
Národní zemědělské muzeum s. p. o.  
a 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
pořádají mezinárodní interdisciplinární vědeckou konferenci

National Museum of Agriculture s. p. o.  
and 

Charles University in Prague, Faculty of Arts 
hold an international cross-disciplinary scientific conference

Countryside, Peasant and War in Central Europe  
in the Modern Era. From Wars of the 16th Century 

until the Cold War.

Venkov, rolník a válka ve střední Evropě novověku. 
Od válek šestnáctého století do války studené. 

Kulturní krajina českého Polabí - místo válečného střetu.  Plán bitvy u Kolína 1757.
Cultural landscape of Czech Polabí (Elbeland) – place of a war conflict (plan of Battle of Kolín, 1757)



Bitva u Trutnova 1866 v nesklizených obilních polích
Battle of Trutnov (1866) in unharvested cornfields

Call for papers na mezinárodní interdisciplinární vědeckou konferenci Venkov, rolník a válka ve 
střední Evropě novověku. Od válek šestnáctého století do války studené.

Válka a válečné konflikty zpravidla těžce dopadají na všechny vrstvy společnosti. Jejich ničivé důsledky gradují 
s nástupem střetů masových armád. Těžiště problému bývá podmíněno dobově, regionálně, sociokulturně 
i jinak. V moderní době nepřímé důsledky války zhusta přesahují škody přímé, bezprostředně způsobené 
válečnými operacemi. Potoky krve provázejí potoky slz. Obrovské materiální škody následují škody další. 
Územní zisky, resp. ztráty států, reparace aj. jsou pokryty bohatou literaturou pracující s historií válek apod. 
Do témat historické literatury rázně vstoupil i válečný prožitek. Méně pozornosti se v dějinách válek dostalo 
nedobrovolným aktérům dění, lidem, kteří ve válce či v jejím důsledku ztratili své životy, své blízké, zdraví, 
obživu, sociální jistoty, majetek budovaný generacemi atd. 
Velké válečné konflikty se ovšem nedotýkají jednotlivých stratů obyvatelstva stejně intenzívně. Připravovaná 
mezinárodní vědecká konference se zaměřuje na venkov a jeho obyvatele. Na venkov válka obvykle dopadala 
v řadě aspektů výrazněji než na obyvatelstvo měst. V době, kdy velké armády opakovaně procházely krajinou, 
rekvírovaly úrodu, pustošily usedlosti, rabovaly a znásilňovaly, náleželo rolnictvo k nejhůře postiženým. Války 
provázely hladomory a epidemie. V moderní době (20. století) však paradoxně mohli zemědělci řešit i některé 
své dlouhodobé problémy (především oddlužení). Již při rámcovém pohledu na odbornou historickou produkci 
je jedno jisté – rolnictvo bývá skupinou badatelsky marginalizovanou. Přitom vystupuje nejčastěji v dvojroli 
aktivního i pasivního účastníka/ oběti.
Spektrum problémů, jež budou na konferenci vítány v návrzích referátů, je neobyčejně široké. Vítány budou 
příspěvky o problémech globálních, jakými jsou přímé i nepřímé dopady válek na venkovskou společnost, ať 
již půjde o problémy demografické, makroekonomické (zemědělská výroba, státní intervencionismus do ze-
mědělství, produkce a distribuce potravin, vývoj cen agrárních produktů, černý trh atp.), skupinových mentalit, 
formování politických cílů a programů, hájení stavovských zájmů či o individualizované adresné působení na 
skupiny a jednotlivce zasažené válkou materiálně, mutací svých podnikatelských strategií, psychicky aj. Zkrát-
ka, své nezastupitelné místo bude mít na konferenci i líčení prostých lidských osudů. Uváděný namátkový 
výčet jen naznačuje možnosti tematického vymezení referátů. Nepochybujeme o tom, že participanti setkání 
obohatí problematiku o řadu dalších podnětných aspektů. Organizátoři je vděčně přijmou. 
Výstupy budou uveřejněny ve formě vědeckých studií v kolektivní monografii vydané Národním zemědělským 
muzeem s. p. o. ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Organizační výbor konference 
se těší na Váš zájem a podnětnou spolupráci.
Jazyk příspěvků: čeština, slovenština, němčina, angličtina (tlumočení nebude zajištěno).



Od meče zpět k pluhu
From the sword back to the plough

Call For Papers For an International Cross-disciplinary Science Conference Countryside, Peasant 
and War in Central Europe in the Modern Era. From Wars of the 16th Century until the Cold War.

War and conflict usually have a profound impact on all segments of society. Their destructive potential increases with 
the appearance of clashes of vast armies. The core of the conflict tends to be the result of existing regional, social, cul-
tural, and other conditions. In modern times, indirect consequences of wars are often greater than the direct damage 
caused by war operations. Rivers of blood go hand in hand with rivers of tears. Vast material damage goes hand in hand 
with other kinds of destruction. Territorial gains and losses of states, reparations, etc. are the subject of many books 
which deal with the history of wars. Historical literature also describes the experience of war. Less attention, however, 
has been paid to the unwilling participants of these events, to people who lost their lives, their loved ones, health, live-
lihood, social support, or property accumulated over generations due to war or its consequences. 
Major wars, however, do not affect all strata of society in equal measure. The planned international conference focuses 
on the countryside and its population. In many ways, wars tended to have a more pronounced impact on the rural po-
pulation than on the urban one. At a time when large armies were passing through the country, they often requisitioned 
food, laid waste to homesteads, looted, and raped, which is why farming population belonged to the hardest hit seg-
ments of society. Wars were accompanied by famines and epidemics yet in modern times (20th century), paradoxically, 
farmers could use war to solve some long-standing problems, such as settlement of debts. Even a brief glance at the 
existing academic historiography reveals that the farming population is rather neglected by scholars, though it is a very 
interesting group which appears usually in two roles, both as active and passive participants (victims) of war. 
For the planned conference, we invite contributions dealing with an unusually wide range of issues. We welcome pa-
pers on global subjects, such as direct and indirect impact of war on rural society, be it demographic, macroeconomic 
(agricultural production, state intervention in agriculture, production and distribution of foodstuffs, changes in prices 
of agricultural products, black market, etc.), or changes in group mentalities, formation of political goals and progra-
mmes, defence of farmers’ interests as well as the treatment of groups and individuals who were affected by a war in 
a material sense, such as changes in their business strategies, etc. In short, stories of particular individuals can also 
be represented at the conference. 
This short and rather random list only indicates some ideas about subjects which contributions could deal with. We are 
sure that participants will bring many new interesting aspects of the subject to our attention. We welcome it.
The papers presented at the conference will be published in the form of academic studies in a collective monograph 
which would be published by the National Museum of Agriculture in collaboration with the Faculty of Arts, Charles Uni-
versity in Prague. Conference organisers are looking forward to fruitful collaboration and many interesting papers and 
paper proposals. 
Language of Contributions: Czech, Slovak, German, English (interpreters will not be provided).



Vojenský hřbitov v Náchodě
Military cemetery in Náchod

Datum a místo konání:
Praha, 13. a 14. října 2016
Národní zemědělské muzeum s. p. o.
Kostelní 44, 170 00 Praha 7

Date and Place: 
13–14 October 2016 
National Museum of Agriculture s. p. o. 
Kostelní 44, 170 00 Prague 7

Organizační výbor / organizational comittee:
Jitka Balcarová
Eduard Kubů
Antonín Šimčík
Jiří Šouša


