
 

 

FORMY A PŘEMĚNY DIPLOMATICKÉ PRODUKCE 
V NOVOVĚKU VI 

Testamenty a pozůstalostní písemnosti v (raném) 
novověku (1526–1945) 

3. listopadu 2022 

Filozofická fakulta  Jihočeské  univerzity  v Českých Budějovicích, 

Branišovská 31a, místnost P2 (1. – 2. patro) 

 

PROGRAM 

Prezence účastníků (8:30 – 9:00) 

Zahájení konference (9:00 – 9:10) 

Měšťanské testamenty a pozůstalostní spisy (9:10 – 11:10) 

Olga FEJTOVÁ – Michaela HRUBÁ, Raně novověká pozůstalostní 
agenda městské provenience – aktuální stav a perspektivy výzkumu 

Jana VOJTÍŠKOVÁ, Knihy kšaftů královských měst v Čechách (Aktuální 
metodika výzkumu raně novověké pramenné materie) 

Hana JORDÁNKOVÁ – Ludmila SULITKOVÁ, Diplomaticky, právně 
i obsahově unikátní testament jedné brněnské měšťanky z roku 1595  

Kristína SEDLÁČKOVÁ, Testamentární praxe v královském městě 
Litoměřicích na přelomu 16. a 17. století aneb domnělý a nepořádný 
kšaft Mikuláše Hlávky 

Zdeněk HOJDA, Pozůstalostní inventáře mezi kvantitativní historií 
a mikrohistorií. Malé metodologické zamyšlení na příkladu 
pozůstalostních inventářů Starého Města pražského ze 17. – 18. století 

 

Přestávka (11:10 – 11:30) 

 

Měšťanské testamenty – slovenský pohled (11:30 – 13:00) 

Františka MARCINOVÁ, Život v Starej Ľubovni podľa Knihy testamentov 
mešťanov Starej Ľubovne z rokov 1660–1747 

 

 
 

 

 



 

 

Richard DRŠKA, Mestské elity v Skalici vo svetle testamentov 17. storočia 

Zuzana DZIVÁ, Wiewohl ihr jeziger Mann sie nicht gebührlich verhalten, 
nichtsdesto weniger will sie solches alles vergessen, und verläst ihm alles 
und jedes... Manželia a deti v testamentoch prešovských mešťanov 
v 2. polovici 17. storočia  

Frederik FEDERMAYER, Prešporské testamenty v 16. a 17. storočí. 
Významný prameň k heraldickému a sfragistickému výskumu mestských 
elít hlavného mesta Uhorska 

 

Polední pauza (13:00 – 14:00) 

 

Testamenty duchovních a Židů (14:00 – 15:10) 

Marie RYANTOVÁ, Testamenty a pozůstalostní spisy nižšího 
duchovenstva pražské arcidiecéze z let 1694–1734  

Pavel PUMPR, „Post cujus obitum et testamentum confectum 
inventum est“. Testamenty kněží olomoucké diecéze z let 1745–1783 

Tomáš KRÁKORA, Pozůstalostní písemnosti Chaje Beck a její rodiny. 
Testamentární praxe pražských Židů z 18. století 

 

Přestávka (15:10 – 15:30) 

 

Pozůstalostní agenda v patrimoniální správě 
a v nejnovější době (15:30 – 17:00) 

Aleš František PLÁVEK, Struktura pozůstalostní agendy 
ve schwarzenberských archivech 

Lenka MARTÍNKOVÁ, Reforma vedení pozemkových knih a její 
společenské dopady: proměny testamentární praxe při převodu 
nemovitostí v letech 1780 až 1870 

Marie MACKOVÁ, „Mit oder ohne Testament“ – Testament 
a pozůstalostní agenda patrimoniální správy první poloviny 19. století 

Petr POPELKA, Podoby pozůstalostních spisů podnikatelů éry Františka 
Josefa I. 

 

Závěr konference (17:00 – 17:15) 

 

 

 

 

 


