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ROSOVÁ, Romana: Dřevěné kostely Těšínska a se-
verovýchodní Moravy. Ostrava: Národní památkový 
ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2014. 
199 s. ISBN 978-80-85034-79-0.

V závěru roku 2014 vydal Národní památkový 
ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, mono-
grafii Romany Rosové, která pracuje jako vedoucí 
oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace v téže 
instituci. Vydáním monografie vyvrcholila její dlou-
hodobá odborná činnost zaměřená na problematiku 
historie a architektury dřevěných kostelů moravsko-
slezského regionu.1

Celá publikace vyniká příkladným grafickým zpra-
cováním a celkovou přehledností. Vlastní text s kva-
litně zpracovaným poznámkovým aparátem doplňuje 
nespočet autorských fotografií Romana Poláška a také 
kresebná a plánová dokumentace současného stavu 
třinácti pojednávaných kostelů včetně axonometrie 
provedené akad. arch. Vlastimilem Krčmářem. Do 
publikace byly často poprvé zařazeny plány, půdo-
-rysy i četné archivní unikátní fotografie kostelů  
z 19. a 20. století, což podtrhuje přitažlivost publikace 
nejen mezi odborníky, ale i u široké veřejnosti, kde si 
jistě nalezne řadu příznivců.

Publikaci můžeme rozdělit na dvě části. První část 
o pěti kapitolách je věnována celkovému uvedení do 
problematiky dřevěných kostelů se zřejmým zamě-
řením na region Těšínska a severovýchodní Moravy. 
Druhá „katalogová“ část se v chronologickém pořadí 
s různým rozsahem věnuje třinácti konkrétním dře-
věným kostelům, tedy chrámům v Hodslavicích, Gu-
tech, Ostravě-Hrabové, Nýdku, Sedlištích, Dolních 
Marklovicích, Řepištích, Prašivé, Albrechticích, Bílé, 
Gruni, Bystřici a Hrčavě.

1 Z vydaných studií např. ROSOVÁ, Romana – 
BARTOŠOVÁ, Marie: Dřevěný kostel sv. Antonína 
na Prašivé. In: KOUDELOVÁ, Jana (ed.): Sborník 
Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava 
2008, s. 7–16; ROSOVÁ, Romana: Dřevěné kostely 
v okrese Frýdek-Místek – 1. část. Práce a studie 
Muzea Beskyd 24, 2012, s. 1–26; ROSOVÁ, Romana 
– KOUDELOVÁ, Jana – ČEPLÁ, Andrea: Kostel 
sv. Ondřeje v Hodslavicích: Poznatky z průzkumu 
a opravy. Časopis Slezského zemského muzea, série 
B – vědy historické 61, 2012, č. 1, s. 1–32; ROSOVÁ, 
Romana: Dřevěné kostely v okrese Frýdek-Místek – 2. 
část. Práce a studie Muzea Beskyd 25, 2013, s. 3–29;

Po vysvětlující předmluvě (s. 7–8) následuje úvod 
(s. 9–14), v němž autorka stručně pojednává o his-
torických aspektech výstavby dřevěných kostelů na 
Těšínsku a severovýchodní Moravě v širším kontextu 
střední Evropy od raného středověku do konce 19. sto-
letí, přičemž se zaměřuje především na nahrazování 
dřevěných kostelů stavbami zděnými. Další kapitola 
se zabývá přehledem dosavadního bádání o dřevěných 
kostelech opět s důrazem na sledovaný prostor morav-
skoslezského regionu (s. 15–24). V kapitole Konstruk-
ce a materiály (s. 25–30) se Romana Rosová zabývá 
dřevěnými kostely z hlediska jednotlivých konstrukč-
ních způsobů či užitých dřevěných materiálů. Nejprve 
se rozepisuje o otázce vzniku těchto chrámů a dodá-
vá, že až do konce 18. století byli staviteli dřevěných 
kostelů výhradně neškolení řemeslníci, kteří absenci 
odborného vzdělání nahrazovali pozorováním a praxí.

V následující kapitole (s. 31–38) se autorka spíše 
obecně věnuje běžné stavební dispozici, interiéru 
a výzdobě kostelů. Přináší zde informace o vzniku 
a vývoji všech obvyklých i méně obvyklých součástí 
dřevěných kostelů a také u nich konstatuje hojnou 
přítomnost dekorativní výmalby, která občas pokrý-
vala i celý interiér chrámu. Poslední kapitola z obecné 
shrnující části (s. 39–51) pojednává o typologii dřevě-
ných kostelů a jejich stavebním vývoji. Zde Romana 
Rosová na základě staršího bádání vysvětluje otázku, 
nakolik se dřevěná architektura inspirovala zděnou, 
či zda tomu nebylo v prostoru střední Evropy právě 
naopak. Na základě různých znaků se zde také snaží 
v dlouhodobém časovém horizontu komplexně postih-
nout stavební vývoj dřevěných kostelů včetně úprav 
těchto chrámů poplatných době. Na dalších stránkách 
(s. 53–192) se již věnuje konkrétním dříve zmíněným 
třinácti kostelům Těšínska a severovýchodní Mora-
vy. Dále je přítomen stručný „památkářský“ závěr 
(s. 193–194), základní literatura (s. 195–196), výběr 
z pramenů (s. 197) a anglické resumé (s. 198–199).

 TÁŽ: Kostel sv. Bedřicha v Bílé: Skandinávská stopa 
v beskydské krajině. In: URBANOVÁ, Svatava et al. 
(eds.): Valašsko : Historie a kultura. Ostrava 2014, 
s. 364–374; TÁŽ: Demolice kostela sv. Martina 
v Tošovicích : Příspěvek k dějinám památkové péče ve 
Slezsku. In: CHOBOT, Karel (ed.): Vlastivědný sborník 
Novojičínska. Nový Jičín 2014, s. 7–29.
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Recenzovanou publikaci lze vedle prací Jiřího Lan-
gera a Karla Kuči2 shledat jako poměrně zásadní pro 
všechny badatele zabývající se tematikou dřevěných 
kostelů v českých zemích, respektive v moravskoslez-
ském regionu, kde se jich dochoval přes jejich postup-
ný zánik největší počet. Romana Rosová ve své práci 
chvályhodně vycházela z širokého záběru archivních 
zdrojů a sekundární literatury, kterou se jako jeden 
z prvních badatelů podrobně zaobírá v přehledu do-
savadního bádání o dřevěných kostelech v rozmezí od 
poloviny 19. století po současnost. V tomto přehledu 
však autorka zapomněla, přes uvedení populárně-na-
učných a často i kompilativních děl,3 na několik studií 
Davida Pindura4 či Jana Saheba5 a v neposlední řadě 
na své vlastní studie, čímž byla tato komplexně pojatá 
stať de facto ochuzena o recentní literaturu.

Text knihy je napsán vcelku přehledně i čtivě, 
přesto však někdy ztěžuje čtenáři orientaci nespočet 
závorek, lomítek či citátů v kurzívě z literatury a pra-
menů (nejmarkantněji s. 33, 35, 46, 81, 162). Jak již 
bylo dříve zmíněno, poznámkový aparát je zpracován 
veskrze kvalitně a je přítomno množství citací, někdy 
se však bohužel vlastní autorský text ztrácí v množství 
jiných autorit, takže nevíme, jaký názor autorka za-
stává a na čí stranu se díky svým poznatkům přiklání 
(s. 27: Richard Němec se ale na příkladu kostela v Gu-
tech snaží dokázat…; Podle Němce by spojení roubené 
lodi…; s. 28: Karel Kuča k tomu dodává…; s. 29: Podle 
Jiřího Langera se u nás typ kostela…).

