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Prosaik Václav Štech a Slaný

„Myslím, že to byl Geothe, který kdysi napsal, že velké 

osobnosti se otiskují do míst, kde žily. Možná je to jejich 

posmrtnou velikostí a z vůle rozumných bohů, a nebo 

prostě tím, že si lidé na ně celá staletí na těchto místech 

občas vzpomenou.“

(Václav Cílek, Archeus, Dokořán 2010, str.81)

Předložená diplomová práce představuje jeden ze 

současných typů takové vzpomínky, která svědčí o tom, že 

„pamět národa“ žije a existují mladí lidé, kterým na ní 

záleží. Lucie Jeschková patří mezi ně.

Úvodní část práce je věnována místu, kde Václav Štech žil 



a tvořil. Vychází z krátké připomnínky dějin města Slaného 

a podává svědectví o tom, že toho královské město nikdy 

nepatřilo k bezvýznamným lokalitám, že má historii 

zajímavou, kde se střídají období slávy a prosperity s 

tragickými zvraty. Pozornost je věnována i některým 

významným osobnostem, na něž Václav Štech navazuje. 

Osobnost a dílo Václava Štecha práce odhaluje 

chronologicky s velmi dobrou znalostí biografických 

skutečností a dobových souvislostí. Kdybychom použili 

zorného úhlu úvodního citátu, mohli bychom konstatovat, 

že otisk Štechovy činnosti ve Slaném je velmi hluboký a 

zdůrazňuji, že mnohostranný. Štech se zapsal do historie 

města jako podivuhodný organizátor veřejného života „Je 

až k neuvěření, v kolika spolcích byl činný,“ konstatuje 

diplomantka (str.20). Na přelomu století se zasloužil o 

rozvoj české kultury jako iniciátor společenského života a 



do značné míry i realizátor významných kulturních 

institucí. Inicioval postavení divadla, založení muzea, 

městské knihovny a sokolovny. Významně podporoval 

činnost i dalších spolků a během této úspěšné éry prokázal 

vynikající organizační schopnosti, široký rozhled a 

nezdolnou aktivitu. Skutečnost, že pronikl až do nejvyšších 

vrstev společnosti ve Slaném vedla k tomu, že byl 

pomlouván, nařčen z podvodů a nakonec byl donucen Slaný 

opustit. Kruté rány osudu, které ho pronásledovaly i za jeho 

působení v Praze, ale nevedly k rezignaci. „Nepoddal se a 

byla-li mu vzata příležitost pracovat jedním směrem, dal se 

rázem směrem jiným. Je v tom až heroismus přímo 

amerikánský a příkladný.“ (F.Procházka:DP s.32)

Formát osobnosti Václava Štecha zaslouží pozornost, 

kterou mu dluží město Slaný a rovněž literární historie.



Mnohostranný Štechův talent se uplatňoval v jeho činnosti 

literární. I zde je obdivuhodný počet titulů jeho 

různorodých prací. Zatímco stopy jeho veřejně prospěšné 

činnosti jsou ve Slaném naprosto zřejmé a nepopiratelné. 

Literární dílo zejména prozaické zapadlo téměř úplně. 

Pozornosti se nepřestala těšit Štechova tvorba dramatická, 

kde nalézají soudobí dramaturgové a režiséři neotřelé 

náměty pro inscenace, které jsou i dnes úspěšné v 

divadelním i filmovém zpracování.

Osud Štechových próz se slánskými motivy není v literární 

historii ojedinělý. Jejich náměty se jeví jako zastaralé a 

přežité. Díla nebyla od přelomu století vydávána a upadla v 

zapomnění u členářů i v literární historii.

Diplomantka stručně a výstižně představila jednotlivé 

soubory drobných próz a prokázala, že Štech byl vynikající 

pozorovatel života, že pronikal pod povrch všední 



skutečnosti, měl neobyčejný smysl pro humor a mimořádný 

kritický nadhled. Vtipné a zkratkovité charakteristiky 

jednotlivých postav jsou obdivuhodné a mohly by sloužit 

jako podklad pro dramatické zpracování. Nejde zde pouze o 

literaturu faktu, ale o moudrý a poučený vztah k lidem, 

jejich slabostem a přednostem.

Vydat v součastnosti dobře uspořádaný výbor  Štechových 

humoresek ze Slaného by byla věc záslužná a možná i 

čtenářsky atraktivní. Obdivuhodná je tematická 

mnohotvárnost, vynikající humorné motivy, které nejsou 

otřelé a hlavně zajímavý humor. Originální a živé příběhy 

by se mohly snadno stát podkladem pro zdařilou a 

neotřelou talkshow, která by překvapila nejenom občany 

Slaného, ale čtenáře nebo diváky vůbec. Oceňuji na práci 

kolegyně Jeschkové, s jakým pochopením tyto texty 

interpretovala a otevřela je tak dalšímu využití.



Štechovy romány vypovídají o lidských osudech s 

hlubokou znalostí psychologie, se smyslem pro tragiku 

lidských životů a s dokonalou znalostí maloměstského 

prostředí. Romány svědčí  o osudech svého tvůrce a mají v 

součastnosti zejména autobiografickou hodnotu jako 

neopominutelný pramen pro tvůrce budoucí Štechovy 

biografie.

Diplomantka prezentovala Štechovo dílo se zaujetím a 

pochopením, prokázala schopnost samostatně zpracovat 

rozsáhlý materiál, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 

výborně.

Doporučuji, aby se autorka pokusila navrhnout výbor z 

humoresek ve Slaném k alespoň dílčí publikaci.

V Praze dne 1.1.2011

Jaroslava Hrabáková

oponentka


