
Bývalé poddanské město Přeštice se nachází v jihozápadních Čechách na půl cesty mezi královskými 

městy Plzeň a Klatovy. Bylo založeno kladrubským klášterem pravděpodobně ve 2. polovině 13. století a 

představovalo a dosud představuje lokální centrum jižního Plzeňska (v období samosprávy po roce 1850 bylo 

okresním městem). 

Téma poddanských měst nebylo dosud pro české země souhrnně zpracováno. Publikované dílčí 

výzkumy, zvláště po roce 1989, však ukazují, že toto téma neleží na okraji zájmu historiků a dalších badatelů. Z 

mezioborových konferencí, věnujících se urbánní tématice či přímo městům poddanským, lze jmenovat 

pardubickou konferenci Česká města v 16.–18. století (1990), vědecký seminář Kultura každodenního života 

českých a moravských měst v předbělohorské době (České Budějovice, 1990), ústeckoorlickou konferenci z roku 
1995 zaměřenou na poddanská města (Poddanská města v systému patrimoniální správy), prostějovskou 

konferenci Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (1995), seminář 

v Mariánské Týnici Gryspekové a předbělohorská šlechta – Kralovice a poddanská města (1997), odborné 

symposium, konané v Příboře v roce 2001 (Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a 

industrializaci), a konečně bilanční konferenci Archivu hlavního města Prahy Města ve středověku a raném 

novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí (2011). 

 

V návaznosti na předloňskou úspěšnou konferenci věnovanou hradu Skála se Dům 

historie Přešticka, Spolek pro záchranu historických památek Přešticka a spolek Genius loci 

českého jihozápadu opět rozhodly spojit síly a uspořádat ve spolupráci s městem Přeštice a 

Kulturním a komunitním centrem Přeštice II. mezioborovou přeštickou konferenci 2020, 

která bude zároveň i XVII. konferencí Genius loci českého jihozápadu. Konference pod 

názvem  

 

 

Poddanská města v českých zemích 

 

 
proběhne 21. a 22. září 2020 v konferenčním sále Kulturního a komunitního 

centra Přeštice, Masarykovo náměstí 311. První den bude věnován jednání, v němž chceme 

téma reflektovat v širším interdisciplinárním kontextu. Večer bude připraven kulturní 

program. Následující den v jednání pokračujeme, v případě zájmu zorganizujeme prohlídku 

Domu historie Přešticka, přeštického kostela a dalších památek Přeštic a okolí. 

 

V programu konferenčního jednání bychom rádi otevřeli témata týkající se fenoménu 

poddanských měst u nás i za hranicemi, a to jak v obecné rovině, tak i na příkladu konkrétních 

poddanských měst. V této souvislosti uvádíme výběr dílčích témat, která lze dále doplnit, či 

modifikovat. 

 

– Vývoj bádání o poddanských městech 

 

– Město nebo městečko? 

 

– Pojem „poddanské město“ či „vrchnostenské město“ 

 

– Kategorizace poddanských měst (ochranná – municipální města, rezidenční a 

nerezidenční poddanská města, poddanská města z hlediska vrchnosti: komorní, šlechtická, 

církevní atd.) 

 

– Komparace (poddanská a královská města, poddanská města a trhové vsi, 

poddanská města u nás a v zahraničí atd.) 



 

– Zakládání poddanských měst a jejich geneze 

 

– Právní výbava poddanský měst (privilegia, městská práva) 

 

– Vrchnostenská správa poddanských měst, samospráva poddanských měst, 

diplomatika, městské soudnictví 

 

– Majetek, hospodaření, hospodářský potenciál poddanských měst 

 

– Cechy v poddanských městech 

 

– Obyvatelstvo poddanských měst, měšťané 

 

– Poddanská města z hlediska urbanismu a architektury 

 

– Poddanská města a archeologie 

 

– Církevní správa, konfesionalita apod., mecenát v poddanských městech 

 

– Každodennost v poddanských městech 

 

– Festivity v poddanských městech 

 

– Kulturní život a potenciál poddanských měst, bratrstva, spolky 

 

– Působení významných osobností a jejich vliv na profilaci poddanského města 

 

 

Příspěvky přednesené na konferenci vyjdou v samostatném konferenčním sborníku. 