Katalogová hesla třinácti moravskoslezských 
kostelů jsou zpracována pečlivě a někdy mají díky 
svému rozsahu charakter samostatných studií. Ro-

2  LANGER, Jiří – KUČA, Karel: Dřevěné kostely 
a zvonice v Evropě : Kostely, 1. Praha 2009; TITÍŽ: Dřevěné 
kostely a zvonice v Evropě : Zvonice, 2. Praha 2009.
3  POLÁŠEK, Jaromír: Dřevěné kostely a kaple 
Moravy a Slezska. Český Těšín 2001; HAJNYŠ, 
František: Dřevěná krása: Dřevěné kostely v Beskydech 
a Pobeskydí. Ostrava 2001; ADAMCZYK, Irena a kol.: 
Dřevěné kostely a kaple v Beskydech a okolí. Český Těšín 
2009.
4  PINDUR, David: Zaniklý dřevěný farní kostel sv. 
Jakuba Většího v Horních Domaslavicích. Těšínsko: 
Vlastivědný časopis 51, 2008, č. 3, s. 1–11; TÝŽ: 
Zaniklé kostely ve Stonavě a Těrlicku-Kostelci : 
Prostředí umístění díla Jakoba Beinharta na Těšínsku. 
In: JEŽ, Radim – PINDUR, David (eds.): Cieszyńskie 
studia muzealne = Těšínský muzejní sborník : V dobách 
umění bez hranic = W czasach sztuki bez granic. Český 
Těšín 2012, s. 165–186.
5  AL SAHEB, Jan: Zaniklý dřevěný kostel sv. Filipa 
a Jakuba v Čeladné. Těšínsko: Vlastivědný časopis 48. 
2005, č. 4, s. 16–20; TÝŽ: Z dějin palkovického kostela 
sv. Jana Křtitele v 16. století. In: Sborník Státního

mana Rosová se zde snažila zjistit, shromáždit, utřídit 
a zpracovat maximum informací o každém dřevěném 
objektu, což odpovídá metodice stavebně-historické-
ho průzkumu, který jako pracovnice památkové péče 
velmi dobře ovládá. Tento přístup je však někdy také 
na škodu. Dobře to ilustruje například rozsáhlé ka-
talogové heslo ke kostelu sv. Kateřiny Alexandrijské 
v Ostravě-Hrabové (s. 76–95). Autorka zde přináší 
množství faktů zjištěných z pramenů a literatury, které 
jsou však čtenáři nepříliš srozumitelně „předhozeny“. 
Jednotlivým faktům, citovaným autoritám z té či oné 
literatury, dendrochronologickým průzkumům či 
evidenčním listům je věnováno mnoho samostatných 
odstavců, načež na sebe chronologicky nenavazují či 
jsou uváděny na přeskáčku (s. 81–83). Domnívám se, 
že by bylo lepší sepsat vlastní ucelený „historický“ text 
vyjadřující badatelské přesvědčení autorky, jenž bude 
i nadále pečlivě odkazovat na prameny a literaturu.

V heslu k hrabovskému kostelu také zarazí několik 
faktických nepřesností a formulací. Za zavádějící je 
třeba označit tvrzení, že v letech 1597–1617 působil 
v Hrabové sbor Jednoty bratrské a že definitivně sbor 
uzavřel kardinál Ditrichštejn v roce 1628 (s. 80). Je nut-
no podotknout, že jediným pramenem dokládajícím 
přítomnost nekatolických konfesí v Hrabové je dopis 
olomouckého biskupa Stanislava II. Pavlovského dr-
žiteli paskovského panství Ctiboru Syrakovskému 
z Pěrkova,6 ve kterém jej žádá, aby Ctibor Syrakovský 
jako stoupenec pravé katolické víry již dále na hrabov-
ské faře netrpěl heretických predikantův, tj. kazatele 
jednoty bratrské, kteří se do Hrabové pravděpodobně 
rozšířili z Paskova, kde již od 20. let 16. století půso-
bil jejich sbor. Již v roce 1615 však v Hrabové působil 
katolický farář Vojtěch.7 Je však nutno říct, že autorka 
v tomto tvrzení odkazuje na jiný zdroj.

Některé formulace ve stejném hesle lze také pova-
žovat za nešťastné, např. Dnes již bohužel nemůžeme 
kvůli požáru v roce 2002 zmatek s nápisy relevantně vy-
řešit (s. 82). Vyjadřují spíše to, že onen zmatek s nápi-
sy má pouze autorka, neboť v předchozích odstavcích 
sice podrobně rozebírá, co o nápisech napsali Gregor 
Wolny, Franz Rosmaël, Věra Bartoňková, Antonín 
Grůza či Dalibor Prix, ale vlastní závěr nevyvozuje, 
přestože lzednes již zaniklé nápisy dohledat na ně-
kolika fotografiích, případně použít metody orální 

 okresního archivu ve Frýdku-Místku, 6. Frýdek-Místek 
2005, s. 5–9.
6  Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, fond 
Arcibiskupství Olomouc, sign. 34, inv. č. 111, fol. 
87–88; SLEPIČKA, Martin: Kostel svaté Kateřiny 
Alexandrijské v Ostravě-Hrabové. Ostrava 2015, 
s. 33–35.
7  Tamtéž, s. 35, 93.
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historie.8 Ve věži kostela také nebyl zavěšen zvon 
odlitý Hansem Knauerem (s. 84, 87), nýbrž známým 
zvonařským mistrem Hansem Knauffem, který během 
let 1619–1660 strávených v Opavě odlil pro moravské 
a slezské kostely více než 50 zvonů. Nicméně i přes tyto 
výtky je nutno autorku pochválit za poctivý archivní 
výzkum; v hesle k hrabovskému kostelu např. přinesla 
informaci o tom, že ke kostelu byla v roce 1787 přista-
věna štenýřová věž (s. 86) či řadu nových poznatků 
o stavu kostela a jeho četných opravách na přelomu 
19. a 20. století (s. 87–93).

V katalogových heslech k jednotlivým kostelům 
i v celé knize nelze najít příliš zmínek o uměleckohis-
torických aspektech dřevěné lidové architektury či 
o umělecké výzdobě kostelů, což je poměrně škoda. 
V závěru bych se také rád pozastavil nad závěrečným 
seznamem pramenů (s. 197) a literatury (s. 195–196). 
Je škoda, že se v závěrečném seznamu dle slov autorky 
mohly objevit pouze základní publikace (s. 8), neboť ta-
kový seznam poskytuje cennou bibliografii k danému 
tématu pro čtenáře i další badatele a svým způsobem 
vypovídá o práci každého historika či historika umění. 
Taktéž uvedené informace ve výběru pramenů (s. 197) 
ve smyslu Státní okresní archivy: archivy farních úřa-
dů, archivy obcí, archivy okresních úřadů neposkytují 
dostatečné informace ani o využitých fondech, což 
je vzhledem k imponujícímu archivnímu průzkumu 
rovněž škoda.

