
Vážení kolegové, dámy a pánové, 

dovolujeme si Vás pozvat na  

  

XXXII. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM 

 

konané na téma 

Voda v dějinách Moravy 

 

Člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technika – každodennost – rituály 

 

Datum konání:               22. – 23. října 2014 
 

Místo konání: mikulovský zámek 

 

Sympozium bude zaměřeno na podchycení úlohy vody v minulosti Moravy 

ze všech možných hledisek: voda jako nezbytná potřeba, zásobování 

vodou, povodně, využití vody v technice apod. Časově budou jednotlivé 

příspěvky omezeny rokem 2000, teritoriálně historickým územím Moravy.  

Náplň referátů není přesně stanovena, musí se pouze vztahovat 

k fenoménu vody, rámcově lze vybírat z následujících témat:  

1. Zásobování vodou 

2. Odvod vody (kanalizace) a její čištění 

3. Voda a katastrofy 

4. Voda a zemědělství (zavlažování, odvodňování a 

vysušování) 

5. Voda, rybníkářství a rybářství 

6. Voda jako dopravní cesta (vorařství, plavení dřeva, lodní 

doprava) 

7. Voda jako zdroj energie a její využití v řemeslné a 

průmyslové výrobě 

8. Voda jako obrana měst, hradů i zemských hranic 

9. Voda jako obrana před požáry 

10. Voda a rekreace 

11. Voda k praní, koupání a léčení 

12. Voda v právu, symbolice, náboženství a zvycích 

http://www.mza.cz/


Sympozium bude zahájeno ve středu 22. října 2014 v 9.00 hod. Jednání bude 

probíhat po celý tento den a v dopoledních hodinách ve čtvrtek 23. října 2014, 

poté bude sympozium ukončeno. 

Program bude rozdělen do několika po sobě jdoucích samostatných bloků dle 

výše uvedených okruhů. Vzhledem k širokému pojetí tématu a omezenému 

času pro jednání nebudou zařazeny hlavní referáty. 

Předpokládaná délka referátů je 15 minut. Pro potřeby sborníku, který bude ze 

sympozia vydán, je možný maximální rozsah 20-25 stran (včetně poznámek a 

podkladu pro resumé). Texty příspěvků pro pozdější sborník je nutno odevzdat 

v průběhu sympozia, nejpozději však do 31. prosince 2014, a to v digitální 

podobě podle pokynů pro odevzdání rukopisů, dodaných organizátory 

sympozia po přijetí přihlášky. Jednacím jazykem je čeština. 

Pro účastníky sympozia bude uspořádán ve středu 22. října 2014 společenský 

večer v zámeckém Gajdošově sále. 

Účastnický poplatek ve výši 400,- Kč bude použit na hospodářské zajištění 

sympozia a nezahrnuje náklady na stravování a ubytování účastníků. V případě 

Vašeho zájmu o účast na sympoziu vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete ji 

nejpozději do 31. července 2014 na adresu mikulovského archivu v tištěné 

nebo elektronické podobě. 

 

Přihláška i další informace jsou zde: http://www.mza.cz/xxxii-mikulovske-

sympozium 

 

 

Za organizátory: 

 

Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. 

ředitel SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově 

 

PhDr. Kateřina Smutná 

ředitelka MZA v Brně 

 

Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. 

předseda Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně 

 

Mgr. Petr Kubín 

ředitel Regionálního muzea v Mikulově 

Zámek 

692 01 Mikulov 
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