
Dvě tváře jeDnoho vztahu 
ve střeDní evropě 19. a 20. století

kapitálpodnikatel

podnikatelkapitál
versus

Konání:
24.–25. října 2022
národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00 praha 7

pondělí 24. 10. 2022

09:30–10:00 
Příchod a registrace
10:00–10:15 
Přivítání zástupci pořádajících institucí; vstupní slovo organizátorů  
(Miloš Hořejš – Eduard Kubů – Barbora Štolleová)
10.15–10:45 
Úvodní referát (Eduard Kubů – Jiří Šouša – Barbora Štolleová)

BloK: perspektiva převážně podnikatelská aneb kam pro 
peníze, resp. kam s penězi?

10:45–12:15 
PANEL: Velkopodnikání a jeho financování I. (moderátor: Eduard Kubů)
JudIt KLEMENt

The Budapest Steam Milling Industry and Its Banking Relationship in the 
19th Century

ZdENěK PoKLudA
Vybrané aspekty financování ve firmě Baťa 

JAN HERMAN
Baťa, banky, ministři

JANA GERŠLoVá 
„Čím mohu posloužit?“ Podnikání firmy Julius Meinl – firma i banka 
(případová studie)

diskuse

12:15–13:15 oBěd

13:15–15:00 
PANEL: osobnost podnikatele pod prizmatem financování jeho aktivit 
(moderátorka: Jana Geršlová) 
RoMAN HoLEC

Knieža Hohenlohe (1848–1926) a kapitálové krytie jeho podnikateľských 
aktivít v Sliezsku i na Slovensku

MILAN HLAVAČKA
Pozůstalostní spis – unikátní pramen poznání vztahu podnikatele a 
peněžního ústavu. Případ Vojtěcha Lanny st.

MILoŠ HořEJŠ
Podnikání napříč režimy. Jindřich Kolowrat-Krakowský (1897–1996) a nové 
formy podnikání na velkostatku v letech 1925 až 1943

JAN ŽuPANIČ
Ekonomický versus sociální kapitál podnikatelstva

toMáŠ JELíNEK
Bankéř otto Feilchenfeld a jeho mezinárodní vazby

diskuse

15:00–15:20 KáVA

15:20–16:50 
PANEL: Velkopodnikání a jeho financování II. (moderátor: Milan Hlavačka)
toMáŠ oKuRKA

Kapitál Schichtových závodů
PRoKoP JANdEK

od nacionálně německého družstva k nacionálně české bance. Financování 
firmy A. Schram v kontextu proměny rodinných podnikatelských strategií

dANIEL PICK
Strategie financování pražských průmyslových pivovarů

HANA KRáLoVá
Waldes a spol. – knoflíkové impérium

diskuse

16:50–17:10 KáVA

17:10–18:25 
PANEL: Malopodnikání a jeho financování (moderátor: Jakub Kunert)
PEtR PoPELKA

Moravský venkov na cestě k modernímu podnikání. Aktéři, instituce 
a strategie ve druhé polovině 19. století

LENKA VRCHotoVá
Seriózní, přičinlivé podnikatelky pražské

LuKáŠ KoPECKý
Wolfgang Graf – treuhänder a arizátor v kontextu regionálního podnikání na 
Klatovsku v letech 1939–1945

diskuse 

18:30–19:30
Komentovaná prohlídka výstavy Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu 
(Hana Králová, autorka výstavy)

19:30
Společenský večer (muzejní restaurant)

pořaDatelé:
národní technické muzeum
Ústav hospodářských a sociálních dějin 
Filozofické fakulty univerzity Karlovy
archiv České národní banky

program mezinárodní vědecKé Konference



úterý 25. 10. 2022

9:00–9:30 Příchod 

BloK: perspektiva peněžního ústavu aneb komu půjčit a za 
kolik?

9:30–10:40 
PANEL: Bankovní velkopodnikání (moderátorka: Barbora Štolleová)
áGNES PoGáNy

The Hungarian General Credit Bank and its Corporate Clients in the Interwar 
Period

ĽudoVít HALLoN – MIRoSLAV SABoL
Úloha slovenského finančného kapitálu v podnikovej sfére Slovenska po roku 
1918  na príklade tatra banky a Slovenskej banky 

SVAtoPLuK HERC
Hypoteční oddělení Živnostenské banky v Praze 1907–1914

diskuse 

10:40–11:00 KáVA

11:00–12:10 
PANEL: oborové kapitálové sítě (moderátor: Miloš Hořejš)
RAFAł StASZEK VEL StASZEWSKI

Narratives of Foreign Capital: Strategic uses of the Past in Corporate 
Histories of Foreign Multinationals in Poland 

MAREK KREJČí
V zastoupení banky. K otázkám členství zaměstnanců peněžních ústavů 
v správních radách společností v meziválečném období

PEtER MIČKo
Kapitálové aktivity Spolku pre chemickú a hutnú výrobu na Slovensku 
s dôrazom na banský a chemický priemysel

diskuse 

12:10–13:00 oBěd

13:00–14:15 
PANEL: Finanční malopodnikání 
(moderátor: Jiří Šouša)
JAN SLAVíČEK

Lidové peněžnictví (úvěrní družstevnictví a okresní hospodářské záložny) 
jako jeden ze zdrojů kapitálu pro malé a střední podnikání v Čechách 

EduARd KuBů – BARBoRA ŠtoLLEoVá
Zastavárny jako zdroj podnikatelského úvěru

PAtRIK VEdRAL
„Financování socialistického podnikání“: Ústřední svaz československých 
družstev (1908–1938) a jeho finanční politika

diskuse

14:15–14:35 KáVA

14:35–16:05
PANEL: Podnikání a kapitál v perspektivě zvenčí 
(moderátorka: Hana Králová)
ILoNA BAŽANtoVá

Podniková vybavenost kapitálem v pohledu českých univerzitních 
národohospodářů na přelomu 19. a 20. století 

MICHAL PLAVEC
Rozpačité námluvy. Financování leteckého průmyslu a letecké dopravy 
v době zrodu republiky (1919–1923)

AdéLA JůNoVá MACKoVá – MARCELA StARCoVá
Vědecký kapitál aneb „S řádnými příjmy ústavu nemůžeme tvořiti 
mimořádných divů a spadnou-li Vaše úspory do státní studnice, tak tam 
zmizí“

toMáŠ GECKo
Preiss contra Masaryk: finanční a lobbistické prolínání Živnostenské banky 
a Kanceláře prezidenta republiky

diskuse

16:05–16:45 
Závěrečná diskuse a shrnující slovo a poděkování pořadatelů  
(Miloš Hořejš – Eduard Kubů – Barbora Štolleová)

Konference bude tlumočena.
Změna programu vyhrazena.
Účast na konferenci pro nereferující je možná pouze pro předchozí registraci.
Registrační formulář zasílejte na: hana.kralova@ntm.cz, milos.horejs@ntm.cz.
dotazy a připomínky k programu konference zasílejte na: barbora.stolleova@ff.cuni.cz


