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Výzva autorům: 
Ústav českých dějin a Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK připravují 
v rámci grantového projektu GAČR Královská Horní Lužice. Panovnická reprezentace – mechanismy 
vlády – symbolická komunikace 1319/29–1635 tematické číslo časopisu Historie – Otázky – Problémy, 
které naváže na již šestnáctiletou tradici konferencí věnovaných korunním zemím v dějinách 
českého státu. V únoru 2018 se bude v této souvislosti pořádat také mezinárodní workshop, na 
němž promluví čeští, němečtí a polští odborníci.  

Stati, které vyjdou v HOPu 1/2019, se budou věnovat mocensko-politické prezentaci a 
reprezentaci českých králů v tzv. vedlejších zemích České koruny, tj. v Lužicích a ve Slezsku, ve 
středověku a raném novověku. Česká koruna patří k těm státním útvarům, které vznikly na 
základech středověkých státoprávních vazeb mezi panovníkem centrální země, v daném případě 
českým králem, a jiným svébytným regionem (historickou zemí). Úloha panovníka jako 
v podstatě jediného relevantního reprezentanta vzniklého celku zůstala zachována i v raném 
novověku, protože se nevytvořila žádná adekvátní stavovská instituce, která by reprezentovala 
tento poměrně volný svazek zemí, pro nějž se v poslední době prosazuje pojem konglomerátní 
stát. Proto je důležité sledovat mechanismy konkrétního vykonávání královské vlády, v jejichž 
rámci se panovnická moc a konkrétní země setkávaly. Patřila k nim jak linie nejvyšší správy, tak 
rozmanité formy reprezentace panovníka a v neposlední řadě jeho holdovací a jiné cesty po 
zemích České koruny. 

 
Tematické okruhy: 

 Pobyty českých panovníků v Lužicích a ve Slezsku 

 Úředníci jmenovaní českým králem v Lužicích a Slezsku  

 Odraz působení českých králů v Lužicích a Slezsku v literárních pramenech 

 Vizuální reprezentace českých panovníků v lužickém a slezském umění a architektuře 
 
Za redakci časopisu 
 
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 
Kontakt: hop@ff.cuni.cz 
web: http://ucd.ff.cuni.cz/veda-a-vyzkum/historie-otazky-problemy/ 
 
Obecné pokyny pro autory příspěvků: http://ucd.ff.cuni.cz/veda-a-vyzkum/historie-
otazky-problemy/486-2/ 
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