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Druhý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který se uskuteční 10. a 11. dubna 2013
a ponese podtitul Proměny hranic, navazuje na předchozí setkání doktorských studentů a mladých
vědeckých pracovníků zabývajících se evropskými dějinami dvacátého století. Zazní zde příspěvky
zaměřené nejen na posuny hranic mezi státy či mezi rozsáhlejšími celky v geopolitické či mezinárodní
rovině, ale i ty, které budou dále sledovat proměny hranic na sociálně-hospodářské nebo kulturní
úrovni. Proměnami hranic se rozumí jejich vznik a zánik, posouvání, překonávání a celkově fenomén
proměnlivosti hranic, který se odrazil v samotném vnímání hranic. To vše v mezinárodním rozměru
a mezinárodních souvislostech.

Harmonogram

10:00-11:20

Prezentace účastníků

11:20-11:50

Slavnostní zahájení

prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Mgr. Václav Božek, CSc.
Mgr. Jaroslav Kadlec

11:50-12:00

Úvodní slovo

doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.

10. dubna 2013
12:00-14:00

12:00

12:20

A/1:

Utváření hranic ve střední a východní Evropě I

Moderátor:

Mgr. Jaroslav Kadlec, Mgr. Alexandra Řeháková

Mgr. Štefánia Kováčová

Formovanie ukrajinských hraníc v rokoch 1917–1921 v interakcii
s politickým vývojom

Filozofická fakulta
Prešovská univerzita
Prešov

Ukončenie prvej svetovej vojny sa nieslo v duchu vytvárania nových štátov
a túžbe po nezávislosti. Medzi takéto krajiny patrila aj Ukrajina. Územie
Ukrajiny bolo pred prvou svetovou vojnou rozdelené medzi viaceré štáty.
V jednotlivých častiach ukrajinského územia sa postupne vytvárali politické
orgány presadzujúce požiadavky ukrajinského národa. Jednou z myšlienok
ukrajinských politikov bolo aj vytvorenie jednotnej samostatnej Ukrajiny.
Formovanie týchto zjednocovacích politických procesov samostatnosti sa stalo
prioritou v ukrajinskom národnom hnutí počas rokov 1917–1921.

Mgr. Luciána Hoptová

Utváranie hraníc Bieloruska v rokoch 1919–1921 – vzájomná interakcia
s vnútropolitickým vývojom

Filozofická fakulta
Prešovská univerzita
Prešov

Dňa 1. januára 1919 bola oficiálne vyhlásená Bieloruská sovietska socialistická
republika, ktorá sa následne spojila s Litovskou sovietskou socialistickou
republikou. Do vývoja spoločného federatívneho zväzku, Litovsko-bieloruskej
sovietskej socialistickej republiky vyhlásenej 27. februára 1919, zasiahol nový
medzinárodný faktor – Rusko-poľská vojna. Vojenský konflikt
medzinárodného charakteru mal dopad aj na vnútropolitický vývoj Bieloruska,
ktorého výsledkom bolo v roku 1921 rozdelenie územia Bieloruska na dve
časti. Vo východnej časti Bieloruska bola opätovne obnovená sovietska
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socialistická republika, západná časť Bieloruska pripadla Poľsku. Cieľom
príspevku je analýza vnútropolitického vývoja v Bielorusku v rokoch 1919–
1921 s dôrazom na formovanie hraníc Bieloruska.
12:40

13:00

Mgr. Tomáš Řepa

Odsuny národů východní Evropy po skončení druhé světové války
a jejich vliv na banderovské hnutí

Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Brno

Po skončení druhé světové války byla národnostní situace ve východní Evropě
velmi nepřehledná. Evropa byla vyčerpaná právě skončenou válkou, jednotlivé
státy získaly nové hranice podle toho, jak se vyvinula bojová situace na
samotném konci války. Tento stav však nereflektoval rozmístění jednotlivých
národnostních menšin na území východní Evropy, i proto docházelo k dalším
rozepřím a krveprolitím. Zejména ukrajinští nacionalisté se nehodlali smířit
s novými hranicemi a vedli boj s Polskem i Sovětským svazem za vznik
samostatné Ukrajiny. Radikální řešení nejrůznějších konfliktů se našla
v odsunech národnostních menšin, Ukrajinců, Poláků a Rusínů a právě na
jejich průběh a dopady se zaměřuje tento příspěvek.

