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Abstrakt  

Tématem diplomové práce jsou reprezentace prostoru severních Čech v období 

československého státního socialismu. Práce si klade za cíl příblíţit chápání prostoru 

historickými aktéry. V metodologickém pozadí práce stojí koncept prostoru Michela de 

Certeau, jenţ prostor chápe jako soubor míst určovaný dynamikou pohybu aktérů. Pro analýzu 

jsem zvolil několik společenských rámců, ve kterých se významně projevuje vztah k prostoru 

(turistika, památková ochrana, školní vlastivěda, vizuální reprezentace a posílání pohlednic). 

Tyto rámce pak určili soubor pramenů, na kterých jsem jednotlivé případové studie zaloţil. 

V závěru práce jsem se pokusil o aplikaci získaných poznatků na teorii Aleidy Assmannové o 

proměně paradigmatu ve společenském pojetí času, kterou lze vysledovat v 80. letech. Tato 

proměna časového rámce se projevuje i v prostoru, protoţe právě v prostoru je čas 

zvýznamňován. 

Klíčová slova: prostor, severní Čechy, socialismus, reprezentace, historický aktér 

 

Abstract 

The main topic of this master thesis are the representation of space of northern Bohemia in the 

era of czechoslovakian state socialism. The aim of thesis is to approximate historical agents 

understanding of space. There is a Michel de Certeau´s concept of space in the methodological 

background. De Certeau understands space like a set of places, which is designed by dynamic 

by social agents. For analysis I have chosen some social realms, where is strong connection to 

space (tourism, cultural heritage managment, school education, visual representation and 

sending postcards). The sources were designed by these social realms and the thesis is 

grounded on the case studies. At the end of thesis I have tried to apply Aleida Assmann´s 

theory of paradigmatic change in the social concept of time. This change we can observate in 

the 80s and it occures also in space, because direct in space is made sense of time. 

Keywords: space, northern Bohemia, socialism, representation, historical agent 
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1 Teoretická a metodologická východiska 

 

Jádro této diplomové práce tvoří problematika prostoru a jeho reprezentací ve vztahu 

k historické vědě. Předmět zájmu přirozeně vyplynul z mého předchozího výzkumu, 

bakalářské práce, ve které jsem se zabýval problematikou vzpomínání na tzv. duchcovský 

viadukt. Událost, tragédie během demonstrace ve 30. letech, zde prokázala schopnost vepsat 

se do prostoru. Paměť spojená s touto událostí se zde stala médiem, které popisovalo 

jednotlivá místa v Duchcově a vytvořila z nich jeden celek (krajinu). Duchcovský viadukt 

najednou nebyl jen ţelezničním podjezdem, ale i pomníkem několikrát upravovaným a 

přesouvaným z místa na místo, součástí viaduktu se staly pamětní desky a hroby zastřelených 

nezaměstnaných. Tato místa se pak spojovala během různých festivit, jakými byly oslavy 

výročí, produkce divadelní hry na téma události nebo recitační či sportovní soutěţe. Přesunem 

památníku do centra se událost vepsala i do kaţdodenního ţivota města. Duchcov se na 

nějakou dobu stal městem duchcovského viaduktu. Do jaké míry však byla tato krajina paměti 

vnímána a přijímána historickými aktéry? Jakým způsobem ovlivnil duchcovský viadukt ţitý 

svět obyvatel Duchcova? Na tyto otázky se mi uspokojivé odpovědi 
1
najít nepodařilo. Rozhodl 

jsem se však, ţe se prostoru a představám aktérů o něm budu na obecnější rovině věnovat dále. 

Tato práce není v ţádném případě komplexní studií o vývoji prostoru severních Čech ve 20. 

století. Na druhou stranu se nejedná ani o exkurz do způsobů konceptualizace a 

operacionalizace prostoru historiky (v jakémkoliv časovém období), k čemuţ by snad mohl 

odkazovat název. V této práci jsem se především pokusil o rozprostření metodologického 

vějíře do co největší šířky s cílem co nejtěsněji se dotknout představ aktérů o prostoru 

severních Čech v určitém časovém období. Práce je rozdělena do několika částí vycházejících 

z pramenných sond. Specifikum kaţdého souboru pramenů určuje škálu otázek, které jsme na 

jeho základě schopni zodpovědět. Vţdy tedy budeme vzhledem k problematice zaujímat jen 

určitý úhel pohledu, který zařadíme do výsledné mozaiky konceptualizace a vnímání prostoru 

severních Čech historickými aktéry. Půjde nám vţdy o pouhý výsek sociální reality, coţ 

                                                           
1
 V bakalářské práci a jsem se zaměřil na operacionalizaci paměti historickými aktéry, na formulování vlastních 

cílů jazykem spojeným s duchcovským viaduktem (např. ve vyjednávání mezi MNV a doly). PÝCHA, Čeněk. 

Krajina vzpomínání duchcovského viaduktu. Socialistická ideologie v mikrohistorické perspektivě. Filozofická 

fakulta Univerzity Karlovy, 2012. Nepublikovaný rukopis. 
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vzhledem k tématu a epistemologickým moţnostem historické vědy povaţuji za legitimní. 

Další důleţitou zásadou této práce bude interdisciplinarita a v některých případech i 

transdisciplinarita, jiţ si téma přirozeně ţádá. 

„Dějiny se odehrávají nejen v čase,ale i v prostoru.“
2
 Touto větou uvozuje Karl Schlögel svou 

knihu Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, ve které se 

pokusil v mnoha případových studiích upřednostnit v historické analýze kategorii prostoru 

před kategorií času, kterou běţně chápeme jako pro historiky určující.
3
 Otázka po vztahu dvou 

základních fenomenologických kategorií, prostoru a času, se bude prolínat i celou touto prací. 

Reinhart Koselleck zavádí kategorie Erfahrungsraum a Erwartungshorizont, přičemţ tvrdí, ţe 

díky těmto prostorovým metaforám jsou historici schopni čas operacionalizovat
4
. Prostorové 

metafory jsou obecně nedílnou součástí historického pojmosloví (místo paměti, symbolické 

centrum, pravice – levice, dějiny shora – zdola, mikrohistorie – makrohistorie), společně 

s Karlem Schlögelem bych rád v této práci prostor z jeho metaforičnosti vyvázal a učinil z něj 

analytickou historickou kategorii, která má vztah k sociální realitě (historických aktérů) 

sledovaného období. 

1.1 Pojmosloví (historické pojmy a konstrukty) 

Německý historik Reinhart Koselleck přináší důleţitou poznámku o dvou rovinách pojmů. 

První druh pojmů můţeme označit jako pojmy historické – uţívané dobově historickými 

aktéry a označující jistý význam, výsek sociální reality. Takové pojmy jsou často dynamické a 

jejich význam se v dějinách proměňoval.
5
 Druhou kategorií pojmů jsou konstrukty, které 

nejsou artikulované historickými aktéry, ale slouţí historikům k popsání dobových reálií, 

procesů a jevů.
6
 Toto metodologické hledisko je třeba promýšlet, zejména proto, abychom se 

nedopouštěli anachronismů, pověstného projektování a vkládání současných významů do úst a 

                                                           
2
 SCHLÖGEL, Karl. Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. 2. Aufl. Frankfurt 

am Main: Fischer, 2011. Poprvé 2003, s. 9. Vlastní překlad. 
3
 „Was gewinnen wir an historischer Wahrnehmung und Einsicht, wenn wir Örter und Räume endlich 

(wieder)ernst nehmen?“ Tamtéţ, s. 11. 
4
 „Die Zeit läßt sich bekanntlich nur in spatialen Metaphern ausdrücken, aber es ist offenbar einleuchtender, von 

„Erfahrungsraum“ und „Erwartungshorizont“ zu sprechen, als umgekehrt von „Erfahrungshorizont“ und 

„Erwartungsraum“, obwohl auch diese Wendungen ihren Sinn behalten.“ KOSELLECK, Reinhart. Die 

Vergangene Zukunft. Zur Semanti geschichtlicher Zeite. 3. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995, s. 356. 

Dále jen KOSELLECK, R. Vergangene Zukunft. 
5
 Reinhart Koselleck zakládá celou subdisciplínu Begriffsgeschichte., která se zakládá na zkoumání historických 

proměn pojmů. 
6
 „Wir haben es demnach mit quellengebudenen Begriffen und mit wissenschafltlichen Erkenntniskategorien zu 

tun, die unterschieden werden müssen, die freilich beide zusammenhängen können, aber nicht zusammenhängen 

müssen.“ KOSELLECK, R. Vergangene Zukunft. s. 350. 
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činů historických aktérů. Rád bych pojmy na této úrovni stabilizoval i pro diplomovou práci, 

načrtl schéma základních pojmů a analytických kategorií a zdůraznil jejich souvislost. 

1.1.1 Prostor 

 Prostor je konceptuální, analytický pojem, který zavádíme vzhledem k ústředním otázkám 

této diplomové práce. 

Pojem prostoru zaslouţí jako ústřední analytický pojem rozvedení své konstrukce. 

Inspiruji ze zde pojetím prostoru u Michela de Certeau
7
, který vytváří dichotomickou 

dvojici místa a prostoru. „Prostor je tedy vzhledem k místu přibliţně tím, čím se stává 

slovo, kdyţ je vyřčeno, to jest kdyţ je uchopeno do nejednoznačnosti realizace proměněno 

v pojem vykazující četné konvence, dáno jakoţto akt přítomnosti (nebo určitého času) a 

modifikováno přeměnami vyplývajícími z toho, v jakém sousedství se postupně nalézá.“
8
 

Prostor je pro Michela de Certeau a tedy i pro nás tekutou kategorií určovanou pohybem 

historických aktérů. To má závaţné důsledky i pro prostorově orientovanou analýzu, pro 

niţ jsem se v této práci rozhodl. Slovy Marcela Füssela výsledkem této práce nebude nová 

„kartografie sociálna“ ale spíše pluralita „cest, oklik a zkratek“.
9
 Neţ se však o tuto 

analýzu pokusíme, je třeba představit další pojmy, které jsou od ústřední kategorie 

odvozeny a jeţ nám umoţní do takto definovaného prostoru analyticky vstoupit. 

 

 Reprezentace prostoru (Způsob zčitelnění prostoru – medialita) 

V pojmové dichotomii Michela de Certeau bychom reprezentaci přiřadili spíše k místu. 

Reprezentaci chápu jako převedení místa do sociální reality historických aktérů. 

Reprezentace má pak dvě roviny – fyzickou (místo jako fyzický artefakt) a mediální 

(mediálně zprostředkované místo – fotografie, film, literatura …). Tomuto pojetí 

odpovídají tyto pojmy historických aktérů: 

                                                           
7
Michel de Certeau chápe rozdíl mezi místem a prostorem. „Der Raum hingegen ist ein ‚Gefiecht von 

beweglichen Elementen. Er ist gewissermaßen von der Gesamtheit der Bewegungen erfallt, die sich in ihm 

entfalten.‘ In Relation zum Ort ist der Raum ‚ein Wort, das ausgesprochen wird‘. Der Raum ist die performative, 

aber flüssige Realisierung einer Präsenz. ‚Insgesamt‘ sei der ‚Raum ein Ort, mit dem man etwas macht‘ bzw. ‚... 

l'espace est un lieu pratiqué‘. Mit dieser von der Phänomenologie inspirierten Raumdefinition bewegt sich 

Certeau nah an vergleichbaren Konzepten von Maurice Merleau-Ponty, Henri Lefebvre oder Pierre Bourdieu.“ 

FÜSSEL, Marian. Tote Orte und gelebte Räume. Zur Raumtheorie von Michel de Certeau S. J. Historical Social 

Research[online]. 2013, vol. 38, issue 4, s. 22-39, zde s. 32 –33. Dále jen FÜSSEL, M. Tote Orte und gelebte 

Räume. 
8
 CERTEAU, Michel de. Vynalézání kaţdodennosti. in: Cahiers du CEFRES. N° 10, Antologie francouzských 

společenských věd : Město (ed. Françoise Mayer, Alban Bensa, Václav Hubinger), s.18 –96, zde s. 81. Dále jen 

CERTEAU, Michel de. Vynalézání kaţdodennosti. 
9
 „Das Ergebnis ist nicht eine neue Kartographie des Sozialen, sondem eher eine Pluralität von Wegstrecken, 

Schleichwegen oder Abkürzungen, die erst in ihrem Durchlaufen zu einer theoretischen Aussage werden.“ 

FÜSSEL, M. Tote Orte und gelebte Räume, s. 33. 
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o Mapa 

o Trasa, rejstřík, klad listů 

o Obzor 

o Hrad a zámek, prohlídka 

 Konceptualizace prostoru (Soubor reprezentací prostoru – vyšší celek) 

Konceptualizaci prostoru pak chápu jako soubor reprezentací, tedy prvek korespondující 

podle de Certeaua spíše s prostorem neţ s místem. Konceptualizace vtiskuje místům jiţ 

význam, je souborem zvýznamněných míst. Tomuto pojetí odpovídají tyto pojmy 

historických aktérů: 

o Vlast (Československo) 

o Krajina 

o Sudety  

 Představa o prostoru (Vztah historického aktéra a prostoru) 

U představ o prostoru jde o autentické pojmy historických aktérů, jeţ tvoří jak 

jednotlivá místa, tak celé prostory. Tomuto pojetí odpovídají tyto pojmy historických 

aktérů: 

o Domov 

o Cesta 

o Průvodce 

o Dovolená 

o Výlet 

o Škola v přírodě 

o Lázně 

 

S pojmem severní Čechy máme ten problém, ţe bychom ho mohli přiřadit ke všem výše 

navrţeným kategoriím. Prostor severních Čech konkretizuje jinak abstraktní analytickou 

kategorii (prostor). Severní Čechy jsou však vlastní konceptualizací prostoru i historickým 

pojmem s vlastním vývojem (severočeský kraj). 

1.2 Základní badatelské otázky 

Po usazení základních pojmů, které tvoří nástroje pro tuto práci, je třeba stanovit, k čemu 

budeme tyto nástroje pouţívat a jakou operacionalizaci nám pojmy umoţní. Stanovení 

adekvátních badatelských otázek chápu jako další krok k dosaţení vědecké relevance této 

práce. Rád bych zdůraznil, ţe kaţdou z níţe uvedených otázek pojímám pouze jako určitý 
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pohled na sledované sociální procesy a jevy, vţdy přiměřený jak vybraným pramenům, tak 

epistemologickým moţnostem historické vědy a příbuzných disciplín. 

Na úrovni jakých rámců docházelo ke konfrontaci oficiálních konceptualizací prostoru 

s čtením prostoru historickými aktéry? 

Tato otázka určuje charakter zvolených pramenů. S ambicí ukázat na moţné čtení prostoru 

historickými aktéry, jsem se zaměřil na společenské rámce, jeţ s sebou nesou jistý koncept 

prostoru, zároveň zde však nepochybujeme o účasti širší veřejnosti (to byl můj předpoklad při 

výběru těchto rámců a pramenů). Na několika sondách jsem se pokusil identifikovat tyto 

rámce a nakonec jsem se rozhodl v práci analyzovat tyto fenomény: památková péče a 

turismus, vizuální reprezentace prostoru, školní prostředí, literatura (film), posílání pohlednic. 

Jednotlivé sondy je tak moţné chápat jako dílčí studie o vztahu historických aktérů k prostoru 

na základě zmiňovaných kulturních praxí. 

Jak byl a jak je prostor mediován? 

Tato otázka směřuje jak ke konceptualizacím prostoru, tak na způsoby jeho čtení. V práci se 

několikrát zaměříme na charakter médií, jeţ historičtí aktéři pouţívali případně pouţívají 

k uchopení a přečtení prostoru. Charakter média také značně ovlivňuje i charakter pramene a 

moţnosti poznání, které nám pramen nabízí. Proto je nutné medialitu celého procesu vytváření 

a čtení prostoru neustále reflektovat. Soubor otázek tázajících se po medialitě prostoru, tak 

bude provázet celou práci. 

Jakým způsobem si historičtí aktéři přivlastňovali prostor v období pozdního státního 

socialismu? 

V částech textu věnujících se této otázce se pokouším co nejtěsněji přiblíţit k historickým 

aktérům. Pokusíme se odhalit, jaké významy lidé prostoru připisovali nebo mohli připisovat. 

Zodpovězení této otázky si vyţádá zvláštní přístup k archivu. Jen těţko zde můţeme pracovat 

s úředními prameny, kde je autentické chápání prostoru samotnými aktéry normalizováno. 

Jako výhodnější se mi jeví pouţití pramenů spojených s kaţdodenním ţivotem historických 

aktérů. Podstatnou část výzkumu jsem zaloţil na práci s rodinným archivem pohlednic 

severních Čech. Pokusím se zaujmout silnou autorskou pozici spojenou se subjektivitou 

takového archivu a zároveň neopustit vratkou pozici vědecké disciplíny. 

Jak se prostřednictvím představ o prostoru projevují časové reţimy? 
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Tato otázka stojí tak trochu v pozadí celé práce. Přestoţe jsem se pro analýzu rozhodl 

upřednostnit kategorii prostoru před časem, během výzkumu jsem pochopil, ţe se otázka o 

dobovém pojetí času stále vrací. Analýza konceptualizace a chápání prostoru tuto zásadní 

otázku historické vědy učinila snad ještě intenzivnější. Proto bych se na závěr rád pokusil 

ukotvit tuto práci v teorii a tezích, které vysvětlují, proč se čas v prostoru proměňuje. 

Čas by bez prostoru zmizel. (Ztratil se?) 

Prostor v této práci chápu jako epistemologický rámec, skrze který historičtí aktéři 

operacionalizují čas. Reinhart Koselleck pouţívá prostorových metafor (Raum a Horizont)
10

, 

aby byl schopný popsat vztah historických aktérů a jejich sociální reality k času. My se 

pokusíme pojmy z jejich metaforičnosti vyvázat a zdůraznit tak důleţitou úlohu prostoru a 

představ o prostoru ve vztahu historických aktérů k času (Nejdříve však bude třeba 

rekonstruovat vztah aktérů k prostoru). Kulturní praxi čtení času skrze prostor bych rád na 

zvolených pramenech dokázal. Prostřednictvím prostorově orientovaného tázání se tak 

dobereme otázek, které se týkají základních reţimů času (a jejich chápání historickými aktéry) 

a jeţ jsou pro historika a jeho noetickou výbavu naprosto zásadními problémy. 

Přes všechny tyto strukturální úvahy zůstává důleţitou zásadou této práce pohled historického 

aktéra. Ambicí práce se tak stává na pramenech blízkých historickým aktérům, poukázat na 

procesy, které obecně chápeme jeko velmi abstraktní a odtrţené od kaţdodenního ţivota. 

1.3 Severní Čechy a socialismus  

Nabízí se otázka, proč analýze optikou prostoru podrobit právě severní Čechy v období 

státního socialismu. V tomto regionu nacházíme hned několik specifik, jeţ důleţitost kategorie 

prostoru pro historickou vědu zvýrazňují. Především jde o dva historické strukturální 

problémy, které v severních Čechách nejen v období státního socialismu budeme sledovat. Jde 

o národní různorodost, jeţ vyvrcholila vysídlením německých obyvatel po roce 1945 a o 

problematiku ţivotního prostředí. Rozměr těchto historických fenoménů budeme v prostoru 

přeměřovat, zkoumat jejich strukturální podobu a především hledat dopady na ţitý svět 

historických aktérů. Severní Čechy jsou vhodné pro takto navrţenou studii i vzhledem 

k místní podobě státního socialismu. V našich pramenech nacházíme slova o laboratoři 

                                                           
10

 KOSELLECK, R. Vergangene Zukunft., s. 356. 
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socialismu
11

, samotná ideologická koncepce státního socialismu se o prostor severních Čech 

ráda opírala a legitimizovala svoje postavení
12

. S tím souvisí i průmyslový charakter kraje 

(nebo jeho části), to jiţ ale na prostor uplatňujeme jednu z konceptualizací (chápeme severní 

Čechy jako průmyslové). Důleţitým aspektem pro výběr severočeského regionu je i můj 

osobní vztah k této krajině, coţ se projeví zejména v sondě do vlastního rodinného alba 

pohlednic. 

Bylo by vhodné oblast severních Čech vymezit. Vzhledem ke zvoleným epistemologickým 

východiskům nepracujeme se statickou představou o prostoru, kterou bychom mohli 

jednoduše vymezit na mapě, vytyčit tak hranici mezi tím, co do této analýzy ještě patří a co uţ 

ne. Věřím, ţe takový přístup by nebyl produktivní a ţe by v určitých případech tvořil bariéru 

pro interpretaci zvolených pramenů. Pro potřeby této diplomové práce se tedy raději kloním, 

jak bylo výše naznačeno v definici prostoru u Michela de Certeau, k tekutějšímu pojetí 

prostoru, jehoţ ukotvení je ovšem sloţitější pro autora i případného čtenáře. Budeme se snaţit 

v severních Čechách sledovat problémy související jak s oficiálním pojetím prostoru (např. 

vymezení prostoru krajskou a okresní správou), tak s chápáním prostoru historickými aktéry 

(např. kategorie domova). Při výběru témat a pramenů jsem postupoval od základního 

problému (jakým způsobem docházelo ke konfrontaci historických aktérů s konstrukcemi 

prostoru v severních Čechách). Začaly se na sebe vrstvit jednotlivé rámce (vlastivěda, 

památková péče, turistika, posílání pohlednic). Tak vznikla i škála klíčových pramenů, které 

na sebe navazovaly, a zaplétaly síť reprezentací prostoru severních Čech. V této síti jsem pak 

během analýzy a interpretace lokalizoval několik uzlů, jeţ tvoří zásadní body ve vztahu 

k badatelským otázkám tohoto diplomního projektu. Prostor severních Čech je tedy v této 

analýze určován především problémovým tázáním a prameny. Samotné jádro takto pojatého 

prostoru pak tvoří Podkrušnohoří, kde nacházíme oba sledované strukturální problémy – 

otázku o stavu ţivotního prostředí a napětí českého a německého ţivlu. V pramenech, na nichţ 

toto napětí dokládáme, se Podkrušnohoří stává součástí Sudet, pokud se například zaměříme 

na fenomén lázeňských měst, sledovaná síť se pak rozšiřuje aţ do Čech západních. 

V oficiálním rámci je součástí severních Čech i sever geografický, tedy například Liberecko. 

                                                           
11

 Viz JEDERMANN, František. Ztracené dějiny. 3. vyd. [Praha]: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 

1991. O „laboratorním“ charakteru pohraničí po válce píše i Matěj Spurný. „Pohraničí, poté, co se zbaví 

„německé havěti“, musí osídlit „nejlepší z nejlepších“, lidé, kteří jsou národně a státně spolehliví, pracovití, 

uvědomělí, musí tu vzniknout společnost postavená na docela nových základech, zdravější, výkonnější a 

spravedlivější, neţ jakou kdy české země zaţily.“ SPURNÝ, Matěj. Nejsou jako my: česká společnost a menšiny v 

pohraničí (1945-1960). Praha: Antikomplex, 2011, s.30. 
12

 Oblast boje dělníků za svobodu. Viz úvody k turistickým průvodům, jeţ kraj historicky ukotvují. ZÁHORA, 

Luděk. Severní Čechy. 1. vyd. Praha: STN, 1966; nebo Krušné hory. 1. vyd. Praha: STN, 1966. 
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V rodinném archivu pohlednic jsou severní Čechy spojené s obrazem domova. V určení 

prostoru severních Čech tak budeme následovat prameny, protoţe jen tak můţeme naplnit cíle 

této práce. 

Dovolím si tvrdit, ţe takové chápání základního rámce analýzy je pro čtenáře nakonec 

výhodnější – ve struktuře vznikají kromě uzlů i mezery, na které je moţné se navazovat, 

vztáhnout nabízenou analýzu na vlastní prameny nebo zkušenost. Svým tématem pak 

diplomová práce vybízí ke kritice a vědeckému dialogu, coţ bylo jednou z  hlavních motivací 

pro zvolení této formy. 

Dalším důleţitým výchozím aspektem je časové ukotvení práce. Pokusil jsem se o kombinaci 

jak synchronního, tak diachronního přístupu. Období československého státního socialismu se 

ve vztahu k prostoru jeví jako nosné téma, zejména pro utopický rozměr socialismu a 

komunismu, který tyto projekty do prostoru (severních Čech) vnášejí. Jádro synchronní 

analýzy jsem spojil s obdobím 70. a 80. let, kdy utopický rozměr socialismu slábne. Můţeme 

zde tak identifikovat nové významy, které se do oficiálního rámce prostoru vlamují. 

V diachronní analýze jsem pak sledované období rozprostřel hlouběji do minulosti – zejména 

proto, abychom byli schopni utopii v prostoru ukotvit – a některé kulturní praxe jsem sledoval 

aţ do současnosti. To nám umoţní identifikovat proměnu konstruování a čtení prostoru 

v delším časovém období. V tomto období se pak vyjeví struktura historické problematiky 

odsunu Němců a ţivotního prostředí, kde se pokusím o pohled z nové perspektivy. Takto 

vymezené časové období pak bude lépe korespondovat i s tezemi o proměnách časových 

reţimů, které ve výsledku chápu jako naprosto stěţejní. 

1.4 Archiv 

Klíčovým rozhodnutím historika stojícího před vytyčenými badatelskými cíly se stává volba 

archivu. Kde leţí odpovědi na kýţené otázky? Rozhodl jsem se pro specifický přístup 

k pramenům, který odpovídá zvoleným badatelským otázkám. Pokud jsem chtěl proniknout 

k představám o prostoru historických aktérů, musel jsem (aţ na několik výjimek) opustit 

institucionalizovaný archiv. Instituce vtiskuje pramenným materiálům aţ příliš ze stromové 

struktury, tušil jsem, ţe struktura představ aktérů o prostoru se bude blíţit spíše rizomu.
13

 

                                                           
13

 Zde se inspiruji prací Gillesa Deleuzea Felixe Guattariho Tisíc plošin. Tisíc plošin je komplexní 

poststrukturalistické filozofické dílo, jeţ jsou noetiku zakládá na plošinách izolovaných z univerza. Guattari a 

Deleuze zavádějí pojem rhizom, který se vymezuje prosti stromovité, rozuměj větvící se, struktuře myšlení. 

Rhizom je pak reprezentantem nahodilosti, kumulace a svobody. DELEUZE, Gilles a GUATTARI, Félix. Tisíc 

plošin. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2010. 
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Archiv tak chápu volněji – vstříc veřejnému prostoru a kaţdodennosti aktérů. Aby se práce 

nerozpadla, bylo třeba prameny pevně uchopit. Proto jsem ve většině případů zvolil sevřené 

společenské rámce, kde jsem vysledoval silný vztah k prostoru a také vzájemné vazby. 

Předmětem mého zájmu se tak staly učebnice vlastivědy, publikace o památkové péči, 

turistické průvodce a mapy a knihy vizuálních reprezentací. Tyto okruhy pramenů lze chápat 

jako jednotlivé plošiny, kde jsem se snaţil rozplést nitky pohybu historických aktérů 

v prostoru. Na některých místech jsem k těmto pramenným plochám přidal dynamizující 

prvky, jako například snad aţ příliš úzký výběr z krásné literatury nebo část archivních 

materiálů k památkové péči. Věřím, ţe plošiny, případové studie nebo řezy vytvářejí 

dohromady smysluplnou analýzu ústředního tématu. O nejspecifičtější práci s archivem jsem 

se pokusil v části o pohlednicích. Pracoval jsem zde s vlastním rodinným archivem doplněným 

o zapůjčený osobní archiv a další artefakty. Věřím, ţe zvolený silně autorsky a subjektivně 

orientovaný přístup k tomuto archivu epistemologicky nejlépe odpovídá jeho moţnostem. 

V intimním vztahu, jaký mám k rodinnému archivu se nejvíce přiblíţím aktérským praxím, a 

tak vytvořím přenositelný model, který by měl obstát před vědeckými kritérii (tento přístup je 

opakovatelný pro kaţdého s rodinným albem pohlednic, vzniká zde aplikovatelná typologie). 
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2 Průvodce po severních Čechách 

 

Úvodní kapitola této práci má slouţit jako jakýsi dobový vstup do prostoru severních Čech. 

Zároveň bych zde rád uplatnil v úvodu naznačená metodologická východiska. Neprve bych 

rád odlišil dva moţné způsoby vnímání prostoru – pohled určovaný správní organizací státu a 

přístup orientovaný podle kulturních a sociálních praxí. 

2.1 Severní Čechy ve správní perspektivě 

Vzhledem ke sledovanému období bychom se měli zaměřit zejména na zákon č. 36/1960 Sb. o 

územním členění státu. Na základě tohoto nařízení byly „menší“ kraje vzniklé v roce 1948 

nahrazeny většími celky, coţ se samozřejmě dotklo i severních Čech.
14

 Vznikl nový 

severočeský kraj, jehoţ jádro tvořil bývalý kraj ústecký, část kraje libereckého (včetně 

bývalého krajského města) a kraje karlovarského. Reforma změnila i podobu hranic 

jednotlivých okresů, značná část okresů zanikla
15

. Taková změna musela nutně ovlivnit pohyb 

obyvatel, například ve styku s úřady a státní správou. Z jiného úhlu pohledu však vazby lidí 

k prostoru nemohou být naplánovány na papíře a existuje mnoho dalších aspektů, které pohyb 

v prostoru ovlivňují. Proto jsem pro tuto práci zvolil organické členění severních Čech 

vycházející z pouţitých pramenů. Správní stránku budeme zohledňovat na těch místech, kde si 

to vyţádají zvolené prameny (především půjde o památkovou péči). 

Pro vstup do prostoru severních Čech jsem zvolil médium, jeţ bylo k tomuto účelu určeno jiţ 

ze své podstaty. Moţná nepřekvapí, jaká kniha se mezi lety 1963 aţ 1989 dočkala 22 českých 

a 16 slovenských vydání, jeţ vycházely v řádově stotisícových nákladech. Nápovědou by 

mohlo být, ţe jednotlivá vydání se od sebe mohla podstatně lišit, obzvláště ta nejstarší od těch 

nejmladších. Mám na mysli Autoatlas ČSSR 1:400 000, který vycházel ve Slovenské 

kartografii a Geodetickém a kartografickém podniku Praha. Samozřejmě se nejedná o knihu 

klasickou, a tak autoatlas nemůţeme jednoduše označit za nejčtenější československou knihu. 

Co se však týče čtení prostoru, velký vliv této publikace je nezpochybnitelný. 

                                                           
14

 „Proti tomu kraje z roku 1960 byly neorganickými celky, které nejsou vhodné zvláště pro zavedení regionální 

samosprávy. Výběr krajských měst a vymezení těchto krajů mimo jiné navozoval oprávněné regionální 

patriotismus. Příkladem extrémních řešení odporujících přirozené spádovosti obyvatelstva bylo podřízení Liberce 

Ústí nad Labem nebo Olomouce Ostravě.“ HAMPL, Martin. Geografická organizace společnosti v České 

republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: DemoArt pro Univerzitu Karlovu, 

Přírodovědeckou fakultu, 2005, s. 99. 
15

 Viz srovnání map v publikaci HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan a DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých 

zemích od počátků státu po současnost. [2. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s 530–533.  
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2.2 Autem? 

Jednou z kulturních praktik, která převádí koncept prostoru do ţivotní praxe obyvatel je 

turistika. Rád bych se pokusil na základě turistických průvodců a map poukázat na moţné 

způsoby čtení prostoru. Opět nemá jít o vyčerpávající popis turismu ve sledovaném období, 

ale spíše o sondu, jeţ nám můţe nabídnout jistou perspektivu k identifikaci způsobů pohybu 

historických aktérů v prostoru. 

Za klíčové prameny v této části povaţuji turistické průvodce a motoristické průvodce
16

, jeţ 

vymezují dva specifické způsoby pohybu v prostoru. Obě tyto kategorie spadají pod fenomén 

turistiky, jeţ byla a je významnou součástí trávení volného času.
17

 Zároveň však vyznačujeme 

dva různé způsoby pohybu v prostoru – turistickou vycházku a jízdu automobilem. 

2.3 Trasa a rejstřík 

Na základě mototuristických průvodců můţeme určit dva modely pohybu v prostoru. Přestoţe 

tyto modely vycházejí z jízdy automobilem, zdá se mi, ţe jejich ukotvením získáme lepší 

představu o způsobech čtení prostoru historickými aktéry. 

2.3.1 Trasa 

Nejdůleţitější částí série průvodců Autem po ČSSR
18

 jsou popisy jednotlivých tras. Na trasách 

jsou vyznačeny odbočky a odbočky z odboček, takţe průvodce vytváří síť, která se prakticky 

prolíná celým územím Čech. Kaţdou trasu autoři publikací přehledně rozdělili na jednotlivé 

úseky. Na úsecích jsou pak popsána místa, kterými mototurista projíţdí. V těchto popiscích se 

kloubí různé turistické perspektivy
19

, významná místa jsou dokonce doplněna ilustrací. Celou 

trasu vţdy znázorňuje přehledné schéma, takţe se uţivatel průvodce v systému odboček a 

odboček z odboček neztrácí, coţ by pro něj jako mototuristu mělo být dost podstatné. 

Z naší perspektivy se jako obzvláště zajímavá jeví trasa č.7 z Prahy do Hory svatého 

Šebestiána. V úvodu se kromě informací o zemědělské krajině, důleţité obchodní cestě, kterou 

                                                           
16

 Československo průvodce, Olympia 1976 (45 000 výtisků) a 1982 (70 000 výtisků). České středohoří, 

Turistický průvodce, STN, Praha 1955 (4250 výtisků), Krušné hory, Turistický průvodce ČSSR. Praha: STN 1966 

(9000 výtisků), Průvodce pro motoristy sv. 4, Severní Čechy, STN, Praha 1966. (řádově 1-3 desítky tisíc výtisků 

– podle ostatních publikací v edici),  Autem po ČSSR. Čechy. Vladimír Mohr a kolektiv. Olympia, Praha a Šport, 

Bratislava, 1973 (25 000 výtisků). 
17

 Viz. FRANC, Martin a KNAPÍK, Jiří. Volný čas v českých zemích 1957–1967. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 
18

 MOHR, Vladimír a kol. Autem po ČSSR: Čechy. 1. vyd. Praha: Olympia, 1973. Dále jen Autem po ČSSR. 

Čechy, 1973. VAHALA, Miroslav a kol. Autem po ČSSR: Morava a Slezsko. 1. vyd. Praha: Olympia, 1973. 

ROUBAL, Radek a kol. Autom po ČSSR: Slovensko. 1. vyd. Bratislava: Šport, 1970. 389 s. 
19

 Okruhy turistických zájmu jsou v publikaci Autem po ČSSR. Čechy, 1973 definovány takto: Turistika v létě, 

Turistika v zimě, Vodní sporty, Myslivost, Rybářství, Chráněná území přírody, Lázně, Městské památkové 

rezervace, Hrady a zámky, Lidová kultura, Lanovky a lyţařské vleky. 
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trasa sleduje, o příkrém stoupání, jeţ nás čeká za Chomutovem, dozvídáme i o rychlém 

průmyslovém vývoji, který „byl provázen rychlým formováním proletariátu“.
20

 Trasa spojuje 

místa s různým významem, motorista si tak při své cestě můţe vybírat (vzhledem k obsáhlosti 

popisu cesty jistě není účelem zastavit všude). Podívejme se blíţe na několik zajímavých 

pamětihodností po cestě. Hned na začátku se trasa dotýká klíčového místa pro vytváření 

národní paměti po druhé světové válce. Lidice jsou popsány jako „dnes moderní zemědělská 

obec a dělnické sídliště, národní kulturní památka“.
21

 Kromě krátké zmínky o historii obce je 

text o Lidicích rozdělen na dvě vyváţené poloviny – krátké vylíčení událostí v roce 1942 a 

popis pietního území. Historickou kontextualizaci obce tak doplňuje její současná turistická 

hodnota. Lidice jsou označeny jako odbočka vlevo z hlavní trasy. Pokud se mototurista 

rozhodne odbočit spíše vpravo, čeká ho opačný konec československých dějin – přes hrad 

Okoř aţ k archeologickým nalezištím v Úholičkách a Úněticích.
22

 Dále na trase se setkáváme 

s  významnými místy, jako je např. NKP Budeč
23

 nebo Zákolany s tzv. Šubrtovou chalupou, 

ve které ţil Ladislav Zápotocký a kde se narodil jeho syn, budoucí prezident, Antonín.
24

 

Z významnějších měst projíţdíme v první části trasy Slaný a Louny
25

. Přírodních zajímavostí 

po cestě mnoho zmíněných není a to ani v druhé části cesty, kdy se dostáváme do jádra 

Krušných hor. Místa jako Boţí Dar, Klínovec, Plešivec nebo Abertamy jsou uváděny 

především jako rekreační střediska. Ve druhé části trasy jsou popisována významná města 

Teplice, Litvínov, Chomutov nebo Jáchymov.
26

 Jako příklad toho, jak jsou popisky 

konstruovány, uveďme poznámku o Duchcově: 

„ – město a průmyslové centrum v hnědouhelné Mostecké pánvi. 