Přes výše uvedené připomínky, někdy vzhledem 
k celku spíše marginálního charakteru, se však cel-
kově jedná o bezesporu kvalitní publikaci, za kterou 
si Romana Rosová zaslouží jednoznačné uznání. Šir-
ší veřejnosti i odborníkům se do rukou dostává první 
kvalitní monografie o dřevěných kostelech Těšínska 
a severovýchodní Moravy, která se stává dobrým vý-
chodiskem pro další, třeba šířeji pojaté monografie.

Martin Slepička

BEČVÁŘOVÁ, Martina: Matematika na Německé 
univerzitě v Praze v letech 1882–1945. Praha: Ka-
rolinum, 2016, 446 s. ISBN 9788024631820; ISBN 
9788024631950 (e-kniha).

Publikace Martiny Bečvářové představuje dosud 
fragmentově studovanou problematiku vzniku a půso-
bení matematických komunit na Německé univerzitě 
do poloviny 20. století.9 Autorka práce se nezaměřuje 
pouze na deskriptivní popis jednotlivých systémových 
složek formujících se skupin matematiků, ale do velké 
hloubky sleduje i jejich působení v edukativním, so- 

8  K poměrně snadno dohledatelným nápisům více 
tamtéž, s. 18, 31, 33, 82, 109, 111–112, 124, 157.
9  Z v ýznamnějších prací, které se vztahují 
k sledované problematice, ale které nejsou zaměřeny

ciálním, politickém, hospodářském, osobním a prak-
tickém životě. Právě odhalování tohoto zázemí umož-
ňuje čtenáři pochopit prolínající se roviny životních 
osudů jednotlivců, kteří svými životy vyplňovali chro-
nologická místa v profesním rodokmenu vyvíjejících 
se matematických disciplín na univerzitě.

Bází prostoru, ve kterém se Bečvářová rozhodla 
pohybovat, je množina výjimečných matematiků vy-
braných z prostředí Německé univerzity v Praze do 
roku 1945. Dimenzí tohoto prostoru se autorce stala 
kritéria edukativní, personální, profesního růstu a se-
bevzdělávání, které navíc rámuje i mimouniverzitními 
aktivitami a parciálně vzpomínkami účastníků.

V jednotlivých kapitolách tak chronologicky stu-
duje růst a vývoj matematických komunit v období 
let 1882–1920; 1920–1939; 1939–1945 (autorka se 
důkladně věnuje charakteristice Německé univerzity 
a výuce matematiky ve sledovaných obdobích, per-
sonálnímu obsazení výuky matematiky, jednotlivým 
přednáškám, doktorátům, habilitacím, zkouškám 
učitelské způsobilosti, některým mimouniverzitním 
odborným aktivitám, vzpomínkám na německou 
Prahu). Tyto mezníky jsou voleny zcela oprávněně 
a odpovídají nejen časovým, ale především faktic-
kým změnám (např. 1920 tzv. Malý školský zákon),10 
které ovlivnily vývoj matematických komunit (české, 
německé, židovské) na základě strukturálních změn 
definovaných vídeňským ministerstvem kultu a vy-
učování (posléze pražským Ministerstvem školství 
a národní osvěty, resp. berlínským říšským Minister-
stvem pro vědu, výchovu a vzdělání lidu).

Autorka dokládá častá nekoncepční rozhodnutí 
(např. kádrová přestavba kateder a stolic v době oku-
pace), která měla destrukční charakter a zákonitě se 
odrazila v rozpadu a nemožnosti zajistit plynulou výu-

 na historii matematiky, lze uvést např. PEŠEK, 
Jiří – MÍŠKOVÁ, Alena – HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: 
Německá univerzita v Praze 1882–1918. In: 
HAVRÁNEK, Jan (ed.): Dějiny Univerzity Karlovy, III: 
1802–1918. Praha 1997, s. 305–330; PEŠEK, Jiří – 
MÍŠKOVÁ, Alena, a kol.: Německá univerzita v Praze 
1918–1939. In: HAVRÁNEK, Jan – POUSTA, Zdeněk: 
Dějiny Univerzity Karlovy, IV: 1918–1990. Praha 1998, 
s. 181–211; MÍŠKOVÁ, Alena: Německá univerzita 
za druhé světové války. In: Tamtéž, s. 213 –231. 
GLETTLER, Monika – MÍŠKOVÁ, Alena: Prager 
Professoren 1938–1948 : Zwischen Wissenschaft 
und Politik. Essen 2001. Matematickými studii na 
německé technice v Brně se zabýval Pavel Šišma. Srov. 
ŠIŠMA, Pavel: Matematika na německé technice v Brně. 
Praha 2002; TÝŽ: Učitelé na německé technice v Brně 
1849–1945. Praha 2004. V tomto srovnání je práce 
Bečvářové ojedinělá.

10  Zákon o poměru pražských universit č. 135/1920 
Sb. z. n.
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ku matematiky v době, kdy formálně mohla v Praze vy-
učování zajišťovat pouze privilegovaná Německá uni-
verzita. Umělým zásahem do neuronové sítě českých 
i německých matematiků se poškodila dlouhotrvající 
sounáležitost a vzájemný respekt českých i německých 
matematiků a často elitní pracoviště se začala ubírat 
dekadentním směrem. Důsledkem tohoto řetězce 
rozhodnutí a událostí bylo, že i priority jedné strany 
nezajistily excelenci oboru, aby byl silným partnerem 
mezi zahraničními univerzitami, a to i v německy mlu-
vících zemích.

Výjimečnost publikace Bečvářové spočívá nejen 
v kvantitativní, ale především v kvalitativní integra-
ci a využití pramenů dispergovaných v nesčetných 
českých i zahraničních archivech. Výběrově uvádím 
Archiv Univerzity Karlovy v Praze, Archiv Českého 
vysokého učení technického v Praze, Národní Archiv 
České republiky (Praha), Archiv Akademie věd Čes-
ké republiky (Praha), Archiv bezpečnostních složek 
(Praha), Österreichisches Staatsarchiv (Vídeň), Bun-
desarchiv (Berlín) a unikátní sbírku Society for the 
Projection of Science and Learning, která je uložena 
v Department of Special Collections, Radcliffe Sci-
ence Library, Bodleian Library (Oxford).

Korelační vyváženosti publikace přidává autorči-
na snaha zpracovat téma i pro období let 1939–1945 
a na základě bohatého archivního výzkumu a plodné 
česko-německé spolupráce umožnit čtenáři vytvoření 
objektivnějšího závěru o působení vědy (matematiky) 
v prostředí duplexního anachronismu – české vysoké 
školy jsou uzavřeny a německé mají možnost kreativní 
činnosti, avšak pro komunitu zůstává jediná materie, 
jediná matematika. Autorka s vysokou precizností a na 
jednotlivých případových studiích odhaluje, jak se 
matematici s touto flagrantní asymetrií vyrovnávají.

Monografie Martiny Bečvářové není první větší 
autorčinou studií.11 Bečvářová dlouhodobě a systé-
mově působí v prostředí historiků matematiky, kde si 
právem vybudovala skvělé renomé. Uvedená studie se 
tak stala gradientem její invenční a pilné práce a kon-
vergovala veškeré odborné úsilí autorky ke jmenování 
profesorkou českých dějin na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy.