Mgr. Denis Žernov

Ukrajina – promýšlení hranic

Filozofická fakulta
Karlova univerzita
Praha

Příspěvek se zaměřuje na problematiku vzniku hranic Ukrajiny, ukazuje, jakým
způsobem jsou vnímány a jakou roli hrají v státotvorném procesu Ukrajiny.
Za prvé je zde využit historiografický přístup, který umožňuje pochopit
rozdílnost dvou částí Ukrajiny – východu a západu (včetně euro-integračních
snah Západu a tendenci k post-sovětské integraci Východu). Za druhé se
budeme zabývat kulturními a mentálními hranicemi, které vytvářejí současné
státotvorné ukrajinské identity. Dospíváme k závěru, že nesprávně vyznačené
hranice mohou omezovat rozvoj států, především nově vzniklých – což je
případ Ukrajiny.

13:20-14:00

Diskuse

14:00-14:15

Přestávka na kávu

14:15-16:20

A/2:

Utváření hranic ve střední a východní Evropě II

Moderátor:

Mgr. Jiří Pokorný, Mgr. Věra Bystrianská

Mgr. Agata Matysiok

Polish – Slovak border in Polish historiography

Faculty of History and
Pedagogy
University of Opole
Opole

The article shows how Polish historiography presents the Polish – Slovak
relations according to the problem of the border. The author tries to draw
a picture of Polish – Slovak border’s conflicts. She writes about political and
social aspects of the conflicts, like the problem of families, schools,
administration, etc. The article focuses mainly on the first half of the 20 th
century. It also shows how Polish historiography describes the results of the
conflicts.

Pawel Markiewicz, MA.

The Reaction of US Polonia to the Handling of the “Polish
Question,” 1939–1945

Faculty of History
Jagiellonian University
Krakow

The focus of my work will be the reaction of the Polish-American
community, an ethnic community which numbered some 6 million during
the war, to President Franklin D. Roosevelt’s handling of the Polish
territorial issue and changes during World War II. What emerged were three
Polish camps which lobbied Roosevelt regarding Poland. Within the PolishAmerican community, a small group of pro-leftist Poles grew and were
quickly regarded as the group which most closely represented the interests
of all Polish-Americans, particularly because they believed that the post war
Polish state had no authority to territory in the east (with centres in Vilnius
and Lwow) – very similar to Stalin’s outlook of any post war Polish state.
However, in order to garner the support of Polish-American voters,
Roosevelt continued to ensure Polish-Americans that Poland would emerge

14:15

14:35
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from the war ‘undiminished,’ which to them was the equivalent of the pre
war Polish state.
14:55-15:15

Diskuse

15:15-15:20

Krátká přestávka

15:20

Mgr. Jaroslav Kadlec

Linie Dmowského a Těšínská otázka

Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Brno

Ke konci první světové války bylo zřejmé, že dojde k obnovení polského
státu, ale nikdo přesně netušil, která území by měla být začleněna do jeho
hranic. Jedinou osobou, která měla představu o podobě polských hranic, byl
Roman Dmowski, který prosazoval koncepci tzv. velkého Polska, známou
jako Dmowského linie. Uvnitř této linie se nacházela také větší část
Těšínského knížectví, které si nárokovalo i Československo. V příspěvku se
zaměřím na problematickou část koncepce Dmowského linie, dále jak
Dmowski pohlížel na území Těšínska a jak charakterizoval Čechy.

Mgr. Aleš Binar

Hlučínsko, Hlubčicko a Ratibořsko v československo-polských
vztazích v letech 1945 až 1947

Fakulta ekonomiky
a managementu
Univerzita obrany
Brno

Příspěvek se zabývá regiony Horního Slezska a jejich postavením v rámci
československo-polských vztahů v letech 1945 až 1947, s důrazem na vývoj
ve druhé polovině roku 1945. Studie je založena na konceptu, že regiony
a diplomacie se nacházejí v komplementární vazbě. Z tohoto důvodu se
studie pokouší o prolnutí regionálního přístupu s pojetím mezinárodních
vztahů jako diplomatického soupeření, přičemž obě roviny tvoří konstitutivní
prvky trans-nacionálního poměru. Na obou rovinách je předmětem analýzy
jednak „narativ“ prostorových/státních a etnických hranic za situace jejich
zpochybnění, jednak politický diskurs, zejména prvky legitimizace územních
pretenzí.