Původně patřil k hradu Oseku, od 16. století se stal střediskem okolí.  

U tzv. Duchcovského viaduktu se za poválečné republiky střetli pochodující stávkující 

horníci s četníky; 4 horníci byli usmrceni. Na místě byl odhalen pomník. 

                                                           
20

 Autem po ČSSR. Čechy, 1973, s. 194. 
21

Tamtéţ, s. 198. 
22

Tamtéţ, s. 199. 
23

 „Bylo zde hradiště v době bronzové, později (v 7. století) slovanské a ve střední doě hradištní (v 9. století) 

jedno ze sídel Přemyslovců; spolu spolu s Levým Hradcem opěrný bod kmene Čechů.“Tamtéţ , s. 201. 
24

 Tamtéţ, s.  201. 
25

 U obou míst je zdůrazněn středověký význam a role v husitské revoluci. U Slaného je popis bohatší, zmíněny 

jsou i moderní dějiny a tradice dělnického hnutí ve městě (dělnická beseda, 1889 velká kladenská stávka, 1890 

dělnické hnutí za povolení oslav 1. máje a zavedení osmihodinové pracovní doby, 1920 generální stávka). 

Tamtéţ, s.  203 
26

 U Teplic je zdůrazněno lázeňství a historická perspektiva, Litvínov je na poměrně malé ploše popsán jako 

průmyslové středisko, u Chomutova je zmínka o baště katolíků během husitského revolučního hnutí, výčet 

památek je doplněn poznámkou o velké stávce v roce 1912. Jáchymov v sobě kloubí historickou perspektivu, 

uranová těţba mezi lety 1954 –1964 je jen zmíněna, naopak je zdůrazněno současné lázeňství a rekreační 

potenciál. 
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Původně renesanční zámek z konce 16. století, rozšířen do r. 1707 a upraven v l. 1812–

18. Fresky od V. V. Reinera z doy kolem roku 1724 a plastiky M. B. Brauna z let 1718–

19. V zámku působil jako knihovník Casanova, který zde psal své Paměti. Zámecký 

park z počátku 19. století volně přístupný. V části zámku instalace ze zámecké 

obrazárny a pamětní síň Casanovy. Na náměstí morový sloup od Kühnela z l. 1749–60. 

Kašna od téhoţ sochařez poloviny 18. století. Památník na katastrofu na dole Dillenger 

z. r. 1879. Barokní kaple z r. 1723 s deskou Casanovy. 

Ubytování: hotely, turistická ubytovna TJ Slovan (v sokolovně). 

Koupaliště. Benzínová čerpací stanice.“
27

 

Příspěvek o Duchcově je dobrým příkladem struktury informačních popisků. Po stručné 

charakteristice následuje výčet nevýznamějších pamětihodností (ne nutně chronologicky), 

závěr vţdy obstarávají praktické informace. U Duchcova se zajímavě kloubí jeho historický 

význam s revolučním potenciálem místního dělnického hnutí. Motorista tak v Duchcově můţe 

odhalit dvě charakteristické vrstvy města– barokní
28

 a dělnickou. Zdůrazněme, ţe popisky 

(nejen ten duchcovský) s sebou nenesou hodnotovou nebo ideologickou orientaci. Vše 

zmíněné je nabízeno turistovi k jeho volné recepci, k vytvoření vlastního itineráře cesty. Pole 

vnímání prostoru se tak směrem k recipientovi rozšiřuje a mohli bychom ho označit za 

poměrně liberální. To samozřejmě přestává platit u míst (perspektiv), které v průvodci 

zmíněny nejsou. Na popisované trase, přestoţe její značná část vede bývalým 

německojazyčným prostředím, není o Němcích a jejich významu pro lokalitu, uvedeno ani 

slovo. Vnímání prostoru severních Čech jako prostoru odsunu německých obyvatel v paletě 

způsobů vztahování se k lokalitě prostě chybí, takový způsob recepce nebyl v 70. letech 

běţnou sociální praxí. 

                                                           
27

 Autem po ČSSR. Čechy, s. 209 –210. 
28

 Součástí této barokní vrstvy je i pozdější přítomnost G. Casanovy, která souvisí s rozvojem města během 

zdejšího valdštejnského panství. 
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Obr.1 Trasa po Krušných horách v průvodci Československo z roku 1961.
29

 

 

Se zhmotněnou ideou trasy se pak setkává pěší turista při cestě po turistických značkách. Na 

mapách zakreslené známé červené, zelené, modré a ţluté čáry získávají svůj otisk při značení 

turistických tras v terénu.
30

 Podle turistických značek jsou strukturovány jednotlivé výlety 

v edici Turistický průvodce ČSSR, jeţ vycházela v 80. letech v nakladatelství Olympia a 

mapovala celou republiku
31

. Turistické značky zde tvoří hlavní orientační prvky, kaţdý 

průvodce je pak opatřen ještě mapou – turistická trasa pak nabízí vazbu mezi textem (popisem 

cesty a pamětihodností a mapou). 

2.3.2 Rejstřík 

Nejdůleţitější publikací pro motoristy v 70. a 80. letech byl jistě téměř kaţdý rok 

Geodetickým a kartografickým podnikem vydávaný Autoatlas ČSSR v měřítku 1:400000. 

                                                           
29

 ADAMEC, Vladimír a kol. Československo: průvodce. 1. vyd. Praha: Olympia, 1976. s. 179. 
30

 Martin Pelc ve sv práci o německých turistických spolcích v českých zemích uvádí, ţe označování turistických 

tras bylo jednbou z prvních a takřka zakládající činností turistických spolků uţ od jejich prvopočátku. PELC, 

Martin. Umění putovat: dějiny německých turistických spolků v českých zemích. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 

2009, s. 101. 
31

 Např. České středohoří. 1. vyd. Praha: Olympia, 1985. 304 s. Turistický průvodce ČSSR / Olympia, Šport; sv. 

23. (20 000 výtisků), BALATKA, Břetislav et al. Děčínsko. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984. 253 s. Turistický 

průvodce ČSSR / Olympia, Šport; sv. 18. (25 000 výtisků) 
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Vzhledem k předpokládanému uţití autoatlasu je zde největší pozornost věnována mapě a 

informacím souvisejícím s dopravou, turistická perspektiva je upozaděna. Nacházíme zde tak 

přehled dopravních značek, informace o hraničních přechodech, přesné adresy a otevírací 

dobu benzínových čerpacích stanic nebo pro představu o prostoru o ČSSR velmi důleţitou 

tabulku vzdáleností.
32

 Turistické zajímavosti jsou řazeny ve své kapitole abecedně se zpětnou 

informací o jejich dohledatelnosti v mapě. Jedná se tak v podstatě o poměrně unikátní rejstřík 

turisticky zajímavých míst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku i na Slovensku. Textová 

informace je opět velmi stručná, kontextualizace jednotlivých lokací vede mimo rámec knihy 

(nenacházíme zde ţádné obecné informace o geografickém prostoru ČSSR nebo historickém 

vývoji). Podívejme se opět do Duchcova: 

„DUCHCOV, 7B, město v Mostecké hnědouhelné pánvi; zámek původně renesanční 

z konce 16. stol. rozšířen barokně do r. 1707 a upraven v l. 1812 a 1818. Fresky, 

obrazová galerie, zámecké zařízení, pamětní síň G. Casanovy, který zde byl 

knihovníkem v l. 1788–92. Zámecký park. Duchcovský viadukt: místo u nádraţí, kde 

byli 4.2. 1931 zastřeleni četnictvem 4 demonstrující dělníci.“
33

 

Autoatlas samozřejmě umoţňuje označení pamětihodností v samotné mapě. Zajímavá je 

značka v podobě červeného trojúhelníku, jíţ jsou označena historicko-politicky pozoruhodná 

místa, tedy místa u kterých lze očekávat silnou provázanost minulosti se současností. Duchcov 

je tak kromě autoopravny a benzínové stanice označen značkou koupaliště, zámku a právě 

tímto červeným trojúhelníkem. Další historicko-politicky významná místa bychom našli na 

místě jiných hornických stávek (v Jeseníku nebo ve slovenských Košútech), ale i v Lidicích 

nebo na místech bojů Slovenského národního povstání. 

Informace o pamětihodnostech se v autoatlase stávají rejstříkem moţných přístupů a 

kontextualizací k místům, které nacházíme na mapě, další tvorba významů vede nutě mimo 

publikaci. Abecedním řazením dochází k seřazení míst z celého Československa, jde tedy o 

jakýsi archiv československých významných lokací, který je připraven k vyvolání významů 

další recepcí a vztahováním. 

2.3.3 Klad listů  

Popis trasy a rejstřík jsou dva způsoby organizace míst v turistických průvodcích a průvodcích 

pro motoristy. Zdá se mi však, ţe tyto dva způsoby organizace míst můţeme chápat i jako dva 

                                                           
32

 DOUDA, Jaromír, ed. Auto-atlas ČSSR. 1:400 000. 6. vyd. Praha: Kartografie, 1971.  
33

 DOUDA, Jaromír, ed. Auto-atlas ČSSR. 1:400 000. 6. vyd. Praha: Kartografie, 1971, s. 133. 
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kognitivní modely pro čtení prostoru. Člověk se pohybuje v prostoru a bezprostředně vytváří 

významy, přímo na trase. Místa se tak díky jeho fyzickému pohybu a čtení spojují v prostor. 

Druhým přístupem k prostoru je plánování na základě rejstříku – registru míst. Zde prostor 

vzniká cíleně za vytvořením souvislostí a konceptu, který místa spojuje. Samozřejmě se 

pohybujeme na vratké rovině kulturních praxí, takţe tyto dva přístupy nemůţeme oddělit. 

Jejich kombinací je řazení informací podle kladu listů
34

, se kterým se pracuje na turistických 

mapách, tedy vyvolání informace o místě z registru. Geometrický charakter mapy určuje klad 

listů, na prázdnou plochu se vepisuje prostor. Analogicky tak můţeme chápat proces 

zvýznamňování prázdné plochy a její proměnu v ţitý prostor – poté co člověk místo fyzicky 

(na mapě svého pohybu) objeví, rozprostírá rejstřík významů. Souvislosti vznikají přímo na 

místě na základě předchozích znalostí čtenáře prostoru. Pohyb na základě kladů listů se mi zdá 

nejbliţším modelem pro poznání pohybu lidí v prostoru. 

2.4 Značka na mapě 

Pokud uvaţujeme o pohybu v prostoru na základě průvodců a map, musíme zohlednit ještě 

jeden fenomén – značku na mapě. Díky značce je místo zčitelněno a přiřazeno 

k interpretačnímu rámci. Při pohledu na mapu tak můţeme identifikovat město a vesnici, 

benzínovou pumpu, hrad a zámek, nebo místo dělnického hnutí nebo vojenské vzpoury. 

Značka také spojuje trasu s rejstříkem – vyznačuje na trase místo, kde je vhodné vyvolat 

informaci z rejstříku. Pojem vysvětlivka  tak můţe nést daleko zajímavější významy, neţ 

bychom předpokládali. Vysvětlivka nejen, ţe objasňuje, co značka znamená, vysvětlivka 

zčitelňuje celý prostor. 

2.5 Perspektiva knihy v autě 

Pokud jsme se výše provedenou analýzou snaţili přiblíţit perspektivě dobového recipienta a 

načrtli jsme tři způsoby kontextualizace prostoru skrze průvodce a autoatlasy (trasa, rejstřík, 

klad listů) neměli bychom zapomenout na pro mototurismus příznačný fenomén knihy 

cestující v automobilu. Vyšisované desky mnoha z výtisků Autoatlasu po ČSSR svědčí o tom, 

ţe procestovaly na zadním okénku automobilu značnou část republiky. Není divu, řekl bych, 

ţe autoatlas je do kabiny automobilu přímo určen. Příručka Autem po ČSSR měly slouţit spíše 

k plánování trasy, součástí motoristické výbavy implicitního čtenáře se však staly minimálně 

v době dovolených. K uţití a publikací a rozvinutí výše popsaných recepčních přístupů tak 
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 Tomuto členění odpovídá např. BOHÁČ, Lubomír. Kapesní autoatlas. Praha: Kartografie, 1972. 
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docházelo dynamicky a v konkrétních lokacích. Představa o prostoru tak byla spoluvytvářena 

subjektivním dojmem z místa nebo aktuálním počasím. I to jsou fenomény, které výrazně 

ovlivňovaly recepční kontext prostoru. 

2.6 Navigace 

Snad nepůjde o příliš velký skok, kdyţ se při mapování pohybu v prostoru přesuneme 

k současným trendům. První z diachronních analýz si klade za cíl poukázat na proměnu 

pohybu u turistických cílů. Hrají zde důleţitou úlohu technologie, zejména systémy satelitní 

navigace (GNSS – Global Navigation Satelitte Systems), jedním z takových systémů je 

rozšířený GPS (Global Positioning System).
35

 Původně pro armádu vyvíjené systémy našly 

široké vyuţití např. v dopravě, ovlivnily však i turistiku a volný čas. Nejen, ţe díky přenosným 

GPS zařízením je moţné snáze dojet nebo dojít na místo určení, souřadnice GPS mohou do 

prostoru vnášet i interpretační rámce
36

. V tomto ohledu významným fenoménem je tzv. 

geocaching
37

, na geolokaci zaloţená hra, kdy lidé po celém světě pomocí GPS souřadnic 

hledají tzv. „cache“ (pouţívá se český fonetický název „keš“), nejrůznější schránky, kam 

uţivatelé mohou zapsat, ţe toto místo navštívili (jak fyzicky na místě, tak pak webovou 

platformu). Uţivatel má moţnost schránky vyhledávat nebo i podle pravidel zakládat. Pohyb 

uţivatele v prostoru je pak určován lokací jednotlivých „keší“. Některé ze schránek se 

nacházejí na místech spjatých s minulostí, coţ se můţe uţivatel dozvědět z názvu „cache“ 

nebo jejího popisu
38

. Geocaching můţeme chápat jako remediaci struktury kladu listů – 

uţivatel přímo na místě s virtuální mapou v ruce rozprostírá kolem sebe síť významů, registr 

označených míst, jejichţ hlavní kvalitou je příslušnost ke geocachingu, zároveň však kaţdé 

z těchto míst můţe vyvolávat další referenci (například historickou). Příkladem nám můţe být 

několik schránek z míst, kam ještě v následujících stranách této práce upneme pozornost.  

V Duchcově mají moţnost uţivatelé „odlovit cache“ s názvem Casanova multi cache.
39

 

„Cache“ provede uţivatele po místech spjatých s duchcovským pobytem Giacoma Casanovy. 
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 K historii satelitních navigačních systémů: A Brief History of Global Navigation Satellite Systems. Journal of 

navigation [online]. 20120101, vol. 65, issue 1, s. 1. 
36

 Přesnou GPS polohu jednotlivých míst nacházíme např. webu http://www.zanikleobce.cz/ ,(náhled 27. 7. 

2014), viz kapitola o vizuálních reprezentacích Kniha k prohlíţení a procházení. 
37

 http://www.geocaching.com/ (náhled 27. 7. 2014) 
38

 K problematice geocachingu a edukace: KUROZCIŃSKI, Piotr. Geocaching von Breslau nach Wroclaw. Neue 

Möglichkeiten zur Darstellung des kulturellen Raumes. Ein Projektbericht. In: JAWORSKI, Rudolf, Peter Oliver 

LOEW a Christian PLETZING. Der genormte Blick aufs Fremde: Reiseführer in und über Ostmitteleuropa. 

Wiesbaden: Harrassowitz, 2011, s. 233 –244. 
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 http://www.geocaching.com/geocache/GC14XWE_casanova-multi-cache .(náhled 27. 7. 2014). Multicache je 

poklad, který uţivatele provede hned po několika místech, souřadnice bývají ukryty v různých kvízech, které lze 
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Popis pokladu je doplněn o text o Casanovovi z Wikipedie. Tato „cache“ se podle komentářů 

uţivatelů často navazuje na návštěvu zámku, s níţ i významově souzní (i část prohlídky zámku 

se věnuje pobytu této osobnosti v Duchcově). Fenomén geocachingu se zde spojuje s tradiční 

kulturní praxí navštěvování hradů a zámků a znamená její rozšíření. 

Odlišným příkladem můţe být schránka nazvaná Velká mostecká stávka
40

. která zavádí členy 

komunity geocachingu k památníku významné stávky 30. let. „Cache“ opět doprovázejí 

faktografické informace převáţně z Wikipedie referující o této události. Rozdíl oproti 

duchcovskému zámku je ten, ţe pomník mostecké stávce dnes jiţ není místem ţádné běţné 

kulturní praxe. Minulost zde není zvýznamňována, přesto jde o záchytný bod v prostoru, který 

si příznivci geocachingu vybrali jako svůj cíl. Původní význam památníku se ve hře ztrácí, 

přečtení plakety vede jen k doplnění souřadnic pro další stanoviště. Mohli bychom říct, ţe jde 

jen o minulost bez minulosti
41

, kdy se minulostní prvek v současném veřejném prostoru stává 

objektem zábavy. Pokud se však podíváme do knihy nálezců (logbook) zjistíme, ţe někteří 

z uţivatel při geocachingu přeci jen vzpomínají. Jeden z uţivatelů píše: „Odloveno … náměstí 

pamatuji trochu jinak .
42

“ Další členka komunity svou vzpomínku i rozvádí: „…pomník na 

Stalingradské znám, jelikoţ jsem navštěvovala 1. ZDŠ v Mostě, chodili jsme tam jako pionýři 

stát čestnou stráţ při kladení věnců za recitování básniček, díky za kešku a vzpomínku.“
43

 Zdá 

se tak, ţe minulost i u této specifické formy turismu přeci jen rezonuje. To potvrzuje i jedna 

z fotografií v galerii k této „cache“ – nacházíme na ní přesunutý děkanský kostel s titulkem 

„Nostalgie Velké mostecké stávky.“ Není zřejmé jestli zde autor nostalgicky proţívá „cache“ 

nebo událost, po níţ je pojmenovaná, jsme zde však svědky zajímavého zvýznamňování 

prostoru, které je sice zaloţeno na nové technologii, která určuje specifický pohyb prostorem. 

Zároveň zde však hrají důleţitou roli minulostní prvky. V některých případech se můţe stát, ţe 

geocaching nabízí uţivateli novou perspektivu na místo, které jiţ někdy navštívil nebo ho 

dokonce důvěrně zná. Tentokrát však přichází za účelem „odlovit cache“, coţ s sebou nese 

jistou dávku skrývání – z komentářů u jednotlivých schránek je cítit potřeba najít schránku 

                                                                                                                                                                                       
rozluštit aţ na místě (např. do rovnice, jeţ určuje souřadnice dalšího zastavení je třeba doplnit datum z pomníku 

apod.) 
40

 http://www.geocaching.com/geocache/GC4PJW6_velka-mostecka-stavka  
41

 Viz WIRTZ, Rainer. Alles authentisch: so war´s. Geschichte im Fernsehen oder TV-History. In: FISCHER, 

Thomas, WIRTZ, Rainer(Hrsg.), Alles authentisch? Popularisierung der Geschichte im Fernsehen.  Konstanz: 

UKV, 2008, s. 9–32  
42

 http://www.geocaching.com/geocache/GC4PJW6_velka-mostecka-stavka 1.7.2014. 
43

 http://www.geocaching.com/geocache/GC4PJW6_velka-mostecka-stavka 12.3.2014. 

http://www.geocaching.com/geocache/GC4PJW6_velka-mostecka-stavka
http://www.geocaching.com/geocache/GC4PJW6_velka-mostecka-stavka
http://www.geocaching.com/geocache/GC4PJW6_velka-mostecka-stavka
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nepozorovaně.
44

 Zajímavě se zde tak kloubí velmi specifický (v podstatě skrytý) pohyb 

v  prostoru s tradičním turismem. 

  

                                                           
44

 V komunitním slangu geocachingu se lidem, kteří geocaching nehrají říká mudla podle série Harry Potter (kde 

toto slovo označuje lidi bez kouzelnických schopností). 
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3 Školní vlastivěda a prostor severních Čech v období státního socialismu 

 

Průvodce zavádějí jejich čtenáře do míst s turistickým významem. Odtud pak vede linka 

k historii, zeměpisu a biologii
45

, podobně jako u knih k prohlíţení a procházení.
46

 Takovou 

referenci bychom mohli označit jako vlastivědnou – tyto publikace a praxi na ně navazující, 

můţeme chápat jako rozšíření tohoto předmětu prvního stupně základní školy do dalšího a 

občanského vzdělávání (i v některých pramenech zaznamenáváme vlastivědu v širším slova 

smyslu nejen jako školní předmět, ale jako obecnou znalost vlasti
47

). Myslím si, ţe bude 

uţitečné udělat malou odbočku do socialistických učebnic vlastivědy a pokusit se na jejich 

základě zrekonstruovat s jakým předporozuměním čtení prostoru můţeme u potenciálních 

recipientů počítat. Stejně jako u analýzy literatury v následující části se inspirujeme u tzv. 

kostnické školy recepční estetiky, jeţ operuje s horizontem čtenářského očekávání, tzn. ţe 

součástí studia literárního díla je i analýza dobového recepčního kontextu, ve kterém kniha ke 

čtenářům přichází (např. dobově významné události nebo tehdejší literární produkce).
48

 

Nejde nám o to, abychom na základě učebnic dokazovali míru ideologické indoktrinace jiţ od 

prvních ročníků základní (nebo dobově národní) školy. Chceme rekonstruovat dobovou 

kompetenci ţáků rozumět prostoru a otázkám spojeným s prostorem. Zaměříme se i na přímou 

přítomnost prostoru severních Čech ve sledovaných učebnicích. 

Při pohledu do školních osnov v roce 1961 nacházíme tuto základní definici vlastivědy: 

 „Vlastivěda dává ţákům základní poznatky o konkrétních přírodních a společenských jevech 

z jejich domova i z celé vlasti v jejich vzájemných souvislostech. Obohacuje zkušenosti a 

vědomosti ţáků vyuţíváním získaných poznatků v praxi a poučováním o jejich uplatnění 

v budovatelské práci dospělých. Tím připravuje vlastivěda ţáky k systematickému vyučování 

dějepisu, zeměpisu a přírodopisu ve vyšších ročnících základní devítileté školy.“
49

  

                                                           
45

 Viz úvodní struktura kapitol u průvodců: např. Zeměpisné podmínky Československa, Přehled dějin lidu na 

území ČSR. ADAMEC, Vladimír a kol. Československo: průvodce. 1. vyd. Praha: Olympia, 1976. 
46

 Knihy k prohlíţení a procházení chápu jako obrazové publikace zaloţené na fotografiích a vytvářející 

představu o celku (kraj, geologický celek, město). Viz kapitola Kniha k prohlíţení a procházení. 
47

 PINC, František. Vlastivědné výlety z Ústí n. L. Ústí n. L.: KNV, 1957. 
48

 Viz. JAUSS, Hans Robert. Dějiny literatury jako výzva literární vědě. In: ČERVENKA, Miroslav, 

ed., VÍZDALOVÁ, Ivana, ed. a SEDMIDUBSKÝ, Miloš, ed. Čtenář jako výzva: výbor z prací kostnické školy 

recepční estetiky. Vyd. 1.  - Brno: Host, 2001, s. 7–38. Dále jen . JAUSS, Hans Robert. Dějiny literatury jako 

výzva literární vědě. 
49

 Učební osnovy pro 1.-5. ročník. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961 ,s. 69. 
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Takto pojatý školní předmět deklaruje, ţe bude vycházet ze zkušenosti ţáků a budovat základy 

pro další studium na pevné půdě základních kompetencí studentů. Vlastivěda reflektuje a 

usazuje dosavadní znalosti ţáků. Dále je pak prohlubuje a zasazuje do kontextu. Všimněme si, 

ţe bez budovatelského adjektiva, bychom tuto poučku mohli uplatnit i v dnešních standardech 

školního vyučování. Proměna vlastivědy, kterou ve sledovaném období zaznamenáváme, se 

tak odvíjí spíše na ideové, neţ metodologické úrovni. Zkoumané učebnice vlastivědy rozdělme 

do třech časových období, kdy slouţily ţákům. Nejhlouběji se zaměříme na tři učebnice, jeţ 

byly vydávány v letech 1949 – 1954: Vlastivěda (třetí ročník)
50

, Obrázky z dějin (čtvrtý 

ročník)
51

, Československá republika (pátý ročník)
52

. Jádro analýzy budou tvořit učebnice 

Bohumila Říhy, jeţ se pouţívaly od roku 1963 přibliţně do roku 1978 (Vlastivěda pro čtvrtý
53

 

a pátý
54

 ročník). Poslední řadou vlastivěd v období československého státního socialismu byly 

učebnice Josefa Doubravy (1978 – 1988, třetí
55

. a čtvrtý
56

 ročník). 

3.1 Okolí školy (obzor) 

Všechny učebnice vlastivědy postupují dle Komenského poučky „od blízkého k vzdálenému, 

od jednoduchého ke sloţitému“. Pro nás je důleţité, ţe blízké a jednoduché se často spojuje 

s prostorem – bezprostředním okolím ţáka. Tomu odpovídá i struktura Vlastivědy z roku 1949 

pro 3. postupný ročník národních škol – první kapitolou je Naše obec, poslední Naše vlast.
57

 

V kapitole Naše obec
58

 je ukotvena univerzální představa o prostoru bydliště (obci), rozdíl 

mezi vesnicí a městem je určen počtem domů (případně továren apod.). Obec podle učebnice 

tvoří především domy a lidé. Zbourané domy jsou i dokladem válečné hrůzy a boje nacistů 

proti osvoboditelům, Rudé armádě (zde se ţák dostává k první dějepisné informaci). V části 

Vycházka do okolí obce se ţáci seznamují se základními pojmy pro pozorování prostoru. „Ta 

část země, kterou obhlédneme, nazývá se obzor. Místo, kde stojíme, je stanoviště. Kdyţ 

sejdeme s kopce dolů, nedohlédneme jiţ tak daleko. Náš obzor se zúţil. Na kopci jsme měli 

                                                           
50

 PELÍŠEK, Rudolf. Vlastivěda: Učeb. pro 3. postup. roč. n. šk. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1949. Dále 

jen PELÍŠEK, R.. Vlastivěda: Učeb. pro 3. postup. roč. n. šk. 
51

 DOLEŢAL, Jan, ed. Obrázky z dějin: učebnice vlastivědy pro 4. postupný ročník národních škol. Část první. 

2., změn. vyd. V Praze: Státní nakladatelství, 1950. 
52

 Československá republika: Učeb. vlastivědy pro 5. postup. roč. n. šk. Část 1. 2. vyd. Praha: Státní 

nakladatelství, 1950. 
53

 ŘÍHA, Bohumil. Vlastivěda pro 4. ročník základní devítileté školy. 12. vyd. Praha: SPN, 1975. 
54

 ŘÍHA, Bohumil. Vlastivěda pro pátý ročník základní devítileté školy. 5. vyd. Praha: SPN, 1967. 
55

 DOUBRAVA, Josef a VENZAROVÁ, Anna. Vlastivěda: [učebnice pro 3. roč. ZŠ. 9. vyd. Praha: SPN, 1988. 
56

 DOUBRAVA, Josef et al. Vlastivěda pro 4. ročník základní školy. 3. vyd. Praha: SPN, 1981. 
57

 PELÍŠEK, Rudolf.R.. Vlastivěda: Učeb. pro 3. postup. roč. n. šk. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1949. 
58

 PELÍŠEK, R.. Vlastivěda: Učeb. pro 3. postup. roč. n. šk.,s. 11 – 30. 
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širší obzor proto, ţe naše stanoviště bylo výše.“
59

 Všimněme si, jak učebnice pracuje 

s univerzální představou obce a pohybu v ní. Po této expozici vztahu člověka a okolního 

prostoru přicházejí instrukce k orientaci ve světových stranách. Pak se ihned navazuje další 

fenomenologickou kategorií – časem. V oddílu Škola dříve a dnes si ţáci osvojují, jakým 

způsobem se prostor proměňuje v čase na příkladu instituce, která jim je momentálně nejbliţší. 

Dochází i k samotné reflexi procesu učení (Práce naší třídy, Učební osnova vlastivědy). 

Prostor se vrací do hry v části Plán třídy a Plán školy. Od těchto známých míst je moţné přejít 

opět na obecnější úroveň Na místním národním výboru, kde se ţáci seznamují s další institucí. 

Takto načrtnutý prostor je třeba dále zabydlovat Jak lidé v naší obci pracují a přidat opět 

časovou dynamiku V naší obci před pár lety. Základní kompetence ţáků osvojené v tomto 

didaktickém celku (první kapitole učebnice vlastivědy) jsou pak završeny posledním tématem 

Plán naší obce. 

Podobně koncipované úvodní kapitoly má i učebnice Bohumila Říhy
60

. Zde ocitujme větší část 

z úvodní kapitoly Obce a krajiny v naší vlasti.
61

 

„Co vidíme u školy. Představme si, ţe chodíme do školy, ze které vidíme na obrázku jen kus 

ploché střechy. Vyjdeme na střechu a díváme se na obec. Naproti je kulturní dům. Chodíme 

tam do kina i do divadla. Uţ jsme v něm hráli dvě dětská představení. Přes křiţovatku na nás 

svítí výkladní skříně prodejny. Můţeme tam koupit všechno, co potřebujeme. Z protější pošty 

slyšíme otevřeným oknem hlas: „Haló, proč se nehlásíte?“ Doručovatel se vrátil z pochůzky a 

jde dovnitř. Na zahradě mateřské školy si hrají malé děti. Hned vedle je rozlehlý dvůr 

jednotného zemědělského druţstva. 

Ale my ze stanoviště vidíme ještě dál. Obzíráme celý kus kraje. Máme široký obzor. 

1. Ukaţte na obrázku, co všechno je vidět ze střechy školy? 

2. Co je v okolí vaší školy? 

3. Z kterého stanoviště jste pozorovali na vycházce obzor? Popište tento obzor.“
62
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 PELÍŠEK, Rudolf. Vlastivěda: Učeb. pro 3. postup. roč. n. šk. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1949, s. 13. 

Tamtéţ, s. 13. 
60

 ŘÍHA, Bohumil. Vlastivěda pro 4. ročník základní devítileté školy. 12. vyd. Praha: SPN, 1975 dále jen ŘÍHA, 

B. Vlastivěda pro 4. ročník základní devítileté školy. 
61

 ŘÍHA, B. Vlastivěda pro 4. ročník základní devítileté školy, s. 6 – 57. 
62

 Tamtéţ, s.6. 
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Obr. 2 Okolí naší školy z učebnice Vlastivědy pro 4. ročník.
63

 

 

Tato úvodní a zdánlivě jednoduchá kapitola učebnice vlastivědy pro 4. ročník, vyniká 

překvapivou mírou abstrakce a konstruktivismu. Pro téma této případové studie je důleţité, ţe 

se zde vytváří představa jakéhosi univerzálního prostoru obce, která je přenositelná po celém 

Československu. Tento univerzální prostor je zabydlován lidmi („obrazem ze ţivota“ obce – 

pošta, děti v mateřské školce), zároveň je však zdůrazněno (zejména v otázkách), ţe jednotlivé 

obce se navzájem liší. Nejdříve má být popsána modelová obec na obrázku, k níţ se pak 

vytváří reference pomocí okolí školy, kde je vlastivěda vyučována. Model prostoru tedy 

vzniká na jednoduché komparaci stejného a rozdílného (tím se upevňuje ideálně typická 

představa o prostoru – okolí školy a obci). Ţáci mají popisovat obzor, který je spojený 

s místem pozorování (a na pozorování závislý). Samozřejmě, ţe nejde o to, aby ţáci explicitně 

konstatovali sociální konstruovanost prostoru, s prostorem se zde neoperuje ani jako se 

samostatnou kategorií. Prostor je popisován jako místo, ve kterém člověk ţije a do kterého 

aktivně vstupuje. 
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 ŘÍHA, Bohumil. Vlastivěda pro 4. ročník základní devítileté školy. 12. vyd. Praha: SPN, 1975, s.6. 
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I úvod námi sledované nejnovější učebnice
64

 opět obstarává základní orientace v prostoru, 

tentokrát s poetickým názvem Odkud svítí slunce a kam zapadá stín
65

. Ţáci si posléze cvičí 

orientaci na univerzální mapce okolí školy s názvy ulic, které bychom ve sledovaném období 

skutečně našli snad v kaţdém větším městě. Místo naší školy je pak jakýmsi kvízem 

s doplňováním konkrétních údajů (Model prostoru se pak stává skutečně přenositelným). 

Z našeho pohledu důleţitou kapitolou, jeţ se dotýká důleţité kategorie prostoru, je Krajina 

domova a školy.
66

 Na příkladu několika fotografií se ţáci učí určit charakter krajin. Moţnosti 

jsou rovina, vrchovina a pahorkatina, z urbanistického hlediska pak venkovská a městská 

krajina. Domov je zde tedy charakterizován především typem krajiny vycházejícím 

z geografie a geologie. Další vrstvy charakteru domova mají přijít teprve v dalších ročnících
67

. 

Na další studium, tentokrát dějepisu se studenti připravují i v další kapitole Jak ţili lidé 

dříve
68

. Zde se klade důraz na sociální podmínky obyvatel. Příkladem kompetence. které jsou 

ve vztahu k času u ţáků budovány, můţe být kapitola Staré a nové v naší obci.
69

 Ţáci dostávají 

velmi obecnou informaci o tom, co je nové a co staré na příkladu staveb. Čas ţáci poznávají 

skrze stavební materiály, které byly pouţity k výstavbě jednotlivých staveb. Tuto část textu 

ilustrují obrázky staré a nové budovy Národního divadla. 

3.2 Mapa 

Základní součástí vlastivědy v průřezu všemi učebnicemi byla i orientace na mapě. Oproti 

jednoduchým plánkům školy nebo obce, jeţ byly určeny pro niţší ročníky vlastivědy, 

docházelo ve vyšším ročníkům k práci s mapou celé republiky, a mapa tak tvořila vstup do 

zeměpisně orientovaného učiva. 