Recenzovaná monografie v sobě skrývá víc než jen 
soupis singularit Německé univerzity v Praze, s citli-
vým výběrem odborné veřejnosti známých vlastních 

11  Do této doby je autorkou (spoluautorkou) 14 
samostatných publikací, 10 kapitol v odborných 
sbornících a cirka 100 odborných recenzovaných 
studií a článků, a editorkou (spolueditorkou) 
dvou monografií a 16 sborníků. Dále napsala 55 zpráv 
o literatuře a přes 95 recenzí (https://www.fd.cvut.cz/
personal/becvamar/PUBLIKACE.pdf).

dějin technického a vědeckého vzdělávání v habsbur-
ské monarchii, v českých zemích, v Československu 
a v Protektorátu Čechy a Morava tak publikace před-
stavuje čtivý vstup do dějin vědecké edukace (matema-
tiky) i pro laiky. Příkladem osudu výuky matematiky 
na Německé univerzitě v Praze dokázala Martina 
Bečvářová s Georgem Cantorem (1848–1918) nepo-
píratelnou skutečnost, že Das Wesen der Mathematik 
liegt in ihrer Freiheit (Podstata matematiky spočívá 
v její svobodě).12

Marcela Efmertová

PEJČOCH, Ivo: Ve znamení zeleného hákového kříže  : 
Národně socialistická dělnická a rolnická strana – his-
torie české obdoby NSDAP. Cheb: Svět křídel, 2016. 
150 s. ISBN 978-80-7573-003-9.

Monografie Ivo Pejčocha, samostatného vědecké-
ho pracovníka Odboru historicko-dokumentačního 
Vojenského historického ústavu v Praze, představuje 
veřejně méně známou historii Národně socialistické 
dělnické a rolnické strany a životní etapy jejího zakla-
datele Františka Mikuláše Mlčocha. Přestože o proble-
matice fašismu a národního socialismu bylo napsáno 
mnoho prací (vědeckých či z oblasti beletrie), Národ-
ně socialistické české dělnické a rolnické straně (dále 
NSČDRS) byla mezi historiky věnována pozornost 
jen okrajově (výjimkou je diplomová práce Jana Ky-
seláka Národně socialistická dělnická a rolnická strana 
obhájená /2007/). Je pochopitelné, že československá 
historiografie neměla v éře vlády komunistické strany 
zájem o analýzu této politické strany, jejímž zaklada-
telem a vůdcem byl bývalý aktivní komunista, který 
navíc pobýval mnoho let v SSSR. Avšak ani dlouho 
po roce 1989 se tomuto tématu nedostalo pozor- 
nosti. Domnívám se proto, že si tato monografie za-
slouží zájem českého čtenáře a mohla by inspirovat 
českou historiografii k detailnějšímu prozkoumání 
této pozoruhodné strany a jí podobným uskupením 
v době Protektorátu Čechy a Morava.

Práce se skládá z úvodu a třinácti kvantitativně 
nevyvážených, byť zajímavých kapitol. Součástí mo-
nografie je přehledný poznámkový aparát a přílohy, 
které obsahují přepisy propagačních letáků strany 
včetně seznamu literatury.

V úvodu autor velmi stručně vymezuje pozice 
fašistických stran, resp. Národní obce fašistické 
a ve 30. letech 20. století vzniklého nacionalistické-
ho hnutí Vlajka, které se později přetransformovalo 
v proněmecky orientované uskupení. Většina těchto 

12  MENZLER-TROTT, Eckart: Gentzens Problem 
: Mathematische Logik in nationalsozialistischen 
Deutschland. Basel u. a. 2001, s. 288.



109Literatura Recenze a zpRávy o liteRatuře 

hnutí a stran však neměla dlouhého trvání, dle auto-
ra byla výjimkou právě NSČDRS, která měla pevnou 
organizační strukturu s vlastními sekretariáty v řadě 
měst a obcí. Podstatou práce bylo, jak Pejčoch uvádí, 
popsat vnik a historii extrémistické strany a bouřlivý 
život jejího vůdce a dalších funkcionářů.

Po krátkém úvodu autor rozebírá prameny a li-
teraturu, ze kterých vycházel. Jednalo se zejména 
o práce Tomáše Pasáka Český fašismus a kolaborace 
1939–1945 /1999/, Miroslava Gregoroviče Kapitoly 
o českém fašismu /1995/, František Mezihoráka Hry 
o Moravu /1997/, a autorovy starší práce k tomuto 
období. Dále šlo o absolventské práce studentů čes-
kých univerzit, z nichž si dovoluji vyzdvihnout již 
zmíněného Jana Kyseláka. Nejvýznamnějším zdrojem 
informací pak byly fondy uložené v Národním archi-
vu v Praze, Vojenském ústředním archivu, v Archivu 
bezpečnostních složek v Praze a fondy Mimořádných 
lidových soudů oblastních archivů. Fotografie, které 
jsou dozajista obohacením práce, získal autor od M. 
Hubičkové, příbuzné zakladatele strany.

Na počátku první kapitoly se Pejčoch v krátkém 
odstavci zmiňuje o problematice termínu fašismus, 
pod který je zahrnut i nacionální socialismus ozna-
čovaný též jako německý fašismus. Dle autora vychází 
tato nepřesnost ze snahy zjednodušit pojmosloví, ale 
také z nechuti evropské levice používat termín nacio-
nální socialismus, jenž by mohl vrhat negativní stín na 
socialismus demokratického typu. Dále velmi struč-
ně analyzuje zdroje českého fašismu, který spadá do 
období národního obrození. Základem byl boj proti 
němectví, obavy z radikálních levicových uskupení 
a nedůvěra ve zkorumpovaný parlamentní systém. 
K českému prostředí autor ještě uvádí, že typickým 
jevem českých fašistických hnutí byl odpor k židům 
a němectví. Právě vlastenecké cítění a antiněmec-
ké postoje některých českých fašistů byly v přímém 
rozporu s existencí Protektorátu Čechy a Morava, 
prvorepublikoví fašisté se tak pro mnohé paradoxně 
stávali členy domácího i zahraničního odboje v „an-
tifašistické“ koalici. Na druhou stranu v období tzv. 
druhé republiky a protektorátu vznikla řada uskupení 
zahrnujících bývalé členy fašistických organizací s vy-
loženě proněmeckým a pronacistickým programem. 
Po tomto opravdu stručném uvedení do situace v čes-
kém prostředí přechází autor k otázce vzniku a vývoje 
italského fašismu a německého národního socialismu.

Na stranách 16–33 se autor zabývá podivuhod-
nou životní cestou zakladatele NSČDRS. Ta začíná 
vyloučením z gymnázia v Kroměříži, poté přešel na 
školu ve Valašském Meziříčí, kterou zakončil s vy-
znamenáním. Poté nastoupil na vojenskou akade-
mii v Marburgu a následně ve Vídni, kde absolvoval 
v roce 1908. Jeho další život byl protkán úspěchy, 