 

Organizace a technické zabezpečení konference: 

Vystoupení na konferenci je limitováno časem 20 minut, přičemž 5 minut z tohoto 

času by mělo být věnováno diskuzi. Přednášejícím bude k dispozici ozvučení, počítač a 

dataprojektor. 

 

Důležité termíny: 

do 30. 6. 2020 – odeslání přihlášky (v případě příspěvku včetně anotace) 

21.–22. 9. 2020 – konání konference 

do 31. 12. 2020 – odevzdání příspěvku do sborníku 

 

Konferenční poplatek: 

pro přihlášené 300 Kč (důchodci 150 Kč) 

pro aktivní členy Spolku pro záchranu historických památek Přešticka, spolku GL a 

návštěvníky z řad širší veřejnosti zdarma 

 

Individuální registrační poplatek zahrnuje registraci účastníka, organizační náklady 

konference, konferenční materiály a občerstvení. Nocleh, obědy a večeře si každý účastník 

hradí sám. Ubytovací a stravovací možnosti spolu s mapkou uvádíme v příloze. 

 



Konference bude zahájena 21. 9. 2020 v 10:00. Od 9:00 do 9:45 proběhne prezence 

účastníků. Předpokládaný konec jednání je plánován na 17:45. Jako obvykle je na pondělí 

večer připraven kulturní program, jehož náplň upřesníme. 

Do Přeštic se lze dopravit pomocí vlakového spojení Praha – Plzeň – Klatovy – 

Železná Ruda. Vlak z Prahy hl. n. odjíždí v 6:13 (Přeštice 8:06), nebo v 7:13 (Přeštice 9:06). 

 

Své přihlášky včetně stručné anotace zasílejte na adresu Dům historie Přešticka, 

Třebízského 24, 334 01 Přeštice,  nebo e-mailem na adresu: michal.tejcek@seznam.cz. 

 

 

  Mgr. Michal Tejček                                                                  PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D. 

Dům historie Přešticka                                                              Genius loci českého jihozápadu  
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Jak se k nám dostanete 

 

 

 
 

 

Seznam ubytovacích zařízení v Přešticích 

 

Hotel Volf 

Hlávkova 12 

tel.: 603 252 249 

http://www.hotel-volf.cz 

e-mail: info@hotel-volf.cz 

 

Hotel Sport 

tř. 1. máje 1094 

tel.: 739 562 469 

e- mail: 739 562 469 

http://www.hotelsportprestice.wz.cz 

 

Penzion U Franty 

Poděbradova 393 

tel.: 728 120 011, 724 388 598 

http://www.penzion-ufranty.cz 

e-mail: milus.krizova@seznam.cz 

 



Penzion U Šárů 

Stachova 259 

tel.: 602 319 263 

e-mail: penzion.sara@volny.cz 

http://www.penzionusaru.cz 

 

Pension Alfa 

Havlíčkovo nám. 257 

tel.: 777 855 069 

e-mail:jana@pension-alfa.cz 

http://www.pension-alfa.cz 

 

 

Kde se dobře najíte 

 

Pivovar a restaurace U Přeška 

Masarykovo nám. 311 

 

Restaurant Crossroad 

tř. 1. máje 515 

 

Restaurace Přeštická svině 

tř. 1. máje 1094 

 

Vietnamské bistro 

Komenského 103 

 

Pizzerie Venezia Tali 

Husova 83 

 

Restaurace Na Kosině 

Poděbradova 365 

 

Restaurace VERA 

Rybova 1124 

 

Cukrárna v Háječku (U Baxů) 

V Háječku 193 

(minutková kuchyně) 