Tomu odpovídá i první kapitola učebnice Československá republika pro 5. ročník Nad mapou 

republiky. Kapitola začíná úvahou nad tím, jak postihnout republiku jako celek – takovou 

zkušenost dle učebnice nenabízí cestování, ani letecký snímek, ale právě mapa.
70

 Dále 

následuje základní seznámení s principy mapy. Zaujme nás závěr, který ukotvuje vztah mezi 

mapou a ţitou realitou. „Na naší mapě nejsou zaznamenány podrobnosti a všechno to barvité, 
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 DOUBRAVA, Josef a VENZAROVÁ, Anna. Vlastivěda: [učebnice pro 3. roč. ZŠ. 9. vyd. Praha: SPN, 1988. 
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 Srovnej pojetí domova v Literárních toulkách Vladimíra Kovaříka, 
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ţivé a bohaté, čím na nás působí skutečná krajina. Místo skutečných lánů vlnícího se obilí 

s kvetoucími mezemi a stromořadím topolů vidíme na mapě jen zelenou skvrnu. Místo 

krásných hor s vonnými lesy, bystřinami a vodopády vidíme tu jen hnědé plošky se jménem a 

číslem. A místo měst, nad nimiţ se tyčí tovární komíny a v nichţ to kypí, bouří a zpívá ţivotem 

a prací, vidíme na mapě jen tmavé skvrny a kolečka.“
71

 Takto načrtnutá mapa republiky je 

nejdříve ukotvena v obecné kapitole Československá republika – naše vlast. Kde jsou popsány 

základní podmínky tehdejšího Československa včetně důrazu na boj proti fašismu a 

osvobození. 

I na učebnici Bohumila Říhy pro 5. ročník se potvrzuje, ţe mapa je materializovanou 

představou o prostoru, která prostor zčitelňuje.
72

 Vztah a disproporce mezi realitou a mapou se 

ukazuje na příkladu státní hranice: „Státní hranice by ovšem z tak velké výšky vidět nebylo, 

protoţe jsou vyznačeny nevelkými kamennými mezníky. Zato na mapě jsou státní hranice 

nápadné. Tvoří je přerušovaná čára lemovaná barevným pásmem.“
73

 (Otázkou zůstává, jestli 

zřetelná hranice na mapě nebyla dobové realitě bliţší). 

V učebnici se od obecných reálií ČSSR k principům mapy. V poslední kapitole Místní krajina 

na mapě ČSSR
74

 jsou tyto principy uplatněny. Po určení místa školy nebo bydliště ţáků na 

mapě dochází k popisu interakce mapy a fyzického prostoru. „Na vycházce se přesvědčíme, 

jestli jsme svou obec umístili správně. Dobře se k tomu hodí nějaké vyvýšené místo. Určíme si 

nejprve sever a natočíme mapu tak, aby se sever na mapě kryl se severem ve skutečnosti. 

Nápadné místo na obzoru, jako třeba město, řeka kopce, hory, musí leţet ve stejném směru 

jako na mapě. A pak uţ máme vyhráno.“
75

Tímto aktem je potvrzena korespondence mezi 

ţitým prostorem a mapou (modelem prostoru). Toto splynutí je ještě podtrţeno otázkami a 

úkoly na konci této kapitoly. Úkoly odkazují jak na zaţitou zkušenost dětí, tak na znalost 

mapy (okresní město, povrch krajiny, voda, dopravní spoje, průmysl a zemědělství v okolí 

obce). Poslední úkol zní: „6. Nakreslete obrys ČSSR. Podle mapky krajů zakreslete místo, kde 
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bydlíte.“
76

 Aktem nakreslení vlastní mapy dochází k finálnímu osvojení práce s mapou. Ţák 

by pak měl vědět, jaký je rozdíl mezi realitou a jejím zobrazením na mapě. Nutno podotknout, 

ţe tato část učebnice se mi zdá i z hlediska dnešních a odlišných pedagogických východisek 

jako konceptuálně dobře pojatá a přiměřená věku ţáků. 

 

3.3 Vlast  

Výše jsme zmiňovali, ţe k představě o vlasti se ţáci dostávali přes orientaci v nejbliţším 

prostoru. Závěrečnou kapitolou učebnice pro 3. ročník na počátku 50. let byl text Naše vlast 

Československá republika. Šlo o logické završení látky učiva. Základní dějinnou událostí, o 

níţ se tato kapitola opírá je druhá světová válka a český a slovenský odboj, na kterém se i 

zakládá bratrství národů republiky
77

. Kapitola nabízí jednoduchou strukturu –po úvodu o 

bratrství českého a slovenského národa následuje popis státních symbolů (znak, hymna, 

vlajka). I zde je reprodukován narativ o bratrství národů a protifašistickém odboji
78

. Kapitolu a 

s ní celou učebnici je završuje textem uvedeným jako Naše armáda.
79

 Občanská představa 

ţáků se tak upevňuje obrazem o ztotoţnění se se silovou sloţkou státu. 

Takto výrazně vlastenecké kapitoly v pozdějších učebnicích nenacházíme. Představu o vlasti 

určuje spíše přehled o jednotlivých krajích republiky. 

3.4 Lidé a prostor 

Učebnice Bohumila Říhy pro 5. ročník
80

 je věnována přírodopisu a zeměpisu. Vlastivěda byla 

orientována směrem k člověku (ţákovi) a tak i v kapitolách o přírodě nalézáme pro nás 

zajímavé souvislosti, které jsou částí konstruování prostoru a vztahu člověka k němu. Část 

učebnice o přírodě se věnuje nerostným surovinám, včetně uhlí. Ţák se tak mohl seznámit 
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s tím, Jak se uhlí dobývá
81

. Text je doprovázen obrázkem hlubinného dolu, který mají ţáci 

popsat. Uhlí tak přináší novou kvalitu prostoru (podzemí) a rozšiřuje znalosti a dovednosti 

ţáků (vědí jak, proč a kde se těţí uhlí). 

Most mezi těmito zdánlivě oddělenými tematickými celky (Učení o přírodě a Učení o 

společnosti) tvoří závěrečná kapitola první části kapitola Lidé přetvářejí přírodu
82

. Tato 

kapitola nás zaujme vzhledem k tématu ţivotního prostředí, které se pro prostor severních 

Čech jeví jako klíčové. Pod nadpisem Měníme tvář své země jsou reflektovány zásahy člověk 

do přírody. Ve třech krátkých odstavcích je shrnut vývoj zásahů člověka do přírody (od kácení 

lesů po stavbu přehrad a vodních elektráren). Klíčové je zhodnocení tohoto procesu: „Dnes 

měníme tvář své země rychleji neţ dřív. Socialistické zřízení umoţňuje semknout všechny síly 

k velkým stavbám. Mimoto můţeme pouţívat výkonné stroje. Hlavní je, ţe zásahy do vzhledu 

naší země zlepšují ţivot našeho lidu. Musíme při tom také dbát, aby zkrášlovaly krajinu.“
83

 Na 

tyto věty pak navazuje další text s nadpisem Ochraňujeme přírodu. Naznačený způsob 

ochrany přírody je však poněkud vzdálen dnešnímu environmentálnímu diskurzu. Ochrana 

příroda je orientována vzhledem k člověku, nejdříve jsou jmenováni škůdci a způsob boje 

proti nim (včetně chemického postřiku). Dále je kladen důraz na zalesňování (nejen vykácené 

lesní plochy, ale i neúrodné stráně) a ochranu přírody v národních parcích. Tento text se 

nemění ani v dalších vydáních učebnice. 

Ochrana přírody se věnuje i nejnovější řada učebnic z 80. let. Závěrečnou kapitolu učebnice 

pro třetí ročník obstarávají části o změně krajiny a její ochraně. U proměny krajiny chybí 

axiologické hodnotící schéma. Operuje se zde s pomyslnou rovnováhou. „Ubylo škodlivého 

hmyzu, ale ubylo také uţitečného ptactva ve vzduchu a někde ubylo ryb i jiných vodních 

ţivočichů.“
84

 Ochrana krajiny směřuje v podstatě k ochraně zemědělské půdy a je tak vzdálená 

nejen dnešnímu ekologickému diskurzu, ale troufám si říct i tehdejšímu stavu ţivotního 

prostředí. 

Zajímavý příspěvek související se vztahováním lidí k prostoru nabízí i učebnice 

Československá republika, tedy nejstarší z řady vlastivěd. Kapitola Kde se léčí a kam jezdí na 
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dovolenou pracující
85

 věnuje pozornost lázním jak v Čechách a na Moravě, tak na Slovensku. 

Lázně korespondují s výše popsaným pohledem na mapu republiky optikou pracujících, text 

přiřazuje lázně k socialistickému ţivotnímu stylu: „Léčení v lázních je nákladné. Proto se tu 

léčili dříve jen boháči. Dnes jsou lázně a léčebná zařízení znárodněny a slouţí všem 

nemocným, kteří léčení potřebují. Pracující a příslušníci jejich rodin za léčení neplatí, protoţe 

mají národní pojištění.“
86

 Další otázku Kam na zotavenou? zodpovídá učebnice více 

univerzálně. Dovolená na horách zajišťovaná Revolučním odborovým hnutím je doplněna 

výlety orientovanými na přírodní zajímavosti. Hodně prostoru je věnováno i českým a 

slovenským hradům a zámkům. Ani jednu z přímo jmenovaných lokalit však nemůţeme 

lokalizovat v severních Čechách (kromě lázní). 

3.5 Severní Čechy 

Ţáci v učebnicích získávají jak univerzální představu o krajině
87

, tak konkrétní informace o 

jednotlivých krajích Československa. Seberme i zde několik střípků k charakteristice prostoru 

severních Čech. 

Učebnice Československá republika z roku 1950 přináší kapitolu V krajích horníků a hutníků, 

která nás zavádí i do dolů pod Krušnými horami (V dolech pod Krušnými horami) – 

zdůrazněny jsou loţiska hnědého uhlí u Mostu a Duchcova a Stalinovy závody na výrobu 

„umělého benzínu“
88

. Větší prostor je však v této tematické části věnován Ostravsku, kdy má 

ţákům kraj přiblíţit citát z básně Petra Bezruče Ostrava.  

Severním Čechám věnuje Bohumil Říha část kapitoly Putujeme po Československu. Krátký 

text autor učebnic z 60. let a 70 let strukturuje od popisu povrchu, na který navazuje odstavec 

informující o těţbě a úpravě hnědého uhlí. Zbytek textu patří průmyslu, z chemického a 

zpracovatelského průmyslu je vyčleněno sklářství a textilnictví na Jablonecku a Liberecku. 

Průmyslový charakter oblasti severních Čechy ilustrují obrázky – nacházíme fotografii 

povrchového dolu a průmyslové části Ústí nad Labem. Tyto dvě fotografie doplňuje snímek 

pracovnice v jablonecké biţuterii a ilustrací vykreslující některé skleněné výrobky. Redukce, 
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která je při popisu jednotlivých regionů ČSR ve vlastivědě zřejmá a nutná, odkrývá pravé 

dobové jádro severočeského kraje – průmysl a uhlí.
89

 

Učebnice Josefa Doubravy uplatňuje nám jiţ známé schéma – nejdříve orientace na mapě
90

 a 

pak průlet všemi kraji Československa. Pro poznání vzdálenějších koutů republiky se počítá 

s jednoduchým postupem – srovnáním vzdálené s domácí krajinou. Dějepisný exkurz je zde 

redukován na dějiny 20. století – vlast se tedy definuje opět na základě nejnovějších dějin 

s důrazem na revoluční a protifašistický boj. Námi sledovaný prostor popisuje část Na severu 

a severozápadě Čech. Český ráj charakterizují přírodní a historické pamětihodnosti. Při popisu 

Liberecka je největší prostor věnován sklářství. Českému středohoří dominuje meteorologická 

stanice na Milešovce, Ústí nad Labem je popsáno jako moderní (sídliště) a průmyslové město. 

Je zde zmíněn problém s ţivotním prostředím, podle učebnice však „V současné době se 

znečištění vzduchu a vody v Labi podařilo omezit.
91

Prostor dostávají i pískovcové útvary při 

hranicích s NDR. Nejzajímavější charakteristikou kraje je ovšem kapitola Severočeský 

hnědouhelný revír. Zde se základní vlastnost krajiny, těţba uhlí, dostává přímo jiţ do označení 

popisovaného kraje. Po základním ukotvení prostoru mezi města (Ústí nad Labem, Teplice, 

Most, Chomutova, Kadaň) je popsán vznik uhlí, technologie jeho těţby a navazující průmysl. 

Tato část končí zmínkou o prachu a kouři, který škodí jak lidem, tak zemědělským plodinám a 

lesům. „Proto v době volna a o dovolené hodně obyvatel revíru odpočívá v jiných, lesy 

bohatých krajinách.
92

 Do popisu této krajiny se dostává i časová dynamika v podkapitole Jak 

se změnil ţivot v revíru od doby Mostecké stávky. Po reprodukci narativu o Mostecké stávce 

roce 1932 dochází učebnice ke konstatování, ţe se s vládou KSČ problémy dělníků vyřešili, 

coţ je demonstrováno na vybudování nového Mostu, kde „… mosteckým pracujícím se v něm 

ţije nesrovnatelně lépe, jeho ţivotní prostředí je daleko lepší, neţ bylo ve starém Mostě. 

Podobně se změnil k lepšímu ţivot i jinde v revíru.“
93

Zmíněn je samozřejmě i přesun 

děkanského kostela. 
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Obr.3 Obálky učebnic z 50. let Československá republika
94

 a Obrázky z dějin
95

 

3.6 Prostor a čas ve vlastivědě 

Shrňme si poznatky, které nám analýza učebnic přinesla. Prostor je důleţitou kategorií, podle 

které jsou učebnice v celém sledovaném období koncipovány. Dokonce bych si dovolil tvrdit, 

ţe je zde prostor důleţitější neţ čas. Vţdy se vychází ze ţákům blízkého místa (škola, obec), 

které je však zobecněno. Můţeme tak sledovat, jak se vytváří jakýsi univerzální model 

blízkého prostoru, který je pak přenosný do ţákům známého prostředí. Od takto určeného 

blízkého místa se pokračuje k větším prostorovým celkům aţ na abstraktní úroveň (naše vlast). 

Důleţité je, ţe často právě skrze prostor je konceptualizován, zčitelněn, i čas. Příkladem 

mohou být kapitoly o proměnách obce nebo o vývoji regionu. Z tohoto hlediska se ukazuje, ţe 

prostor je z pedagogického úhlu pohledu pro ţáky bliţší epistemologickou kategorií neţ čas. 

Pro dítě je přirozenější poznávat věci kolem sebe – aţ díky tomu můţe pak přemýšlet o 

proměně věcí a osob v čase. 
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Důleţitou roli ve vytváření představy o prostoru hraje mapa jako konceptuální model prostoru. 

Na mapě se ukazuje jak blízké okolí (třída, škola, obec) tak celá Československá republika a 

její hranice. Mapa tvoří průvodce i pro poznání blízkých i vzdálených krajů Československa. 

Námi sledovaný prostor severních Čech je vţdy charakterizován jako průmyslová krajina. 

Většinou je zdůrazněna důleţitost severních Čech pro celou republiku z hospodářského 

hlediska, v některých případech je zdůrazněna i důleţitá úloha v sociálních bojích. Aţ na 

několik výjimek nejsou místa v severních Čechách označována za vhodné turistické cíle. Ve 

sledovaném období se proměnila míra ideologické indoktrinace učebnice, coţ svědčí i o 

proměně diskurzu, ve kterém se ţáci pohybovali ve sledovaném období. Silnou ideologickou 

indoktrinaci, která zasahuje do výchovy mládeţe na nejniţší úrovni, se vyznačují zejména 

učebnice z 50. let. Z konceptuálního hlediska se však učebnice přiliš neproměnily a rád bych 

zdůraznil, ţe výše popsaný koncept se mi z didaktického a epistemologického hlediska zdá 

jako funkční. 

Vlastivěda tak vytváří základní předporozumění jednak pro další rozvoj znalostí ve 

specializovaných předmětech (Dějepis, přírodověda a zeměpis) a také pro upevňuje některé 

základní kompetence pro pohyb v ţitém světě ţáků. 
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4 Literární reprezentace prostoru severních Čech 

 

4.1 Severočeská literatura 

Literární reprezentace
96

 představují pro tuto práci klíčové téma. Zaprvé zde o prostoru vţdy 

mluvíme formou textu, takţe se z literární reprezentace nikdy nevyváţeme, coţ je třeba 

reflektovat. Literatura však byla i důleţitým metodologickým východiskem při formulaci 

záměrů této práce. Jedním z nejsilnějších inspiračních zdrojů pro uchopení prostoru je práce 

Michela de Certau Vynalézání kaţdodennosti
97

. De Certeauovo strukturalistické pojetí 

prostoru vychází z textu, lépe řečeno má textový rozměr (stejně jako má text rozměr 

prostorový). „V této souvislosti mají narativní struktury hodnotu prostorových syntaxí.“
98

 De 

Certeau rozmisťuje texty do prostoru a přiznává jim prostorovou dynamiku. V úvodu jsem 

citovali de Certeauovu analogii mezi vztahem místa–prostoru a slova–textu
99

 Takové pojetí 

prostoru je velmi dynamické a tekuté, podobně jako text. Prostor není jen statickým souborem 

několika míst, prostor je tvořen právě vazbami a vztahy, které kolem místa vznikají. Prostor je 

v podstatě interpretací místa, z místa se stává prostor jeho kaţdodenním pouţíváním – 

interpretací historických aktérům 

Alternativním přístupem k prostoru vycházející z literární vědy by mohla být analýza 

symbolické topografie
100

. V pracích vycházejících z tohoto okruhu je prostor analyzován 

pomocí ustálených toposů, jeţ mají v kultuře svůj stabilní význam a váţí na sebe specifické 

kulturní praxe. Pojmosloví k takové analýze nabízí např. Aleida Assmannová.
101

 Tento 

způsob analýzy prostoru na několika místech proniká i do této diplomové práce (např. u 

identifikace melancholických figur spojených s pohybem v prostoru), není ale hlavním 

metodologickým východiskem. 
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Právě poodhalení způsobů čtení prostoru historickými aktéry je jedním z hlavních cílů této 

práce. Ve zkoumání čtení dobového čtení prostoru uplatňuji další literárně teoretickou 

metodologickou inspiraci, totiţ kostnickou školu recepční estetiky a metody recepčního 

kontextu uplatňovanou na literární historii.
102

 Právě pokus zrekonstruovat dobový kontext 

čtení prostoru určuje výběr základních pramenů pro tuto práci. 

Tato část práce si klade za cíl vztah prostoru severních Čech a literatury na několika 

příkladech ohledat. Nepůjde o komplexní sondu, ale spíše o další ze střípku moţných přístupů 

k prostoru a náznak směru, kudy by bylo produktivní se v další analýze vztahu literatury a 

prostorových konstrukcí dále vydat. 

Letošní červnové číslo literárního časopisu Host
103

 přišlo s tématem český literární sever. 

Přestoţe literární měsíčník se soustavně věnuje mapování současné české literární scény, na 

výběru tohoto regionu je zřejmé, ţe konceptualizace prostoru severních Čech je pro současnou 

českou literaturu stále významným tématem. Téma připravili Martin Stöhr a Patrik Linhart, 

který do čísla přispěl i několika svými literárními kusy. V jeho textu Sever na úd hever. Běsy a 

krásy českého severu můţeme najít básnickou vrstvu, kterou přisuzuje severočeskému 

prostoru. Po krátkém archeologickém exkurzu (Christian Lehmann
104

) Linhart lituje odsunu 

pověstí zdejšího kraje, na druhou stranu zdůrazňuje, jakým rájem severní Čechy právě díky 

„prázdnosti“ pro současné básníky jsou. Vyjmenovává vlivy, které se zde mísily a mísí 

(„český, ţidovský a německý, nyní i vietnamský a cikánský“), vzpomíná na traumatické 

dějinné události (Ústí nad Labem, Krásné Březno), dotýká se nejcitlivějšího tématu – 

ţivotního prostředí. „Normalisace a bezbřehá těţba. Jedna vesnice po druhé padají do jámy 

X. Emil Juliš
105

 píše, ţe uţ nerozeznává, jestli jsou před ním obzory hor nebo výsypky hald. 

(…) Ovzduší na hovno, Krušné hory bez stromů, slabší jedinci se stěhují pryč, harantům se 

lámou kosti, ale zato mají svačiny zdarma.“
106

Autor ekologickou situaci na severu spojuje se 

zlomovým rokem 1989 (demonstrace v Teplicích).  

Pak se jiţ text mění v Linhartovu básnickou výpověď o současném severu. „Po Labi jezdí 

ochránci přírody v bobří kůţi. Dálnice D8 proniká českým středohořím. Heslo dne zní: 
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„Nejlepší je litej beton.“ … Nejstarší severočeský klášter obývá německý opat, devětatřicet 

bezdomovců a jeden civilkář. Osekem se nese legenda, ţe tam sídlí alibaba a čtyřicet 

loupeţníků. Město Ústí nad Labem buduje špicový most, který vede s krematoria přes řeku do 

skály. V pinkách na výsypce Pokrok se objevují salamandři. Řeka Labe vytváří díky pětisetleté 

vodě nádherný landart ze zahrádkářské kolonie v Děčíně.“  

Linhart se prostřednictvím aluzí a citací dotýká všech společenských témat, jeţ jsou se 

severem spjatá. Od krajského úřadu v Ústí nad Labem, přes ekologickou situaci a povodně aţ 

po sociální nepokoje v některých městech. Přestoţe se jedná o literární (básnickou) a svým 

způsobem elitní konstrukci prostoru, rád bych ji vyuţil jako současný výchozí bod k několika 

úvahám o roli literatury v představách historických aktérů o prostoru severních Čech. 

Linhartem reprezentovaná současná elitní literatura nám můţe poslouţit jako kontrapunkt 

k dalším literárním reprezentacím severních Čech. 

Ve zmiňovaném tematickém čísle měsíčník Host nám stojí za pozornost ještě jeden článek, 

který nás zavede jiţ trochu blíţe k našemu tématu konceptualizace prostoru historickými 

aktéry. Jde o text nedávno zesnulého Pavla Koukala, kterému je celé číslo věnováno. Pavel 

Koukal byl pozoruhodnou osobností spojenou s městem Duchcovem. V textu Vědomí viny. 

Krajina v uhelném obklíčení
107

 autor tematizuje proměny krajiny zmiňovaného města. Jiţ 

samotný název textu napovídá, ţe zde jde o explicitní a vyřčené pojetí prostoru, které autor 

chápe jako součást sociální reality a jeţ naplňuje artikulovaným významem (vina). Koukal zde 

konstruuje narativ o vývoji krajiny v okolí Duchcova, který vede od vedut v první čtvrtině 19. 

století aţ po současnost. Hlavním tématem jsou samozřejmě zásahy do krajiny prostřednictvím 

hlubinného i povrchového dolování, ale také následných rekultivací. Důleţité je, ţe Koukal do 

narativu vnáší svůj aktérský pohled – do jisté míry reprodukuje vztah historických aktérů ke 

krajině. To se projevuje zejména u pouţití místních lidových i oficiálních pojmenování částí 

krajiny, zejména dolů. Doly jsou v textu pomocí svých jmen personifikovány, v literární 

konstrukci se stávají hybatelem děje o proměně krajiny.  

„Díky těţebným aktivitám dolu Jirásek, jehoţ pobočný lom „Světecké pole“ zhltnul také část 

obce Světec, pak město Ledvice v letech 1955 aţ 1965 málem zcela zmizelo ze světa. Důl 

Julius Fučík se v padesátých letech zakousl do části Ţelének a později za viaduktem pohltil 

Šťastnou hvězdu a pod závodem Stavosklo Christianu. Činil se i povrchový důl Pokrok, který 
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zprvu odklidil ze světa všechny duchcovské satelity, počínaje sklárnou Rindskopf, nedalekou 

Zikánkou, Johannou, hornickými koloniemi Emma a Union i liptickým nádraţím.  Po roce 

1956 si drze troufl na značnou část duchcovské zámecké zahrady a dílo zkázy bylo dovršeno 4. 

července 1958 odstřelem kopule kostela Nanebevzetí Panny Marie v neobyčejně cenném 

barokním areálu duchcovského hospitálu.“
108

  

Koukalova konstrukce postavená na popisu vývoje krajiny tak vytváří zvláštní vztah prostoru 

a člověka. O lidech Koukal přímo nemluví (nebo jen v náznacích), Koukal problém 

nepolitizuje, neobviňuje konkrétní osoby. Lidé jsou v Koukalově textu nahrazeni jeho pojetím 

prostoru. Nepřítomnost lidí jako činitelů je autorovým formálním prostředkem, jak zdůraznit 

právě vztah lidí ke krajině. Viníci jsou nepřítomni. U Koukalova textu jsme svědky situace, 

kdy silná konceptualizace prostoru (narativ o proměně krajiny, personifikace dolů apod.) je 

prostředkem, kterak uchopit selhání člověka ve vztahu k prostoru. Prostor je jako entita 

artikulován (literárním tvarem) teprve v případě, kdy se stává v jistém směru defektním. 

4.2 Literární rozměr průvodců  

Podívejme se nyní na vztah literatury a severních Čech z jiného hlediska. Literatura je 

důleţitou oporou pro vymezení severočeského prostoru. Můţeme se obrátit na klíčový 

pramenný materiál pro tuto práci – turistické průvodce. Odkazy na literaturu jsou nedílnou 

součástí úvodů turistických průvodců (jako součást charakteristiky kraje). 

Nejdříve se podívejme do průvodce České středohoří
109

 z roku 1955. V průvodci po Českém 

středohoří jsou literární díla zmíněna ve vztahu ke kraji v úvodním textu. Tento text je 

protknut stopami revolučního narativu a v tomto duchu byla vybrána i literární díla, jeţ tento 

příběh ve vztahu ke kraji upevňují. Je zmiňována hra Vojtěch Cacha Duchcovský viadukt, 

reportáţ Divoká šachta Julia Fučíka (jeţ je i dlouze citována). Celá úvodní kapitola pak končí 

apotheosou uhelného kraje v podání severočeského básníka Ilji Barta: 

„Uhelný kraji. Srůstej s českým světem 

a nastráţi buď nadále –  

tvoř, buduj, mohutni a vzkvétej, 

severočeský Urale.“
110
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Kromě zmiňovaného narativu socálních bojů se do charakteristiky kraje v Bartově básni 

vepisuje i podstatná okolnost, která není v průvodci jinak příliš zdůrazňována, tedy 

nesamozřejmost příslušnosti severních Čech nebo chcete-li Českého středohoří k „českému 

kraji“. Bart musí v básni tuto náleţitost podtrhovat, kraj byl kromě uhelných dolů stále silně 

zjizven národnostími rozpory – příslušností Sudet k Říši po Mnichovské dohodě a 

poválečným odsunem německého obyvatelstva. 

Místní literatura si vyslouţila samostatnou kapitolu v průvodci po Krušných horách z roku 

1966 (ačkoliv text začíná poznámkou, ţe „Krušnohoří není literárně nejbohatší“
111

.) Kapitola 

je strukturována po městech, začíná se v Ústí nad Labem, kde je zdůrazněna činnost 

současného autora Vladimíra Párala a vztah jeho románu Veletrh splněných přání k místní 

chemičce. Zmíněny jsou samozřejmě nedaleké Stadice (Kosmas a Alois Jirásek). Dalším 

městem, kterému je věnována pozornost jsou Teplice. Zde je podtrţen kulturní význam Teplic 

v 19. století (Návštěvy J. W. Goetheho a A. Schopenhauera) a je rozsáhle citován fejeton Jana 

Nerudy o tomto lázeňském městě. Zbytek kapitoly je věnován dílům se silnou sociální 

tématikou dotýkajících se Teplicka, Duchcovska, Mostecka a Chomutovska. Opět se zde 

ukazuje problematika spojování přírodní krajiny se sociálním charakterem území: 

„Severočeská uhelná pánev se stala střediskem literární pozornosti zvláště po roce 1945, 

ačkoliv jiţ dříve najdeme několik děl z místního ţivota a dějin. Přírodní téma si zvolil 

Stanislav Rainiš pro svůj Román bludné divočiny, v němţ barvitě líčí dobrodruţný příběh o 

honu na divokou kočku r. 1895, jehoţ dějištěm je okolí Oseku na Duchcovsku. Z pohnutých 

událostí hornického zápasu čerpal Vojtěch Cach námět k dramatu Duchcovský viadukt. Ze 

současného hornického ţivota jsou jeho hry D. S. 70 nevyjíţdí a Hornická komedie.“
112

 

Pro tento případ jsem zvolil raději citát celého odstavce, který vyniká svou strukturou. 

Nejdříve je turista ujištěn o uhelném charakteru severočeské pánve s poznámkou, ţe nejširší 

literární produkce se k tomuto kraji váţe aţ po roce 1945 (s jistou ironii lze poznamenat, ţe to 

bude platit zřejmě pro česky psanou literární produkci, narozdíl od té německé). Autor 

kapitoly se pak vrací k přírodnímu tématu, kdyţ zdůrazňuje hon na divokou kočku (česká 

literární stopa v kraji v 19. století). Po této hříčce je ovšem třeba zdůraznit boje dělnické třídy, 

díky nim se dnes můţe odehrávat Hornická komedie. Průmyslový (tedy dělnický) charakter 

kraje zde dostává svou svůj vlastní literární narativ s časovou dynamiku. 
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Důleţité je zdůraznit, ţe se zde zabýváme turistickými průvodci a ne učebnicemi českého 

jazyka nebo dějin literatury. Turistický průvodce bývá standardní součástí vybavení knihovny, 

stejně tak to můţeme předpokládat alespoň u některých ze zmiňovaných děl, která byla jako 

součást krajského literárního kánonu distribuována do socialistických domácností. Vzniká tak 

zajímavá reference mezi knihami v knihovně. Turistický průvodce v sekci knihovny „hobby“ 

(vedle rad pro zahrádkáře), odkazuje do sektoru krásná literatura. Sáhne čtenář večer, kdy 

plánuje výlet do severních Čech, také po krásné literatuře odhalující charakter krajiny? 

Uveďme další dva příklady uplatňování literárních koncepcí v prostoru. Prvním příkladem je 

publikace Severní Čechy
113

, kterou budeme dále analyzovat v kapitole o vizuálních 

reprezentacích prostoru
114

. Tato kniha přinášející fotografie z celých severních Čech je 

strukturována podle jednotlivých okresů kraje. Kromě úvodního textu většinou orientovaného 

na charakteristiku místního průmyslu přináší kaţdá kapitola i literární příspěvek vztahující se 

k okresu. Literární reprezentace se zde řadí vedle té obrazové, tato kompozice společně 

s úvodními texty vytváří v kraji komplexní registr míst. I to dosvědčuje, jak důleţitá je 

literatura pro vytváření představy o prostoru. 

Dalším způsob literární konceptualizace prostoru, tentokrát na celorepublikové úrovni, přináší 

publikace Vladimíra Kováříka Literární toulky po Čechách
115

. Tato objemná kniha, jeţ 

poprvé vyšla v roce 1977, prostředkuje nejen mladším čtenářům (určeno čtenářům od 12 let) 

české země jako kraj plodný na spisovatele a literaturu
116

. Kovářík v úvodu vymezuje smysl 

své knihy, přičemţ se dotýká důleţité konstrukce spojené s prostorem – domova.  

„Domov nelze chápat jednoznačně. Ve většině případů je jím rodný kraj, rodné město nebo 

vesnice. Ale i mimo rodný kraj jsou místa, kde pozdější tvůrce začal objevovat svět, kde ţil 

v kruhu rodičů a sourozenců, místa dětských her a školních lavic, prvních kníţek, mladých 
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přátelství a mladých lásek, místa, kde vrůstal do společnosti lidí. Lidé nezůstávají zpravidla 

po celý ţivot na jednom místě.“
117

 

Zde se ozřejmuje, jak Vladimír Kovářík chápe vztah literatury a krajiny. Autor zdůrazňuje 

především prvky, které formovaly spisovatele a které pak dle jeho koncepce ovlivnily jeho 

dílo. Právě tyto formující prvky přičítá charakteru krajiny, odkud spisovatel pochází – a to 

nejen na úrovni typu přírody nebo atmosféře města, ale především jde o jeho sociální kontakty 

a vazby, spojené například s rodinou. Tento vztah prostoru k literátovi označuje Kovářík 

souhrnně jako domov. Na toto pojetí domova ještě naváţeme při analýze rodinného alba 

pohlednic. 

Kováříkovy toulky jsou strukturovány spíše podle geografických celků – vzhledem k našemu 

tématu nacházíme relevantní kapitoly Nejsevernější Čechy, Český ráj a kraj K. H. Máchy (zde 

se literární charakter kraje vlamuje i do jeho samotného označení), České středohoří a Pod 

Krušnými horami. Kovářík k ukotvení literatury v kraji obecně pouţívá dva klíče – některá 

místa faktograficky spojuje s ţivotem spisovatelů
118

 (zde se narodil, zde ţil…), další místa 

pak přímo spojuje s konkrétními literárními díly. Tento způsob jevíce ojedinělý, pro nás však 

při rozboru konceptualizace prostoru zajímavější. Uveďme dva příklady literárního vytváření 

krajiny: snad nejvýrazněji se dílo do konceptualizace kraje otiskuje u zmiňovaného Máchy. 

Literární dílo zde určuje topografii s citáty z jednotlivých děl nás autor provází Kokořínem, 

Bezdězem, Doksy a samozřejmě Máchovým jezerem. Text pak doplňují obrázky z ilustrací 

Máchových děl.
119

 Místa jsou však spojována s literaturou odehrávající se v nedávné 

minulosti nebo současnosti. Příkladem můţe být do Pernštejna a Kadaně umístěný román 

Václava Řezáče Nástup.
120

 Ze současných autorů je pak s Ústím nad Labem spojovaný 

Vladimír Páral
121

. 
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 KOVÁŘÍK, V. Literární toulky po Čechách., s. 15. 
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 „Není mnoho autorů tohoto severu nejsevernějšího, a přece je osobitost kraje a lidu zachycena v české 

literatuře. Především v díle Antala Staška (1843 – 1931), který neměl daleko z rodného Stanového do svého 

dlouholetého působiště, do městečka Semil. Proţil zde celkem 35 le, od r. 1878 do 1913, a v Semilech a okolí se 

odehrávají scény z jeho díla. Zde se mu narodil syn Kamil, spisovatelským jménem Ivan Olbracht.“ KOVÁŘÍK, 

V. Literární toulky po Čechách, s. 229. 
119

 Obrazová sloţka je obecně v knize silně zastoupena, přestoţe se jedná o publikaci o literatuře, je moţné knihu 

jen prohlíţet. Nacházíme fotografie lautorůautorů, pamětní desky, pomníky, ilustrace z děl nebo různé pohledy 

do kraje. Literatra je zde cestou k vytvoření vizuální reprezentace krajiny. 
120

 „Místa, postavy a problémy se pak ţivě objevily v Řezáčově románu Nástup z r. 1951; je to kronika našeho 

pohraničí po květnu 1945.“ KOVÁŘÍK, V. Literární toulky po Čechách. s. 314. 
121

 „Ústí a okolí je dějištěm většiny jeho románů a novel, Jsou v nich ústecké továrny, zejména chemička, kde 

jeho hrdinové často pracují, jsou zde ústecké ulice, obchody, samoobsluhy, nová sídličtě, restaurace a kavárny, 

koupaliště, ale také další městav Severočeském kraji, kam se zajíţdí z Ústí po pracovní době, Most, Teplice, 
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4.3 Vladimír Páral 

Vladimír Páral byl výše jiţ několikrát jmenován jako významný autor spjatý se severními 

Čechami ve sledovaném období. Bez nároku na komplexnost nahlédneme do jeho knih a 

pokusíme se rekonstruovat prostor severních Čech nabízený v této vlivné literární 

reprezentaci. 

Pro analýzu jsem si vybral dva jeho romány – romanci Mladý muţ a bílá velryba (1973)
122

, 

s filmovou adaptací Jaromila Jireše z roku 1978, a kníţku s nádechem sci-fi Válka 

s Mnohozvířetem (1983)
123

. Nejde o nejvýznamnější Páralova díla, zdá se mi však, ţe oba 

romány nabízejí dobrý vstup do analýzy chápání prostoru v jeho románech. 