ale i excesy, jakými byla např. zpronevěra erárních 
peněz, když sloužil u 12. praporu polních myslivců. 
Po urovnání faux pas byl díky známosti svého strýce 
omilostněn a byla mu navrácena hodnost. Po vypuk-
nutí první světové války bojoval na ruské frontě, kde 
byl vyznamenán za odvahu a vzorné chování válečným 
záslužným křížem a povýšen do hodnosti nadporu-
číka. V ruském zajetí přestoupil k pravoslavné církvi 
a přidal se k České družině, kde byl zařazen jako stře-
lec 26. ruské záložní roty. Později vstoupil do srbské 
legie, kde se již v hodnosti kapitána účastnil bojů 
u Dobrudže. V roce 1917 se neúspěšně pokusil přidat 
k československému vojsku, zato úspěšně vstoupil do 
Rudé armády. Po návratu do vlasti, nově vzniklého 
Československa, zastával funkci velitele vojenské 
policie v Praze, poté byl zástupcem posádkového ve-
litele Prahy. Postupně se začal názorově vyhraňovat, 
scházel se s představiteli extrémně levicového proudu 
sociální demokracie a později se podílel i na budová-
ní komunistického křídla této strany. V únoru 1920 
již vystupoval jako hlavní řečník politické přednášky 
o bolševismu a žádal o navázání co nejužšího vztahu 
ČSR s „novým“ Ruskem. Za tyto a podobné aktivity, 
na kterých vystupoval v důstojnické uniformě ruského 
legionáře, byl roku 1920 degradován na vojína. Tím si 
zpečetil zákaz vstupu do státní správy i slibné kariéry 
v armádě. Mezi léty 1923–1933 pobýval v sovětském 
Rusku, kde navštěvoval akademii generálního štábu 
a vstoupil do komunistické strany. Po svém návratu, 
který později zdůvodňoval ideologickým rozchodem 
s komunismem, vyučoval cizí jazyky, matematiku a fy-
ziku v ženském klášteře Svaté Hedviky v Nezamysli-
cích. Klášterní prostory, kde mimo jiné také pobýval, 
využíval později i pro své politické aktivity, o tom se ale 
zmiňuje v jiné kapitole. Když opomeneme obsahově 
strohé, zpravidla dvoustránkové kapitoly jako Osob-
nosti spojené s Mlčochovou činností v meziválečném 
období, Labutí píseň nacismu, Klášter v Nezamyslicích 
a František Mlčoch nebo Financování NSČRDS, tvoří 
jádro práce část s názvem Vznik Národně socialistic-
ké české dělnické a rolnické strany. Podle autora bylo 
druhorepublikové období Mlčochovou příležitostí ke 
společenskému a mocenskému vzestupu. Ze zapále-
ného komunisty se postupně stal fanatický nacista. Již 
v květnu 1938 napsal osobní dopis Konrádu Henleino-
vi, který je hned na počátku kapitoly doslovně publiko-
ván. Mlčoch zde vyjadřuje svou podporu sudetským 
Němcům a jejich požadavkům vůči Československu, 
oslavuje Adolfa Hitlera a víru ve sjednocenou Evropu 
pod patronátem Německa. Dále zmiňuje kulturní pří-
buznost českého a německého etnika, jejich pozitivní 
prolínání v dějinách, ale též svůj zájem na zachování 
Československa, byť v jiné podobě a hranicích. Mimo-
to v dopise osvětluje také svou činnost v SSSR, který 



110 Literatura Recenze a zpRávy o liteRatuře

je dle něj skrznaskrz prolezlý zhoubným židovským 
vlivem, zároveň popisuje, resp. zdůvodňuje své tehdej-
ší politické aktivity. Vybírám z dopisu citaci, ve které 
zdůvodňoval své komunistické aktivity a ideologický 
obrat: Aby pak bylo pochopeno, proč jsem se stal pozdě-
ji alespoň formálně komunistou, třeba si uvědomit, že 
tehdy zápasili na dějinném jevišti pouze dva soupeřové, 
liberalistická demokracie a její protiklad – mladý a jen 
nemnohým zasvěceným známý bolševismus. Tož chtěl-li 
tehdy někdo činně přispěti porážce kapitalistické demo-
kracie, musil mimoděk voliti jejího soupeře-bolševismus. 
Tak tomu bylo i v mém případě, neboť jsem neměl ge-
niálnosti Adolfa Hitlera, abych sám našel třetí, jedině 
správné východisko – boj proti oběma. Zajímavé bylo 
rovněž vysvětlení těchto vyjádření samotným Mlčo-
chem před Mimořádným lidovým soudem po ukonče-
ní druhé světové války. Autor monografie se zamýšlí 
nad otázkou, jestli se Mlčoch stal přesvědčeným na-
cistou, nebo zda se jednalo o politický kalkul. Nakonec 
se přiklání k závěru, že Mlčoch byl spíše celoživotním 
dobrodruhem, který se snažil využít každé příležitos-
ti, která se mu v životě naskytla, a vše dělal spíše pro 
vlastní prospěch. Zajímavostí této analýzy konkrét-
ní politické strany je zjištění, že na rozdíl od mnoha 
uskupení spolupracujících s německou správou byla 
strana životaschopná a přežila po celou dobu existence 
protektorátu. Pro své styky s gestapem a bezpečnost-
ní službou Sicherheitsdienst se, dle autora, jevila jako 
velmi nebezpečná rovněž odboji. Práce poukazuje na 
mnoho důkazů o této spolupráci, která měla vliv i na 
obyvatele v místě působení strany, ale zejména na čle-
ny rozpuštěné KSČ. Zajímavé jsou rovněž informace 
o financování strany, bohužel se jedná pouze o střípky 
do pomyslné mozaiky. V závěru publikace je popsán 
poválečný osud vedoucího představitele strany a jeho 
další zajímavá sebereflexe. Mlčoch tvrdil, že stranu 
založil, aby získal důvěru při jednání s Němci, čehož 
mohl využít při intervenci pronásledovaných. Dokon-
ce tvrdil, že byl členem odboje a v roce 1944 navázal 
kontakt se štábem 1. československého armádního 
sboru v SSSR. Svůj dopis Henleinovi ospravedlňuje 
jako vlastenecký čin, kterým chtěl zabránit rozbití Čes-
koslovenska. Obhajoval se také dalšími argumenty své 
protiněmecké činnosti, těm však soud neuvěřil a poslal 
jej na smrt oběšením. Poslední slova této podivuhodné 
postavy dějin zněla: Jste-li zde někdo legionář, sbohem 
bratři legionáři. Podobný osud postihl i další vysoce 
postavené funkcionáře strany, některé z nich autor 
představuje v úplném závěru své práce. Pejčoch píše, 
že se pokusil představit obraz „obyčejného nacisty“, 
člověka, který vstoupil do NSČDRS, a snažil se poznat 
rovněž jeho motivy. K tomuto záměru zaujímám skep-
tické stanovisko, neboť si nemyslím, že se tak složitý 
úkol, jakým pochopení lidské psychiky a motivů k ur-
čitému chování bezpochyby je, podařilo autorovi spl-

nit na příkladu krátkých biogramů. V závěru autor rov-
něž tvrdí, že členská základna pocházela ze slušných 
obyčejných lidí. V publikaci však představuje výhradně 
kriminální živly, politické přeběhlíky a oportunisty.

Slabší stránkou díla je seznam literatury, do kte-
rého jsou jednotně zahrnuty jak monografie, tak ab-
solventské práce a časopisecké studie. Celkově autor 
čerpal pouze z 29 zdrojů literatury, z toho ve dvanácti 
případech figuruje sám. Další drobnou výtkou je ab-
sence místa a roku vydání u citace Josefa Svatopluka 
Machara, nebo používání slangových výrazů, jako 
například koncentrák. Tuto formulaci bych pochopil 
u doslovné citace pamětníků, nikoli však jako vyjádře-
ní historika, který píše vědeckou práci. Stejně tak by se 
měl historik vyvarovat použití pejorativních vyjádření 
na adresu historických postav.

