
 

Státní oblastní archiv v Třeboni  

připravuje na rok 2023 vydání  

16. ročníku periodického sborníku   

ARCHIVUM TREBONENSE, 

který bude věnován tématu  

PŘÍRODNÍ ŽIVLY 
 

CALL FOR PAPERS  
TÉMA  

Tematické zaměření recenzovaného sborníku bude reflektovat všechny čtyři přírodní živly (jednotlivě, nebo 
souhrnně), tedy oheň, vítr, vodu a zemi. Zaslané texty musejí primárně akcentovat význam daného živlu a využití 
jeho síly v dějinách. Možné okruhy otázek:  

• Hospodaření, průmysl a zemědělství (stoky, kanály, meliorace, zavlažování, rybníky, znečišťování, životní 
prostředí, eroze, žďáření, uhlířství, čistírny odpadních vod). 

• Využívání přírodní síly (mlýny, kovárny, hamry, plavení dřeva, elektrárny, doprava, osvětlení). 

• Katastrofy (požáry, povodně, vichřice, zemětřesení, sucho) a ochrana před nimi (požární prevence, 
hasičství, protipovodňová opatření, retenční nádrže, regulace toků, přehrady, pojištění, náhrady škod). 

• Instituce, organizace, věda a technika (dějiny jednotlivých oborů, meteorologie, odborné školství, 
osobnosti a jejich dílo). 

• Interpretace přírodních živlů ve filozofii a umění (malířství, sochařství, hudba, film, literatura).   

• Jazykověda, etnografie (místní a pomístní jména, příjmení, rčení, pranostiky, lidové zvyky). 

• Právo, legislativa a normy.   

 

PŘÍSPĚVKY 

Redakce přijímá původní, dosud nepublikované příspěvky k tématu 
sborníku od autorů z paměťových a výzkumných institucí i od soukromých 
badatelů. Mimo dané téma přijímá studie vycházející z pramenů 
jihočeských archivů a takové, které je vhodně doplňují. Vítány jsou také 
edice archivního materiálu. Zároveň si redakce vyhrazuje právo na výběr 
příspěvku podle ohlášené anotace. Součástí sborníku budou překlady 
anotací a klíčových slov do anglického jazyka, jež zajistí redakce. Každý 
článek posoudí dva recenzenti, kteří na něj vyhotoví nezávislé posudky. 

REDAKČNÍ RADA – KONTAKTY 
 

PhDr. Jiří Cukr (šéfredaktor) 
jiri.cukr@ceskearchivy.cz    

 

 

PhDr. Helena Adamcová 
helena.adamcova@ceskearchivy.cz  

 

Mgr. Markéta Hrdličková  
marketa.hrdlickova@ceskearchivy.cz  

 

Mgr. Tomáš Hunčovský, Ph.D.  
tomas.huncovsky@ceskearchivy.cz  

 

Mgr. Jakub Kaiseršat  
jakub.kaisersat@ceskearchivy.cz  

 

PhDr. Michal Morawetz, Ph.D. 
michal.morawetz@ceskearchivy.cz  

 

Mgr. Jiří Pešta 
jiri.pesta@ceskearchivy.cz  

 
 

Společný e-mail: 
redakce@ceskearchivy.cz  

 

TERMÍNY 

Do 31. 3. 2022 přihlášení 
příspěvku přes elektronický 
registrační formulář ZDE.  

Do 30. 11. 2022 odeslání 
hotového příspěvku na 
adresu redakce nebo 
konkrétního redaktora.  

 

DALŠÍ   

Informace o sborníku a pokyny pro 
autory (citační pravidla, úprava textu, 
přílohy) a všechna dosud vydaná čísla 
Archivum Trebonense na tomto 
odkazu:  

https://www.ceskearchivy.cz/sbornik-
archivum-trebonense/ 
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