Román i film Mladý muţ a bílá velryba se odehrávají v Ústí nad Labem. Hned na začátku 

románu jedna z hlavních postav chemik Viktor Panc cestuje do Prahy, přičemţ o Ústí mluví 

jako o horách – vzniká tak jisté napětí mezi dvěma místy. Konflikt mezi rušným a klidným se 

zhuštěně odehrává i v Ústí mezi průmyslem (chemičkou) a okolní přírodou, stejně jako uvnitř 

Pancovy osobnosti mezi jeho bouřlivou minulostí (kariéra, cestování, pokus o sebevraţdu) a 

klidnou současností (klidné pracovní pozice a hatha jóga). Panc často vyjíţdí do okolní 

přírody, kde cvičí jógu a koupe se v oprámech. Do takto načrtnutého prostoru vstupují dvě 

ţenské postavy, Pancova bývalá milenka a její mladá asistentka. Důvodem jejich cesty z Prahy 

do Ústí je testování nového chemického postupu, se kterým má právě Panc pomoci. Hlavní 

postavou románu je však Břéťa, Pancův mladý spolubydlící, nadšený idealista, který má rád 

svoje rodiče a svůj ţivot hodlá naplnit velkým cílem v parafrázi na Achabův lov bílé velryby. 

Mezi touto čtyřkou postav se začínají zaplétat milostné nitky – prostředí chemičky střídají 

výlety do přírody. Podobné napětí, které sledujeme u Pance zaznamenáváme i u Břéti, obzlášť 

ve filmové verzi v podání Ivana Vyskočila. Celý film začíná Břéťovým fotografováním okolí 

Ústí. Některé z Břéťových snímků by se klidně mohly stát součástí dobových vizuálních 

reprezentací města Ústí nad Labem, ve kterých se potkává průmyslový charakter města s 

přírodou. Břéťa také podniká časté návštěvy do chaloupky svých rodičů, jeho cesty mezi 

fabrikou a přírodní krajinou jsou však harmonické jen zdánlivě. Za přispění milostného vztahu 

se Břéťovou bílou velrybou nakonec stává zmiňovaný nový technologický postup. Po sérii 

                                                                                                                                                                                       
Děčín, víkendové domky a podnikové chaty v Krušných horách.“ KOVÁŘÍK, V. Literární toulky po Čechách.s. 

301. 
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 O vlivu románů Vladimíra Párala vypovídají počty výtisků: 1973 – 40 tis; 1976 44 tis.; 1978 – 40 tis.; 1985 – 

60 tis. Zde citujeme z PÁRAL, Vladimír. Soukromá vichřice; Mladý muţ a bílá velryba. Vyd. v tomto souboru 1. 

Praha: Československý spisovatel, 1985. 
123

 1983 – 40 tis.; 1988 – 140 tis. (!) Zde citujeme podle PÁRAL, Vladimír. Válka s mnohozvířetem. 2. vyd. 

Praha: Československý spisovatel, 1988 
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neúspěchů se Břéťa pokusí na svou vlastní pěst o experiment s chemikáliemi, který ho 

nakonec stojí ţivot. Chemička a průmyslová výroba tak zničila mladý ţivot ukotvený 

s krajinou předků. Autor doslovu k jednomu z vydání poznamenává: „Důsledky 

vědeckotechnického rozvoje pro ţivotní styl jednotlivce i celých sociálních skupin 

v podmínkách české společnosti od počátku šedesátých let do současnosti jsou námětem 

celého dosavadního díla Vladimíra Párala.“
124

 Konflikt mezi „čistou“ krajinou a „špinavým“ 

průmyslem je však spíše naznačen, pro Párala se stává prostředkem pro vyklenutí příběhu jeho 

postav a výklad jeho společenské kritiky zde není vůbec jednoznačný.  

Zajímavou postavou románu i filmu je archetypální převozník přes Labe jménem Gauss (ve 

filmu v podání českého herce Zdeňka Blaţka). To on vypráví Břéťovi silným německým 

akcentem o velrybě. Jeho postava tvoří jakési memento v krajině, připomíná vysídlené 

německé obyvatelé Ústí i okolí. Starý Němec však není zdrojem napětí, spíše reprezentuje 

minulost krajiny, jakýsi její sediment. Přítomnost německého prvku v Ústí nad Labem nijak 

nenarušuje dobový diskurz, s takovým narativem se setkáváme aţ později. 

Ekologické napětí v prostoru Páralových románů se naplno projevuje v jeho sci-fi 

antiutopickém románu Válka s Mnohozvířetem a je jeho hlavním tématem. Román se odehrává 

opět v Ústí nad Labem v neurčitém čase v budoucnosti (soudě podle potravinářských 

technologických postupů). Světová ekologická krize se v Páralově pojetí projevuje zvláštní 

hmotou, která zamořuje města a místa s velkým podílem průmyslu (Poprvé byl „masit“ 

pozorován v Los Angeles). V parafrázi na mloky Karla Čapka se z hmoty rodí zvláštní 

tvorové, se kterými musejí jeho hrdinové bojovat. Ani po poráţce tvorů však nemají lidé 

vyhráno, hmota začíná napadat jejich vlastní těla a nutí je k pasivitě, jak fyzické, tak duševní. 

Pro pojetí prostoru je důleţitá forma, se kterou Páral pracuje. Příběh jednotlivých postav 

bojujícíh s „masitem“ a „mnohozvířetem“ v Ústí nad Labem prokládá různými novinovými 

články, nařízeními a dalšími zprávami z celého světa. Konkrétní město se tak stává součástí 

globální krize, na jeho příkladu můţeme sledovat do detailu jeho průběh. V této sondě má 

Páral opět prostor rozvinout své oblíbené milostné příběhy, pro které svět sci-fi můţe být jen 

ozvláštněnou kulisou. Zřejmé ale je, ţe problém ochrany ţivotního prostředí dobově
125

 dosáhl 

jiţ takové relevance, ţe bylo moţné na jeho reflexi vystavět román. (Zajímavostí je, ţe druhé 
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 PÁRAL, Vladimír. Soukromá vichřice; Mladý muţ a bílá velryba. Vyd. v tomto souboru 1. Praha: 

Československý spisovatel, 1985. Doslov Jana Adama, s 305. 
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 Je nutné tehdejší ekologický diskurz odlišovat od toho současného. Páralovy postavy např. chápají 

ekopotraviny jako syntetické látky, do kterých se injekční stříkačkou vpravují ţiviny. PÁRAL, Vladimír. Válka s 

mnohozvířetem. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1988, s. 12. 
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vydání románu v roce 1988 (140 tisíc) mnohonásobně převýšilo počet výtisků prvního vydání 

(4o tisíc)) 

Jak sledujeme jednotlivé literární reprezentace prostoru severních Čech, máme moţnost 

zpozorovat zrod nového toposu ve vztahu člověka k severočeské krajině. Podobně jako 

literární konceptualizace prostoru v úvodu této části (Patrik Linhart) se jedná o dnes aktuální 

figuru. Jde o obraz melancholického člověka v krajině severních Čech, jejíţ prazáklad 

můţeme hledat jiţ v romantických literárních a obrazových reprezentacích, jeţ jsou 

v posledních několika letech oţivovány
126

. V námi sledovaném období však tato figura souvisí 

se dvěma strukturálními tématy, které se jeví pro prostor severních Čech jako klíčové – 

vysídlení Němců a problematika ţivotního prostředí. Obě tato témata se objevují 

v disidentském diskurzu, který reprezentuje publikace Ztracené dějiny
127

 autorským 

kolektivem podepsána jako František Jedermann. Literární narativ, který se s týká nejen 

severních Čech, ale celých Sudet, povaţuji v této práci za pomyslný vrchol literárních 

reprezentací prostoru. 

Text tvoří poměrně robustní narativ, jeţ je prokládán „atmosférickými“ (genius loci) 

fotografiemi
128

. Příběh, který je vyprávěn, stáčí pozornost od německého a českého 

antagonismu (nepodává ani českou, ani německou verzi) směrem ke krajině a prostoru tzv. 

pohraničí. („Přesuny obyvatel nejsou moţná ani tak velkým neštěstím lidí, kteří se v druhé 

generaci zabydlují jinde, ale spíš krajiny, která se vzpamatovává pomalu.“)
129

 

Robustní narativ, který vychází ze struktury publikace, přešlapuje tak trochu na místě. Zdá se, 

ţe čas (který reprezentuje dynamický narativ o česko-německých vztazích) zde ustrnul 

v prostoru, neodvíjí se dál. Příznačný je název poslední kapitoly XII. Co dál? Zde dochází 

k reflexi tohoto zvláštního časového vývoje, moţnosti dalšího vývoje v oblasti jsou jen 

naznačeny (např. zmínka o obnovení konceptu střední Evropy
130

). Příznačná je poslední věta: 

„Podnětem k reflexi našeho vlastního osudu i podílu na něm budiţ i memento země kdysi 

kvetoucí a nyní hluboce – především naší vinou.“
131

 V této větě zaznívá hledaný hlas 

budoucího. Nacházíme zde i tradiční půdorys vztahu minulosti a budoucnosti – z minulosti je 
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posvátné krajině. Vyd. 1. [Praha]: Arbor vitae, 2005. 
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 JEDERMANN, František. Ztracené dějiny. 3. vyd. [Praha]: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 

1991. První vydání Köln, 1985. Dále jen JEDERMANN, F. Ztracené dějiny. 
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 Vztah textu a fotografií bude rozveden v části o vizuálních reprezentacích. 
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 JEDERMANN, F. Ztracené dějiny, s. 11. 
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Tamtéţ, s. 84. 
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třeba se poučit, abychom mohli narýsovat svou budoucnost. Toto schéma však narušují 

pouţitá substantiva osud, memento, vina. Osud s sebou nese stopu nezvratnosti, Jedermann 

naznačuje, ţe člověku je určena jen jistá část (podíl) uskutečňování věcí budoucích. Reflexe 

(na jejímţ základě se bude odvíjet budoucnost) by se měla odehrát v prostoru prodchnutým 

mementem – pamětí, jejímţ hlavním sdělením je vina. Podíl člověka na budoucnosti je tak 

značně oslaben (zejména kvůli trudné minulosti). 
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5 Hrady, zámky a památková péče 

 

 „U velikých hradův a zámkův, u tvrzí historické paměti hodných anebo takových, které pro 

polohu nebo zbytky své za popsání stály, podán jest popis nehledící k pouhému vyněření délky 

a výšky zdí nebo k jalovým výlevům lyrickým, nýbrţ ke skutečné rekonstrukci; neboť je tímto 

zůsobem se stane ze staré zříceniny nebo staroţitného hradu pomník pravdivé a skutečné 

minulosti, poslední prst starých časů, jenţ ukazuje na tabuli minulosti. … Popisy potřebují 

ţivobytí a mrtvé zdi oţivení.“
132

 

Tímto způsobem hrady a zámky a jejich význam usazuje August Sedláček ve svém, zřejmě 

stále nejreprezentativnějším přehledu těchto historických staveb. V jeho úvodu nacházíme jak 

zmínku o svědectví o minulých dobách, jeţ hrady a zámky uchovávají, tak apel na oţivení 

těchto staveb. Mezi těmito dvěma póly budeme oscilovat i v této kapitole. Hrady a zámky se 

zdají být schématem a sítí, jeţ obepíná česká země a v prostoru umoţňuje konfrontaci 

s minulostí. A to nejen na úrovni konceptu, ale i v oblíbeném společenském rámci 

navštěvování těchto pamětihodností.
133

 V této části práce se pokusím kulturní praxi 

navštěvování hradů a zámků ukotvit ve sledovaném prostoru (severních Čech) a spojit ji 

s dobovým konceptem ochrany památek v regionu, kde se pod základy hradů, zámků a kostelů 

skrývaly nebezpečné sloje uhlí. 

5.1 Hrady a zámky 

Významnou a dodnes udrţovanou praxí spojující turismus s památkovou péčí a čtením 

prostoru je navštěvování hradů a zámků
134

. Knapík a Franc ve své práci o volném čase 

zachycují zajímavý pohyb, který se na poli výletů na hrady a zámky odehrál. 

„V roce 1952 navštívilo státní hrady a zámky v českých zemích 1 542 000 osob, v roce 1957 

tento počet stoupl na 3 500 000, v roce 1966 se ještě zvýšil na téměř 4 500 000 osob.“
135

 

Publikace památky a mládeţ z roku 1983 kvantifikuje návštěvnost památkových objektů na 

5,5 milionů návštěvníků ročně (bez Praţského hradu, muzeí a galerií).
136

 Hradů a zámků bylo 
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 SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrzé české I, Praha: Argo 1993. Úvod str. VIII., 
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 Na zajímavý aspekt navštěvování hradů a zámků upozornil Jan Mareš v analýze stolní hry pro děti z přelomu 

19. a 20 století. MAREŠ, Jan. Vlast, identita, zábava. Pestrá cesta jednou společenskou hrou přelomu 19. a 20. 
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knihách k prohlíţení a prcházení.porcházení. 
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s.342, pozn. č. 673. 
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zpřístupněno podle publikace 140, přičemţ se ale stav sniţuje (stavební práce, úpravy expozic, 

pobyt filmařů). Oproti roku 1966 tedy můţeme sledovat růst, i kdyţ ne příliš dramatický a 

můţeme konstatovat, ţe proti skokovému nárůstu od začátku 50. let, se od let 60. návštěvnost 

spíše ustálila (i vzhledem k tomu, ţe nemáme přesnou představu o struktuře dat). Informace o 

návštěvnosti hradů a zámků máme i z jednotlivých objektů. V září v roce 1977 (tedy po hlavní 

prázdninové sezóně, stále však ještě v době, kdy jsou návštěvy na zámku běţné a vítané) 

navštívilo duchcovský zámek 3 409 osob, z toho většina návštěvníků se na zámek dostala 

společně se zájezdem (z toho přibliţně polovinu tvořili zahraniční turisté).
137

 Zajímavé jsou 

údaje ze zámku Libochovice, kde správa objektu v roce 1959 vyčíslila návštěvnost na 21 479 

osob
138

. Měsíční návštěvnost v červnu 1960 pak tvořilo 5 898
139

 osob (tedy údaj vyšší, ale 

vzhledem k podmínkám, kdy srovnáváme červen a září a dva různé objekty, v podstatě 

srovnatelný jako o 17 let později v Duchcově). Státní zámek v Ploskovicích navštívilo v hlavní 

sezoně roku 1961 (1.4. – 3.10.) 17 005 osob.
140

 Okolnosti, které sehrávaly roli v návštěvnsti 

dobře pojmenovává ploskovická zpráva z roku 1960: 

„Správa st. zámku v Ploskovicích sděluje, ţe přes to, ţe byl školní rok o něco dříve ukončen 

oproti jiným rokům, takţe školy plně nevyuţily prohlídku kulturních památek,dále do plné 

sezony spadala okresní, krajská a celostátní spartakiáda, dále volby od NV a celostátní 

brigády to vše působilo na slabou návštěvnost kulturních památek také celostátně. Přes to, 

byla návštěvnost proti roku 1959 téměř o 2000 návštěvníků více, tj.celkem 11 859 osob v roce 

1960.“
141

 

Franz a Knapík svými údaji dokládají oblíbenost výletních tras (kolektivně organizovaných) 

po českých a slovenských státních hradech a zámcích a dokazují, ţe tyto výlety se staly 
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součástí propagace „socialistického ţivotního stylu.“
142

 Já bych rád zdůraznil především 

skokový nárůst návštěvníků mezi lety 1950 a 1960 a následnou stabilzaci počtu občanů, kteří 

si rozhodli zpestřit pohyb v prostoru o návštěvu hradu nebo zámku. Naší pozornost pak 

zaujmou očekávání spojená s výletem na hrad nebo zámek a nároky kladené na průvodce. 

5.2 Očekávání od památky 

Z pramenů můţeme částečně rekonstruovat očekávání, které si lidé spojovali s návštěvou 

památky a prohlídkou. Z pramenů úřední provenience můţeme vyčíst, jaké nároky byly 

kladeny z oficiálních míst na průvodce na hradech a zámcích.  

5.2.1 Průvodce a nároky na něj 

Publikace Památky a mládeţ
143

 v souvislosti sezonních průvodců
144

 na hradech a zámcích 

z řad průvodců konstruuje ideální profil průvodce: „Průvodce přispívá svým výkladem, 

chováním, celkovým vystupováním k politické výchově veřejnosti, , k posílení národního 

uvědomění, vlastenectví.“
145

 

Při inspekcích na zámcích se hodnotily i výkony průvodců. V severočeském kraji došlo v roce 

1971 k plošné kontrole průvodců na objektech, záznam o inspekci nacházíme jak ve spisech 

Duchcov (zde se kontrolovalo dokonce dvakrát), tak Ploskovice a Libochovice. Všechny 

inspekce dopadly víceméně dobře – hodnotila se především věcná a historická správnost a 

jazykový projev průvodců. Ve zprávách se objevují i zmínky o správném, marxistickém, pojetí 

dějin a především o zdůraznění role státu v péči o památky.
146

 Prohlídka by tak z normativního 

pohledu úředních pramenů měla obsahovat historicky přesné údaje odpovídající 

marxistickému pojetí dějin, byly kladeny nároky na srozumitelnost ve spisovném jazyce a 

přizpůsobení výkladu skupině posluchačů (jsou zmiňovány i kompetence v cizích jazycích). 

Krom toho se však prohlídka musela dotýkat i problému ochrany památek – měl být 

zdůrazněn kladný vztah státu k památkové ochraně. Zde se kulturní praxe navštěvování zámku 

usazuje do širšího sociálního rámce souvisejícího se společenskými hodnotami. Edukativní a 
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občansko-výchovný rozměr prohlídky zámku je tak zřejmý, projevuje se především třídním 

pojetím dějin a důrazem na památkovou ochranu. 

Smysl původcovské sluţby na zámku se nejlépe projeví na kontroverzích. Nejzajímavějším 

případem průvodcovské „kauzy“ je zřejmě dopis zaslaný do Československého rozhlasu 

reflektující záţitky z prohlídky v Libochovicích v roce 1961. 

„Například jeden průvodce v zámku Libochovice vykládá o svých bývalých pánech tak s úctou 

a dojemně, ţe člověk by měl litovat , ţe jsou pryč, aby si mohl uţít jejich dobrodiní , které nám 

všem poskytovali. Dojemně vykládá, ţe jeden z majitelů byl prý zastřelen v Jugoslávii 

partyzány, ale ţe tu byla jeho sestra nedávno na zámku, A to z Rakouska, a ţe prý ho zastřelil 

nějaký hajný ze ţárlivosti, nikoliv partyzáni a ţe tedy jako ona má pravdu. S politováním 

musím konstatovat, ţe naše zámky jsou uspořádány svým obsahem tak, ţe vlastně oslavují 

bývalé potenty. …“
147

 

Tato zajímavá úvaha pokračuje kritikou expozice na zámku Konopiště, kde jsou návštěvníci 

v podstatě donuceni vzdát hold následníkovi trůnu Františku Ferdinandovi d´Este. Ve stíţnosti 

rezonuje zajímavá skutečnost, ţe historie zámků (kulturní dědictví) byla spojena s aristokracií, 

která měla být v třídním výkladu dějin hodnocena negativně. Zřejmě zde by mohl pak 

pramenit patrný důraz na exponáty a umělecké předměty na jednotlivých objektech, případně 

zdůraznění památkové péče státu. Kontroverze v Libochovicích byla vyřešena domluvou 

(přestoţe na stejného průvodce, „toho s tím okem“, byla podána stíţnost z podobných důvodů 

politické nepodloţenosti projevu a chyb, jiţ v roce 1959). 

Poměrně tvrdé kritice byl zámek v Duchcově podroben v roce 1977. Kritika míří podobným 

směrem jako v Libochovicích, dotýká se však i koncepce expozic. Základním argumentem 

kritiky je, ţe prezentace objektu neopodvídá „takové skutečnosti a významu, jaký by si kaţdý 

návštěvník měl z prohlídky státního zámku odnést.“
148

 Kritika expozice i výkonů průvodců 

vrcholí v části zabývající se casanovskou expozicí: 

„Kredem a vyvrcholením jejich průvodcovského slova je vyprávění báchorek a smyšlených 

avantýr ze ţivota dobrodruha Casanovy. Mentalita návštěvnické veřejnosti je samozřejmě 

různá, ovšem náš ţivot staví na příkrých a nesmiřitelných protikladech dob dávno minulých se 
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socialistickou současností. Je nutno si uvědomit, ţe všichni ti „dobří a přívětiví Valdštejnové“ 

/ve svém jádru degenerovaní/ byli jen malou a dávnou epizodou ve srovnání s dnešní 

skutečností a pevnou vírou v lepší a spravedlivější ţivot jak se o tom návštěvník přesvědčí při 

prohlídce instalace při prohlídce instalace dělnického hnutí a komunistických revolučních 

tradic.“
149

 

Dokument se dále dotýká neúměrně velkých návštěvních skupin a všechny tyto okolnosti jsou 

podle kritiky důvodem klesající návštěvnosti. Podle dokumentu jsou přijata opatření 

k nápravě, kromě poučení průvodkyň i nová koncepce expozice dělnického hnutí a pamětní 

síň Antonína Sochora. 

5.2.2 Pamětní síň 

Budování pamětní síně duchcovského rodáka generálmajora Antonína Sochora, hrdiny 

Sovětského svazu, je zajímavou kapitolou z vytváření expozic na státních hradech a zámcích. 

V harmonogramu (který nelze s jistotou datovat, jde o roky 1978 – 1979) se dozvídáme i 

pozadí ostré kritiky expozice duchcovského zámku, zastavení prací na pamětní síni (schválené 

jiţ v roce 1974) je spojováno s minulým vedením KSSPPOP a tak dochází k logickému střetu 

s koncepcí bývalého vedení. V pramenech je několikrát zdůrazněn význam pamětní síně, jeţ 

spojuje protifašistický odboj s revolučním hnutím.  

Nacházíme i zápis v pamětní knize z 15.10. roku 1979 od plukovníka Sergeje Petrase. 

Sochorův přítel a frontový spolubojovník píše: „Otevření nově instalovaných pamětních síní 

protifašistického odboje na Duchcovsku koncem srpna 1979 pokládám za významný čin. 

Pamětní síně mohou být vyuţity v procesu výchovy dorůstající generace.“
150

 

Duchcovskou pamětní síň můţeme chápat jako pokus o vypořádání se z výše zmiňovaným 

rozporem prezentace bývalých aristokratických sídel s třídním pojetím dějin. Je zde patrný 

důraz na to, aby památka slouţila i současné společnosti (a prostřednictvím revoluční expozice 

ji legitimizovala). Zmínit tak můţeme i kulturní akce pořádané na zámku nebo recitační soutěţ 

revoluční poezie Duchcovský viadukt. 

5.2.3 Návštěvní knihy 

Kulturní praxi navštěvování zámků můţeme kromě statistických údajů doloţit i na 

návštěvních knihách uloţených v objektech. Na zámku v Duchcově jsou uchovány převáţně 
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knihy z 80. let
151

. Na základě zápisů návštěvníků můţeme rekonstruovat jejich očekávání od 

prohlídky (a vytvořit tak kontrapukt oficiálnímu rámci inspekčních kontrol průvodců). 

Samostatnou kapitolu by si zaslouţila problematika zahraničních návštěvníků, jeţ se však 

poněkud míjí s badatelským zaměřením tohoto projektu a tak ji ponechávám stranou 

(nacházíme převáţně německé a ruské příspěvky). Častým fenoménem jsou návštěvy 

organizovaných skupin, u kterých však můţeme předpokládat zvýšenou tendenci zapsat se do 

návštěvní knihy.
152

 

Z příspěvků v pamětní knize v Duchcově vyplývá, ţe navštěvníci od prohlídky zámku 

očekávali hlavně příjemný záţitek. Kromě několika výjimek jsem v knihách neobjevil ideový 

rozpor směrem k prohlídce. Formát prohlídky na zámku se v 80. letech zdá poměrně 

stabilizovaný a to i přes zřejmou snahu prezentaci zámku více směrovat k současné 

socialistické společnosti (expozice Antonína Sochora a revolučních tradic). Výchovná funkce 

návštěv hradů a zámků, která je zdůrazňována v oficiálních dokumentech, zůstává u 

samotných návštěvníků poněkud v pozadí nebo se alespoň neprojevuje v návštěvních knihách. 

Edukativní rozměr se projevuje v důrazu na výklad průvodce, zdá se ţe návštěvu zámku 

legitimizuje – neobjevujeme však přímou vazbu na vyuţití získaných informací. Otázka 

k čemu mnohdy detailní informace o uměleckých předmětech a ţivotě aristokracie 

návštěvníkům budou, zůstává spíše nezodpovězena. Přesto, ţe prohlídky jsou zaměřené na 

historii, časová dynamika jakoby se na zámku vytratila. Vzniká zde zvláštní prostor spojený s 

minulostí, ve kterém návštěvníci tráví svůj volný čas a který příliš nekoresponduje s jejich 

současností a ţivotní situací. To se projevuje i v rozporu, který vzniká mezi expozicemi na 

zámku a ideologickým ukotvením státního socialismu. 

Jako jeden z mostů mezi zvláštním časoprostorem hradů a zámků a socialistickou současností 

se jeví důraz na prezentaci státní na památkové péče poţadovaný při prohlídkách. 
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5.3 Památky a časový režim 

Doktor Sáva Suchevič z KSSPPOP v Ústí nad Labem měl ve svém příspěvku do sborníků 

Památková péče 1945 – 1970
153

 nezáviděníhodnou pozici. Jeho článek nazvaný Památková 

péče v severočeské uhelné pánvi
154

 poutavě pojednává o výzkumu hodnotných památek, které 

však musely ustoupit průmyslovému rozvoji kraje. Suchevič popisuje především nástěnné 

malby z kostelů, které byly sejmuty, zrestaurovány a zachráněny. O zbytku objektu však autor 

mlčí, respektive hodnotu památky jako celku nijak nereflektuje. Tento článek ukazuje na 

zajímavý rozpor, který v památkové péči rezonuje dodnes, ale v dobovém diskurzu památkové 

péče sledovaného období šlo o otázku skutečně klíčovou. Kudy vést linii mezi ochranou 

památek a nenarušením práva společnosti na její rozvoj? Tuto otázku se pokusíme ohledat na 

několika dobových materiálech, získáme tak další příspěvek o vztahu starého a nového 

v prostoru severních Čech. 

Také hrady a zámky spadají do širšího okruhu památkové péče. Seznam památek (míst se 

zvláštními privilegii vzhledem k současníkům) můţeme opět chápat jako jeden ze způsobů 

čtení prostoru, který určuje zvláštní pravidla a hierarchii vzhledem k místům. Na příkladu 

památkové péče můţeme velmi dobře sledovat napětí mezi současností a minulostí, jeţ se 

odehrává v prostoru a které se velmi výrazně v prostoru socialistických severních Čech 

projevuje. Proto se mi jako nosné výše naznačenou kategorii hradů a zámků doplnit o krátkou 

analýzu dobového diskurzu památkové péče.
155

 

5.3.1 Památky a mládež 

Jako hlavní pramen vyuţiji příručku Památky a mládeţ z roku 1983, která s didaktickou 

přesvědčivostí usazuje památkovou péči v tehdejší společnosti včetně historického exkurzu 

tohoto společenského fenoménu
156

. Důleţitou součástí této příručky, kterou trochu 

subverzivně vyuţijeme pro zmapování dobové památkové péče a jejích ideových východisek 

je pokus o kategorizaci památek. Základní dvojicí jsou památky movité a nemovité. Pro nás 
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mládeţ, s 7, citát z V.Vinter: Úvod do dějina teorie památkové péče I, Praha 1971. str. 101 
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zajímavější je rozdělení památek podle ideové povahy na památky umělecké a historické („v 

širším měřítku památky označené jako historické, kam náleţejí archeologické památky, vlastní 

historické, které bezprostředně dokumentují historické epochy (např. památky revolučního a 

dělnického hnutí a památky protifašistického odboje, památky výroby, vědy a techniky, tzn. 

např. mlýny, hamry, provozovny např. porcelánky atd.)“
157

). 

„V podmínkách socialistické společnosti je jeden z hlavních cílů péče o člověka, jeho rozvoj. 

V tomto procesu hrají kulturní památky důleţitou funkci. Tvoří součást prostředí, ve kterém 

ţijeme a které na nás působí. A jsou to zejména památky umělecké, „jejichţ síla uměleckého 

výrazu je stále ţivá a překonává pomíjivost dobových sloţek, nejsou mrtvými monumenty, 

nýbrţ jsou aktivními prvky ve skladbě našeho ţivot.““
158

 

Zdá se tedy, ţe památková péče (kterou zjednodušeně substituujeme za ochranu minulosti) se 

ocitá v koexistenci a souladu s utopickým diskurzem budování socialismu. Tento vztah je 

zdůrazněn zejména v narativu o vývoji památkové péče (Sbírky králů a šlechticů, činnost 

vlastenců, purismus v éře Josefa Mockera), který vrcholí popisem památkové péče 

v Sovětském svazu a citáty Leninových výroků. „ - nutným prvkem budování kultury 

socialistické společnosti je osvojení si kulturního dědictví. Proletářská kultura musí být 

zákonitým rozvíjením souhrnu poznání, které lidstvo dosáhlo v dřívějších dobách, 

v antagonistických společenských formacích, - Velká Říjnová revoluce poprvé v dějinách 

lidstva umoţnila to, ţe kulturní hodnoty jsou majetkem pracujícího lidu, majetkem 

všelidovým.“ Otázkou zůstává do jaké míry lze skutečně uvaţovat o koexistenci utopického 

diskurzu s příklonem k hodnotáma předešlých generací a do jaké míry jsme zde jiţ svědky 

rozkladu utopického socialistického diskurzu. 

Tím se dostáváme k důleţitému vztahu minulosti a současnosti v případě památkové péče. 

Součástí tohoto úvodu je i poučka o jednotě památky, která se skládá právě ze „dvou pólů 

existence“ památky: „Jeden je zaměřen k době jejího vzniku, druhý do současnosti.“
159

 

Poslední kategorie času, budoucnost, se stává součástí takto chápané památkové péče jako 

jeden z důvodů toho, proč je památková péče součástí funkce státu a proč je stát garantem 

ochrany památek.
160

 Kategorií, která mnoho vypovídá o vztahu socialismu a památkové péče, 
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 SUM, A. Památky a mládeţ, s 5. 
158

 SUM, A. Památky a mládeţ, s 7, část sitátu z V. Novotný, Socialistická památková péče, Praha SUPPOP, Str. 

4. 
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 SUM, A. Památky a mládeţ, s 8. 
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 „Památky jsou chráněny státem, protoţe mají pro celou společnost význam kulturně výchovný a politicko-

ideový.Pomáhají při poznávání dějin, při tvorbě a budování nové kultury, …“ SUM, A. Památky a mládeţ, s 8. 



57 
 

jsou památky revolučního a dělnického hnutí, jeţ se samozřejmě etablují aţ s nástupem 

státního socialismu po roce 1948.
161

 Tato kategorie dobře vykresluje utilitaristické pojetí 

památek, které zdůrazňuje vztah k současnosti. Památky revolučního a dělnického hnutí a 

protifašistického odboje tak legitimizují socialistické panství v Československu. 

Téma starého i nového reflektuje i příručka. „Proto si i dnešní architekti ukládají obrazně za 

cíl – začít budovat nové architektonické památky, památky období rozvinutého socialismu. 

„Pak začne mizet nepřirozený dualismus tvorby nových a ochrany starých architektonických 

hodnot“ (O.Nový, Vznik památkové péče a proměny jejího pojetí, Památky a příroda 

7/1978).“
162

 Zde se jiţ blíţíme k zásadnímu dichotomii, která je tak typická i pro námi 

sledované severní Čechy. 

Nejpalčivější otázkou, která ve sledovaném prostoru zaznívám, jsou rozhodnutí o likvidaci 

památek, které byly součástí kvůli těţbě likvidovaných obcí. Památková péče je zde 

synekdochou procesu snad ještě závaţnějšího – přesunů obyvatel usedlých v domovech, jeţ 

byly vystavěny na loţiscích uhlí. Vztah k minulosti tak zde můţeme chápat nejen jako 

vyvolávání historie šlechtických rodů na zámcích, ale jako vztah občanů k jejich minulosti – 

ať uţ předešlému vlastnímu ţivotu nebo kořenům, které v místě zanechaly předci. Tento vztah 

k minulosti měl jiţ samozřejmě daleko intenzivnější vazbu na ţivotní situaci obyvatel. Na 

pozadí těchto okolností můţeme chápat i vytyčení hranice, na které závisí zachování nebo 

nezachování konkrétní památky, jeţ s sebou nese minulost: 

„V rámci rozvoje socialistické výstavby dochází i u nás pochopitelně ke střetnutí mezi 

hodnotami minulosti a hodnotami nově vytvářenými. Proto je nutné při nezbytných zásazích 

opírat se o vědecky podloţená uváţení všech okolností, přičemţ je zcela zřejmé, ţe nemovité 

kulturní památky minulosti reprezentují i cenné hodnoty ekonomické, a lze je organicky 

funkčně zapojit do současného ţivota.“
163

 

Nejen z památkářské perspektivy se tak rozhodnutí o bourání a přesunech obcí zdají nanejvýš 

problematická (napětí je patrné i snahou o zdůraznění ekonomického přínosu památek, který 

však hospodářským výnosům z těţby uhlí nemůţe konkurovat). 
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Odborná a metodická publikace Josefa Hobzka z roku 1987 Vývoj památkové péče v českých 

zemích
164

 ve svém zavěru dochází po výčtu úspěchů památkářů i k reflexi selhání památkové 

péče („stinné stránky“). Jako nejbolestivější zbytečnou destrukci Hobzka uvádí zboření 

špitálního kostela v Duchcově v roce 1959. Naopak jako nejzářivější úspěch památkové péče 

autor jmenuje přesun děkanského kostela v Mostu v roce 1975
165

. Zdá se mi, ţe největší 

úspěch i neúspěch dobře zrcadlí napětí, které sebou památková péče ve sledovaném regionu 

nese a jeţ je znatelné dodnes. Vztah člověka k místům, které nesou historickou (časovou) 

hodnotu, se zde střetl s hospodářskými a dalšími zájmy tehdejší společnosti. Památková péče 

tak byla donucena ke kompromisům, lapidárně řečeno bylo třeba vybrat, co zachránit a co je 

moţné obětovat. Tyto zásahy a nákladné akce ukazují svéráznou podobu čtení prostoru 

historickými aktéry. 

5.3.2 Seznamy památek 

Zvláštní vztah k místu památkové ochrany vymezoval a vymezuje legislativní rámec. Jako 

milníky můţeme chápat zákon o kulturních památkách z roku 1958
166

 a vyhlášení národních 

kulturních památek z roku 1962
167

. Mezi národními kulturními památkami z námi sledované 

lokality nacházíme na jejím okraji, ale v pomyslném centru země horu Říp, pak stadické pole, 

které severní Čechy privileguje i z pohledu české mytologie. Na seznam 33 pro stát 

nejdůleţitějších památek se vešla vcelku logicky i terezínská malá pevnost se hřbitovem a také 

duchcovský viadukt, který se tak stal jednou z nejvýznamnějších památek dělnického hnutí (na 

seznamu byly ještě dům U Kaštanu a Lidový dům v Praze). Seznam národních kulturních 

památek se plošně rozšířil v roce 1978. V severočeském kraji přibyl první hrad, Bezděz, a 

další památky revolučního charakteru – památníky svárovské stávky a vzpoury v Rumburku a 

pomník obětem katastrofy na dole Nelson III v Oseku. 