15:40

16:00-16:20

Diskuse

16:20-16:30

Přestávka na kávu

16:30-18:25

B:

Na periferii aneb kde leží hranice Evropy

Moderátor:

Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D., Mgr. Ondřej Haváč

Mgr. Jana Musilová

Vznik Turecké republiky: transformace, sekularizace, modernizace
a vliv západu

Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Brno

V roce 1923 vznikla Turecká republika, která se distancovala od všeho
starého a nemoderního resp. od toho, co reprezentovala Osmanská říše.
Vznikem Turecké republiky došlo k posunu hranic a to nejen z hlediska
geografického, ale i z hlediska politického, právního, hospodářského
a i kulturního, a to vše v mezinárodním měřítku. Vznik Turecka představoval
geografickou proměnu hranic, dále došlo k transformaci právního systému
země (švýcarský model: občanský zákoník 1926, italský model: trestní
zákoník a německý model: obchodní zákoník). Přijetí dalších západem
inspirovaných reforem podpořilo a prohloubilo modernizaci a sekularizaci.
Vznik Turecké republiky lze považovat za zcela zásadní posun hranic jak
v oblasti geopolitické, sociální a hospodářské, tak i kulturní, a to směrem
prozápadním.

Benjamin Tallis, MA.

A Moveable East: Lines, Traces and Tidemarks in the Borderscapes
of the Enlarged EU & the ‘Eastern Neighbourhood’

School of International
Relations and Diplomacy
Anglo American University
Praha

As borders have slipped their national-territorial leash it has become
necessary to rethink the ways that we imagine them, where we look for them
and how we understand the spatial, temporal and social powers that create
and contest them and which they operationalise. However, borders still take
place, although not necessarily over the same duration or with the same

16:30

16:50
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materiality that they were classically imagined to have. Following Sarah
Green’s (2009) conceptualisation of borders in various forms, this paper
draws on ethnographic fieldwork to identify “Lines, Traces & Tidemarks” in
the Borderscapes of the enlarged EU & its ‘East’ and how these have been
shaped by the very present pasts of histories and memories of the 20th
century.
17:10-17:30

Diskuse

17:30-17:35

Krátká přestávka

17:35

Mgr. Jiří Pokorný

Hranice evropské identity a Norsko

Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Brno

Určujícím faktorem pro to, zda lze nějakou zemi považovat za součást
většího geopolitického celku, v tomto případě Evropy, není jen její
geografická poloha, ale i sounáležitost obyvatel země s myšlenkou takovéto
příslušnosti. Norsko již v roce 1961 úspěšně žádalo o členství v EHS podle
čl. 237 Smlouvy o založení EHS, kde se praví: „Každý evropský stát může
požádat, aby byl přijat za člena Společenství.“ Tím bylo Norsko jednoznačně
označeno za evropský stát. Cítí se však samotní Norové součástí Evropy?
Kde vidí hranice Evropy a kam řadí svou zemi? Příspěvek se bude v tomto
ohledu zaměřovat na bourání a stavění hranic v Evropě a na dvojí vnímání
příslušnosti ke geopolitickému či kulturně-historickému celku.

Mgr. Jitka Jindřišková

Vietnamská válka v norské kultuře – téma překračující hranice

Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Brno

Studie se zabývá obrazem Vietnamské války v norské kultuře 60. a 70. let 20.
století. Toto období se v Norsku, podobně jako v jiných zemích Západu, pojí
s tzv. hnutím mladých, které se vymezovalo vůči starším generacím
a kritizovalo zahraniční politiku velmocí, zejména USA. Nejsilnější protesty
se týkaly norského členství v NATO, jaderných zbraní a války ve Vietnamu.
Nedílnou součást protestního hnutí představovala kulturní scéna, jejímž
prostřednictvím mladá generace vyjadřovala své pocity a názory. Studie si
vybírá dílčí téma – Vietnamskou válku, na němž ukazuje provázanost
jednotlivých kulturních odvětví (literatura, výtvarné umění, hudba, film).
Nastínění situace v jiných zemích Západu pak umožňuje pohlížet na dění
v Norsku v mezinárodním kontextu.