Co se týče práce samotné, nemohu se vyhnout 
dojmu, že monografie v mnohém opakuje, co již bylo 
napsáno v diplomové práci Jana Kyseláka, ať už se 
jedná o úvodní kapitolu o vzniku a vývoji fašismu, ži-
votní cestě Mlčocha, vzniku NSČDRS, nebo o zmín-
ku o klášteru v Nezamyslicích. Pejčoch navíc nikde 
nezmiňuje Mlčochovo odsouzení v roce 1942. Z jeho 
práce čtenář naopak nabude dojmu o téměř výsadním, 
ne však důležitém, postavení strany, které se odráže-
lo v setkání Mlčocha s Emilem Moravcem, se kterým 
vedl několikahodinový přátelský rozhovor. Dle potřeb 
s ním spolupracovala rovněž německá správa, která 
nad ním držela „ochrannou ruku“. Kyselák píše, že 
se Mlčoch naopak v roce 1942 dostal do sporu s pro-
tektorátní vládou a byl odsouzen na osm měsíců, poté 
pobýval nějaký čas ve Vratislavi a z politiky se na čas 
stáhl. Možná by v Pejčochově textu stálo za zmínku 
založení Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách 
a na Moravě (1942), kterému se dostávalo oficiální 
podpory zástupců Velkoněmecké říše. Ostatní usku-
pení tak nebyla žádoucí. Práce by si rovněž zasloužila 
detailnější zpracování např. již zmíněného financová-
ní, ale též politických aktivit (přednášek, nábor členů, 
propagandistické akce apod.) nebo důvodů ztrosko-
tání záměru na vytvoření sportovních a tělovýchov-
ných organizací mládeže. Autor se také mohl pokusit 
o rozhovor s některým z pamětníků (Kyselák), kteří 
by svými vzpomínkami po následné analýze mohli 
práci obohatit.

Přestože je tato studie svým útlým rozsahem spíše 
sondou do problematiky, vidím její přínos pro budoucí 
badatele v této oblasti. Domnívám se, že detailnější 
studie českých menšinových pronacistických usku-
pení, nezatížené marxistickou historiografií jsou po-
třeba, aby nám pomohly prohloubit znalosti vlastních 
dějin, včetně pochopení důvodů, které obyčejné lidi 
vedly k podpoře totalitárních hnutí a ideologií 20. sto-
letí. Kladně hodnotím práci s archivními prameny, ze 
kterých Pejčoch hojně čerpal, a přílohy, ve kterých si 
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může čtenář přečíst originální text např. programové-
ho prohlášení strany, či některé z jejích propagačních 
letáků.

Martin Brychta

SCHIVELBUSCH, Wolfgang: The Railway Jour
ney: The Industrialization of Time and Space in 
the Nineteenth Century. Oakland: University of 
California Press, 2014, 203 s. ISBN 9780520282261.

Existují práce, které vykazují i desítky let po svém 
prvním otištění pozoruhodnou životaschopnost. Ať už 
pro neotřelou perspektivu a myšlenkovou prokompo-
novanost, či díky přesvědčivé argumentaci a jejímu 
poutavému podání stávají se zdrojem vědění, z ně-
hož vyvěrá tradice dalšího bádání. Kniha Wolfganga 
Schivelbusche o dopadech plynulých technologických 
změn na lidské vědomí v průběhu 19. století, která se 
v německé mutaci objevila poprvé v roce 1977, je jed-
nou z nich.

Klíčovou linií výkladu je průzkum plíživé adaptace 
mentálního profilu společnosti na technologické zdo-
konalování dopravní infrastruktury, jehož symbolem 
se v 19. století poznamenaném prudkou industriali-
zací stala parostrojní železnice. Strhujícím vylíčením 
formování vědomí moderního, zindustrializovaného 
cestovatele13 tak Schivelbusch umožnil tradičněji ko-
vaným historikům techniky a dopravy poodkrýt širší 
kulturní klima a intelektuální proudy, v nichž tehdejší 
společnost parostrojní „ansámbl“ promýšlela. Schi-
velbusch mistrně ztvárnil náhlý průnik revolučního 
dopravního prostředku do roviny všedního života spo-
lečnosti a zachytil zrod specifických forem lidského 
chování, které plná mechanizace přepravy přivodila. 
Přesunutím pozornosti ke společenskému významu 
železnice a k otázkám psychologie železničního ces-
tování se tak Schivelbusch zařadil k pionýrům „kultur-
ního obratu“ v oblasti studia dějin dopravy a techniky, 
který otřásl humanitními vědami až v průběhu 80. let 
20. století. Kontury paradigmatického díla dodává 
bezmála dvousetstránkovému spisu nesčetné množ-
ství mezinárodních ohlasů. Jeho pronikavé myšlenky 
dodnes zpovzdálí udávají tón kulturně-historickým 
výzkumům cestování, urbánním studiím, výzkumům 
mobility a jiným proudům v sociologii, geografii a celé 
řadě dalších disciplín bujících v členitém poli spole-
čensky a humanitně orientovaného bádání.

13  Krátký v ýtah ze své knihy autor uveřejnil 
s předstihem v levicovém plátku spojeném s rezonancí 
myšlenek západního marxismu a kritické teorie 
tzv. Frankfurtské školy. Srov. SCHIVELBUSCH, 
Wolfgang: The Industrialized Traveller. Telos, 1974, 
21, s. 180–187.

Někdejší překročení strnulého badatelského hori-
zontu výzkumů zaměřených na železniční aparát au-
torovi umožnila jeho bravurní kombinační schopnost, 
kdy důraz na holou pramennou výpověď záhy střídá 
její důrazná, ale nenásilná teoretická konceptualizace. 
Opřen o neuvěřitelnou sečtělost v pracích sociálních 
a kulturních teoretiků, s těžištěm v dílech klasiků 
K. Marxe, G. Simmela, M. Webera, W. Sombarta, 
S. Freuda, S. Giediona, E. Gofmanna a řady dalších 
vede Schivelbusch přehlednou a srozumitelnou ar-
gumentaci. Komentáře H. de Saint-Simona, J. Rus-
kina a jiných starších myšlenkových zdrojů pak slouží 
spíše jako součást hutného pramenného podloží než 
teoretický rastr autorových interpretací. Takto pruž-
ný metodologický přístup mu usnadnil stranit se jak 
anekdotického líčení kuriozit a technicko-provozních 
detailů, tak osnování éterických teorií na empiricky 
vratkých základech.

Úvodem autor objasňuje předindustriální formy 
zdolávání prostoru, jejichž principy spočívaly v sou-
činnosti fyzické síly člověka či zvířete a pozemní cesty. 
Zdatnost tělesných končetin, dostatek energie nebo 
vyčerpanost určovaly celkový charakter cesty, její 
délku i dopravní čas. Revoluční mechanické spojení 
parního stroje, dvojkolí a kolejnic však stvořilo an-
sámbl, jehož pohybový aparát se vymanil z pout vše-
mocné přírody. Nezávislostí na povětrnostních vlivech 
a nevyčerpatelnou energií, ale i rychlým, plynulým 
a rovnoměrným pohybem byl prostor a později i čas 
opanován způsobem, který předtím neměl obdobu.