Pokud bychom tedy chtěli památky s nejvyšším statutem ochrany v severočeském kraji 

charakterizovat, museli bychom říct, ţe jde o památky, které v sobě spojují českou zemskou 

tradici (Stadice, Říp) se socialistickou současností (Duchcov, Rumburk, Svárov, Nelson III, 

Terezín – tedy alespoň v tehdejší interpretaci významu těchto památek, dnes se např. vazba 

Terezína na socialismus přerušila). 
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Nejzajímavějším seznamem památek, který v našich pramenech nacházíme, je však „seznam 

památností okresu duchcovského“, který vyhotovila v roce 1949 okresní rada osvětová 

v Duchcově
168

. Seznam obsahuje kolem třiceti památek, nejčastěji jde o sakrální stavby, které 

však doplňují např. místa hornický tragédií nebo tradiční významné fabriky. Rámec 

„památnosti“ zde tak není zcela ukotvený (chybí například podle pozdějšího seznamu NKP 

nejvýznamnější duchcovská památka – duchcovský viadukt). To, co ze seznamu dělá takové 

unikum, se však projeví aţ při diachronní komparaci. U památností bychom neočekávali 

výraznou časovou dynamiku, a přesto většinu ze seznamu památností v pozdějších přehledech 

nenacházíme. A některé z nich bychom hledali marně i ve fyzickém prostoru, protoţe prostě 

zmizely (většinou ustoupily těţbě): to jen ukazuje, jak naléhavá otázka mezi starým a novým, 

nebo minulým, současným a budoucím v prostoru severních Čech byla. A ţe se nejedná jen o 

otázku související se státním socialismem, dosvědčuje rok 2002, kdy definitivně zmizela další 

z památností duchcovského okresu – kostel svatého Michala archanděla v Libkovicích
169

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Část Mapy kulturních památek
170

 a vysvětlivka. 

                                                           
168

 Seznam památností okresu duchcovského, 1949, NPÚ ú. o. p. Ústí n. L., archiv, spisy zámek Duchcov, inv. č. 

2582, karton spisy 1949 –1973. 
169

 Záznam kostela v databázi znicenekostely.cz: http://bit.ly/1rpwByK  
170

 Mapa kulturních památek ČSSR: 1:500000. 1. vyd. Praha: Ústřední správa geodézie a kartografie, 1962. 2. 

list. 

http://bit.ly/1rpwByK


60 
 

6 Kniha k prohlížení a procházení 

 

Vizuální reprezentace prostoru severních Čech 

V roce 2003 zaznamenala nenadálý úspěch putovní výstava Zmizelé Sudety
171

, která vznikla 

díky aktivitám občanského sdruţení Antikomplex. Obrovského zájmu se dočkala i publikace 

k výstavě, která byla následně vydána ještě čtyřikrát.
172

 Takový úspěch ve veřejném prostoru 

s tématem, které se dotýká česko-německých vztahů, je opravdu pozoruhodný a neměl by 

historika nechat lhostejným, protoţe nutně svědčí o pohybu na poli současného vzpomínání. 

Pro perspektivu této práce tvoří však Zmizelé Sudety zajímavou kapitolu ve vývoji fenoménu 

mediování prostoru prostřednictvím fotografií. 

V této kapitole zaměřím pozornost na vizuální reprezentace prostoru, zejména na soubory 

fotografií v publikacích, které reprezentovaly konkrétní geografický nebo geologický celek 

(např. Severní Čechy
173

 nebo Krušné hory
174

). Nejdůleţitější publikace zobrazují severní 

Čechy komplexně jako celek. Pro doplnění vyuţijeme však i knih, které vytvářejí představu o 

určité části (pohoří, městu, okresu) územního celku severních Čech. Z volby tohoto pramene 

vycházejí i ohniska analýzy, která tvoří 80. léta (konjunktura popsaného způsobu zobrazování 

prostoru) a současné tendence v zobrazování kulturní krajiny. Na diachronní linii tak také 

poukáţeme na změny, které tento ţánr zaznamenal v posledních třiceti let v prostoru severních 

Čech a dotkneme se delších struktur vztahů vizuálních reprezentací, prostoru a času. 

6.1 Kniha k prohlížení a procházení 

Neţ sestoupíme ke konkrétní matérii je třeba knihu k prohlíţení a procházení co nejlépe 

strukturálně uchopit. 

Všechny analyzované publikace se vyznačují podobnými rysy, kterými jsou hlavně 

velkoformátové fotografie, které v knize dominují nad textem. Text je redukovaný, podřizuje 
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 HETZE, Wolfgang, HOUŢVIČKA, Václav, ed. a DANEŠ, Václav, ed. Krušné Hory. Ústí nad Labem: 
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se fotografiím, je zřejmé, ţe kniha má být především prohlíţena (modelový čtenář si více 

prohlíţí obrázky neţ čte texty). Redukce textu dosahuje různého stupně, od encyklopedických 

textů
175

 a úvodů ke kapitolám
176

, přes krátké texty k jednotlivým místům v rejstříku
177

 aţ po 

jednoduché popisky
178

. Důleţité je zmínit, ţe typ knihy k prohlíţení a procházení 

představovaly náročný nakladatelský počin, přesto publikace vycházely v poměrně vysokých 

nákladech
179

. Populární byly i knihy k prohlíţení a procházení, jeţ popisovaly 

Československo
180

 jako celek. 

Texty mohou často hrát i úlohu instrukce pro čtenáře právě pro vytvoření ideální představy o 

zobrazovaném prostoru. Národní umělec Miloš Václav Kratochvíl, autor předmluvy 

k publikaci Severní Čechy z roku 1985, říká: „Naštěstí můţeme představu o obrazu kraje 

ponechat na starosti mnohem výmluvnějším výpovědím fotografického aparátu.“
181

 Kratochvíl 

zde tvrdí, ţe fotografická reprezentace je bliţší skutečnosti neţ jeho pokus o sumarizaci 

severočeského kraje.
182

 Fotografická publikace se tak i v dobovém jazyce jeví jako ideální 

médium pro konstruování prostoru a vytváření představ o prostoru u historických aktérů, 

v našem případě čtenářů knihy. 

Zde bychom měli zpozornět a udělat malou odbočku. Zatím jsme se zabývali konstruováním 

prostoru v textu, jak je to ale s obrazem, případně fotografií? Je fotografie diskurzivní stejně 

jako text? Na tuto otázku hledá odpověď Rosalind Kraussová ve své studii Diskurzivní 

prostory fotografie.
183

 Dobírá se při tom mnoha pro nás inspirativních tezí a tvrzení. 

Kraussová mluví o fenoménu tzv. skříněk na výjevy, které byly součástí domácností střední 

třídy a veřejných knihoven v 19. století. Jednalo se o soubory fotografií, které v podstatě 
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popisovaly univerzum (zejména přírodní a geologické jevy)
184

. Autorka zmiňuje i slavného 

fotografa Eugèna Atgeta (1857–1927), jenţ proslul fotografiemi zákoutí a kaţdodenního 

ţivota, kterým je dnes připisována vysoká umělecká hodnota. Kraussová ale zdůrazňuje, ţe 

Atgetovy fotografie vznikaly původně jako součást lístkových kartoték knihoven, tudíţ byly 

jen ilustrací k jakémusi všeobjímajícímu registru.
185

 Oba tyto příklady chápu jako 

archeologické analogie ke knihám k prohlíţení a procházení. Zde skříňku nahrazuje kniha, 

jinak však cítíme stejný důraz na komplexní reprezentaci, v našem případě severních Čech. 

K otázce diskurzivity fotografie se v této kapitole ještě vrátíme. 

Interakce obrázků s texty je důleţitým strukturálním prvkem zvýznamňování prostoru v 

publikacích. U stručných popisků je vztah k fotografii nejtěsnější, popisek svým vesměs 

místopisným údajem indexuje fotografii. Tato dvojice (fotografie s popiskem) pak tvoří základ 

konstruovaného prostoru, jenţ je nabízen čtenáři. Vizuální reprezentace místa můţe být díky 

popisku umístěna na mapu. Z pohledu čtenáře je důleţité, s jakým předporozuměním ke 

konstruovanému prostoru přichází. Právě delší texty mají u knih k prohlíţení čtenáři nabídnout 

doplnění jeho původního předporozumění (např. mapu míst, geologické a přírodní souvislosti, 

historický vývoj, turistické zajímavosti)
186

. Nehledě na to, do jaké míry čtenář této moţnosti 

vyuţije, můţe dojít k situaci, kdy se indexované fotografie při čtenářově aktu prohlíţení spojí 

do komplexní představy prostoru, čtenář se rázem stává chodcem, který můţe do prostoru 

vcházet. Z knihy k prohlíţení se stane kniha k procházení.
187

 Nelze říci, která z analyzovaných 

knih je knihou k prohlíţení a která k procházení, k popisovanému procesu můţe dojít u všech 

publikací s důrazem na vizuální reprezentace míst. Také nemůţeme říci, do jaké míry čtenáři 

přijímají nabízené širší koncepty. Nejdůleţitější tak bude se zaměřit na jednotlivé vizuální 

reprezentace míst (indexované fotografie) a pokusit se zmapovat souvislosti, které tato místa 

vytvářejí, jedině tak se můţeme analyticky přiblíţit recipientovi, který konstruuje vlastní 

představu o prostoru (čtenáři, kteří prohlíţejí, příp. procházejí). O takovou analýzu, jeţ je 

v souladu s našimi teoretickými východisky, zejména pojetím prostoru u Michela de Certeau, 
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 Tamtéţ s. 160. 
185

 Tamtéţ s.165. 
186

 Analogicky fungují úvodní texty u turistických průvodců. 
187

 Opět můţeme zmínit zajímavou souvislost, kterou ve své studii uvádí Rosalind Kraussová. Kraussová se 

v souvislosti se stereografií, technologií oblíbenou v 19. století pro docílení trojrozměrného vidění obrazu, 

vyjadřuje o fyziognomii pohledu: „Při přechodech, jimiţ se zrak přizůsobuje jednotlivým rovinám 

stereoskopického pole, zachycuje jedna část těla pohyb, který by prováděla jiná část těla – totiţ chodidla – při 

přesunu skutečným prostorem. Z tohoto fyzio-optického průchodu stereoskopickým polem vychází další rozdíl 

mezi prostorem stereografie a malby. Tento rozdíl se týká časové dimenze.“ (KRAUSS, R. Diskursivní prostory 

fotografie. s. 157). Podobně můţeme domýšlet jistou vazbu mezi listováním v knize (fyzickým aktem ruky) a 

procházením se v prostoru (fyzickým aktem nohy). 
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se v této kapitole pokusím. Zároveň však budeme sledovat, jakého časového reţimu se 

jednotlivé reprezentace dotýkají, kudy čas ve fotografiích ubíhá. 

Zajímavé je promýšlet vztah onoho procházení prostoru skrze publikaci a vlastní prostorovou 

semiózou přímo na místech, které fotografické reprezentace zobrazují. Při úvahách o recepci 

prostoru aktéry je třeba zohlednit interakci i mezi těmito dvěma způsoby konstruování 

prostoru (viz naznačená dichtomie trasa a rejstřík).
188

 Vazbu naznačuje i Kratochvíl
189

,kdyţ 

mluví v úvodu knihy o dvou situacích, které při prohlíţení knihy mohou nastávat. Upozorňuje 

čtenáře na akt vzpomínání, kdy se fotografická publikace navazuje na vzpomínky, kterých 

recipient nabyl během své interakce s místem zobrazeným v publikaci, a také zmiňuje akt 

„představování“ a fantazie, kdy čtenář prohlíţí místa, která zatím nenavštívil. Vytváření 

prostoru se tak dostává do interakce s dalšími kulturními praktikami jako je vzpomínání, 

případně snění. Fotografickou knihu v procesu představování můţeme chápat jako koordinátu 

pro vytyčení hranic moţného (jak mohl vypadat čtenářem konstruovaný prostor). Právě 

hranice moţného v této práci chápu jako důleţitou metodologickou jednotku, zcela jistě pro 

téma relevantnější neţ hledání domnělého skutečného. 

K tématu vizuálních reprezentací rozvíjí Bruno Latour teorii tzv. mobilních konstant.
190

 V jeho 

podání jde o dějiny zápisů, za kterými stojí jak sociální mobilizace, která stojí za vytvářením 

zapisovaného obsahu, tak mobilita, tedy přenostitelnost obsahu z jednoho místa na druhé, 

přičemţ obsah zůstává konstantní. Pro nás důleţitá je jeho teze o perspektivě a fikčním světě, 

kde Latour vychází z práce Wiliame M. Ivense.
191

 „Fikce – i ta nejdivočejší nebo nejsvatější – 

a přírodní věci – i ty nejniţší – mají společné setkávací území, společné místo, protoţe obojí 

těţí z téţe „optické konzistence“. Nejenţe lze přemisťovat města, krajiny nebo domorodce a 

chodit k nim a zase zpět po cestách napříč prostorem, ale také se smí dosáhnout ke svatým, 

k bohům, nebesům, palácům či snům pomocí týchţ dvousměrných cest a dívat se skrze stejnou 

„okenní tabulku“ na stejný dvojrozměrný povrch.“
192

 Tyto teze jsou sice vyřčeny pro 

renesanční malířství, vrhají však zajímavou perspektivu i na naše fotografické publikace a to 

                                                           
188

 Jistý bod přechodu by mohly naznačovat turistické průvodce, kdy můţeme uvaţovat o tom, ţe průvodce se 

stává skutečným průvodcem turisty na cestě, kdyţ si ho turista přibalí s sebou na výlet nebo vezme do auta. Viz 

kapitola o průvodcích. 
189

 ZORA, P. a DVOŘÁK, J. Severní Čechy. Praha: Olympia 1985.. Úvod bez paginace. 
190

 „Zkrátka, musí se vynalézt objekty, jejichţ vlastností je, ţe jsou přenosné, ale zároveň nemněné, 

prezentovatelné, čitelné a navzájem kombinovatelné.“ LATOUR, Bruno. Poznání a vizualizace aneb jak myslet 

očima a rukama. In: DVOŘÁK, Tomáš, ed. Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU, 2010. s. 267 –307 zde s. 

274. 
191

 IVINS, Wiliam M.. On the Rationalization of Sight. New York: Plenem Press 1973. 
192

 LATOUR, Bruno. Poznání a vizualizace aneb jak myslet očima a rukama. In: DVOŘÁK, Tomáš, ed. Kapitoly 

z dějin a teorie médií. Praha: AVU, 2010. s. 267 –307 zde s. 276. 
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především ve vytváření přenositelných fikčních světů a rozostření hranice mezi realitou a 

skutečností, které je moţné pomocí obrazové reprezentace. Okamţik izolovaný v místě a 

prostoru není moţné spolehlivě rekonstruovat, můţeme však popsat obrazovou reprezentaci, 

jeţ přispěla k vytváření představy o prostoru u recipientů. A o to se v této části práce 

pokusíme. 

Fotografickou publikaci (jak jsou knihy k prohlíţení a procházení někdy označeny) chápu jako 

výtečný model vytváření a zvýznamňování prostoru. V případě knihy se tyto akty odehrávají 

dokonce mimo samotné místo a tak podtrhávají teze o sociální konstruovanosti prostoru. 

6.2 Základní prvky vizuální topografie severních Čech 

 

6.2.1 Kde leží severní Čechy?  

Ve většině případů sledovaných publikací se jedná o území, která správně spadalo pod 

severočeský kraj s centrem v Ústí nad Labem. Takto koncipované severní Čechy nacházíme 

v publikacích z roku 1977 (Severočeským krajem)
193

i 1985 (Severní Čechy)
194

. Publikace 

Severní Čechy
195

 Severočeského nakladatelství volí členění podle geografických celků 

(Krušné hory a podhůří, Údolí Labe, Labské Pískovce, Luřické hory, Ještědský hřeben, 

Jizerské hory a Pojizeří, Máchův kraj, České Středohoří, Poohří).  

Moţností strukturace je i výběr sestupující na niţší úroveň správního členění, okresy. 

Reprezentativním albem v tomto smyslu je kniha Severní Čechy
196

 z roku 1980. Fotografie 

jsou zde rozděleny do deseti kapitol, které se vţdy soustředí okolo okresního centra. 

Získáváme tak poměrně přesnou představu o tom, kde vlastně leţí severní Čechy, jak vypadají 

(obrazové reprezentace) a nejen to – kromě fotografií nacházíme u kaţdé kapitoly i literární 

text
197

, který tak město a okolí obohacuje o jakýsi genius loci
198

, který je vţdy zachycen 

různým spisovatelským perem. Topografie příslušných vizuálních reprezentací se zde tak 

spojuje s literární představou o prostoru, která je nezanedbatelným prvkem v této semióze. 
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 ZORA, Petr. Severočeským krajem. Praha: Pressfoto, 1977. 
194

 ZORA, P. a DVOŘÁK, J. Severní Čechy. Olympia 1985. 
195

 EINHORNOVÁ, Milada et al. Severní Čechy. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1985. 
196

 HOURA, Miroslav, ed. a SUCHL, Jan, ed. Severní Čechy. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1980 
197

 Viz výše kapitola o literárních reprezentacích, kde se jiţ s touto publikací částečně pracovalo. 
198

 Tento pojem chápu spíše aktérsky ve vztahu k současnému, nemyslím si, ţe by to byl vhodný analytický 

pojem. Viz MIKŠÍČEK, Petr. Genius loci kulturní krajiny, sudetské zvláště. In: 
198

 Zmizelé Sudety: [katalog k 

výstavě] = Das verschwundene Sudetenland: [der Katalog zur Ausstellung]. 3., upr. a rozš. vyd. [Domaţlice]: 

Pro o.s. Antikomplex vydalo nakl. Český les, 2004. s. 48–61.  
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Příkladem můţe být oblast Chomutovska vylíčená spisovatelkou a manţelkou slavného barda, 

Emou Řezáčovou. 

„ ,Podívej' ukázal mi jednou můj druh v Prunéřově na místě poblíţ potoka, který si mínil 

prověřit a zjistit, jsou-li v něm pstruzi, co to tady je – vidíš? Uhlí. Hnědý uhlí! A dočista na 

povrchu! Ale zřejmě uţ se tu někdo rejpal v zemi…' A poté jsme se obrátili opět k potoku, jehoţ 

běhuté vody nás zajímaly mnohem víc. Coţpak by nám bylo napadlo, ţe někde tady, ,kde uţ se 

někdo rejpal,' vznikne za pár let hnědouhelný důl? Povrchový velkodůl? A ten ţe nakonec 

ponese i stejný titul jako román, jehoţ základy, ostatně velmi podobné těm hnědým uhelným 

hrudkám, obaleným jílovitou zeminou, spočívaly zatím jen ve spisovatelském notesu jako 

útrţkovité poznámky…“
199

 

Autorka má samozřejmě na mysli důl Nástup pojmenovaný podle románu Václava Řezáče 

z roku 1951. Zajímavější je, jakým způsobem se vytváří literární reprezentace kraje. Je zde 

zmiňován román, který sehrál důleţitou úlohu ve nalezení poválečného narativu o socialismu a 

národnostních sporech v pohraničí.
200

 Důleţité je, ţe autorka podtrhává fakt, ţe tento narativ 

se vepisuje do krajiny i pomocí specifického toponyma, jména povrchového dolu.
201

 Této 

skutečnosti Řezáčová vyuţívá při popisu genia loci kraje. Spisovatel nachází v potoce uhlí, 

v tomto aktu se spojuje jeho dílo s budoucím dolem. Zároveň je tím zdůrazněno sepjetí autora 

se samotnou materialitou krajiny. Uhlí v potoce má stejnou povahu jako zápisky v jeho notesu. 

Opět se setkáváme s tím, jak důleţité jsou knihy pro vnímání krajiny a tedy vytváření 

představy o prostoru. Významnou úlohu zde hraje i uhlí, jeţ do reprezentací vnáší zajímavý 

rozměr sedimentu – tedy něčeho, co sebou nese hlubinnou časovou vrstvu. 

Následující tabulka má poslouţit jako přehled okresů Severočeského kraje a vlastností, které 

jsou okresům přiřknuty v úvodech spisovatelů ve  zmiňované publikaci Severní Čechy (v mé 

interpretaci). 

Okres Autor Téma „genia loci“ 

Ústecko Vladimír Páral Město a průmysl 

Českolipsko Jaroslav Matějka Odpočinek v krajině 

Děčínsko Jan Ryska Venkov a město 
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 HOURA, Miroslav, ed. a SUCHL, Jan, ed. Severní Čechy. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1980. 

s. 102. 
200

 Viz např. film vzniklý na základě literární předlohy (Otakar Vávra, 1952). 
201

 Neměli bychom podceňovat důleţitou úlohu těchto toponym při vytváření představy o prostoru místních 

obyvatel. Viz text Pavla Koukala v části práce o literárních reprezentacích. 
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Chomutovsko Ema Řezáčová Nástup 

Jablonecko Alfred Teorik Lidské vzpomínky a místo 

Liberecko Jan Suchl Sepjetí šedého města 

s přírodou 

Litoměřicko Miloš Kratochvíl Selství a národ 

Lounsko Jana Moravcová Vývoj města v perspektivě 

lidského ţivota 

Mostecko Josef Volák Hledání nového domova 

Teplicko Václav Dušek Ţivý svět a láska k místu 

 

Autoři zřejmě společně s editory velmi pečlivě volili témata, která jsou pro jednotlivé okresy 

(krajiny) typické a kterých by se měli dotknout. Velmi trefný je např. příspěvek Josefa Voláka 

o Mostecku, který na svém vlastním příběhu (přestěhoval se z Mělnicka do Litvínova) 

ilustruje téma hledání nového domova. Implicitně se tak dotýká naprosto klíčového tématu, 

které si s Mostem spojujeme i dnes, totiţ přesun města zapříčiněný rozvojem hnědouhelné 

těţby.  

Naprosto odlišnou představu o tom, kde leţí severní Čechy přináší publikace Severní Čechy
202

 

z roku 1981, kterou vydalo nakladatelství Panorama. Severní Čechy se v tomto podání skládají 

ze čtyř oblastí – Liberecka, Českého Ráje, Podkrkonoší a Pojizeří,
203

 to opět jen dosvědčuje 

jak tekutý prostor můţe být i na úrovni oficiálních reprezentací.  
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 KROPÁČEK, Jiří. Severní Čechy: krajina, historie, umělecké památky = [Severnaja Čechija = Nord-Böhmen 

= Northern Bohemia = La Bohême du nord]. Praha: Panorama, 1981. 
203

 Jedná se o poněkud odlišný koncept knihy k procházení. Nenacházíme zde ve většině celostránkové barevné 

fotografie (ty tvoří pouze doplněk na konci kapitoly), ale spíše černobílé obrázky doprovázené větším mnoţstvím 

textu, který je orientován místopisně. Zaujme i poměrně velký počet artefaktů, které společně s „hrady a zámky“ 

soustředí čtenářův pohled více do minulosti. Tuto historickou orientaci doplňuje kulisa přírodní krajiny. Kniha se 

tak ocitá na pomezí velkého turistického průvodce a vlastivědné příručky. Novostavby nacházíme pouze na 

fotografiích z Ještědu (s. 105) a sídliště v Mladé Boleslavi (s. 232), které jsou v početném mnoţství fotgrafií jen 

výjimkou potvzující pravidlo. Na základě tohoto zjištění tak můţeme vystavět hypotézu – prostor 

severovýchodních Čech je v dobovém diskurzu více orientovaný ke stopám minulosti, kdy převaţují vizuální 

reprezentace hradů a zamků, přírodní krajiny a artefaktů. Vytrácí se zde koexistence starého a nového, kterou 

můţeme sledovat u jinak koncipovaných souborů vizuálních reprezentací. Tuto tezi bychom ovšem museli 

potvrdit i analýzou dalších publikací.
203

 Výrazně více historická a přírodní se jeví východní část severních Čech i 

v publikaci Severočeským krajem z roku 1977 (ZORA, Petr. Severočeským krajem. Praha: Pressfoto, 1977.). 

Reprezentace v této knize postupují geograficky ze západu na východ. Poslední fotografií zachycující výraznou 

novostavbu nebo průmyslovou krajinu je obrázek chemických závodů v Lovosicích. 
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6.2.2 Jak vypadají severní Čechy? 

Nejreprezentativnější knihy k procházení a prohlíţení vycházely v 80. letech. Jde především o 

Publikaci Severní Čechy, která obsahuje 196 snímků fotografa Petra Zory a vyšla v nákladu 

40 000 výtisků v nakladatelství Olympia v roce 1985
204

. Jako jakýsi prototyp knihy 

k procházení, ke které budeme další publikace vztahovat si Severní Čechy zaslouţí větší 

pozornost. Texty, jeţ kniha obsahuje, jsou v češtině, ruštině, němčině a angličtině. Propagační 

ráz této publikace je tedy zřejmý. Textové plochy nejsou však příliš obsáhlé, kromě popisků u 

fotografií se v podstatě jedná jen o krátký úvod
205

 Miloše V. Kratochvíla a místopisný rejstřík 

s vysvětlivkami. Zajímavé je, ţe strukturu knihy netvoří ţádné další kapitoly – vzniká tak 

silnější pozice vizuální reprezentace (na úkor textu). Klíč k řazení fotografií se mi nepodařilo 

odhalit, místopisný vztah je zřejmý a převaţující, někdy však nacházíme fotografie z jednoho 

místa v různých částech publikace, nenacházíme ani implicitní tematické celky
206

 jako 

u jiných knih k prohlíţení a procházení. 
207

 Pro ozřejmění toho, jak severní Čechy v roce 1985 

vypadaly a z jakých vizuálních obrazů se skládaly, pokusil jsem se kaţdou fotografii zařadit 

k jedné z vizuálních entit. Hranice mezi jednotlivými kategoriemi nejsou příliš ostré, není tak 

třeba následující tabulku chápat jako rozhodující analytický prvek, spíše jde o opěrný bod při 

studiu jednotlivých fotografií. 

  

Krajina 7 

Krajina + stavby a sídla 24 

Krajina +lidé 6 

Příroda (detail) 20 

Příroda +lidé a sídla 16 

Sídla (hist. centra) 29 

Sídla (novostavby) 14 

Průmysl 6 

Průmysl + krajina 5 

Hrady a zámky 30 
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 ZORA, Petr a DVOŘÁK, Jiří. Severní Čechy = Severnaja Čechija = Nordböhmen = North Bohemia: [Fot. 

publ.]. 1. vyd. Praha: Olympia, 1985. 
205

 Viz výše citované ukotvení severních Čech. 
206

 Např řazení: Historie – Zemědělství – Průmysl – Lidé při práci a rekreaci. 
207

 Zejména publikace zaměřené na města, kdy obrazová část tvoří jen doplněk textu. Např. VOJTÍŠKOVÁ, 

Marie a PANÁČEK, Jaroslav. Česká Lípa. 1. vyd. [Ústí nad Labem]: Severočeské nakladatelství, 1976; nebo 

CVRK, František. Děčín. 1. vyd. Praha: Pressfoto, 1988. 
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Hrady a zámky + krajina 7 

Lidé 3 

Lidé a festivity 2 

Pomník nebo památník 6 

Artefakty (písemnosti, 

exponáty) 

14 

Zemědělství 3 

Zemědělství + krajina 1 

Skleník 1 

Holiny v horách (kys. deště) 2 

 

Důleţitým zjištěním vyplývajícím z tabulky je, ţe Severní Čechy se soustředí na vztahy mezi 

lidmi a přírodou a časem. Obrázky, které by zachycovaly jen přírodu bez lidí nebo stop jejich 

činnosti, jsou spíše v menšině. Stejně tak ale téměř nenacházíme jen fotografie lidí
208

. Jednu 

z důleţitých os vytváření prostoru v této publikaci bychom tak mohli vést právě mezi lidmi a 

místy. Z obrázků lze vyčíst, ţe místa mají smysl jen ve spojení s člověkem, coţ všechny 

fotografie (včetně historických artefaktů) umisťuje do současnosti, na rozdíl od podobných 

knih zaloţených na vizuálních reprezentacích, kde důleţitou úlohu hrají staré fotografie 

(například edice Zmizelé Čechy
209

). 

6.3 Osa starého a nového 

Další ohnisko napětí vzniká mezi starým a novým. Toto můţeme sledovat převáţně u staveb 

(příp. artefaktů). Z tabulky vyplývá, ţe jednou z dominantních kategorií jsou tzv. hrady a 

zámky (cca 37 fotografií), tedy zobrazení starých staveb dokládající kulturní bohatství 

severních Čech. Nacházíme však i výstavbu novou, jde především o novostavby ve větších 

městech a průmyslové komplexy. Nelze tedy říct, ţe severní Čechy jsou jen staré, nebo jen 

nové, severní Čechy jsou obojí a my tak můţeme chápat osu mezi starým a novým jako 

součást konstrukce prostoru v severních Čechách. Tato osa prostor nijak ostře nerozděluje, 

spíše vytváří symetrii. 

Osu mezi starým a novým můţeme někdy vést dokonce i rámci jedné reprezentace, jak 

dokládá, kterou nacházíme ve výše zmiňované publikaci Severní Čechy z roku 1981. Na 
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 Srovnej níţe s publikací FORMAN, Zdeněk. Budujeme pohraničí. 1. vyd. Praha: Orbis, 1950. 
209

 Viz níţe poznámka 239. 
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celostránkové fotografii nazvané „Trţiště“
210

. Fotografie je situována do nového Mostu, o 

čemţ svědčí tři panelové domy tyčící se nad celou scénou, která se odehrává na jednom z 

„náměstí“ v sídlištní zástavbě. Kromě prvků typických pro dobovou výstavbu sídlišť však 

nacházíme i artefakty ze středověkého Mostu. Zeď, na které nacházíme snad autentický reliéf 

znaku ze starého města, cituje podloubí s gotickými oblouky. Trhovci prodávající zeleninu a 

květiny mají své zboţí na pultech okolo autentické kašny se sochou lva uprostřed. 

Architektonické prvky ze starého Mostu se vlamují do Mostu nového. Jako spojník fungují 

lidé, kteří na trţišti nakupují zeleninu – výjev, který by se mohl odehrávat ve středověkém 

Mostě, se opakuje i v nově postaveném městě. Fotografie tak dobře ilustruje napětí mezi 

starým a novým, tato osa pro nás bude v dalším zkoumání zobrazování severních Čech ještě 

důleţitá, protoţe přináší jeden z interpretačních rámců, které na fotografie můţeme uplatnit. 

 

Obr. 5 Trţiště
211
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 ZORA, P. a DVOŘÁK, J. Severní Čechy. Olympia 1985, s. 214. 
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 ZORA, P. a DVOŘÁK, J. Severní Čechy. Olympia 1985, s. 214. 
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V pozdějších publikacích často nacházíme dvoustrany, na kterých nacházíme jak fotografii 

starého (hrad, zámek, historické centrum), tak fotografii nového (průmyslová krajina, 

novostavbu). Takto ať jiţ záměrně nebo náhodně komponované dvoustrany poukazují na 

zhuštěném prostoru na napětí, které je jedním ze závěrů analýzy knih k prohlíţení a 

procházení. V tomto prostoru koexistuje staré a nové, které je spojeno linií procházení čtenáře. 

Zároveň však v těchto dvoustranách můţeme archeologicky hledat zárodky pozdějšího vývoje 

ţánru fotografických reprezentací, kdy se vztah mezi starým a novým vyhrotí. 

Významnou úlohu ve vizuálních reprezentacích severních Čech hrají zobrazení krajiny. Jiţ 

bylo zmíněno, ţe nejčastěji je krajina zobrazována se stavbami a sídly, severní Čechy se tak 

jeví jako poměrně hustě osídlené. Kapitolu samu pro sebe tvoří problém průmyslové krajiny. 

Tedy takové krajiny, kde do velké míry převládají průmyslové stavby, zobrazené často 

s náznakem aktivity a pohybu (např. rypadla v dolech nebo kouřící komíny). Nejvíce 

emblematická v tomto směru je fotografie chemických závodů v Lovosicích.
212

Fotografie 

zabírá celou dvoustranu. Spodní třetinu expozice tvoří pláň, pro kterou nenacházím lepší slovo 

neţ pustina. Nad ní se rozpíná mohutný komplex chemického závodu, ze kterého se tyčí hned 

několik hustým dým vydávajících komínů. V bodě, kde je mlha nejhustší prosvítá slunce a 

vrhá na celou scenérii světlo. Za horizontem chemických závodů se tyčí vrcholy Českého 

středohoří. Fotografie byla pro severní Čechy zřejmě tak příznačná, ţe byla recyklována. 

Původně byla otištěna jiţ v publikaci Severočeským krajem z roku 1977.
213

 To dosvědčuje, ţe 

nešlo o fotografii problematickou nebo negativně zatíţenou, jak bychom ji zřejmě vnímali 

dnes. Lovosická chemička byla zcela integrální součástí prostoru severních Čech a ve své 

reprezentativnosti nijak nezaostávala za hrady a zámky nebo přírodní krajinou. 
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 ZORA, P. a DVOŘÁK, J. Severní Čechy. Olympia 1985, obr. č. 9. 
213

 ZORA, Petr. Severočeským krajem: [Fot. publ. 1. vyd. Praha: Pressfoto, 1977.Tato publikace je významná 

tím, ţe zde nejsou popisky k obrázkům, ale jednotlivé fotografie jsou číslovány. Za obrazovou částí pak následuje 

seznam míst, které jsou vyobrazeny, s delším komentářem. Jednotlivá hesla tvoří nejčastěji města, na některé 

připadá i více fotografií. Zmiňovaná fotografie Lovosic je jediná z tohoto města. Nacházíme i heslo Povrchové 

doly. 
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Obr. 6 Chemické závody Lovosice
214

 

Napětí mezi přírodní a průmyslovou krajinou není v obrazových publikacích ničím novým. 

Toto schéma nacházíme jiţ v jedné z nejstarších publikací, se kterými zde pracujeme 

Budujeme pohraničí
215

z roku 1950. Publikace je vystavěna na příběhu, fotografie na sebe 

logicky navazují (např. fotografie člověka, pak jeho pracoviště apod.). První část knihy 

popisuje poválečný stav pohraničí s válečnými vraky a nově příchozími obyvateli. Na tuto část 

navazuje tematický blok zemědělství (tematické bloky ale nejsou ohraničené, volně 

přecházejí), jeţ je vylíčeno v souladu s krajinou
216

, důleţité je zde samozřejmě téma 

druţstevnictví. Po této části přichází dvoustrana s fotografiemi krajiny. Na levé stránce vidíme 

v popředí lány a obdělaná pole. V zadním plánu však zemědělská krajina přechází 

v průmyslovou, kouřící továrny vytvářejí oblaka dýmu, ze kterými se tyčí horské vrcholky. Na 

pravé stránce nacházíme fotografii jezírka s loďku, v mlţném oparu se na hladině zrcadlí 

obrovské rypadlo. Tuto působivou scenérii doplňuje komentář: „Zdánlivě mrtvá, opuštěná 

krajina. Avšak z té mlhy ta za špinavou vodou zaznívá skřípot zakladače a prozrazuje 

ţivot.“
217

 Na tento úvod navazují fotografie dolů, povrchových lomů, momentky ze ţivota 

horníků apod. Napětí mezi přírodou a průmyslem je zcela utišeno étosem budování. Prostor 

pohraničí reprezentovaný v této publikaci je v plně protknut duchem socialistické výstavby, ve 
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 ZORA, P. a DVOŘÁK, J. Severní Čechy. Olympia 1985, obr. č. 9. 
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 FORMAN, Zdeněk. Budujeme pohraničí. 1. vyd. Praha: Orbis, 1950. 
216

 Viz kapitola o vlastivěde.vlastivědě. Ochrana přírody byla po celou dobu socialistického panství koncipována 

jako ochrana zemědělské půdy. 
217

 FORMAN, Zdeněk. Budujeme pohraničí. 1. vyd. Praha: Orbis, 1950.. 38-39. 