17:55

18:15-18:25

Diskuse

18:25-00:00

Večeře a společné posezení u vína
11. dubna 2013

9:00-11:35

9:00

C:

Hranicí rozdělení i spojení

Moderátor

Mag. phil. Adrian Portmann, Ph.D., Mgr. Lenka Pokorná Korytarová

Mgr. Tibor Dohnanec

Mesto rozdelené hranicou. Život mesta Komárno od konca prvej
svetovej vojny do 1. júla 1919

Filozofická fakulta
Prešovská univerzita
Prešov

Len málo miest na Slovensku sa vyznačuje takou bohatou históriou ako
Komárno. V dejinnom vývoji zohrával kľúčovú úlohu tunajší hrad, neskôr
pevnostný systém, ktorého múry boli svedkami viacerých slávnych udalostí.
Moja prednáška bude venovaná udalostiam v Komárne po skončení prvej
svetovej vojny s dôrazom na poslednú bojovú udalosť, v ktorej hral úlohu aj
tunajší pevnostný systém. Po skončení vojny mal Dunaj predstavovať novú
hranicu medzi ČSR a Maďarskom, tým pádom malo byť mesto Komárno,
ale aj samotný pevnostný systém rozdelený na dve polovice. V prednáške by
som chcel predstaviť najdôležitejšie udalosti v Komárne v rokoch 1918–
1919, od ukončenia vojny po podpísanie prímeria medzi ČSR a Maďarskou
republikou rád 1. júla, s dôrazom na boje na novovytvorenej hranici, hlavne
na neúspešný útok proti Komárnu z prelomu apríla a mája 1919.

6

9:20

PhDr. Tomáš Bandžuch

Nezávislá spišská republika – idea Švýcarska v srdci Slovenska

Filozofická fakulta
Karlova univerzita
Praha

Příspěvek si klade za cíl interpretaci neúspěšného pokusu slovenských
Němců z podzimu 1918 vytvořit v hranicích uherské Spišské župy
samostatný stát z hlediska toho, zdali se jednalo o reálný projekt, či zda byla
tato snaha předem odsouzena k neúspěchu pod vojenským tlakem
Československa, Maďarska a Polska. Součástí příspěvku bude jak stručný
popis geneze dané idey, tak i popis celé reálné existence daného útvaru.
Závěr pak bude tvořit zhodnocení vlivu tohoto pokusu na konstituování
mladého československého státu v této oblasti i na německé iredentistické
hnutí, jež se rozvíjelo i v letech následujících.

9:40-10:00

Diskuse

10:00-10:05

Krátká přestávka

10:05

Mgr. Michal Škerle

Proměny státní hranice v československém zákonodárství po únoru
1948

Právnická fakulta
Masarykova univerzita
Brno

Příspěvek představí proměnu právního vnímání státní hranice
v československé legislativě v letech po únoru 1948, se všemi důsledky, které
měly vliv na její propustnost, respektive i na její podobu. Autor se bude
věnovat především vztahu občanů a státní hranice, tedy jakým způsobem
bylo možné se přes ni dostat, co pro to občané mohli udělat a jak to bylo
složité. Záhy po únoru 1948 nastaly oproti prvorepublikovému stavu velké
změny. Totalitní režim postupně začal znemožňovat běžný přechod hranic
a obyvatelé Československa se tak stávali vězni ve vlastní zemi. Kromě
samotné podoby hranice se bude příspěvek věnovat především nelegálnímu
přechodu státní hranice, tak jak byl upraven v Zákoně na ochranu lidově
demokratické republiky a později v Trestním zákoně.

Mgr. Ondřej Haváč

Doma za hranicemi: vídeňští Češi za železnou oponou

Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Brno

Tento příspěvek se věnuje tématu, které zdánlivě nesouvisí s hranicemi
a jejich proměnou. Je jím vnímání domova lidmi, kteří byli nuceni (nebo se
dobrovolně rozhodli) opustit své bydliště po srpnové invazi v roce 1968
a kteří se následně usadili v hlavním městě Rakouska. Na příkladu této
skupiny, respektive některých jejích členů, kteří se velmi úspěšně začlenili do
majoritní rakouské společnosti, budou představeny psychologické aspekty
emigrace a následné integrace v novém prostředí. Co znamenalo a kde se
nacházelo „doma“ pro Čechy žijící ve Vídni? A bylo opravdu za hranicemi?

