou 
 
Kulturní program 
Exkurze: 
Čtvrtek odpoledne: návštěva muzea pod širým nebem Skanzen železné opony (Nové 
Hrady) 
Pátek odpoledne: návštěva výstavy "První světová válka - roky destrukce a bolesti" v 
Jihočeském muzeu (České Budějovice) 
 
Další informace ke kulturním akcím budou zaslány individuálně a umístěny na webové 
stránce. 
 
Místo: 
Konference se bude konat v rekonstruované budově Buqoyského zámečku a v 
Kulturním komunitním centru v Nových Hradech. Zámek z 19. století je majetkem 
české Akademie věd a jeho součástí je Konferenční centrum, které má k dispozici 
rozsáhlé prostory budovy zámku, vynikající vybavení včetně moderní techniky, baru, 
ubytování s internetovým připojením a další zařízení. 
 
Ubytování: 
V Buquoyském zámečku Nové Hrady a u dalších místních ubytovatelů. Pro další 
informace včetně dostupnosti a cen kontaktujte prosím organizátory. 
 
Registrace 
Účast na konferenci včetně obědů a občerstvení je zdarma. Pro další informace a 
registraci navštivte prosím webové stránky konference, nebo kontaktujte 
organizátory. 
 
Webové stránky konference 
Na stránkách jsou další informace a aktuální sdělení o konferenci, výletech a 
možnostech ubytování. Stránky budou průběžně doplňovány. 
http://ruze.ekomuzeum.cz/?act=110 
 
Další online informace o projektu: 
česky: http://ruze.ekomuzeum.cz/?act=101 
anglicky: http://czechemigrationmuseum.com/Networld-WW-I-heritage-memories 
 
Organizátoři 
Společnost Rožmberk o.p.s. je hlavním organizátorem konference v úzké spolupráci s 
Městem Nové Hrady 
 
Kontakt: 
Pro Českou republiku: Olga Černá 602 471 653, cerna@rozmberk.org 