72 
 

které hrají důleţitou roli lidé, jmenovitě dělnická třída. Nenacházíme zde ţádné fotografie 

přírody bez lidí, taková krajina nemá pro budovatelskou myšlenku ţádný smysl. Nové a 

budoucí zde znatelně převaţuje nad starým
218

. 

6.4 Ekologická situace 

Velmi důleţitým tématem, které souvisí s osou starého a nového v reprezentaci prostoru, je 

otázka ţivotního prostředí. Jak jiţ bylo zmíněno, ve sledovaných publikacích je zachycena jak 

přírodní, tak průmyslová krajina. Oba elementy spolu koexistují a nijak se zde neprojevuje 

napětí. Z publikací se můţe zdát, ţe jedno vyvaţuje druhé. Odlišná je situace v publikaci opět 

s názvem Severní Čechy
219

, zaměřme se na první kapitolu Krušné hory a podhůří. Zde je 

napětí mezi přírodní a průmyslovou krajinou jasně artikulováno. 

„Hleděl jsem do šedivé změti orvaných pahýlů, holých kmenů a suchých smrků, jejichţ větve 

uţ jehličí dávno ztratily, nebo bylo rezavé a s šustotem se sypalo dolů. Mrtvý, odumřelý les. 

Nikdy v ţivotě jsem nic tak skličujícího neviděl. Ten den uţ jsem nestál za nic. (…) Nevelký 

prostor mezi Krušnými horami a Českým středohořím je zjizven nesčetnými povrchovými 

velkodoly, nebo jak se jim teď říká – velkolomy, které dávají naprostou většinu všeho našeho 

hnědého uhlí. A většina toho uhlí se tu spálí v tepelných elektrárnách a promění ve víc neţ 

polovinu veškeré naší elektřiny. A k tomu chemie, sklo, strojírenství. Důl vedle dolu, komín 

vedle komína, fabrika na fabrice. Hučí to pod vámi, rachotí, vzpíná se, kouří a běsní. Zvlášť 

večer, kdyţ zdola skrze oblaka par a dýmů prošlehnou světla a chvosty všelijakých ohňů a 

shora na ně padnou skomírající paprsky slunce, je to úţasná podívaná, která má v sobě něco 

démonického. A nad tím vroucím kotlem se pokojně klene mohutný masív Krušných hor. Jejich 

plíce nestačí zmoci to, čím je člověk zahlcuje. Lidská činnost se tu tvrdě střetává s potřebami 

přírody. Blíţí se doba, kdy se s nimi bude muset dostat do souladu. Má-li příroda, a tedy i 

člověk ţít.“
220
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 Takový diskurz je v souladu s tezemi Matěje Spurného o poválečném charakteru pohraničí. Spurný sleduje 

vazbu mezi odsunem Němců, dalšími procesy v poraničí a mírou násilí na obyvatelstvuv poválečném 

Československu. Pro nás je obzvláště důleţitý diskurz očisty, který Spurný bezprostředně po válce v pohraničí 

identifikuje. SPURNÝ, Matěj. Nejsou jako my: česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). Praha: 

Antikomplex, 2011. 
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 EINHORNOVÁ, Milada et al. Severní Čechy: [fot. publ.]. 1. vyd. Ústí nad Labem: Severočeské 

nakladatelství, 1985. Dále jen Severní Čechy, SČN, 1985.Kniha řazena podle geografických celků. Dokonce 

nalezneme i poznámku o tom, ţe kniha vychází k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. 

Rozdíl mezi účelem zde a u nakladatelství Olympia, kde je implicitně přítomná spíše popularizace turistiky a 

zahraniční propagace (viz ruské, německé a anglické titulky). 
220

 Severní Čechy, SČN, 1985, s. 20. 
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Suchl zde předznamenává pocity, které následně vyvolávají fotografie a jejich kompozice. 

Nacházíme zde přírodu a průmysl, někdy opravdu v těsném napětí (např. dvoustrana 33/34, 

která zobrazuje na jedné straně trubky chemického závodu Záluţí, na druhé straně les a vodní 

plochu, zdánlivě čistě přírodní scenérii, která je však vodním dílem Fláje). Skladba zobrazení 

Krušných hor je pak skutečně pozoruhodná. Většinu tvoří fotografie průmyslu nebo 

průmyslové krajiny (5), nacházíme sice čtyři hrady a zámky, ale také tři novostavby, jeden 

panoramatický pohled na město a tři památníky dělnického hnutí. Přírodu tak zastupují dva 

snímky krajiny (jeden z lanovky), dvě vodní nádrţe a dvě fotografie zobrazující zimní 

rekreace. V takto vykreslených Krušných horách a jejich podhůří převládá člověk nad 

přírodou a současnost nad minulostí. 

6.4.1 Zničené Krušné hory 

Krušné hory se tak jeví jako obzvlášť zajímavý region ve vytváření vizuálních reprezentací 

v obrazových publikacích. Zaměřme se na nejvýznamnější vizuální reprezentaci v 80. letech, i 

za cenu toho, ţe v západním Krušnohoří opustíme území severních Čech. Publikace Krušné 

hory vyšla v roce 1984 v Severočeském nakladatelství a jejím hlavním obsahem jsou 

fotografie Wolfganga Hetze
221

. K výše naznačeným tezím o sdělnosti média fotografie je 

potřeba podotknout, ţe v této publikaci vzniká poměrně těsné sousedství fotografií a krátkých 

jednostránkových textů, kterými je celé album prokládáno. V prvním plánu se skutečně zdá, ţe 

fotografie kopírují strukturu textu. Kniha je opatřena i poměrně rozsáhlým encyklopedickým 

dovětkem, který pro nás kvůli svému niţšímu recepčnímu potenciálu není příliš podstatný
222

. 

Nacházíme dvě významné části Hora a čas a Hory a lidé. Přestoţe úvodní sekce zabírá menší 

část knihy, je skutečně pozoruhodná. Představuje totiţ snímky bez lidí a ve většině i beze stop 

jejich činnosti (jen v několika případech krajinných fotografií zahlédneme stavby, které ale 

nejsou dominantou fotografie, případně nacházíme náznaky cest nebo stop ve sněhu). Hlavní 

motivy tak jsou ryze přírodní, ať jiţ jde o krajiny nebo detaily (rostliny a zvířata). 
223

Na jinak 

spíše lyrickém komentáři
224

 zaujme část o opadávajících stromech:  
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 HETZE, Wolfgang, HOUŢVIČKA, Václav, ed. a DANEŠ, Václav, ed. Krušné Hory. 1. vyd. Ústí nad Labem: 

Severočeské nakladatelství, 1984. Dále jen Krušné hory, SČN, 1984. 
222

 Z historie a současnosti Krušných hor. Krušné hory, SČN, 1984., s.257 – 281. 
223

 Tato část knihy je doprovázena dvěma stránkami s textovým komentářem, které kapitolu dělí na dvě části. 

V té první máme moţnost sledovat v přírodě Krušných hor jaro a léto, ve druhé podzim a zimu. Fotografie pak 

kopírují strukturu textu. 
224

 Např.: „Jaro přináší do hor barvy. Sníh marně vzdorující paprskům obnaţuje drsnou krásu kamenitých strání, 

mohutných balvanů a rozeklaných skalních útvarů, naplňuje koryta potoků a říček.“ Krušné hory, SČN, 1984., 

s.9. 
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„Jsou však místa, kde jiţ podzim neplatí, kde se usadil na dlouhou dobu. Holé pně smrků ční 

k obloze jako varovná znamení: Člověče pamatuj. Na odlesněných pláních v okolí Červené 

jámy, Tisé a na mnoha dalších místech jiţ podzim nevyvolává jen idylické pocity harmonie 

barev, světel a stínů. Podzim zanechává stromy holé. Ale proč jsou mezi nimi také smrky, 

borovice a jedle? Právě jehličnany se stávají téměř bez výjimky obětí zhoubného působení 

průmyslových exhalací. Souvislé plochy odumřelých stromů navozují tísnivé pocity i vprostřed 

léta.“
225

  

Zde tedy do jinak přírodou určovaného cyklu vstupuje člověk (průmyslové exhalace) a 

narušuje ho dokonce tak, ţe podzim (opadané stromy) do přírody proniká i v létě. V této 

přírodě čas nejde tak, jak by měl. Toto implicitní tvrzení je však zasunuté přímo v textu, 

v obrazech však mnoho exhalacemi zničené přírody nenacházíme
226

. Kapitola Hory a čas tak 

vytváří rámec zaloţený na přírodním cyklu, do kterého má v následující části vstoupit člověk. 

Zmínka o jistém nesouladu vytváří můstek mezi těmito kapitolami. Ekologické problémy 

Krušnohoří bude třeba sledovat i ve druhé a obsáhlejší části knihy. 

Úvod druhé kapitoly obstarává spojnice času a lidí – dějiny. V krátkém textu je historie 

podána „archeologicky“ podle zachovalých památek, autor se tak vyhýbá národním narativům, 

několikrát zmiňuje sociální situaci lidí v horách.
227

 Obrazová reprezentace pak poměrně 

přesně kopíruje text (nejčastěji nacházíme nám jiţ známe kategorie hrady a zámky, artefakty a 

památníky). Pozoruhodný je pomyslný konec dějin, které ústí u památníků obětem třídních 

bojů a druhé světové války.
228

 Další dvě části druhé kapitoly (opět vymezené 

jednostránkovými úvody) nabízejí procházku po Krušných horách od západu na východ. Jsou 

zde popisována jednotlivá sídla, jejichţ snímky pak nacházíme v obrazové části. Zde tedy 

vyniká spojitost mezi lidmi a přírodou v budování vesnic a měst, často je zdůrazňován 

hospodářský význam jednotlivých sídel. Z fotografických reprezentací v této části vybočují 

především snímky Nejdku a Jezeří. Přestoţe u Nejdku nacházíme titulek o původu města ve 

14. století, na fotografii dominuje nová výstavba v podobě sídliště. Zámek Jezeří svou polohou 

nad velkým povrchovým dolem upozorňuje na lidské zásahy do krajiny. Další oddíl začíná 
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 Krušné hory, SČN, 1984., s.77. 
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 Snad na jedinou výjimku, Krušné hory, SČN, 1984., s 88 – 89. 
227

 Např. „Oč skromnější je dřevěný kostelík v českém Jiřetíně ve srovnání s barokní okázalostí jezuitského 
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odkaz příštím pokolením nebyla vůbec rovnocenná.“ Krušné hory, SČN, 1984., s 123. 
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komentářem k poničeným lesům, kde se naplno projevuje napětí mezi člověkem a přírodou 

naznačené implicitně v první kapitole. Text začíná dřívějším harmonickým vztahem mezi 

lesem a člověkem, vrcholí poměrně expresivním vylíčením dobového stavu lesního porostu 

v Krušných horách.
229

 Zajímavé je, ţe autor textu a fotograf (který opět celý narativ věrně 

následuje) nezůstávají u vylíčení bezvýchodného stavu, ale naopak zasazují semínko naděje: 

„Člověk zůstává jedinou nadějí lesů. Jakkoliv toto tvrzení zní paradoxně, první dosaţené 

výsledky potvrzují jeho pravdivost.“
230

 Text upozorňuje na počátek obnovy lesů, která začala 

v této době probíhat.
231

Další část publikace se věnuje lidské činnost a navazuje tak na 

optimistický závěr traumatického vylíčení zničeného lesa. Jako doklad pozitivní hodnoty, 

kterou lidé přinášejí horám 
232

, ukazují řemeslníky a zemědělce (většinou v detailu při jejich 

činnosti). Následují ještě část o trávení volného času v horách a subjektivní autorovo shrnutí. 

Zde se ještě jednou vrací zmínka o ekologické situaci, tentokrát z autorova subjektivního 

pohledu a jeko součást specifického rázu Krušných hor.
233

 

Pokud bychom chtěli hledat odpověď na to, jak to s Krušnými horami a jejich neblahou 

ekologickou situací dopadlo, měli bychom kromě Zmizelých Sudet vzít v potaz i další 

fotografickou publikaci vzniklou v nedávných letech a to Krušný ráj – Hezgebirge
234

 Petra 

Mikšíčka. Poprvé se tak dostáváme k analýze současných trendů v reprezentaci prostoru. 

Mikšíček v textovém úvodu ke svým fotografiím uvádí: „Potichu a nenápadně se za 

posledních dvacet let z Krušných hor stal unikát mezi našimi pohořími. A protoţe naše 

společnost tiché přírodní procesy příliš nevnímá, je potřeba dobrou zprávu o renesanci 

Krušných hor pustit do světa s patřičnou razancí.“
235

 Autor upozorňuje i na zmiňovanou 

publikaci z roku 1984. „Proto jsem se rozhodl celé Krušné hory zdokumentovat, 

nafotografovat. Na tom,ţe Krušnohoří dnes vypadá tak zdravě, má asi největší podíl práce 

lesníků. Bez jejich díla by bylo stěţí co fotografovat. (… ) Od roku 1984 ţádná ucelená 

obrazový publikace o Krušnohoří nevyšla. Důvod byl nasnadě. Byl by to hlavně dokument o 
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 „Zde je ona odvrácená tvář moderní doby, daň průmyslovému rozvoji a ţivotní úrovni. Suché pahýly drtí pásy 

a radlice traktorů, za nimiţ zůstává vyprahlá poušť měsíční krajiny.“ Krušné hory, 1984, s 197. 
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devastaci lesů a pokusu zachránit, co se dá.“ Při pohledu na knihu Petra Mikšíčka je zřejmé, 

ţe se reprezentace Krušných hor opravdu změnila. Samozřejmě dlouhou cestu za dvacet let 

urazila fotografická technika. Mikšíčkovy fotografie jsou pestrobarevné (barevnost zvyšuje i 

křídový papír, na kterém je celá publikace vyvedená). Mění se však i některé motivy, které 

Mikšíček přináší. Jeho kniha je rozdělena na osm částí podle územních celků do kterých 

zahrnuje i saské části Krušných hor. Krušné hory se tak o mnoho rozrostly. 

Ústředním motivem Mikšíčkových fotografií je dle mého názoru sluneční svit, který zalévá 

přírodní krajinu. Nenacházíme kategorie jako hrady a zámky nebo artefakty, ani průmyslovou 

krajinu. Naopak častým tématem jsou sídla, přestoţe nenacházíme mnoho lidských postav. 

Implicitně jsou Krušné hory plné ţivota a činorodosti, která autoreferenčně směřuje i 

k autorovi publikace. Kontinuita mezi publikací z roku 1984 a tou současnou je pozoruhodná. 

Výše naznačený narativ o zničené přírodě, jejíţ jedinou nadějí je člověk jako by nacházel svůj 

šťastný konec v Mikšíčkově projektu. Jistě, představované Krušné hory jsou rozdílné
236

, 

nacházíme však několik záchytných bodů, které nás mají ujistit, ţe se nacházíme na tom 

samém místě, jen o dvě desetiletí později. Tyto záchytné body jsou zastoupeny nejvíce 

přírodními motivy, některými krajinnými sceneriemi (Klínovec, Hora svaté Kateřiny), nebo 

např. i zmínkou o výrobě hudebních nástrojů v Lubech. 

Sledujme další pohyb, který se ve fotografických reprezentacích odehrál a jeţ je bliţší 

současnosti. 

6.5 Jedermann 

Publikace Ztracené dějiny
237

, která se opět poněkud vymyká našemu ideálnímu typu knihy 

k prohlíţení a procházení, ale přináší důleţitou reprezentaci prostoru pohraničí, byla 

podepsána autorským kolektivem pod pseudonymem František Jedermann. Této knize jsme se 

jiţ věnovali v kapitole o literárních reprezentacích, forma knihy totiţ důsledně spojuje obraz a 

text. 

Ztracené dějiny oproti jiným obrazovým publikacím vynikají zvláštním reţimem popisků. Ty 

nezařazují obraz do místopisného rejstříku, ale spojují fotografii s vyklenutým rámcovým 

narativem. Lokaci jednotlivých fotografií nacházíme aţ v Rejstříku fotografií (jména krajin a 
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míst) na konci knihy. Například u fotografie, která je v rejstříku popsána jako „Fasáda se 

slunečními hodinami v Mikulášovicích (Nixdorf)“, nacházíme v textu popisek: „K nějaké nové 

syntéze Bohemia nedošlo“
238

. Tato teze plně koresponduje s kapitolou II. O dvojím lidu 

českých zemí, ve které fotografii nacházíme. Poslední fotografie v rejstříku označená jako 

„Hřbitov na Moldavě (Moldau)“ si nese popisek: „Vynaloţit veškeré moţné úsilí o postihnutí 

skrytého řádu.“
239

 Ztracené dějiny můţeme vyznačit jako důleţitý bod hned ve vztahu k hned 

několika strukturám. Z mediálního hlediska jde o důleţitý příspěvek k tématu diskurzivnosti 

fotografie. Vazba mezi textem a fotografií je tak úzká, ţe jak vizuální, tak literární 

reprezentace splývají. Probouzí se zde zvláštní melancholický narativ v sudetské krajině, který 

později naplno rozvíjí Petr Mikšíček.
240

 Kniha také spojuje problematiku ţivotního prostředí 

s problémem vysídlení německých obyvatel. V tomto směru se jedná o důleţitý doklad 

provázání těchto narativů. Kdyţ se v důsledku tíhy těchto problémů dějiny z prostoru vytratí, 

člověku nezbývá nic jiného, neţ melancholicky přešlapovat na místě. 

6.6 Komparativní fotodvojice 

V roce 1998 vyšla pozoruhodná kniha Jaroslava Bárty Letem českým světem
241

. Jde o velké 

album komparativních dvojic fotografií, které se vztahuje k původnímu albu J. R. Vilímka 

z roku 1898. Díky publikaci tak máme moţnost srovnávat stejná na místa na fotografiích, 

které od sebe století. Jsou to ještě stále stejná místa? Bárta k metodě píše: „Vrátili jsme se do 

minulosti prostřednictvím fotografie, která je vţdy určitým zastavením času. Podle fotografií 

z doby před mnoha lety jsme vyhledávali stejná místa, odkud byly pořízeny. Teprve jejich 

srovnáním se zřetelně ukázaly proměny, ke kterým došlo proměny dosud stěţí tušené. Tato 

srovnání vypovídají o době současné i minulé a o tom, jak spolu souvisí. Výpovědi konstatují 

nejen jednotlivé změny a zásahy ve ve městě nebo v krajině, ale dokládají také zásadní 

proměnu hodnot, kultury, ţivotního stylu.“
242

 Bárta zde tak popisuje zajímavou kognitivní 

metodu, která je zaloţena na vztahu prostoru a času. Proměna fyzického místa v čase můţe 

korespondovat s kulturní a sociální proměnou. To predikuje důleţitou kulturní a sociální roli 

ve vytváření míst, tento jindy zasunutý předpoklad je zde jasně artikulován. Důleţité však je 

to, ţe divák k fotografiím přichází z implicitním povědomím (nebo přímo s instrukcí autora 

publikace) o tom, ţe změny na fotografiích (fotografií mediovaných místech) mohou 
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vypovědět něco o společenských a kulturních změnách. Bártův projekt můţeme chápat 

v podstatě umělecky, jeho fotografie snesou náročná estetická kritéria. Komparativní dvojice 

fotografií však hrají důleţitou úlohu i v odlišném diskurzu 

6.6.1 Zmizelé Sudety a sugestivní síla komparativních fotografií 

Zmizelé Sudety
243

, se kterými jsme otevřeli tuto kapitolu,  jsou postavené na jednoduché ideji 

komparativních fotografií. Jako návštěvníci výstavy nebo čtenáři knihy nám byla nabídnuta 

dobová, většinou předválečná fotografie a k ní komplementární fotografie současná. Mezi 

těmito dvěma vizuálními reprezentacemi prostoru tak vzniká implicitní sdělení. Vidím dvě 

rozdílné reprezentace jednoho místa, muselo se zde něco odehrát, něco změnit. 

Prostřednictvím fotografií je tak materializována představa o historickém vývoji, která 

v případě Zmizelých Sudet získává i hodnotovou rovinu. Mezerou mezi dvěma fotografiemi 

tak k recipientovi proniká sdělení. 

Zmizelé Sudety (knihy i výstava) byly doprovázeny velkým počtem doprovodného textového 

materiálu. Zdá se mi však, ţe eseje o geniu loci, vývoji sudetské krajiny apod. jsou v knize 

v konečném důsledku marginalizovány. Zmizelé Sudety jsou především knihou k prohlíţení, to 

znamená, ţe implicitní čtenář si prohlíţí fotografie a význam si vytváří především na základě 

obrazu (podobně jako na výstavě). 

Nejreprezentativnějšími a nejpůsobivějšími fotodvojicemi projektu jsou obrázky, z těch míst, 

kde vysídlením německého obyvatelstva zanikly celé vesnice a došlo zde k velkým změnám 

v krajině. Pokud bychom měli pouţít výše naznačenou typologii osídlená krajina se stala 

krajinou přírodní. Tyto příklady nycházíme i v námi sledovaném regionu, například 

v Rusové
244

 nebo Levíně
245

. 

Komparativní dvojice fotografií vytvářejí velmi silné sdělení, které můţe přesahovat i intenci 

autorů. Ondřej Matějka si v jedné z úvodních statí ke Zmizelým Sudetům vytváří aţ 

apologetickou hráz proti této sugestivní síle: „Naše fotografie prý ukazují , jak to dříve bylo 

hezké a dnes je to ošklivé. Za nás autory výstavy, je k romu třeba říci, ţe tak jednoduché to 

tedy není. Rádi bychom nad dvojicemi fotografií ze Sudet přemýšleli přeci jen ještě o trochu 

víc. Je samozřejmě pravda, ţe pomocí našich fotografií poukazujeme na změny v sudetské 

krajině, které lze spíš povaţovat za ztráty. Ale zároveň jsme nikdy nechtěli skončit jen u toho. 
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Od začátku jsme tušili, ţe ta nejdůleţitější otázka nakonec nezní: O co jsme přišli?, ale Co 

s tím dnes dělat?.“
246

Je zřejmé, ţe aktivity občanského sdruţení Antikomplex byly a jsou 

mnohovrstevnatější, neţ se na první pohled můţe zdát . Dokládají to nejen texty v doprovodné 

publikaci ke Zmizelým Sudetům, ale i další projekty tohoto sdruţení. Otázkou je, jestli nakonec 

hlavní a společensky nejvíce přijímané sdělení nezůstává na té Matějkou naznačené první a 

nejpovrchnější vrstvě „jak to dříve bylo hezké.“ 

Kořeny sugestivní síly komparativních fotografií rozeznáme při archeologickém pohledu do 

historie tohoto způsobu zobrazování. Publikace Verfall und Zerstörung,
247

jeţ vyšla v roce 

1965 s podporou Rudolf-Lodgman-Stiftung v Mnichově, koncentruje tehdejší sudetoněmecký 

narativ okolo poničených staveb a sídel v československém pohraničí. Vizuální stránka zde 

hraje silnou roli (jiţ na obálce nacházíme obrázek města přecházejícího do ruin). Fotografická 

část se dělí do několika kapitol,
248

 jeţ přinášejí vizuální doklady „zkázy a zničení“ 

sudetoněmecké vlasti. Velká pozornost je věnována zaniklým sakrálním stavbám a hřbitovům. 

Některé případy rozpadu dokládají právě komparativní fotografie, jeţ nevynikají snahou o co 

největší přesnost druhého snímku, jejich hodnota má být hlavně dokumentární. Zde slouţí 

komparativní dvojice k silnému sdělení, jeţ má v podstatě legitimizovat nároky sudetských 

Němců na jejich návrat (název poslední části textu zní: „Nur die Heimkehr der 

Sudetendeutschen kann Verfall und Zestörung Einhatl gebieten.“
249

), jde tedy o naprosto 

odlišný diskurz neţ u pozdějších námi sledovaných reprezentací, i kdyţ sdělení je mediováno 

podobně. Proměna v čase se vyznačuje porovnáním dvou různých fotografií téhoţ místa. Zde 

získáváme další příspěvek k diskuzi nad tím, jak vzniká význam v prostoru. (Fotografie nám 

můţe poslouţit jak model poznávání místa, kdy člověk na místě vyvolává v paměti obraz 

starší, vizuální vjem pak s obrazem vzpomínky porovnává). 
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Jak vysoká je sdělnost komparativních fotodvojicí dokazuje jejich popularita. A to nejen 

v publikacích,
250

 ale i v sociální praxi vytváření amatérských fotodvojic. Zajímavé je, ţe zde 

médium ztrácí svou sdělnost. Tyto dvojice jiţ příliš nevypovídají o důleţitých kulturně 

historických tématech jako je odsun Němců, jejich nejdůleţitějším významem je 

zprostředkování času.
251

 Obecně reprezentace starého (jak jsme linii mezi starým a novým 

naznačili výše při analýze obrazových publikací) zaznamenávají v posledním desetiletí 

zvýšenou popularitu. Příkladem můţe být např. řada knih starých fotografií Zmizelé Čechy, 

kterou vydává nakladatelství Paseka
252

 nebo vydávání stylizovaných starých footgrafických 

alb, zde opět i v nejrozmanitejších regionálních variantách.
253

 

6.7 Prolomení fotografií a vizuálních reprezentací do nových médií. 

Takto konstruovaný časoprostor se stává ještě pozoruhodnějším po uvolnění vizuálních 

reprezentací z média knihy a jejich prolomení na webové stránky. Došlo k tomu i v případě 

komparativních fotodvojicí. Kromě internetové verze projektu Zmizelé Sudety (kde byly 

k dispozici všechny fotodvojice včetně těch, které se nevešly na výstavu nebo do knih) byla 

důleţitým počinem i Krajina za školou,
254

 kde původní verze projektu získala edukativní 

sloţku. Na rozdíl od uzavřené knihy je internet otevřeným médiem, alba se zde tak stávají 

nedokončená, dobrovolníci sem mohou přidávat vlastní fotografie (komparativní dvojice). 

Právě na tomto modelu byl edukativní rozměr projektu Krajina za školou postaven. Ţáci a 

studenti mohli přidávat fotografie z míst svého bydliště a rozšiřovat tak archiv vizuálních 

reprezentací.
255

 

Podobný problém v jedné ze svých studii řeší Marianne Hirschová
256

. Hirschová popisuje 

případ dvou alb vytvářených ze série fotografií zaslaných dobrovolníky (Obě alba byla 

zaměřená na zaniklé komunity. Šlo o alba z varšavského ghetta a fotografie kurdské menšiny 

v Iráku.) Při popisu toho, jakým způsobem alba ve veřejném prostoru působí Hirschová 
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dochází k tvrzení: „They shift accepted views and hegemonic narratives and are able to open 

up previously unseen, unexpected or suppressed stories and memories.“
257

 Jak Hirschová oba 

projekty analyzuje, naznačuje, ţe v prostoru webu vznikají nové spoje mezi jednotlivými 

vizuálními reprezentacemi a prostředkovanými narativy. Tyto spoje Hirschová označuje jako 

součást connective histories, tedy procesu, kdy se vzpomínky příslušníků jedné generace 

propojují a stávají se součástí paměti celé společnosti.. Podobné spoje mohou vznikat i u 

reprezentací prostoru. Vznikají zde nové souvislosti např. mezi reprezentacemi starých 

fotografií, které se staly takřka povinnou součástí webových prezentací měst a obcí, všechny 

ale vypadají obdobně. Kniha k procházení se tak na webu rozkládá, vzniká zde nová hustá sít 

reprezentací minulosti, která se otiskuje do prostoru. 

Za povšimnutí stojí i další internetové projekty, které vytvářejí databáze reprezentací starého. 

Přestoţe nejde primárně o obrazové galerie, fotografie zde hrají důleţitou roli. Např. databáze 

zanikleobce.cz (Zaniklé obce a objekty) obsahuje 5825 záznamů převáţně zaniklých obcí. 

Uţivatel zde najde vţdy základní informace o místě (včetně přesné GPS polohy), v některých 

případech stručnou historii obce a většinou i dobové a současné fotografie, satelitní snímky. 

Databáze tak poukazuje na to, ţe lidé mají potřebu tyto záznamy vytvářet a podělit se o část 

fotografického archivu. Určení polohy GPS nás však vede k tomu, ţe lidé tyto místa zřejmě i 

navštěvují. Projekt Josefa Šlerky
258

 Ghostsquare
259

vyuţívá geolokační sociální sítě 

Foursquare,
260

 kde lidé pomocí chytrých telefonů sdílejí informace o své poloze a vytvářejí 

profily navštívených míst. Ghostsquare nabádá k tomu, aby zde uţivatelé zakládali profily 

zaniklých obcí. „Prvními členy sítě Ghostsquare se stalo 143 obcí, které v České republice 

zanikly po roce 1945. Drtivá většina z nich zmizela chvíli poté, co je opustili jejich původní 

obyvatelé, sudetští Němci. Poválečný odsun jako mávnutím proutku vytvořil desítky mrtvých 

míst. Nejsou však jediná. Jen v České republice jich je několik tisíc. Nenechme je být dál mrtvé 

o samotě. Připojme je k síti mrtvých míst: Ghostsquare.“
261

 

V prostoru nových médií, který by se při prvním pohledu mohl jevit jako místo uskutečňování 

technologické utopie, se rozestírá diskurs, který je zahleděný do minulosti. Globální 

internetový archiv retrospektivních fotografií a zaniklých míst spoluvytváří síť minulosti, která 

se zaplétá do našich představ o prostoru. Opět tak v tomto textu naráţíme na pozoruhodnou 
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koexistenci – koexistenci starého (v podobě minulosti) a nového (v podobě technologie). 

Technologie, kterou bychom mohli povaţovat za chloubu moderní společnosti, s sebou nese 

minulost se všemi radostmi, strastmi a traumaty, které současné vzpomínání zahrnuje. To nás 

utvrzuje v tom, ţe čas nových médií, ubíhá jiným směrem neţ bychom předpokládali 

v moderní společnosti. 

6.8 Prostor a čas 

Dvě ohniska naší analýzy, fotografické publikace severních Čech z 80. let a nedávný diskurz o 

proměnách sudetské krajiny, vykazují jistou podobnost. Skrze fotografie jsou artikulovány 

rozdílné narativy, které však mají obdobnou strukturu. Zatímco z vizuálních reprezentací z 80. 

let k recipientovi vystupuje problém ţivotního prostředí, fotodvojice ze Zmizelých Sudet se 

odvolávají na národnostní rozpor. Tyto dva problémy spolu souvisí i významově. Mezi 

snímky severních Čech a Krušných hor nacházíme i fotografie krajiny, jeţ neodpovídají 

romantické představě, jak ji načrtli romantičtí návštěvníci, malíři a spisovatelé, v 18. a 19. 

století. Jsou to nejen fotografie elektráren, chemických závodů a uhelných dolů a lomů, ale i 

explicitní fotografie kyselými dešti zničeného lesa v Krušných horách. Vzniká tak napětí, 

které reflektují i doprovodné texty v publikacích. Problém je artikulovaný, ale v ţádném 

případě vyřešený. Fotografie i texty udrţují napětí mezi diskurzem lidského pokroku a motivy 

krásy přírody. Nad tímto napětím se nesměle vznáší nevyřčená idea udrţitelného rozvoje. 

Podobné napětí nacházíme i ve fotografiích bývalých německých vesnic a měst v projektu 

Zmizelé Sudety. Fotodvojice jsou leckdy postaveny na konfrontaci ţivotaplných fotografií 

z přelomu 19. a 20. století a obrázků zdánlivě opuštěné krajiny současné. Vysídlení Němců, 

ztráta občanů německé národnosti, je jakýmsi přízrakem takto komponovaných fotografií. 

Problému se opět dotýkají i doprovodné texty, které se podobně jako v případě poškozené 

krajiny snaţí polaritu českého a německého (stejně v případě 80. let neposkrvněné přírody a 

zničené krajiny) otupit. Oba druhy reprezentací můţeme chápat jako vnitřně nekonzistentí. 

Zde se můţeme vrátit k tezi Rosalind Kraussové o diskurzivitě fotografie. Kraussová dokazuje 

rozdílnou diskurzivitu u fotografií z okruhu empiricko-přírodovědného a estetického 

diskurzu.
262

 Nám se podařilo poukázat na rozdílný diskurz fotografií z pohraničí a severních 

Čech. Otázky, jeţ nad fotografiemi dobově nezaznívaly dnes naopak rezonují velmi silně. Ve 
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vztahu fotografie, textu a sociální reality vznikly nové významy – zejména v podobě 

ekologického hnutí a otázky česko-německých vztahů. Tuto proměnu diskurzivní formace 

můţeme vnímat jako součást rozsáhlejšího procesu. 

Blíţíme k důleţitým tezím o proměně diskurzu starého a nového, vztahu minulého, 

současného a budoucího.
263

 V poslední době se tohoto tématu dotýká ve své práci i Matěj 

Spurný, konkrétně na příkladu severočeského města Mostu.
264

 Spurný analýzou tisku a 

archivního materiálu dokládá, ţe v 60. a 70. letech došlo k proměně diskurzu. Zatímco 

přípravy likvidace a nové výstavby města byly artikulovány, ale i přijímány v rámci 

utopického konceptu, později v diskurzu převládá orientace na přesun děkanského chrámu, 

jako doklad péče o historické dědictví. Jakoby se pohled společnosti otočil z budoucnosti spíše 

k minulosti. 

Stopy této diskurzivní proměny nacházíme i na našem materiálu. Zatímco u publikací z 80. let 

zaznamenáváme ještě prvky utopického diskurzu, kdy nové v reprezentacích koexistuje se 

starým, současné reprezentace jsou jiţ více spíš zahleděny do minulosti, respektive ukazují, 

jak současné vypadalo dříve. Tato proměna s sebou nese intenzivní otázku o tom, jestli ve 

vizuálních reprezentacích prostoru zůstává místo pro budoucnost. V případě diskurzu 80. let je 

vztah k budoucnosti zřejmý. Přestoţe i zde nacházíme historizující obrázky, vizuální doklady 

přítomnosti (novostavby, průmysl) současníka jasně zakotvují (někdy i prostřednictvím 

postav, které ho zachycují např. při práci). To, ţe člověk má v prostoru své místo i do 

budoucna, je zde neoddiskutovatelné. A to dokonce i v případech ekologických problémů, 

které v diskurzu 80. let můţe vyřešit zase jen člověk a lidská společnost.
265

 Jedná se o 

jednoduché lineární schéma směřující od minulosti (stopy předků v prostoru), přes současnost 

(my v prostoru) k budoucnosti (prostor pro potomky). Úloha člověka v současných 

reprezentacích prostoru severních Čech je o dost nejistější. Síť reprezentací minulosti proplétá 

současný prostor. I zde má současník svou úlohu – srovnává svou současnost s minulostí, 

dokonce v některých případech aktivně vytváří vlastní fotodvojice. Jakou sociální praxi však 

tato prostorová semióza konfiguruje? Aktér se zastavuje, zasní, rozjímá, hloubá
266

. Vychází 

z tohoto způsobu zvýznamňování prostoru zřejmá instrukce k budoucnosti? Nejsem si tím 
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zcela jistý. Mohl by zde převáţit dojem, ţe aktér se má poučit z minulosti, vzít si z ní to lepší a 

po vzoru svých předků vykročit směrem ke své činnosti. Obávám se však, ţe sugesce 

minulosti v prostoru můţe být někdy tak silná, ţe aktér zůstává zapleten v síti diskurzu 

srovnávání minulého a současného tak, ţe se z ní nevyplete a sebevědomě do prostoru 

nevstoupí. 
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7 Srdečné pozdravy ze severních Čech 

 

V poslední kapitole bych se rád zaměřil na konstruování prostoru perspektivou pohlednic. 