Mgr. Martin Hromek

Francouzi v Československu v roce 1963. K symbolice návštěv
osobností v mezinárodních vztazích

Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Brno

Československo na sklonku roku 1963 přehodnotilo svůj doposud odmítavý
postoj ke smluvnímu zastřešení svých styků s Francií v oblasti kultury.
V tomto období tedy došlo k významnému posunu ve francouzskočeskoslovenských kulturních vztazích. Vedle analýzy politického kontextu
tohoto předělu se příspěvek pokusí vyhodnotit, jakou důležitost hrály v době
studené války návštěvy francouzských intelektuálů (Jean-Paul Sartre, Roger
Garaudy) a dalších osobností (Maurice Bokanowski) v zahraniční kulturní
politice Československa a obecně v kulturním životě země.

10:25

10:45

11:05-11:35

Diskuse

11:35-13:00

Přestávka na oběd

13:00-15:35

D/1:

Hranice jihovýchodní Evropy imaginární a skutečné I

Moderátor:

Mgr. Jana Hrabcová, Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

Petar Bagarić, MA.

Competing for control over the city of Pula 1945–1947 – struggle
between Italy, Yugoslavia and Allied Military Government

13:00
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13:20

13:40

Faculty of Philosophy
University of Zagreb
Zagreb

The paper focuses on the city of Pula and its status in the period 1945–47.
Italy, Yugoslavia and Allied Military Government (run by US and UK) were
the three main players competing for control over the city. Their efforts
to gain control over the city will be presented. The paper follows the shifting
borders and their impact through first Yugoslav occupation in May/June
1945, Allied military occupation between June 1945 and September 1947 and
final transfer of the city to Yugoslavia based on the Paris Peace Treaty.
Ethnic, economic and political relations in the city and their correlation with
shifting border are taken into account and explained.

Lidija Barišić Bogišić,
MA.
Faculty of Philosophy
University of Zagreb
Zagreb

Be another (different) in the Kingdom of SHS

Mgr. Milan Balaban

Changes of borders after WWI and their influence on economic
exchange among newly emerged countries of former Austro-Hungary

Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Brno
–
University of Banjaluka
Banja Luka

After the World War I economic space of the former Austro-Hungarian
Empire was fragmented into several states. Industry which was made for the
Empire of 50 millions of inhabitants, as for example the industry in Czech
lands, ended up in a small state which was cut off from goods and raw
materials of the main markets. Following the example of Czechoslovakia
and Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians (later Kingdom of
Yugoslavia) we want to deal in our paper with a question: how the states and
markets adjusted for the new circumstances and how this economic space
and cooperation recovered and existed during the interwar period?

The breakup of Austro-Hungarian Monarchy in 1918 led to a creation of
the new states in Europe. In Southeast Europe was created the state with
South Slavic character - the Kingdom of Serbs, Croats and
Slovenians/Yugoslavia, as a reaction to the attempts of germanization and
hungarization. The new state created on the base of the „South Slavic
chauvinism“, broke up the existing social and cultural relations in the mixed
communities. What effects had newly formed state on the nationalities that
were not included into proclaimed „ three names of the same tribe people“,
will be analyzed in a trace analysis of one very ethnic and confessional mixed
area in Croatia, administrative district of Vukovar in Syrmia (1918–1920).

14:00-14:30

Diskuse

14:30-14:35

Krátká přestávka

14:35

Mgr. Uroš Lazarević

Yugoslavia: After the Dream. Imaginary Borders and Future Wars

Filozofická fakulta
Karlova univerzita
Praha

A dream of the unity of the South Slavs found its first expression in 1918
with the birth of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, but ended in
blood spread of the Second World War in 1941. Yugoslavia was resurrected
in 1945 and rebuilt as the communist state. The downfall of the Berlin Wall
in 1989 and following collapse of the Soviet Union triggered a chain reaction
across the communist world, including Yugoslavia. The dissolution of the
Yugoslav state and ensuing civil wars for imaginary borders resulted in new
geopolitical reality of today, which however does appear to be a phase of
an unfinished process..

