
olomouckých denárů 11. —12. století a M . Plaček shrnul ve svém příspěvku naše 
dosavadní znalosti o stavebně historickém vývoji Olomouckého hradu. Tradičně 
značnou pozornost věnovali referující tzv. Přemyslovskému paláci na bývalém Olo
mouckém hradě (již výše zmiňovaný V. Dohnal, A. Rozehnal, I. Hlobil) a E. Mazu
rová seznámila přítomné s novými zjištěními o vstupním portálu do Bratislavského 
hradu. 

Zasedání, kde odezněla řada příspěvků z různých oborů historických věd, ukázalo 
užitečnost podobných setkání, zejména nutnost intenzívně se dále složitou problema
tikou olomouckých, ale i moravských dějin 11. —13. století zabývat. 

ZDENEK MĚŘÍNSKÝ 

Vědecké zasedání Počátky měst v Čechách a na Moravě 

Dne 5. XII . 1990 se pod tímto názvem konalo setkání odborníků zabývajících 
se problematikou středověkých měst. V úvodním referátu J. Kejř podrobně rozebral 
původ městského a trhového práva v našich zemích a hlavní výsledky studia středo
věkých měst v Čechách i na Moravě shrnul F. Hoffmann, jenž zdůraznil zejména 
nutnost strukturálního pohledu na celý městský organismus a aspekty metodologic
ké. J. Žemlička věnoval pozornost terminologickým otázkám spojeným se vznikem 
městských obcí a Z. Měřínský spolu s L . Sulitkovou informovali o výsledcích studia 
moravských a slezských středověkých měst během zhruba posledního dvacetiletí 
s důrazem na počáteční období vzniku a výsledky archeologických výzkumů. Téma
tem referátu J. Smetany byla problematika historické a sídelní geografie i stavebně 
historických a urbanistických aspektů — rozbor vypovídací hodnoty půdorysu českých 
středověkých měst. Na závěr T. Velímský zhodnotil podrobně přínos archeologického 
bádání při řešení otázek geneze českých středověkých měst (např. Děčín, Plzeň, 
Most atd.; z Moravy Žďár nad Sázavou). 

K prosloveným referátům odeznělo i několik diskusních příspěvků, z kterých 
jmenujme alespoň J. Bakalu. Upozornil na některé nové názory o filiaci městských práv 
na severní Moravě a ve Slezsku, kde se projevuje samostatný proud práv hlubčických, 
vycházejících z magdeburské velkorodiny. V závěru zdařilé akce organizované Histo
rickým ústavem ČSAV v Praze informoval J. Zemlička o připravovaném projektu 
Repertoria českých a moravských měst doby přemyslovské, jež by mělo přinést 
ucelené poznatky a údaje o městech, městečkách a tržních osadách v českých zemích 
z různých hledisek historických, právně historických, sídelně geografických, archeo
logických i dalších. 

ZDENĚK MĚftÍNSKÝ 

Odborný seminář 800 let premonstrátského kláštera v Louce u Znojma 

Zasedání se uskutečnilo dne 14. XI . 1990 ve Znojmě a bylo zde předneseno 
několik zajímavých příspěvků věnovaných jak širší problematice doby zakladatele 
kanonie Konráda II. Oty a jeho úlohy v dějinách přemyslovské dynastie (J. Zem
lička), tak i referátů a koreferátů zabývajících se speciálně louckým klášterem. H . Kr-
míčková [rekonstruovala na základě diplomatického materiálu i klášterní tradice 
posloupnost nej starších louckých opatů od založení kláštera v roce 1190 až do počátku 
14. století. Součástí velmi zdařilé akce organizované Jihomoravským muzeem ve 
Znojmě byla i exkurze do prostor bývalého kláštera a konventního kostela s kryptou. 

ZDENĚK MĚftlNSKV 
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