Toto dnes poněkud prachem zapadající médium, které je předmětem především sběratelského 

zájmu, poukazuje na zvláštní sociální praxi, která úzce souvisí s chápáním prostoru. Právě 

vztah historického aktéra, pohlednice a místa bude stát ve středu pozornosti této části práce. 

V rámci celé diplomové práce zaujímá tato kapitola důleţité místo, jelikoţ zde do materiálu 

důrazně vstupují přímí historičtí aktéři. Základní otázkou je, jakým způsobem si historičtí 

aktéři prostřednictvím pohlednic přivlastňovali prostor. V podtextu stojí i zájem o pohlednice 

jakoţto médium komunikace. Jedním z výstupů studie by měla být typologie vycházející 

z empirického materiálu, která popisuje celou škálu situací, ve kterých vzniká sdělení jehoţ 

nositelem je právě pohlednice a vztah těchto typů k prostoru. 

Z dětských vzpomínek jsem vylovil krabici plnou pohlednic, kam jsme jako děti občas zastrčili 

lístky, které jsme dostali na školu v přírodě nebo na tábor. Přivezli jsme je domů, na chvíli 

jsme si je vystavili na stole, pak nám je bylo líto vyhodit, tak jsme je odloţili do krabice, ve 

které jiţ nějaké pohledy byly a bylo jich poměrně dost. Většinu pohlednic tvořily artefakty, 

které sesbírala prababička z Duchcova v době dětství mého otce. Vzhledem k tématu, kterým 

se v diplomové práci zabývám jsem se rozhodl krabici vytáhnout a část textu zabývající se 

pohlednicemi obohatit o osobně laděný autorský pohled.
267

 

V analýze vycházím ze dvou rodinných archivů, jeden je můj vlastní a jedná se o pohledy 

zasílané v rámci severních Čech (v citacích označený jako Vlastní rodinný archiv, 102 

pohlednic). Druhým archivem je rodinný archiv Kamila Činátla, kdy se jedná nejčastěji o 

pohledy zaslané ze severních do jiţních Čech (Archiv KČ, 70 pohlednic). Tyto dva archivy 

jsem obohatil o několik ukázek pohlednic severních Čech z antikvariátů (Vlastní archiv, 40 

pohlednic + studium v samotných antikariátech), na kterém i ověřoval typologii vystavěnou na 

základě rodinných archivů. Inspirací pro analýzu rodinného materiálu pro mě byla studie Leo 

Spitzera a Marianne Hirschové Incongruous images. ‘Before, during, and after’ the 

Holocaust
268

 o pouličních fotografiích pořízených v Černovicích před válkou a během války. 
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Hirschová a Spitzer měli k fotografiím osobní vztah, této kognitivní situace však vyuţili a na 

malém vzorku snímků obohaceném o další pouliční fotografie z Černovic dokázali ukázat 

důleţité vizuální prvky při dnešním vzpomínání na holocaust. 

7.1 Úvod k pohlednici 

Jiţ samotné české slovo pohlednice, či zkráceně pohled, naznačuje úzkou vazbu k našemu 

tématu konstruování prostoru. Význam slova skvěle koresponduje s konstruktivistickým 

pojetím prostoru. Pokud je pohlednice pohledem, tak můţeme mluvit i o úhlu pohledu. Jiţ 

v  označení tohoto média se skrývá perspektiva, která je důleţitá jak pro médium samotné, tak 

pro vznikající významy. Ostatně samotné sdělení a médium jsou u pohlednice výrazně 

svázané. I prázdná, nepopsaná pohlednice můţe nést sdělení. (Je to jednoduše pozdrav).  

Naznačme v krátkosti vývoj pohlednice. Analyzované pohlednice (zejména z horského 

prostředí s přírodní tématikou) naznačují vazbu na zrod perspektivy a ţánr krajiny 

(krajinomalby) v renesančním malířství.
269

 Zde je třeba upozornit na to, ţe stejně jako 

krajinomalby jsou perspektivou umělce, tak jsou pohledy pohledem fotografa, respektive 

autora grafického návrhu pohlednice. Zdánlivé zachycení skutečnosti, ke kterému mohou 

pohlednice odkazovat (především pokud zohledníme jejich propagační potenciál), se náhle 

rozplývá. Další milník, na kterém vývoj pohlednice stojí, představuje romantismus a jeho 

tématizace vztahu člověka, přírody a času.
270

 Zahleděnost člověka do krajiny nebo do hlubiny 

času, je figurou, která do jisté míry vysvětluje kulturní praxi, jeţ se na pohlednicích a 

s pohlednicemi odehrává (zejména na těch starších). Prostor k rozvoji tohoto média definitivně 

otevřel zrod fenoménu moderního turismu vysledovatelný na konci 19. století
271

. Právě 

s turismem je pohlednice neodmyslitelně spojená. Posílání pohledu z výletu je nejběţnější 

sociální praxe vysledovatelná na analyzovaném materiálu, jeţ je také nejhlouběji zakořeněná a 

lze říci, ţe v jisté formě
272

 a u nejkonzervativnějších turistů přeţívá dodnes. 

Jiţ jsme naznačili důleţitou vazbu na malířství. Starší pohlednice (z 19. a počátku 20. století) 

jsou ve své většině malované. S rozvojem a dostupností techniky však začala převaţovat 
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fotografická reprezentace, se kterou můţeme spojovat i výše zmiňovanou, zdánlivou 

realističnost pohlednice. 

Další důleţité informace k vývoji pohlednice nalézáme v jednotlivých fotografických albech 

starých pohlednic (publikace, které přinášejí reprinty starých pohlednic, nejčastěji z určité 

lokality).
273

 Pro nás významným faktem je, ţe na starých pohlednicích v některých případech 

nacházíme místo pro text na přední straně pohlednice, v podstatě jako součást vizuální 

reprezentace místa. Tím můţeme potvrdit genetickou souvislost mezi vizuální reprezentací a 

textem, kdy původně text psaný pisatelem tvořil s obrázkem místa součást jednoho celku. 

Odtrţení textu na zadní stranu tuto vazbu zeslabuje, ale nepřerušuje. 

Před samotnou analýzou vyznačme důleţitá specifika pohlednice. Přední strana přináší 

vizuální reprezentaci místa (vynecháváme pohlednice určené jako vánoční nebo velikonoční 

pozdravy, přání k narozeninám apod.). Zadní strana nese především prázdné místo pro text a 

adresu. Důleţitou součástí zadní strany je také známka (respektive místo pro ni) a v některých 

případech i titulek místa zobrazeného na přední straně (dále případně sdělení o nakladatelství, 

fotografovi nebo další informace). 

7.2 Vztah pohlednice a vizuální reprezentace 

Výchozí situací je fakt, ţe pohlednice ve sledovaném období (60. ,70. a 80. léta) vykazují 

značnou shodu s vizuálními konstrukcemi prostoru v obrazových publikacích. Příkladem jsou 

komponované pohlednic e měst, které se typicky skládají z: fotografie historického 

centra/případně zámku, hradu, kostela; nové výstavby (např. sídliště nebo kulturní/obchodní 

dům, přírody, případně rekreačního centra. V některých případech pohlednice zachycují i lidi, 

kteří předznačují činnosti, typické pro místo.  

Ideálně typickým příkladem této městské kompozice můţe být černobílá pohlednice 

Rumburku zaslaná v roce 1971.
274

 Klasický formát pohlednice je orientován „nastojato“. 

Horní třetinu zaujímá fotografie historického centra města s popiskem náměstí Julia Fučíka. 

Jméno města odděluje druhou třetinu pohlednice, která se skládá z motivu nová výstavba a 

chata Dýmník. Zde se tedy spojuje rozvoj města v podobě nových bytových domů s výletním 

místem. Obě místa jsou na fotografii zabydlena lidmi. Spodní třetina pohledu patří motivům 

památník rumburské vzpoury a nemocnice Podhájí. Pomník zachycující revolučním stylem 
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 Srdečné pozdravy z Teplic a okolí, Teplice 1994. 
274

 Archiv KČ, Rumburk – Hrudkov (Vyšší Brod), 1971 
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muţe klečícího před popravčí četou je tak umístěn vedle komplexu budov zřejmě z 19. století. 

Přestoţe většina analyzovaných pohlednic je barevná, tak tuto kompozici můţeme povaţovat 

za typickou. 

Vzhledem k charakteru materiálu je důleţitá i vazba na turistické průvodce, kdy značná část 

pohlednic je zasílána právě z turisticky motivovaných cest. Zde je pak motiv na přední straně 

pohlednice závislý na lokalitě, ve které se turista pohybuje a samotném turistickém cíli. 

Samozřejmě jsou v materiálu hojně zastoupené „hrady a zámky“, důleţitou kategorii tvoří 

pohlednice z horských oblastí, které zachycují hřebeny (zasněţené nebo prosluněné) a často 

opět turistické chaty s lidmi, případně lidé na túře apod. 

Jaká témata se na předních stranách pohlednic nabízejí k analýze? U měst jde především o 

charakter města. Pohlednici můţeme chápat jako poměrně sevřenou plochou, na které má být 

město charakterizováno (Jde o město historické? Moderní? Lázeňské?). Motivy na přední 

straně ve velké většině odpověď na tuto otázku přinášejí (i kdyţ ne vţdy jednoznačnou). 

Pohlednice tak mohou být dokladem toho, jakým způsobem je konstruován veřejný prostor 

v jednotlivých lokalitách. Můţeme zde tak pouţít podobnou matici otázek, jakou jsme 

uplatnili u analýzy obrazových publikací – jaké v prostoru nacházíme motivy a jaký je příběh, 

který se vepisuje do prostoru či podle nějţ je prostor komponován.  

Pohlednice představují zajímavou zkratku, vizuální reprezentace a jejich sdělení zde 

nacházíme v koncentrované podobě. Analýzou motivů na pohlednicích se zabýval německý 

historik Rudolf Jaworski.
275

 Ve svém článku Značkování pozic. Národní mýty a symboly na 

pohlednicích z českých zemích kolem roku 1900 popisuje jednotlivé motivy charakteristické 

pro německé a české pohlednice v českých zemích. Kromě zemských a národních symbolů, 

jde i o zkratkovitá zobrazení „druhého“. Jaworski zdůrazňuje právě zkratku, která se 

navazovala na ustálené symboly, zplošťovala tak jejich význam a vedla k přímé agitaci.
276

 

Propagační rozměr pohlednice je patrný i z našeho vzorku a můţeme ho doloţit i u 
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 JAWORSKI, Rudolf. Značkování pozic, Národní mýty a symboly na pohlednicích z českých zemích kolem 

roku 1900. In: Dějiny a současnost 6/2004 ročník. XXVI, s 3 – 6. 
276

 „Všem uvedeným příkladům německých a českýcčeských mýtů a symbolů na pohlednicích byl společný jeden 

rys: obsahově a často i formálně byly uţ zafixovány a tíhly všechny ke kreslířské zkratce, coţ je zásadně odlišuje 

od bohatých výkladových moţností, jaké máme třeba v případě střověkýchstředověkých legend nebo panovnické 

symboliky, a zároveň je to přibliţuje k současným marketingovým značkám. Národní mýty a symbol, šířené 

pohlednicemi jakoţto masovým sdělovacím prostředkem , cílily opravdu více k přímému ovlivňování neţ ke 

zprostředkování informací a hodnot.“ JAWORSKI, R. Značkování pozic, Národní mýty a symboly na 

pohlednicích z českých zemích kolem roku 1900. In: Dějiny a současnost 6/2004 ročník. XXVI, s 3 – 6, zde s. 6. 
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historických aktérů.
277

 V textu se pokusím dokázat, ţe ani tento z jistého pohledu primární 

účel pohlednice, nezamezil historickým aktérům ve svérázné prostorové semióze (spíše zde 

vznikala zajímavá interakce). 

7.3 Prostorová semióza na pohlednicích 

7.3.1 Vztah přední a zadní strany 

Důleţitým jevem, který zaznamenáváme na pohlednicích je reference k přední straně (vizuální 

reprezentace), která v některých textech vzniká. Zde pohlednice skýtají unikátní pramen 

k tomu, abychom byli schopni určit míru přijetí konstrukce prostoru na přední straně. 

Následující tři příklady můţeme chápat jako stupně přijetí těchto motivů. 

a) V jedné z nejstarších pohlednic z našeho korpusu se dostáváme hlouběji za obzor časového 

horizontu této studie. Pouţijme tuto pohlednici z Litvínova jako materiál, se kterým 

můţeme komparovat pozdější pohledy. Pohlednice zobrazuje kulturní dům v Litvínově, za 

kterým se skrývá známý Koldům, utopický projekt kolektivního bydlení realizovaný 

v letech 1948–1950 v Litvínově. Pohlednice adresovaná kamarádce nebo známe do Prahy 

nese tento text: „Je zde „úţasně krásně“ – úplně nový svět. Škoda, ţe sem nemůţeš, to by 

bylo něco pro Tebe.“
278

 Můţeme se jen dohadovat, proč dotyčná do Litvínova nemůţe, 

respektive, jestli se jedná o krátkodobý pobyt (zřejmě v hotelu Koldomu), nebo 

dlouhodobé bydlení. Je ale zřejmé, ţe pisatelka textu potvrzuje utopický diskurz 50. let, 

kdy je nadšená z nového socialistického způsobu bydlení v Litvínově. Tato konkrétní 

pohlednice je zajímavá i odkazem na dopis, který následuje pohled.
279

 

b) Roku 1974 zaslala návštěvnice Kadaně pohled adresovaný do Prahy. Na přední straně 

nacházíme Kadaň jako komponovanou městskou krajinu skládající se jak z historického 

centra, tak z nové výstavby (2 fotografie historického centra, 2 fotografie nové výstavby a 

celkový pohled na město). Pisatelka svůj záţitek z Kadaně popisuje takto: „…posílám Ti 

srdečný pozdrav z Kadaně. Slávek jel do lázní s kolenem a já si vyjela sem. Uţ jsem to tu 

prošla kříţem, kráţem. Ta nová sídliště jsou pěkná, ale ta zbořeniště pod hradem u řeky a 

jinde jsou hrozná. Vyšla jsem si i nahoru na gloriet.“
280

 Pisatelka pohledu zde tak 

potvrzuje vizuální reprezentaci města, kterou nachází na přední straně. Nové sídliště je 

                                                           
277

„Máme do prodeje pouze 2 druhy pohlednic, a to je katastrofálně pro podobný objekt málo (v roce 1973 bylo 

jen pohlednic 8 druhů).“ Dopis vedoucí odboru HT. 27.2.1975. NPÚ ú. o. p. Ústí n. L., archiv, spisy zámek 

Duchcov, inv. č. 2582, karton spisy 1974 –1981. 
278

Vlastní archiv, Litvínov –Praha, 50. léta (z razítka nelze odhadnout, kdy přesně) 
279

 Viz níţe část této kapitoly o intermedialitě. 
280

Vlastní archiv, Kadaň –Praha , 1974. 
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v jejím čtení města plnohodnotným partnerem pro historické centrum (ne tak, jako 

„zbořeniště“ v jiných částech města). 

c) Důleţitým pohledem v mé vlastní sbírce je pohlednice poslaná v roce 1973 prababičce její 

sestřenkou. Na přední straně nese motiv, který je pojmenovaný jako Duchcov. Detail 

památníku obětem u „Duchcovského viaduktu.“ Jediným motivem na přední straně je tak 

reliéf od Karla Lercha zobrazující „dělnickou pietu“ – ţenu skloněnou nad padlým 

dělníkem a muţe s chlapcem stojící nad obětí střetu demonstrujících a četníků v roce 

1931.
281

 Text pohledu se k motivu nijak neváţe,
282

 snad kromě díků za pěkné pohledy, 

kterými pisatelka motivům na přední straně přisuzuje jistou relevanci. I tak byl pohled pro 

mě překvapením, protoţe dokazuje alespoň jistou míru přijetí příběhu o duchcovském 

viaduktu duchcovskými občany (respektive vylučuje naprosté odmítnutí). I kdyby 

pisatelka neměla doma jiný pohled, jistě by neposlala motiv, který by se jí zdál naprosto 

nevhodný a který by neměl ţádnou (alespoň minimální) vazbu na adresáta – je to pohled 

z místa bydliště mé prababičky poslaný její příbuznou do lázní. Zdá se mi, ţe tento pohled 

dokazuje, ţe duchcovský viadukt měl v 70. letech pevné místo v městské topografii 

Duchcova.
283

 

 

Obr. 6 Pohlednice Koldomu a text z 50 let 
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 Viz PÝCHA, Čeněk. Krajina vzpomínání duchcovského viaduktu. Socialistická ideologie v mikrohistorické 

perspektivě. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012. Nepublikovaný rukopis. 
282

 „Děkuji Ti za pěkné pohledy, a matka uţ se nemůţe dočkat, kdy přijedeš, uţ se jí stýdká. Růda psal ţe je 

dědou, máme tu novou zimu, Srdečný pozdrav a na brzkou viděnou … .“ Vlastní rodinný archiv, Duchcov – 

Piešťany, 1973. 
283

 Viz další duchcovské pohledy z této doby, které obsahují motiv viaduktu. Např. pohled zachycují duchcovské 

gymnázium focený od památníku duchcovského viaduktu,pohled rámuje socha „dělnice se zaťatou pěstí“, jeţ 

byla součástí. památníku. Vlastní rodinný archiv, Duchcov – Horní Blatná, 1978. 
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Obr. 7 Pohlednice z Kadaně z roku 1974 a text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Pohlednice z Duchcova z roku 1973 a text 
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Na některých pohlednicích jsme svědky i přímé a reflektované konceptualizace prostoru, jeţ 

interaguje s vizuálním motivem na přední straně. Naprostým unikátem je pohled zachycující 

Ústí nad Labem (lodě na řece a silueta hradu Střekov). „Jiţní Čechy a severní – na obou leţí 

půvab zvláštní, jen jim vlastní poesie a romantika.“
284

Tento text dokazuje, ţe pisatel přemýšlí 

o prostoru, ve kterém se pohybuje, a snaţí se pojmenovat jeho specifika (a vytvořit analogii 

k prostoru adresáta). Dokonce se snaţí uplatnit literární koncepci, jeţ je mu evidentně blízká. 

Důleţité je, ţe takový text  odpovídá i motivu na přední straně – černobílé fotografii řeky, 

které dominují lodě a skalní ostroh s hradem Střekovem. O dost subtilnější a běţnější 

explicitní konceptualizaci prostoru přináší pohled zaslaný opět z Ústí nad Labem do Českých 

Budějovic (téměř totoţný je i motiv – řeka, loď a Střekov). „Posílám Vám srdečný pozdrav ze 

severu na jih. U té naší mládeţe jsem se potěšila. Teď se těším na své milé Budějovičáky.“
285

 

Zde je na jednoduchou koncepci prostoru (sever – jih) uplatněn okruh známých lidí (na severu 

bydlí společní známí/příbuzní pisatelky a adresátů – mladí, adresáti jsou pak označeni jako 

„Budějovičáci“). 

Je zřejmé, ţe vizuální reprezentace na přední straně pohledů jsou důleţitou součástí představy 

o prostoru historických aktérů. Dle mého se jedná o geografickou/kartografickou představu, 

která díky pohledu dostává vizuální podobu (pohlednice podobně jako fotografie evokuje 

vzpomínku na navštívené místo nebo konstruuje představu o místě nenavštíveném, viz knihy 

k procházení v předchozí kapitole) a je tak zařazena do jakéhosi registru míst (který můţe 

fyzicky reprezentovat sbírka pohlednic). Do tohoto registru zajímavě vstupují texty na 

pohlednicích, které mají schopnost navazovat na místa nové významy nebo zaplétat semiózu 

odehrávající se v prostoru do sloţitějších uzlů. Pohlednice z roku 1961 zachycují interiér 

(kavárnu) sanatoria v Dubí u Teplic nese tento text: „Včera jsem byl na Moldavě a na 

Bouřňáku podívejte se na mapu.“
286

 Pisatel chce místo, které poznal (a které příliš nesouvisí 

s vizuální reprezentací na přední straně) zakomponovat do představy, kterou mají o prostoru 

jeho blízcí. Činí to tak odkazem na mapu. To je zajímavý výchozí model toho, co se analýzou 

pohlednic budeme snaţit přiblíţit – představu o prostoru historických aktérů a její interakci 

s institucionalizovanými (průvodce, autoatlasy) a vizuálními konstrukcemi (knihy k prohlíţení 

a procházení). 
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 Archiv KČ, Ústí nad Labem – České Budějovice, 1967. 
285

 Archiv KČ, Ústí nad Labem – České Budějovice, 1963. 
286

 Archiv KČ, Dubí u Teplic – Vodňany, 1961. 
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7.3.2 Další místa na pohlednici 

Důleţitým jevem, který můţeme sledovat v interakci přední a zadní strany pohlednice, jsou 

místa, která aktéři popisují ve svých textech a která rozšiřují perspektivu pohledu. Taková 

pohlednice nevypovídá jiţ jen o vizuální reprezentaci, kterou přináší na přední straně, ale 

doplňuje ji o další místa, síť významů se tak stává spletitější. 

a) Blízká místa. Samozřejmě první prostorová korespondence, která se při analýze pohlednic 

nabízí, je vztah mezi místem, odkud je pohlednice zasílána (a které je zachyceno na přední 

straně pohlednice), s adresou a místem doručení. Zajímavé je, ţe ve sledovaném odbobí 

jsou zasílány pohledy i mezi místy, které se nám dnes zdají velmi blízká
287

 a je zřejmé, ţe i 

mezi těmito blízkými místy zastává pohled významný komunikační kanál skrze který jsou 

zasílány důleţité informace
288

. 

b) Označení přední strany.
289

 Jiţ jsem výše naznačoval, ţe velmi úzce chápu vztah mezi 

přední a zadní stranou pohlednice, respektive, ţe textům na pohlednicích přisuzuji 

důleţitou roli v zabydlování konstruovaného prostoru. Takové chápání pohlednic snad 

mohou podepřít případy, kdy pisatel pohledu označuje ve vizuální reprezentaci na přední 

straně konkrétní místo. Nejde o úplně marginální fenomén, často je toto označování 

spojeno především s hotelovými pokoji nebo chatičkami („Tady bydlím“ apod.) V těchto 

případech je text na zadní straně spojen s vizuální reprezentací nejen významově a 

obsahově, ale i fyzicky, propisovací tuţkou vyvedenou šipkou, která rozetne vizuální 

reprezentaci zaplňující přední stranu pohledu. 

c) Každodenní místa. Zajímavá situace vzniká v okamţiku, kdy do vztahu dvou míst v textu 

pronikají další místa spojená například s kaţdodenností popisovanou v textu pohledu. 

Má babička v roce 1976 psala své dceři: „… Dnes jsme se byli podívat na chatě. Rostlo 

tam hodně slziček, tak jsem litovala, ţe jsi nebyla s námi, protoţe Míra byl líný mně je 

natrhat.“
290

 Pohled, na kterém na přední straně nacházíme komponovaný obraz Duchcova 

(pohled na město přes rybník, zámek, viadukt, nová výstavba) je adresovaný na školu 

v přírodě v Abertamech (okr. Karlovy Vary). Chata se zde stává známým místem, které má 

adresátce evokovat kaţdodenní ţivot (společně s komponovanou pohlednicí domova). 
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 Vlastní archiv, Děčín – Ústí nad Labem, 80. léta: „ Pozdrav z Děčína zasílá M. Uhlíky do vysoušeče jsem uţ 

sehnala. Vloţku do robota zatím nemají. Mami, napiš, jestli mám koupit ty jabka a kolik. Rada ať mi napíše míru 

v pase, abych jí mohla shánět ten černý pas …“ 
288

 Vlastní archiv, Frýdlant – Liberec,1958: „Co je s vámi ţe jste nikdo nepřijel ani netelefonovali ani aspoň 

kdyby jste poslali pár řádků jak to vypadá s Ladíčkem snad se ho zase něco nechytlo nevím ani co si máme myslit 

…telefonujte.“ 
289

 Můţe se jednat o relikt z doby, kdy se popisovala přední strana pohlednice. Viz úvod této kapitoly. 
290

 Vlastní rodinný archiv, Duchcov – Abertamy, 1976. 
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Poznámku o dalším místě (o chatě v blízkosti domovského města) tak v tomto případě 

chápu jako součást konstruování domova. Okolí Duchcova proniklo do našeho rodinného 

archivu i v roce 1976. Prababička psala svému vnukovi: „Dnes jsme byly v Kostomlatech 

na hřbitově a pak ve Štrbicích za dědou.“
291

 Zde bych opět podtrhl zabydlování prostoru 

známýmí místy (na přední straně pohledu Duchcovský zámek, na zadní straně vesnice 

v okolí Duchcova, adresátovi důvěrně známé, jelikoţ tam bydlela část příbuzenstva). 

Zajímavý je i odkaz na návštěvu hřbitova, tedy na známou sociální praxi, která podtrhává 

adresátův vztah k domovu, v tomto případě dokonce přes hroby jeho předků. 

O místech, které jsou důvěrně známá pisatelům a adresátům se mluví i v dalších 

pohlednicích. V roce 1976 směřuje do Prahy pohlednice s označením Severočeský kraj, 

která na přední straně komponuje fotografie z největších měst kraje do jeho stylizované 

mapy a na spodním řádku zobrazuje znaky měst. Text psaný dětským písmem
292

 

adresovaný dědečkovi zní: „Posílám Ti mnoho pozdravů z chalupy.“ Chalupa, zřejmě 

v některé z vesnic kraje se tak prolamuje do konstrukce severočeského kraje na přední 

straně. Mapka zobrazuje významná města, jinak je ale prázdná. Právě to umoţňuje 

pisatelce, aby zdůraznila místo svého aktuální pobytu a zabydlila tak konstrukci na přední 

straně. 

Jindy můţe být vazba na další místa prozaičtější a odkazovat na pro rodinu důleţité 

události nebo společné záţitky. Na pohlednici z Mariánských lázní v roce 1981 píše 

babička rodině: „Dnes je tady poprvé krásně, obloha modrá jak tenkrát v Jeseníkách.“
293

 

Mezi Mariánské Lázně a Duchcov tak vnikají Jeseníky, jako místo společného záţitku, na 

které se pisatelka pohledu odvolává. Do korespondence se prolamují nejen tuzemská 

místa. „Míro, tatínek psal, ţe se Ti nechce jet do té Jugoslávie. Jen si to koukej vyřídit, 

jindy bys ses tam těţko dostal. Doufám, ţe víš ţe nám můţeš také udělat radost jinak.“
294

 

Tehdejší Jugoslávie se na trase Mariánské Lázně – Duchcov stává důleţitým domácím 

tématem a předmětem apelu matky na syna. V roce 1973 směřoval pohled pro prababičku 

z Duchcova
295

 do Piešťan. „Včera jsme byli v Teplicích, kupovala jsem Mírovi polokošili a 

byli jsme si vyřizovat cestovní doloţky do NDR a konečně jsem si nechala prodlouţit 
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 Vlastní rodinný archiv, Duchcov – Zlaté hory v Jeseníkách, 1979. 
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 Tento pohled bychm mohli zařadit mezi ty, jejichţ hlavní zprávou je sociální kompetence dětí napsat pohled. 

Dědečkovi to muselo udělat radost o to více, ţe je pohled adresovaný do nemocnice. Vlastní archiv Severočeský 

kraj – Praha, 1976. 
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 Vlastní rodinný archiv, Mariánské Lázně – Duchcov, 1978. Podobná pohlednice Vlastní archiv, Dubí – Horní 

Počernice, 1981: „Je to tu moc pěkné, jen to počasí není jako bylo na Slovensku.“ 
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 Vlastní rodinný archiv, Mariánské Lázně – Duchcov, 1978. 
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občanský průkaz. K Vaškovi jsme se zatím nedostali. Ani se sám neozval. Tak snad je 

všechno v pořádku.“
296

V tomto případě uţ je síť prostorové semiózy opravdu spletitá. 

Pohlednice, která zachycuje zámek v Duchcově, směřuje z Duchcova do lázní 

v Piešťanech. Text je zabydlován popisem domácí kaţdodennosti, jejíţ součástí je i 

cestování do sousedního okresního města Teplic (např. cesta za nákupem nebo úřady). 

Pisatelka popisuje konkrétní situaci, kdy hlavním účelem cesty do Teplic je vyřízení 

cestovních doloţek do NDR. Účelem cesty je tedy další cesta. Krom toho jsou ale Teplice 

místem častých návštěv bratra pisatelky, která se ovšem tentokrát neuskutečnila, coţ má 

pisatelka potřebu reflektovat (tímto sdělením vniká do textu zpráva o situaci v rodině). Do 

této jiţ poměrné komplikované situace vstupuje ještě další místo, na známce nalézáme 

Košice. 

d) Poštovní známka. Právě poštovní známka, je dalším místem na pohlednici, jeţ nese 

význam. Je zajímavé, ţe známce ve vytváření významů na pohlednici není historickými 

aktéry přisuzován takřka ţádný význam (snad kromě sběratelů). Dokladem můţe být 

pohled, který v roce 1972 zaslal ze školy v přírodě v Kořenově v Jizerských Horách můj 

otec. „Ahoj mami a tati. Jetu hezky. Mám setu hezky. Pudeme na rozhlednu.“
297

Tento pro 

rodiče idylický text doplňuje na přední straně obrázek chalupy v jizerských lesích. Kdyby 

však do pohlednice měla významotvorně vstoupit známka, celkové vyznění by se změnilo. 

Výroční známka na motiv 30 let vzniku ghetta Terezín zachycuje totiţ chlapce, 

posmutnělého za ostnatými dráty.
298

 Jedinou výjimkou, kdy jsem zaznamenal pro aktéra 

důleţitý význam je pohlednice z roku 1973 směrovaná z Teplic do Vodňan: „Srdečný 

pozdrav z rod. města oběma, oslavenci kytičku (na známce) k svátku.
299

Tento příklad bych 

však chápal spíše jako kuriozitu, která jen ukazuje, s jak specifickým materiálem 

pracujeme. 

7.4 Spojení textu s cestou  

Další zajímavá situace, která nám poodhaluje, jak je to s historickými aktéry a prostorovými 

konstrukcemi, jsou zmínky o cestách. Tyto zmínky nejčastěji spojují místo pisatele s místem 
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 Vlastní rodinný archiv, Duchcov – Piešťany, 1973. 
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 Vlastní rodinný archiv, Kořenov – Duchcov. 1972. 
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 Podobný významový nesoulad celku pohlednice a známky můţeme sledoat na mnoha dalších pohledech: 

jeden příklad za všechny Pozdrav z Krakonoš zachycující vousatého muţe s holí sedícího na balvanech doprovází 

známka s motivem srpu, kladiva, rudé hvězdy a praporů vydaná k výročí 55 roků (rokov) KSČ. Vlastní rodinný 

archiv Krkonoše – Duchcov, 70. léta. 
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 Archiv KČ, Teplice – Vodňany, 1973. 
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adresáta – jednoduše se domlouvají vzájemné návštěvy.
300

 Někdy nacházíme i reflexi toho, ţe 

se plánovaná návštěva nezdařila, respektive ţe ten, kdo měl přijet, nepřijel.
301

v některých 

případech jde plánování cesty tak daleko, ţe se na pohlednici dokonce dostává popis cesty.
302

 

Pokud mohu z analyzovaného materiálu odhadovat, tak takto detailní informace z pohlednic 

postupně mizí a jsou nahrazovány zejména telefonáty. Nejdetailnější popis místa setkání 

necházíme na pohledu z roku 1956: Budu Tě v sobotu čekat do ½ 1 jsem v podniku tj. Dlouhá 

24 telefon 3926. Potom čekám u „dvanáctky“ v (?) Radnice na Stalinově náměstí.“
303

 

Ať jiţ je však plánování setkání detailní nebo jde jen o zmínku, pro nás je to důleţitým 

dokladem toho, ţe místa na pohlednici a adrese nejsou spojeny jen korespondencí. Naopak 

korespondence je otiskem vztahu mezi lidmi, kteří se potkávají i fyzicky. Místo na přední 

straně pohlednice (pokaţdé reprezentované jinou pohlednicí), se tak při déle trvající 

korespondenci můţe stát jakýmsi zástupcem těch, se kterými se koresponduje. Je město 

soubor fotografií na přední straně nebo jsou město lidé, kteří zde bydlí? Odvaţuji si říci, ţe 

v rodinných krabicích s pohledy, kde se často opakují různé pohlednice z jednoho místa od 

jednoho pisatele, jsou město především tito lidé. Konstrukce prostoru tak získávají 

v pohlednicích novou kvalitu. Díky pohlednicím můţeme říct, ţe místa konstruovaná tak, jak 

jsem se snaţil v této i předchozích kapitolách ukázat, jsou zabydlená, ţe mají svůj lidský 

rozměr. 

7.5 Typologie textů na pohlednicích 

V následujícím přehledu bych rád nabídl kategorie, do kterých můţeme texty a jejich funkci 

na pohlednicích rozdělit. V kategoriích se zrcadlí potenciální vztah aktérů k místům a role, 

respektive mediální limity pohlednice. 

7.5.1 Předání informace 

Přestoţe bychom mohli povaţovat pohlednici za nepříliš pruţný komunikační kanál, v našem 

korpusu se často setkáváme s tím, ţe jsou prostřednictvím pohlednice předávány informace. 

Zdá se mi, ţe pohlednice unesou jen zprávy omezené informační hodnoty a to nejen vzhledem 

k omezenému místu pro text, ale i díky neuzavřenosti, která je oproti dopisům tomuto médiu 
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 Např. Archiv KČ, Děčín – Vodňany, zřejmě 1971 (známka): „Chtěl bych přijet v sobotu, jestli dostanu 

dovolenou, kdyţ tak bych přijel aţ v neděli.“; Archiv KČ, Štětí – Vodňany, 1982: „Tak se jiţ připravujeme na 

cestu na jih, chceme přijet v sobotu 24.7. dopoledne.“ 
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 Vlastní archiv, Ústí nad Labem – Kraslice, 198?: „Evičko, proč jsi nepřijela? Napiš.“ 
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 Archiv KČ, Teplice – Vodňany, 1973: „Směr: v Táboře pod most do Bechyně … Pak po proudu 3 ½ km podle 

řeky 50m za rest. Harrachovkou.“ 
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vlastní. Je také třeba oddělit informační hodnotu explicitní a implicitní. Implicitně nese 

informaci kaţdá zaslaná pohlednice, včetně pozdravů, které jsou v souladu s přední stranou 

pohlednice. (Adresát dostává informaci o tom, ţe pisatel odesílá pohlednici z určitého místa a 

prostřednictvím pohlednice vzniká spojení mezi pisatelem a adresátem)
304

. Jako příklad 

explicitní informace bychom mohli uvést informaci o místě setkání, informace o kaţdodenních 

i výjimečných událostech, zprávy o rodinných příslušnících, ale také někdy aţ překvapivě 

detailní informace o zdravotním stavu a emocích. Účelem této studie není do detailu zkoumat, 

jaký druh zpráv je pohlednici nejvlastnější, proto jsme upřednostili analýzu textů na 

pohlednicích vzhledem k přední straně pohlednice. 

7.5.2 Pozdrav z výletu 

U textů, jejichţ ústředním slovem je „pozdrav“, bych vyzdvihl vazbu na přední stranu 

pohlednice. Pozdravy jsou jistě pro pohlednici nejvlastnějším druhem sdělení, jeţ vychází 

přímo z charakteru média. Skrze pozdrav se aktivizuje vizuální sdělení na přední straně – 

pisatel posílá adresátovi pozdrav z místa, kde se nachází a svům textem (tedy pozdravem) 

umoţňuje přední straně pohlednice fungovat jako vizuální reprezentace tohoto místa. 