Mag. Anamarija Lukić

Catholic parishes of northern Slavonia and southern Baranja between
two dioceses

Institute of Social Sciences
Ivo Pilar
Osijek

After the liberation from the Turks the catholic parishes in northern
Slavonia and southern Baranja region which belonged clericaladministratively to the Diocese of Pécs. However, because of their
geographical position and ethnic conditions these parishes were more
connected to the Diocese of Đakovo or Bosnia and Srijem. The issue of
incorporating these parishes was initiated in 1852 by bishop Strossmayer
(but it was just particularly solved) after the formation of the Kingdom of
Serbs, Croats and Slovenians and after the change of the state border. After

14:55
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introducing the apostolic administrations in 1923, northern Slavonia and
southern Baranja region was de iure incorporated to the diocese of Đakovo or
Bosnia and Srijem in 1972.
15:15-15:35

Diskuse

15:35-15:45

Přestávka na kávu

15:45-17:15

D/2:

Hranice jihovýchodní Evropy imaginární a skutečné II

Moderátor:

Mgr. Martin Hromek, Mgr. Petr Svoboda, Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

Mgr. Hana Hlaváčová
PhDr. Vladimír Naxera

Slovinsko a střední Evropa (aneb Jak Slovinsko z impéria do impéria
putovalo)

Katedra mezinárodních
vztahů a evropských studií
Metropolitní univerzita
Praha

Na případě Slovinska můžeme pozorovat posuny v chápání mentálních
hranic prostoru střední Evropy. Na střední Evropu můžeme nahlížet různě
a její podoba se v průběhu 20. století výrazně proměňovala. Slovinsko
vstupovalo do 20. století jednoznačně jako součást střední Evropy, jelikož
náleželo do Rakouska-Uherska. Krátce po začátku století se po boku
ostatních jihoslovanských oblastí zařadilo díky výsledkům první světové
války do jiného multietnického celku, do královské Jugoslávie a v tomto
státním útvaru zůstalo i po vzniku socialistické Jugoslávie, kdy můžeme díky
vnitřní federální struktuře poprvé zaznamenat stát s názvem Slovinsko.
V Jugoslávii (a tedy bezpochyby mimo region SE) zůstalo Slovinsko až do
jejího rozpadu. A v 90. letech zaměřil tento mladý demokratický stát svoji
snahu směrem k poslednímu „impériu“, tentokráte Evropské unii, v jejímž
rámci se posouvá více do středu Evropy.

15:45

Filozofická fakulta
Západočeská univerzita
Plzeň

16:05

16:25

Mgr. Jana Hrabcová

Italsko-jugoslávský spor o hranice jako jeden z problémů evropské
politiky v meziválečném období

Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Brno

Příspěvek se zabývá otázkou sporů o hranici mezi Italským královstvím
a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců (Královstvím Jugoslávie)
v meziválečném období. Tento bilaterální spor měl celou řadu příčin a také
důsledků nejen v domácí, ale především v mezinárodní politice. Cílem
příspěvku je zmapovat vývoj italsko-jugoslávského hraničního sporu, ukázat,
jak byl tento spor ovlivňován postojem velmocí a spojeneckých zemí,
a analyzovat jeho dopad na mezinárodní politiku v Evropě v období mezi
dvěma světovými válkami.

Mgr. Martin Mejstřík

Svobodné území Terst a jeho strategická role na začátku studené války

Fakulta sociálních věd
Karlova univerzita
Praha

Příspěvek pojednává o formování Svobodného území Terst po druhé
světové válce a analyzuje jeho vývoj a vliv na mezinárodní dění na počátku
studené války. Popsáno bude vytvoření zón A a B pod správou Rady
bezpečnosti OSN vycházejících z původního návrhu britského generála
Morgana a jejich následné rozdělení mezi Itálii a Jugoslávii, nejdříve de facto
v roce 1954 Londýnským memorandem a poté definitivně de iure v roce
1974 Smlouvou z Osima. Bude ukázána důležitá strategická hodnota území
Terstu jakožto nejvýznamnějšího přístavu na Jadranu pro oba soupeřící státy.
Rovněž bude analyzována role, kterou v tomto procesu sehrály světové
mocnosti, zejména Spojené státy a Velká Británie. Část příspěvku bude také
věnována vlastnímu fungování a samosprávě Svobodného území v letech
1947–1954.

16:45-17:15

Diskuze

17:20-17:30

Slavnostní ukončení

Mgr. Lenka Pokorná Korytarová
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Místo konání konference
Velký zasedací sál Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5

Dopravní spojení
Na zastávku Česká se dostanete tramvají č. 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 (ze zastávky Hlavní nádraží směr
Česká jedou tramvaje 4, 9, 12) a trolejbusem č. 32, 34, 36, 38, 39.

Kontaktní údaje
Internetové stránky:

www.historiaeuropeana.eu

Kontaktní email:

historia.europeana@seznam.cz;
j.pokorny@mail.muni.cz (Jiří Pokorný)
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Poznámky