Schivelbusch barvitě líčí jak původně cizorodý 
a nezkrotný živel, jenž se vzpírá přírodním silám 
i „Bohu“ a který neuhýbá nikomu a ničemu, postupně 
zdomácněl. Rozvádí jak nové podoby společenských 
praktik (četba za jízdy, panoramatické vnímání kra-
jiny ubíhající za oknem vozu) vyvolaných dlouhým 
pobytem v přeplněném kupé, ustavily novou, dříve 
nevídanou realitu moderního technologického stan-
dardu cestování. Schivelbuschova kniha překvapivě 
propojuje zdánlivě nesouvisející prvky a staví je do no-
vého světla. Odhaluje skryté spojitosti mezi designem 
a konstrukčními prvky vagonů a vzhledem starších 
dopravních prostředků, lodí, parních člunů a kočárů. 
Autor detailně provází čtenáře interiéry vozů a prosto-
ry nádražních čekáren i nástupišť, jejichž specificky 
řešená kompozice odrážela vědomí společenských 
nerovností a vytvářela nové formy sociability. Nezů-
stává při tom jen na starém kontinentě, ale evropské 
podmínky přepravy srovnává s tradicí amerického 
železničního systému. Tato komparativní perspektiva 
se však oproti původnímu, ambicióznějšímu záměru, 
který Schivelbusch rozvádí ve vzpomínkách v nově do-
plněné předmluvě, scvrkla na jedinou kapitolu a týká 
se jen některých pojednaných problémů.
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Prostřednictvím korpusu dobových lékařských 
spisů zkoumá autor také představy o psychopatolo-
gických změnách vyvolaných cestováním po dráze 
a dobové otázky možných negativních dopadů jízdy 
na lidské zdraví, které v odborných kruzích silně 
rezonovaly. Stranou zájmu nezůstává ani zkušenost 
s kolapsem dopravy a železničním neštěstím, které 
probouzelo démonické představy spjaté s prvopočát-
ky železničního provozu a skryté obavy z nenadálé 
a zničující srážky zakoušené v mentální rovině jako 
zdrcující „šok“.

Knihu uzavírají kapitoly o dopadech železniční in-
frastruktury na urbánní prostor, jeho vyloučené loka-
lity a městský dopravní ruch. Závěrečné osvětlení ne-
čekaných souvislostí mezi cestováním po dráze, pěší 
chůzí v ulicích a nakupováním v obchodních domech 
pak stvrzuje bohatou tematickou šíři a myšlenkovou 
hloubku díla.

Schivelbusch takto kousek po kousku promyšleně 
skládá pestrou mozaiku, kde každá kapitola a každý 
pasus má své logické místo, kde nic není navíc. A to ani 
v případě některých navenek nepatřičně působících 
exkurzů: Pracovní vyčerpání, Dějiny šoku.

Železnice jako významný rys modernity má v jeho 
pojetí daleko k představám o pozitivním účinku mo-
dernizačního procesu. Romanticko-optimistickou 
notu a nostalgické rozjímání nad zašlou slávou že-
leznic bude čtenář hledat marně, čitelné je naopak 
permanentní vědomí ambivalentního charakteru 
technologického vývoje. Svým kritickým nadhledem 
tak kniha výrazně přispěla k poznání počátků moderní 
průmyslové kultury.

Důvtipně zpracovaný design paperbacku, který 
zachycuje snad jednu z nejbizarnějších železničních 
nehod na pařížském nádraží Gare Montparnasse 
(1895), pak s mrazivou lehkostí vystihuje jednu z esen-
ciálních myšlenek kapitoly Nehoda: Čím vyšší je stupeň 
propracovanosti technologického aparátu vzdorujícího 
podstatám přírody, tím fatálnější a tvrdší jsou dopady 
náhlé kolize (s. 131). Dojem nápadité a precizní gra-
fické práce dotváří decentní imitace dobové patiny.

Jan Pezda

MALURA, Jan – TOMÁŠEK, Martin (eds): Příroda 
vs. industriál : Vytváření prostoru v literatuře a výtvar-
ném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské 
univerzity, 2016, 348 s. ISBN 978-80-7464-864-9.

V roce 2015 se v ostravském klubu Fiducia usku-
tečnilo již potřetí sympozium věnované tématu re-
prezentace prostoru v literatuře, výtvarném umění 
a dalších tvůrčích disciplínách. Po Městě a Krajině se 
ke slovu dostalo nejen pro Ostravsko, ale i jiné prů-
myslové regiony typické téma Příroda vs. industriál. 
Kniha ze sympozia se opět přetavila ve stejnojmennou 
publikaci, která vyšla ke konci roku 2016.

Tzv. prostorová sympozia a z nich vzešlé knihy 
manifestují zájem Centra regionálních studií i kated-
ry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity o téma prostoru, které je dnes ve 
středu zájmu několika humanitních oborů (obecně se 
už nějaký čas mluví o tzv. obratu k prostoru /spatial 
turn/ ). Že je tento zájem sdílen i jinými badateli, nejen 
z České republiky a nejen z oboru literární historie, 
ukazuje vždy také pestré zastoupení referujících i dis-
kutujících hostů.

Zatím poslední publikace Příroda vs. industriál : 
Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění se 
věnuje obecnějším aspektům uměleckého vnímání 
industriální krajiny či periferie a snaží se jít zároveň 
ke kořenům a stopovat počátky zájmu o tyto fenomény. 
Tématem studií v knize se stávají stroje a továrny (tedy 
svět industrializovaný) v konfrontaci se světem pří-
rodním (předindustriálním) a rovněž postindustriál-
ním (navracejícím se zpět k přírodě). K této tematice se 
vyjadřují studie estetika Ondřeje Dadejíka (Centrum 
a periferie : O estetické zkušenosti obyčejných míst), li-
terární historičky Veroniky Faktorové a estetika Karla 
Stibrala (Počátky estetického ocenění a uměleckého zob-
razení industriální krajiny), literárních historiků Jana 
Malury (Dobývání země v české a německé literatuře ra-
ného novověku) a Martina Tomáška (Industriální motivy 
v české literatuře 19. století), ale i příspěvky věnované 
dílům konkrétních spisovatelů – o Karlu Schulzovi 
píše literární historik Jakub Jedounek, o Karlu Čapko-
vi zase literární historička Agnieszka Janiec-Nyitrai.

Předmětem zájmu jsou často průmyslové zóny, 
krajina poznamenaná těžbou a těžkým průmyslem, 
s tím spojená devastace přírody, měst i lidí. Nejde 
však jen o negativní vymezení, ale rovněž hledání 
poetiky těchto míst (v knize jsou např. dva příspěvky 
věnované historii fotografie; Svatava Urbanová píše 
o fotografovi průmyslové Ostravy Viktoru Kolářovi, 
Ondřej Durczak zase představuje obraz Ostravy, jak 
ho podávaly fotografické publikace v jednotlivých do-
bách), či dokonce vliv industrializace na objevování 
přírody mimo město (příspěvek historičky Michaely 
Závodné o rozvoji kolejové dopravy v Ostravě přelomu 
19. a 20. století). Pokud jde o konkrétní geografické 
prostory, studie se dotýkají samozřejmě Ostravska 
(krom výše uvedených ještě text Lukáše Pěchuly re-
flektující téma v české a německé regionální literatuře 
a příspěvek Martina Strakoše k architektuře, urbani-
smu a životnímu prostředí průmyslového velkoměsta 
v uplynulém století), Karvinska (lingvistický příspě-
vek Kristýny Bílkové a Lucie Novákové o proměnách 
místních jmen), severních Čech (reflexe próz Josefa 
Jedličky z pera Romany Cieslarové i oficiální komunis-
tické propagandy při bourání Mostu, kterou pro knihu 
připravila historicko-lingvistická dvojice Jaroslav Da-
vid a Jana Davidová Glogarová) či Kladna Bohumila 
Hrabala (studie literárního historika Jakuba Češky).



