
Zápis ze zasedání Českého národního komitétu historiků konaného dne 17. 12. 2009 
v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. v Praze 
 
Přítomni:   M. Bláhová, M. Hrubá, Z. Jirásek, J. Kocian, J. Pánek, O. Tůma, E. Šimek  
Omluveni: V. Bůžek, M. Hlavačka, L. Jan, T. Krejčík, J. Kumpera, M. Lenderová, K. Müller, 
                   S. Raková 
                  (P. Vorel 26. 10. 2009 zaslal rezignační dopis na členství v ČNKH) 
 
Program zasedání: 
 
1.  Informace o přípravě nominací členů do nového ČNKH (2010); personální záležitosti. 
2.  ČNKH a rekapitulace příprav české účasti na XXI. Mezinárodním kongresu historických 
     věd v Amsterodamu 2010. 
3.  XXI. Mezinárodní kongres historických věd v Amsterodamu 2010 – organizace, program, 
     české zastoupení na kongresu. 
4.  Různé. 
 
1.       Zasedání zahájil předseda Českého národního komitétu historiků prof. PhDr. Jaroslav Pánek, 
DrSc. V úvodu informoval o přípravě nominací členů do nového ČNKH (2010) a některých 
personálních otázkách. Seznámil přítomné s dopisem člena ČNKH prof. Petra Vorla z 26. října 2009, 
ve kterém prof. Vorel rezignoval na členství v ČNKH. Jako důvod prof. Vorel v dopise uvedl stávající 
souběh několika důležitých pracovních povinností, zejména pak obsahovou a programovou přípravu 
samostatné sekce („joint session“)  „Trade and Civilization“ na XXI. mezinárodním kongresu 
historických věd v Amsterdamu 2010, jejíž přípravou byl pověřen Českým národním komitétem 
historiků. 
Prof. Pánek poté pohovořil o přípravě nominací nových členů ČNKH v průběhu roku 2010, která bude 
realizována v průběhu roku 2010 v úzké součinnosti s výborem Sdružení historiků ČRN. Definitivní a 
výborem SH ČR schválený návrh na jmenovité složení nového Českého národního komitétu historiků 
předloží předseda SH ČR do konce roku 2010 předsedovi Rady pro zahraniční styky AV ČR, která při 
jmenování národních komitétů zastupuje Akademii věd ČR, jakožto zřizovatele národních komitétů, 
k projednání a schválení. Prof. Pánek upozornil, že  projednání a schválení návrhu na nové složení 
Českého národního komitétu historiků Radou pro zahraniční styky, umožní nejen zahájení vlastní 
činnost nově jmenovaného komitétu, ale také jeho zapojení do příprav X. sjezdu českých historiků, 
který se má konat v září 2011 v Ostravě, a do příprav na příští Mezinárodní  kongres historických věd, 
jehož konání lze přepokládat v roce 2015. 
 
2., 3.  Prof. Pánek navrhl spojit dva další body programu k tématu XXI. Mezinárodního kongresu 
historických věd v Amsterodamu 2010. Zrekapituloval krátce průběh příprav české účasti na 
mezinárodní kongres v Amsterdamu od roku 2006. Připomněl, že na základě výzvy sekretariátu 
CISH/ICHS z října 2008 zaslal Český národní komitét historiků začátkem února 2009 vedení 
CISH/ICHS jména zaregistrovaných českých organizátorů a referentů kongresových sekcí pro XXI. 
mezinárodní kongres historických věd (Amsterodam 2010). Zaregistrovanými českými organizátory a 
referenty kongresových sekcí pro XXI. mezinárodní kongres historických věd (Amsterodam 2010) 
byli pro sekci JOINT SESSIONS 10. Trade and Civilization from Ancient Times to Present Prof. Dr. 
Petr Vorel, PhD., pro sekci SPECIALIZED THEMES 1. Biography and Microhistory Contributors 
byli referenty Prof. Dr. Milan Myška, PhD. a Ass. Prof. Aleš Zárický, PhD. z FF Ostravské univerzity 
a Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., z FF Univerzity Palackého Olomouc. 
Dále prof. Pánek uvedl, že na základě výzvy sekretariátu CISH/ICHS z března 2009 zaslal ČNKH v 
červenci 2009 návrh nominace na nového člena výboru ICHS/CISH na období 2010 až 2015. Jedná se 
o návrh na nominaci vynikajícího slovenského historika, dlouholetého člena předsednictva Slovenské 
akademie věd a představitele Slovenského národního komitétu historiků a  též zkušeného organizátora 
mezinárodního vědeckého života pana PhDr. Dušana Kováče, DrSc. ČNKH tímto zároveň podpořil 
nominaci Slovenského národního komitétu historiků, který též jako kandidáta do nového výboru 
ICHS/CISH navrhuje výše jmenovaného váženého kolegu PhDr. Dušana Kováče, DrSc.  



Prof. Pánek dále připomněl možnost zaregistrování se na kongres v Amsterdamu na webové stránce 
organizátorů kongresu http://www.ichs2010.org/ (možnost linku též na webu ČNKH -  
http://www.cnkh.usd.cas.cz  Upozornil, že do 1. 5. 2010 je možné využít zlevněný registrační poplatek 
(240 EUR, studenti 120 EUR, poté 380/190 EUR), na webu kongresu je možné vyhledat řadu dalších 
informací – program ubytování, další akce apod. Sdělil, že do 22. února 2010 mohou být sekretariátu 
CISH být podány národními komitéty a zástupci přidružených organizací též návrhy na místo konání a 
organizátora XXII. Mezinárodního kongresu historických věd na rok 2015. 
V následné diskusi k tomuto bodu zazněly návrhy (prof. Pánek, prof. Bláhová, doc. Hrubá) zvážit, aby 
vzhledem k dostupnosti místa konání XXI. Mezinárodního kongresu historických věd v Amsterdamu 
byla nabídnuta zejména ze strany univerzitních či akademických pracovišť účast studentům a 
doktorandům (včetně zajištění dopravy) na kongresu.  
 
4.       Různé: 
Tajemník ČNKH doc. Kocian podal přítomným přehled o další činnosti ČNKH v roce 2009. 
Informoval o zaplacení členského poplatku ČNKH sekretariátu CISH na rok 2009 ve výši 800,- CHF; 
o zaslání aktuální informace o činnosti ČNKH do Bulletinu CISH 2009; o podílu ČNKH na přípravě 
nominací kandidátů pro volby do výboru Sdružení historiků České republiky, které proběhly v lednu 
2009. Připomněl, že v březnu a dubnu 2009 se ČNKH podílel na přípravě smlouvy o spolupráci mezi 
polským a českým sdružením historiků, která byla podepsána 24. dubna 2009 v Opavě. Smlouva se 
stala výrazným podnětem i garancí k rozšíření odborné, institucionální i publikační spolupráce mezi 
polskými a českými historiky - účast zástupců vedení SH ČR na sjezdu polských historiků v Olštýně 
v září 2009, výměna recenzních publikací.  
Doc. Hrubá upozornila, že byly vydány zbývající dva svazky protokolu IX. Sjezdu českých historiků 
ze září 2006 v Pardubicích, zároveň předala přítomným tyto výtisky.  
Doc. Kocian připomněl dvě smutné zprávy o úmrtí dvou významných historiků prof. R. V. Luži a 
Prof. Hanse Lemberga. Doc. Kocian připraví výroční zprávu za rok 2009 pro Radu pro zahraniční 
styky AV ČR. 
 
 
 
Praha, 17. 12. 2009                                                                           Zapsal: Jiří Kocian, tajemník ČNKH   
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                  www.cnkh.usd.cas.cz 
 
      
 