113Literatura Recenze a zpRávy o liteRatuře 

Kniha je kromě úvodní kapitoly editorů a závěreč-
ného shrnutí doplněna též bohatou barevnou obrazo-
vou přílohou a rejstříky jmenným a místním.

Jakub Ivánek

MATEJKOPETERKA, Ilona – HANIČÁK, Ondřej 
– JANÁK, Martin: Spolkový život ve Slezsku : spolky ve 
světle dochovaných památek. Opava: Slezské zemské 
muzeum, 2016, 172 s. ISBN 978-80-87789-35-3.

Kniha je zároveň katalogem stejnojmenné výstavy 
realizované Slezským zemským muzeem v roce 2016. 
Měla tak sloužit i jako průvodce výstavou. Je tedy zřej-
mé, že cílem publikace nemohlo být zachycení proble-
matiky v celé její šíři, ale hlavně na základě dochované-
ho materiálu ke zmiňované výstavě, kterých pocházel 
převážně ze sbírek Slezského zemského muzea, jež do-
plňovaly prameny z Muzea v Bruntále, Muzea Śląska 
Cieszyńskiego, Zemského archivu v Opavě, Státních 
okresních archivů v Opavě a v Jeseníku. Velkou výho-
dou textu je, že každá položka je opatřena informace-
mi o uložení a dalšími popisnými údaji, které umožňují 
položku dohledat v příslušné instituci.

Cílem projektu bylo představit bohatý spolkový 
život od 19. století do roku 1938 na území bývalého 
rakouského Slezska. Není pochyb, že spolky sehrávaly 
v dobové společnosti velmi důležitou roli. Členství ve 
spolku bylo považováno za čest a povinnost. Tomu od-
povídá i umělecká hodnota artefaktů, kterou výstava 
i katalog poskytují divákovi/čtenáři k nahlédnutí. Jed-
ná se o medaile (soutěžní i pamětní), plakety, prapory, 
stuhy, poháry, plány spolkových staveb, rukopisy, mal-
by, fotografie, dokumenty spolků (např. knihy zápisů), 
pečetidla, střelecké terče, pohlednice, programy atd.

Úvodní kapitola Z historie slezského spolkového 
života je velice kvalitně zpracována na základě zna-
losti domácí i zahraniční, starší i současné literatury 
k tématu. Další kapitoly přinášejí informace o jednotli-
vých typech spolků dle jejich běžného členění: hospo-
dářské a chovatelské, tělocvičné a sportovní, střelecké, 
dobrovolných hasičů, veteránů, národně obranné, 
politické a vzdělávací, zájmové a vědecké, umělecké 
a zábavní a náboženské. Na závěr je kniha opatřena 
seznamem literatury, jmenným a místním rejstříkem. 
Zcela pochopitelně je kniha opatřena velkým počtem 
kvalitních fotografií.

Projekt byl realizován za finanční podpory Minis-
terstva kultury ČR v rámci interního grantového pro-
jektu Slezského zemského muzea IGS201606/2016.

Stanislav Knob

MÜCKE, Pavel – BRYCHTA, Martin (edd.): Na 
hranicích mezi minulostí a přítomností : Současné 
perspektivy orální historie. Praha – Ostrava: Česká 
asociace orální historie – Ostravská univerzita, 2016, 
292 s. ISBN 978-80-7464-880-9.

Dne 15. února 2017 byl na společenském veče-
ru páté konference České asociace orální historie 
(COHA) pokřtěn očekávaný sborník z konference 
předcházející, která probíhala v roce 2015 na půdě 
Ostravské univerzity (OU). Vydala jej OU ve spolu-
práci s COHA, která také pokryla většinu finančních 
nákladů.

Úvodní slovo se věnuje především setkávání členů 
asociace, vývoji oboru v posledních letech a postavení 
české orální historie na mezinárodním poli. Rovněž 
krátce představuje všechny příspěvky. Další kapitoly 
již obsahují témata účastníků konference. Nejsou zde 
zahrnuti všichni vystupující, možná i proto je v závěru 
úvodního textu poděkování těm, kteří nakonec článek 
do sborníku odeslali.

První celek je zaměřen na obecné a přeshraniční 
perspektivy orálněhistorických  výzkumů. Obsahu-
je metodologické úvahy a popisuje praktické obtíže 
při publikování výsledků. Dále seznamuje s výstupy 
mezinárodních projektů na téma zánik NDR a NSR, 
vzpomínky českých a slovenských migrantů do USA, 
národnostní identita československých emigrantů 
do Švýcarska a Rakouska.

Druhá část nese název Orální historie v poznává-
ní dějin a paměti socio-profesních skupin. Otevírá ji 
otázka pramenné základy vhodné pro výzkum dějin 
pedagogiky, následuje metodologická úvaha o posta-
vení tazatele a narátora během rozhovoru, aspektech 
výzkumu intelektuálních elit. Blok uzavírá popis praxe 
orální historie při zkoumání nejnovějších církevních 
dějin.

Třetí část ukazuje orální historii v dějinách men-
šin, subkultur a generací. Jedná se o tematicky velmi 
pestrou skupinu příspěvků vycházející z konkrétních 
výzkumů. Zahrnuje specifika bádání v romském pro-
středí, odkrývá životní příběhy tetovaných v letech 
1971–1989. Nastiňuje možnosti využití orální historie 
při výuce o období normalizace. Seznamuje s výsled-
ky školního projektu k 25. výročí studentské stávky 
Gymnázia Na Vítězné pláni. Poslední příspěvek této 
části přibližuje projevy přízně fanynek románů Jane 
Austenové v každodenním životě.

Čtvrtý blok představuje orální historii ve vztahu 
k sociálním, kulturním a regionálním dějinám. První 
kapitola přivede čtenáře do světa módy v ostravských 
ulicích. Další nastiňuje grantový projekt Malé a vel-
ké dějiny českého a československého cestovního ruchu 
a třetí přináší první poznatky pilotního výzkumu fi-
remní kultury mezi podnikateli od 90. let 20. století 
do současnosti.

Závěr patří zamyšlení Miroslava Vaňka nad umě-
lecko-vědným charakterem orální historie, nezávis-
lostí oboru a používanými technologiemi. Kniha je do-
plněna shrnujícím anglickým resumé. Mohlo by však 
být podrobnější, případně by bylo vhodné zařadit ke 
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každému příspěvku samostatný cizojazyčný text. Na 
konci knihy se nacházejí medailonky autorů (užitečné 
je uvedení kontaktů) a seznam pramenů a literatury. 
Rejstříky ani obrazové přílohy zde nejsou.

Odborníkům, kteří se s orální historií teprve 
seznamují, sborník nabízí nahlédnutí pod pokličku 
metodologie, seznámení se způsoby a možnostmi 
jejího využití, stejně tak může být inspirací pro nová 
výzkumná témata a možnosti interdisciplinární spolu-

práce. Historici s hlubším zájmem o metodu si nejspíš 
rádi přečtou něco z dílny svých kolegů. Některé kapi-
toly mají velký potenciál oslovit laickou veřejnost, ať 
už zajímavým tématem, nebo čtivým podáním, proto 
by bylo vhodné zajistit této publikaci širší propagaci 
na veřejnosti. Na závěr je možno prozradit, že se do bu-
doucna chystá vydání sborníku z páté konference, kte-
rý čtenáři přinese další témata a badatelské výstupy.

Radmila Kaděrová