V korpusu nacházíme případy, kdy kromě pozdravu (z výletu, z dovolené, od příbuzných) 

nese text kromě dominantního pozdravu i další informaci. V některých případech bývají tato 

sdělení i oddělená – nejdříve dochází ke zfunkčnění vizuální reprezentace pozdravem,pisatel 

však ještě nachází místo pro detailnější informaci (většinou však spojenou s praxí, které je 

pozdrav vlastní – detailnější informace o místě pobytu na dovolené nebo o počasí apod.) 

7.5.3 Psaní z lázní  

Svéráznou kategorií jsou pohlednice zaslané z lázeňských pobytů. Zde jsem zaznamenal 

několik případů, kdy pohlednice do určité míry supluje dopis (zejména mírou osobních 

informací o zdravotním stavu). Pohlednice se zde stávají součástí lázeňské sociální praxe. 

Nacházíme zde zdvořilé pohledy, ze kterých dýchá duch lázeňské kolonády, ale i velmi 

osobně laděné a rodině adresované pohlednice. V informacích o lázeňské kaţdodennosti do 

pohlednic vniká svérázný lázeňský program a jisté bezčasí, do kterého návštěvníci v lázních 

upadají. 

7.5.4 Škola v přírodě/tábor 

V případech, kdy dítě píše svým rodičům nebo prarodičům z pobytu, na kterém je mimo svůj 

obvyklý rodinný kruh, je hlavním sdělením sociální kompetence dítěte, které je schopné domů 
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poslat pohled. Tyto pohledy poznáme jednoduše díky dětskému písmu. Zaujme nás, ţe 

podobně jako u pozdravů zde poněkud ztrácejí význam slova. Na rozdíl však od pozdravů 

psaných dospělými pisateli to nevede k přimknutí k vizuální reprezentaci na přední straně, ale 

naopak k jejímu oslabení. Hlavní sdělením se zde stává to, ţe je dítě kompetentní poslat domů 

lístek, coţ s sebou latentně nese zprávu o tom, ţe je vše v pořádku a ţe dítě nepřišlo k ţádné 

újmě. 

Prostor na pohlednicích se tak často spojuje s představou o domově, který je zabydlen např. 

informacemi o kaţdodenním pohybu (viz výše další místa na pohlednici – kaţdodenní místa). 

Vizuální reprezentace na přední straně se stává součástí daleko intimnějších vztahů k místu, 

kde sehrává v podstatě roli jakési vizuální značky – ozačuje místo na které se však váţí další a 

hlubší významy. 

7.6 Další aspekty psaní pohledu 

Sociální praxe psaní pohlednic otevírá mnoho dalších zajímavých témat. Přestoţe nejde o 

jádro této analýzy, rád bych naznačil ještě několik interpretačních směrů, které se při výzkumu 

pohledů objevily a jeţ nabízejí další perspektivy k pohlednicím. 

7.6.1 Počasí a houby  

Počasí je důleţitým tématem zejména u horských oblastí. V roce 1976 zaslaný pozdrav 

z Krušných hor (komponovaná pohlednice, Boţí Dar, Jáchymov, Klínovec, Švýcarská chata): 

„Posílám Vám pozdravy z Krušných hor. Je zde chladné počasí, avšak nechumelí, ani 

nemrzne. Také někdy svítí sluníčko. Pod Krušnými horami jsou ještě lány nesklizeného 

obilí.“
305

 Přední strana pohledu je zde doplněna o aktuální situaci, záţitek spojený s počasím. 

Zdá se mi, ţe tento konkrétní pohled je příkladem souladu mezi přední a zadní stranou. Kdy 

počasí funguje jako jistý způsob zosobnění si konstruovaného prostoru. (Důleţitá je i zdvořilá 

formulace textu, zabydlování prostoru zaţitým počasím souvisí i se zdvořilostí a jistým 

odstupem). 

Přímý fyzický záţitek spojený s počasím je popisován na pohledu zaslaném z Teplic do 

Vodňan v roce 1974. „Mám se dobře aţ na to ţe mě tu bolí moc hlava. Jsou tu hrozné mlhy to 

jsem ještě neviděla.“
306

 Fyzický pocit je zde přímo spojen s poněkud svérázným 

podkrušnohorským podnebím 70. a 80. let. V tomto případě se nám spojuje počasí s velkým 

                                                           
305

 Vlastní archiv, Krušné hory – Doţice, okres Plzeň – jih.1978 
306

 Archiv KČ, Teplice – Vodňany, 1974. 
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ekologickým tématem, které však jinak na zadní, popsanou stranu pohledů příliš neproniká. 

(tedy alespoň ne v mém vzorku pohlednic). Snad jedinou další situací, kdy se ţivotní prostředí 

do textů na pohlednicích dostává, je apel na pobyt na čerstvém vzduchu na škole v přírodě.
307

 

Někdy však počasí naopak slouţí k vyjádření emocí, tak jako to můţeme vidět u dvou pohledů 

od stejné pisatelky z Teplic z roku 1976 a 1977, které jsou plné lásky k adresátovi.
308

 „Před 

třemi hodinami jsme si ještě dávali pusu a za tu dobu jsem od Tebe vzdálená 130 km. Pršelo a 

i to počasí bylo neveselé, jako já, bylo a je mně smutno a tak vzpomínám, tak to zase bylo 

krátké.“
309

Téměř po roce následuje od stejné pisatelky: „Je mi zde smutno, i to počasí se nějak 

mění. Ráno byla hustá mlha, k polednímu se udělalo pěkně jako včera a navečer je vítr a na 

déšť i kdyţ není zrovna zima. Odcházela jsem ráno nerada, ale utišuji se tím, ţe zase nastanou 

doby i budeme déle spolu.“
310

V tomto případě počasí plně koresponduje s emocemi, které 

chce pisatelka adresátovi vyjádřit a předat. Prosluněné Teplice na přední straně pohledů
311

, tak 

jsou zabydlovány špatným počasím a emocemi. 

S počasím je spojena i praxe houbaření. Formule o tom, jestli houby rostou nebo nerostou se 

stává dalším způsobem, jak je moţné zabydlit na přední straně pohledu konstruovaný prostor 

jistým druhem sociální reality. Jiţ v roce 1951 se píše z Teplic
312

 do Plzně: „Dnes je zase 

krásně, tak má člověk i lepší náladu. Zima není, ale houby zde ţádné nerostou.“ Z pohledu 

nelze vyčíst účel pobytu v Teplicích, ani jestli jde o krátkodobý nebo dlouhodobý pobyt. 

Houbaření se zde ale spojuje s obvyklou praxí pro roční období. Zajímavé je, ţe poznámka o 

tom, ţe houby nerostou v sobě implicitně nese otázku: „ A co u vás?“ (Podobně jako 

poznámka o počasí.) Počasí a houbaření tak nejenţe zabydluje prostor jeho fyzickým zaţitím 

(počasí), respektive kulturní praxí (houbaření), ale i vytváření spojení mezi místem 

konstruovaného prostoru a místem adresáta. 

7.6.2 Intermedialita 

Některé z pohlednic ukazují vazbu na další média. Samozřejmě se nabízí vazba k psaní 

dopisu. Zřetelně se ukazuje, ţe mezi pohlednicí a dopisem existuje vazba a to jak v návaznosti 
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 Vlastní rodinný archiv, Duchcov –Kašperské hory, 1981. „Buď ráda, ţe jsi na čerstvém vzduchu a na 
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(„Dopis následuje“)
313

, tak v přímém spojení (pohled jako součást dopisu vloţený do 

obálky
314

). Nacházíme dokonce i odkaz na telefonát
315

. Zde se zřetelně vyjevuje to, co nás 

příliš nepřekvapí. Jsou informace, které se na pohlednici nehodí a naši historičtí aktéři tento 

rozdíl ve svých návycích reflektovali. To jsou důkazy odlišné kvality psaní pohledu a dopisu 

(případně telefonátu). U pohlednice je důleţitá otevřenost (proto překvapí míra osobních 

záleţitostí, které jsme z dochovaných pohlednic schopni odečíst) a vazba k vizuální 

reprezentaci. Psaní dopisu je naopak uzavřené a naprosto dominantní je textový prvek. Pokud 

bychom chtěli zohlednit i zmiňovaný telefonát, pak zde nacházíme hranice především v 

časové bezprostřednosti telefonního hovoru. Právě díky těmto specifikům se mi pohlednice 

zdají ideální pramenem pro analýzu interakce historických aktérů s prostorem. 

7.6.3 Genderové aspekty psaní pohledů 

Na pohledy je zajímavé uplatnit i genderovou perspektivu. V mé rodinné sbírce je naprosto 

dominantní ţenský prvek (především díky mé babičce, dodnes pilné pisatelce pohlednic). 

Nejde však o ojedinělý jev, zdá se mi, ţe i další pohlednice souvisí s ţenskou genderovou 

konstrukcí. Ne, ţe bychom nenacházeli pohlednice, které píše muţ muţi
316

 nebo muţ ţeně, 

psaní ţeny ţeně však vyniká otevřeností, citovou zabarveností a širší perspektivou, kterou 

pohlednice v jejich textech dostává. Zajímavé jsou případy, kdy v textech nacházíme vyjádření 

vztahu matky a dcery.
317

 

Psaní pohledů, které prostor zabydlují emocemi, rodinnou perspektivou a v některých 

případech i intimním prvkem bych si dovolil označit za ţenský fenomén. Muţské psaní vyniká 

naopak strohostí a větším přimknutím k vizuální reprezentaci. 

7.7 Listování v krabici 

V nejcitlivější části této studie vyuţiji zmiňovaný archiv vlastní rodiny, který obohatím o 

zlomky příběhů z dalších pohlednic. Archiv není příliš rozsáhlý (102 pohlednic), zajímavý je 

tím, ţe jsem v něm nalezl pohledy jak adresované do Duchcova, tak do dalších koutů 

severních Čech. V některých případech jsem dokonce schopen zrekonstruovat delší konverzaci 
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 Např. Vlastní archiv, Ústí nad Labem – Velká Kraš (Jeseníky), 1983: „Brzy napíšu dopis, zatím mi to ještě 

nevyšlo.“, Vlastní archiv, Frýdlant – Liberec,1958 (poznámka na konci pohledu: telefonujte). 
314

 Karlík a Věra 
315

 Vlastní archiv, Teplice (Císařské lázně) – Praha, 1974: „Mám se zde dobře aţ na to počasí. Je dost chladno, 

dnes první den kdy neprší ta se to snad zlepší. zavolám“  
316

 Muţi jsou dokonce v převaze, co se adresátů týká, coţ je zřejmě spojené s dobovou představou o muţské a 

ţenské roli v rodině (adresát muţ = celá rodina, podobně jako označování domovních zvonků a dveří). 
317

 „Poslouchej babičku, ve škole se uč a trochu tatínkovi dělej hospodyňku ať ví ţe má dcerušku a ne protivnou a 

línou holku.“ Vlastní rodinný archiv, Mariánské Lázně – Duchcov, 1981. 
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mezi jednotlivými pisateli. Rád bych listováním v krabici prozkoušel výše navrţenou 

typologii. Otázkou zůstává, čeho se vlastně listováním v rodinných pohlednicích dopouštím. 

Jsou sbírky pohledů dnes předmětem podobné rodinné praxe jako listování v rodinných albech 

fotografií? Lze pomocí pohlednic vzpomínat? Zdá se mi, ţe rodinné sbírky popsaných 

pohlednic tento potenciál mají, naopak nepopsané pohledy se stávají artefaktem. 

Začal jsem pohlednicemi listovat a vytvářet různé hromádky. Nejdříve jsem vyřadil pohledy, 

kde do korespondence vstupují pisatelé a adresáti mimo rodinu. Tak vznikl vzorek pohlednic, 

kde se opakují stále stejní lidé, kteří mají silnou vzájemnou sociální vazbu. Do jedné 

hromádky jsem nashromáţdil pohledy psané dětským písmem. Na předních stranách těchto 

pohlednic jsem nalezl komponovaný obraz Vrchlabí, chatu v Jizerských horách, Krakonoše, 

Jizerské hory, viadukt v Perninku, Kamenický Šenov a okolí, Pionýrský tábor Bálková, 

Krušné hory, Pozdrav z Jizerských hor, Ještěd, Českou Skalici a Ratiboře. Pisateli textů byli 

nejčastěji můj otec a teta, našel jsem několik pohlednic i od jejich bratrance a sestřenice. 

Adresa byla vţdy stejná – bytový dům v Duchcově, kde bydleli jak rodina mého otce, tak jeho 

babičky. Texty psané dětskou rukou nás v ničem příliš nepřekvapí. Společně s motivy na 

přední straně je zřejmé, ţe pohledy jsou posílány z dětských pobytů (školy v přírodě 
318

nebo 

tábory) domů. Časté jsou informace o aktivitách: „Pudeme na rozhlednu“
319

 nebo „V neděli 

jdeme do Babiččina údolí.“
320

 Nechybí informace o počasí a také jídle. Několikrát jsem 

zaznamenal i různé pokusy o kreativitu – obrázky nebo ozdobné písmo. Tuto hromádku 

můţeme bez váhání zařadit k dalším pohledům, kdy děti píšou svým rodičům a prarodičům 

z pobytu mimo domov, čemu odpovídají jak texty, tak motivy na přední straně (lokalita 

pobytu, běţné turistické motivy). 

Dále vytvářím různé kategorie v rodinném archivu. Zbylé pohlednice jsem naopak rozřadil 

podle motivu na přední straně. Nejobjemnější hromádkou se stává Duchcov. Na přední straně 

nacházíme nejčastěji kompozici různých míst z Duchcova. „Duchcovský“ balíček pohlednic 

můţeme dále roztřídit podle adresátů. Početnou skupinu opět tvoří pohlednice adresované 

mému otci nebo tetě. Jedná se o součást výše zmiňované „táborové“ korespondence . 

V textech nacházíme často zmínky o počasí a všedních rodinných událostech (návštěvy 

příbuzných apod.). Babička (autorka naprosté většiny těchto pohledů) měla v oblibě i krátké 

výchovné vloţky. Z některých těchto pohlednic je cítit jistá starost o děti, která je však v textu 
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 Vlastní rodinný archiv, Duchcov – Zlaté hory v Jeseníkách. 70. léta. 
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 Vlastní rodinný archiv, Jizerské Hory (Kořenov) – Duchcov, 1972 
320

 Vlastní rodinný archiv, Česká Skalice – Duchcov, 197? 
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schovaná tak, aby ji adresáti přímo neodhalili (Například starost o cestu a zdraví dětí.
321

) 

Motivy na přední straně sehrávají důleţitou úlohu v konstruování obrazu domova.V dalších 

duchcovských pohlednicích jde především o pozdravy na dovolenou, které si navzájem zasílá 

jedna rodina druhé (rodiče a prarodiče mého otce). Zde nás snad jen můţe překvapit 

pohlednice adresovaná do chatového tábora a autokempinku, coţ podtrhuje tehdejší medialitu 

pohlednice (dnes si posílání pohlednic na dovolenou mezi dospělými nedovedu představit, 

nahradily ho telefonáty, sms, mms apod., opačný směr, tedy pohled z dovolené, ještě částečně 

přeţívá). 

Dalším adresátem na duchcovských pohlednicích je má babička Eva. Přestoţe nejde o 

hromádku nijak zvlášť objemnou, zaujme nás. Pochopíme, ţe děti dostávají pohlednice ze 

svého domova na pionýrský tábor nebo školu v přírodě, ale od koho a kam dostávala 

pohlednice babička? Část jich zaslali její rodiče a adresovali je do lázní, kde se Eva léčila. 

Signifikantním textem těchto osobně laděných pohlednic je tento: „Aspoň Ti udělají pořádnou 

prohlídku a slyšela jsem, ţe jsou ty plynové injekce dobrý. Jen to všechno uţívej, ať ti to slouţí 

ke zdraví.“
322

 V tónu textu cítíme velký rozdíl oproti v podstatě banálním pozdravům na školu 

v přírodě a dovolenou. Prababička psala Evě pohlednici jako informaci o stavu domácnosti a 

snaţila se jí vytvořit obraz domova (podobně jako u pohlednic pro děti). Na přední straně 

nacházíme Duchcov nebo jiná známá místa, jako nedaleký Osek (zařazení tohoto pohledu by 

mohlo znamenat, ţe pisatelka nepřisuzovala motivu na přední příliš velkou důleţitost, 

konstruování obrazu domova bylo zcela jistě nereflektované). Další pohlednice adresované 

Evě ji opět zastihly v lázních a poslal je její manţel, můj děda. Tyto pohlednice jsou obzvláště 

zajímavé – děda na nich totiţ nechal prázdné místo a připsal jen krátký pozdrav (např. Ahoj). 

Tento určitý ironický druh subverze proti médiu pohlednice je dokladem toho, jakou funkci 

pohlednice má. Jde v ní především o vyjádření mezilidské vazby, v tomto konkrétním příkladě 

velmi blízké. 

Prázdné místo naopak hojně popisovala babička Eva. Právě ona byla pisatelkou většiny 

pohlednic z rodinné sbírky, které na přední straně nenesly motiv Duchcova. Převáţná část 

z těchto pohledů zachycuje lázeňská města (konkrétně Jáchymov a Mariánské lázně). 

Krabice plná pohledů má nečekanou pointu. Eva se na začátku 80. let několik měsíců 

zotavovala v lázních zde zdravotních problémů. Doma nechala rodinu a pohledy se tak staly 
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 „Teď mi říkala paní konečná ţe Alenka stršila nohu do kola a má ji zlomenou. Tak dávej pozor ať nemusím 

být také smutná.“ Vlastní rodinný archiv, Duchcov – Kašperské hory. 1981. 
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 Vlastní rodinný archiv, Osek – Mariánské lázně, 1978? 
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jedním z mála spojení, které Eva se svými blízkými měla. Pohledy z lázní jsou hlavním 

motivem, který určuje ráz naší rodinné sbírky. 

Stopy silných emocí jsem zaznamenal i na dalších pohlednicích, kde ovšem bez znalosti 

rodinného a sociálního kontextu nemůţu věrohodně rekonstruovat okolnosti zaslání těchto 

pohlednic. Výše jsme zmiňovali emociálně silně zabarvenou korespondenci z Teplic, kdy 

počasí slouţilo k vyjádření nálady. V korpusu pohlednic jsem se však setkal i se strachem a 

obavami (více či méně maskovanými, „co je s vámi?“), s nejistotou spojenou se zdravotním 

stavem (důchod) a další mnoţství situací, kdy vizuální reprezentace na přední straně 

pohlednice přestává pod sílou sdělení v textu hrát svou původní roli. Přesto zde vzniká nový 

význam spojený s místem odeslání. Pohlednice Teplic a okolí, která nese zjednodušené kresby 

významných památek na mapě Teplicka, byla v roce 1971 odeslána do Vodňan
323

 s velmi 

osobním textem týkajících se zjevně důleţitých ţivotních událostí. Teplice a okolí se zde 

proměňují v místo, na které se tato osobní zpráva navazuje. Podobně jako v mém rodinném 

archivu nacházíme i v rodinných pohledech Kamila Činátla sérii pohlednic odeslaných 

z Teplic, které psala jedna pisatelka. Pohlednice zde byly zjevně důleţitým komunikačním 

kanálem a tato korespondence jistě sehrála důleţitou roli ve zvýznamňování prostoru tohoto 

severočeského města adresáty v jiţním Čechách. (Teplice? To je město kde bydlí ten a ten a 

dostáváme od něj pohlednice). 

Příběh o Evě píšící z lázní naznačuje, jakým způsobem se protínala konstrukce prostoru 

vizuálních reprezentací se sociální praxí historických aktérů. Eva posílala pohledy, které svou 

přední stranou odpovídají konstrukci lázeňských měst, jeţ byla důleţitou a nedílnou součástí 

prostoru severních Čech
324

, vycházející jak z turistického zájmu, tak zabydlování prostoru 

místními obyvateli (identita lázeňského města). Z pohlednic v krabici můţeme poskládat síť 

lázeňských měst, která by přesahovala severní Čechy a vytvářela vazby k dalším místům 

v republice i mimo ni.
325

 Zde nalézáme analogie třeba k hradům a zámkům (viz. pohlednice 

zaměřená pouze na hrady a zámky severních Čech), lázeňství vytváří jednu z vrstev, podle níţ 

lze nakreslit mapu, spojit jednotlivá lázeňská města, a tak přečíst prostor. Pohlednice jsou však 

pozoruhodné v tom, ţe mají na zadní straně prázdné místo pro text. Pohledy jsou tak 

předurčené k vytváření nových významů aktéry. To činí i babička Eva, zadní strana jejích 

pohledů zaslaných domů je plná starosti o rodinu, bolesti a lásky. Konstrukce prostoru, která je 
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 Archiv KČ. 
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 Viz vizuální reprezentace a turistické průvodce. 
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 Česká (československá) lázeňská města, tradice lázeňství ve střední Evropě 
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předkládána na přední straně pohlednice, tak teprve zde získává významovou plnost, kterou 

konstruují historičtí aktéři. Nejde jen o to, ţe se nám podařilo dokázat, ţe pohlednice jsou 

místem spojení konstruovaného prostoru s ţitým světem historických aktérů, ţe významové 

konstrukce prostoru (v tomto případě lázeňská města) jsou místem, do kterého vstupují 

historičtí aktéři se svými příběhy. Důleţité je, ţe pohlednice svou medialitou vytváří model, na 

kterém lze ukázat proces zabydlování prostoru historickými aktéry a ţe tento model nám 

pomůţe porozumět tomuto procesu. Zapomenuté, doţívající médium, tak významným 

způsobem přispívá k jedné z klíčových otázek tohoto diplomního projektu (jakým způsobem 

historičtí aktéři vytvářeli významy v prostoru). 

S čím bude mít Eva spojené místo, které navštívila a napsala z něj pohlednici? Samozřejmě, ţe 

se svými osobními záţitky, které zachytila na zadní stranu pohlednice a poslala domů. A 

pokud si pohlednici ponechala, bude mít tu výhodu, ţe si své záţitky díky ní bude moci 

připomenout. Teprve po tomto aktu zabydlení historickými aktéry je proces vytváření prostoru 

završen. 

  



105 
 

 

8 Závěr: časový zlom v prostoru 

 

Ich war Hamlet. Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung BLABLA, im Rücken die 

Ruinen von Europa. (Heiner Müller, Die Hamletmaschine, 1977) 

„Die Zeit ist aus den Fugen! hat seit Beginn des 21. Jahrhunderts stetig zugenommen und ist 

inzwischen nicht mehr überhörbar.“
326

 

Aleida Assmannová parafrázuje Hamleta, který větu „The time is out of joint“
327

 pouţije 

v kritickém momentu, při setkání s duchem svého otce. V kritické situaci se zdá být i moderní 

pojetí času určované vztahem minulosti, současnosti a budoucnosti. Pokud Reinhart 

Koselleck
328

 na moderním pojetí času zdůrazňoval oddalování zkušenostního prostoru od 

horizontu očekávání, Assmannová povaţuje tuto vazbu v současnosti v podstatě za 

přerušenou. Ve své knize Ist die Zeit aus den Fugen?
329

 podrobuje Aleida Assmannová časový 

reţim moderny detailní analýze a zkoumá moment jeho rozpadu.
330

 Nejdůleţitější je kniha 

v těch částech, kdy se Assmannová ptá po důvodech rozkladu moderního pojetí času a nabízí 

několik konceptů, jeţ by snad mohly být klíčem k pochopení nového reţimu času. Jmenuje 

například teorii kompenzace
331

, která částečně vysvětluje přimknutí západní společnosti 

k minulosti (jedná se o reakci na předešlou silnou orientaci k budoucnosti, k horizontu 

očekávání). Assmannová, a my společně s ní, však teorii kompenzace chápe stále jako součást 

modernizace – kompenzace přichází jako součást modernizačního projektu s cílem vrátit ho na 

správný směr. V zásadní části své práce
332

 se vymezuje proti kritikům
333

 kulturní praxe 

vzpomínání. Tuto rozšířenou kulturní praxi, které jsme se několikrát dotkli i v této práci a jeţ 
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 ASSMANN, Aleida. Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne. München: 

Carl Hanser Verlag, 2013. s. 247. 
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 Martin Hilský přkládá tuto část hry Williama Shakespeara takto: „Doba se zbláznila – a vzal to ďas, ţe 

spravovat mám vykloubený čas.“ s. 1044. 
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 KOSELLECK, R. Die Vergangene Zukunft. Zejména kapitola „Erfahrungsraum“ und „Erwartungshorizont“ 

s. 349–375. 
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 ASSMANN, Aleida. Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne. München: 

Carl Hanser Verlag, 2013. Dále jen ASSMANN, A. Ist die Zeit aus den Fugen? 
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 Assmannová modernu usazuje v pěti charakteristických aspektech – lámání času, fikce začátku, kreativní 

ničení, vynález historického, zrychlení. ASSMANN, A. Ist die Zeit aus den Fugen? s. 131–207 (kapitola Fünf 

Aspekte des modernen Zeiregimes). 
331

 Assmannová jmenuje např. německého filozofa Odo Marquarda. Tamtéţ, s. 283. 
332

 Kapitola Ist die Zeit aus den Fugen, tamtéţ s. 245 –280.  
333

 Zejména Hans Ulrich Gumbrecht, Francois Hartog a John Torpey. 
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výrazně ovlivňuje provoz historické vědy,
334

 můţeme chápat jako jeden z projevů výrazné 

přítomnosti minulostních prvků v současné společnosti. Assmannová svou optikou kulturních 

studií proti kritikům vzpomínání chápe do minulosti zahleděný pohled jako součást 

normalizace časového reţimu. Zdůrazňuje nově vznikající kategorie – kultura, identita a 

paměť, které se od moderního pojetí času odlupují a vytvářejí předpokady pro 

paradigmatickou změnu či epistemologický zlom, jehoţ jsme v pojetí času zřejmě svědky a 

součástí. Na závěr bych tuto diplomovou práci bych rád nabídl jako příspěvek k diskuzi o 

moţném paradigmatickém zlomu, který v ovzduší 80. let cítíme a jenţ by měl dalekosáhlé 

důsledky pro historickou vědu. 

Assmannová operuje s tezemi Bruna Latoura o demodernizaci (Recall of modernity
335

). Latour 

přimknutí k minulosti vysvětluje jako součást touhy vzít modernizaci zpět
336

. Nejde jen o 

kompenzaci, ale obecně o opravu. Západní civilizace se nikdy nestala moderní (projekt 

modernizace se ukázal jako utopický)
337

, teď nastává čas k léčení ran. Zde se vysvětluje i další 

z konjunkturálních oborů kulturních studií – studium kulturního traumatu
338

. Medicínská 

terminologie skýtá metaforický potenciál pro vysvětlení tohoto procesu. Podle kulturních 

studií má vzpomínání ve společnosti jistou funkci. Slouţí k artikulaci cílů na úrovni politiky 

paměti, ale je i vyjádřením potřeb jednotlivců, můţe jít o projev hledání identity. Kulturní 

trauma je jedním z rámců, které tutokulturní praxi zařazují do širších souvislostí, optikou 

studií traumatu má vzpomínání ozdravný efekt pro společnost. 

Assmannovou narýsované pojmy – identita, kultura, paměť – tak můţeme chápat na pozadí 

tohoto procesu, jako způsoby operacionalizace této nápravy modernizačního projektu. I 

strukturální problémy, které jsme v prostoru severních Čech sledovali, zapadají do tohoto 

pojetí času plného starých jizev (a zjizvené krajiny). Jde především o otevření ran minulosti, 

jakým byl místní vztah k bývalému německému obyvatelstvu nebo zrod agendy ochrany 

přírody. Právě ochrana ţivotního prostředí velmi dobře odpovídá diskurzu snahy vzít 
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Jeffrey. The Meanings of social life: a cultural sociology. Oxford University Press. 2003. V kontextu slovensko-

maďarských vztahů se o aplikaci konceptu pokusili autoři publikace: MIROSLAV MICHELA – LÁSZLÓ 

VÖRÖS a kol., Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku, 

Bratislava: Historický Ústav SAV, 2013 
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modernizaci zpět. Průmyslové továrny, zhmotnění modernizace, se stávají přímým viníkem 

špatného stavu přírody. Významný bod v  rovnici tvoří i památková péče, kde napětí mezi 

starým a novým vyrůstalo stále více na povrch aţ do bodu, kdy je třeba staré chránit před 

novým. 

Pokusme se o promyšlení toho, jaký je vztah historických událostí a výše naznačeného 

paradigmatického zlomu. Assmannová umisťuje tuto zásadní změnu časového reţimu do 80. 

let. I já jsem v diplomové práci postavil toto období do středu svého zájmu. Pokud ovšem 

chceme sledovat tak sloţitý a komplexní proces, jakým je změna paradigmatu, musíme se 

odpoutat nejen od datace historických událostí
339

. Zlom nemá charakter bodu na časové ose. 

Na té můţeme identifikovat projevy jevů, jeţ proměny časového reţimu doprovázejí, je třeba 

uvaţovat více ve strukturách
340

. Neměli bychom se však ani příliš přimknout ke společenským 

rámcům. Proměny turistiky nebo zobrazování krajiny bychom měli chápat spíše jako příznaky 

nových diskurzivních formací, které mohou být součástí nově strukturovaného paradigmatu, 

pokusy o vytvoření kauzálních souvislostí by však byly liché. Na pozadí proměny paradigmatu 

se námi sledované kulturní fenomény jeví jen jako pouhé epizody, epistemologický zlom leţí 

mimo ně a je interpretačně nedosaţitelný
341

. Paradigmatický zlom se odděluje od 

historiografického narativu. To ale neznamená, ţe bychom neměli ohledat moţné příznaky 

nového časového reţimu. 

V obrazových publikacích jsme zaznamenali rozpad utopického diskurzu a vstup nových 

témat na pole vizuálních reprezentací, jakými jsou ekologie nebo vzpomínání na německé 

obyvatelstvo. Turistické průvodce nás dovedly na místa, na něţ společnost uplatnila a 

uplatňuje zvláštní reţim památkové ochrany, čímţ dochází k zaplňování prostoru artefakty a 

nositeli starého. Literatura ukazuje člověka v prostoru poněkud ztraceného, který vlastně neví, 

jakou cestou se zítra vydá. I moderní technologie začaly slouţit k oţivování minulosti a 

nastolení společenské agendy spjaté se vzpomínáním. Všechny části mojí prostorově 

orientované diplomové práce nakonec ukazují na jistou disproporci mezi moderním pojetím 

                                                           
339

 Samozřejmě, ţe v historické práci není moţné ignorovat nebo popírat základní periodizaci nejnovějších 

českých dějin. Spíše bych měl ambici ukázat, ţe zmiňované události můţeme nahlédnout i z jiné perspektivy, 

vyvázat je ze zaţitých narativů a chápat je jako součást komplikovaného procesu přeměny paradigmatu na úrovni 

celé euroamerické kultury. 
340

 Bylo by chybou snaţit se o to dokázat proměnu paradigmatu na časové ose – produktu paradigmatu minulého. 
341

 „Pro dějiny obecně není snadné určit statut diskontinuity a nepochbně tím méně pro dějiny myšlení. Chceme 

vyznačit linii zlomu? Ţádná hranice ale pravděpodobně není nic jiného neţ arbitrární řez v nekonečně 

pohyblivém celku. Chceme oddělit nějakou periodu? Ale máme právo určit dva časové body za symetrické zlomy, 

mezi nimiţ by se vyvíjel kontinuální a jednotý systém?“ FOUCAULT, Michel. Slova a věci. Vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2007, s. 44. 
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času a časem, který vládne současnému prostoru. Byl bych rád, kdyby tato práce byla chápaná 

jako příspěvek k diskuzi o proměnách časového reţimu, jeţ sociální realitu aktérů ovlivňují 

v prostoru. 

Snad jen pisatelé pohlednic nám ukázali praktiku, jeţ z naznačeného schématu poněkud 

vybočuje – svůj vlastní specifický způsob zabydlování prostoru. Pohlednice jsou jistým 

mementem, které zdůrazňuje, ţe se pohybujeme na úrovni velmi abstraktních schémat, coţ 

bychom měli mít nestále na paměti. Můţeme společnosti nabídnout jistý rámec k pochopení 

sociální reality (např. tuto Assmannovou popisovanou paradigmatickou proměnu), na úrovni 

jedinců však musíme počítat se svéráznýma svobodným jednáním, jeţ však ze schématickýého 

světa dělá teprve tu pravou a ţitou realitou. Těţko soudit, jestli se paradigmatická proměna 

v pohlednicích projevila a jestli jde o společenský rámec, kde by se projevit měla. A lze 

epistemologický zlom nalést ve vlastním rodinném albu? Můţeme zde však vytvořit 

emocionálně zabarvený model poznávání a zabydlování světa, který zrcadlí aktérský vztah ke 

sledovaným fenoménům.  

U Assmannové bych rád zdůraznil ještě další polemickou plochu. Teze o normalizaci vůči 

modernímu pojetí času
342

s sebou nesou implicitní povědomí o tom, ţe existuje jakýsi normální 

a nevykloubený čas, k němuţ se společnost navrací. Návrat je jistě důleţitým kulturním 

schématem, jeţ bych však chápal spíše jako další konstrukci, moţná součást nově vznikajícího 

pojetí času. Tím se dostáváme i k zásadní otázce spojené s paradigmatickým zlomem. 

Pohybujeme se jiţ v novém paradigmatu? Jaká je naše epistémée Zde můţeme podobně, jak 

jsem se o to pokusil, pouze sbírat střípky ve veřejném prostoru a zkoušet odhadnout, kam 

jednotlivé kousky ve skládačce patří. To, ţe zde hrají důleţitou roli Assmannovou nabízené 

pojmy kultura, identita a paměť, je nesporné.  

Z dalších konceptů můţeme přidat například postmemory Marianne Hirschové
343

, jeţ vytváří 

obraz o generaci potomků účastníků klíčových událostí 20. století. Proměna paradigmatu tak 

získává i svůj generační rozměr. Vzpomínání na záţitky rodičů s sebou nese intenzivní otázku 

po mediálním zprostředkování této paměti. Hirschová pomocí pojmu connective history 

vysvětluje globální přenositelnost vzpomínky, jejíţ dopad se tak rozšiřuje. Důleţitou roli zde 

                                                           
342

 „Die These dieses Buch ist, dass es sicht dabei nicht um ein Skandalon oder eine Krise handelt, sondern um 

ein Stück zurückgewonnener Normalisierung. Das moderne Zeitregime ist nicht gänzlich außer Kraft gesetzt, 

aber im Zugeder Pluralisierung von Zügengen zur Vergangenheit in bestimmte Schranken verweisen.“ 

ASSMANN, A. Ist die Zeit aus den Fugen? s. 280. 
343

 HIRSCH, Marianne. The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture after the Holocaust. 

Columbia University Press, 2012. Viz kapitola o vizuálních reprezentacích. 



109 
 

hrají média (např. internetové archivy fotografií), jeţ tento transfer umoţňují. Proměny 

mediality jsme zaznamenali ve všech námi sledovaných rámcích, coţ nejlépe ilustruje kapitola 

o pohlednicích. Dnes v podstatě mrtvé médium ukázalo způsob vztahování se k prostoru, který 

dnes oţívá převáţně během vzpomínání s rodinným archivem v ruce, z média komunikace 

v prostoru se stalo médium paměti. Zdá se, ţe právě proměny mediality hrají v procesu změny 

paradigmatu velmi důleţitou roli.
344

 

Doufám, ţe se mi podařilo dokázat, ţe důleţitou úlohu při promýšlení klíčových otázek 

historické vědy by měla hrát prostorově orientovaná analýza. Právě v prostoru, jak jsme se ho 

s pomocí Michela de Certeau pokusili uchopit, se odehrávají důleţité procesy, jeţ vycházejí 

z časového rámce historických aktérů. Přestoţe jsme se některých problémů jen dotkli a 

zřejmě ţádný jsme plně nevyčerpali, doufám, ţe nabídnutý způsob analýzy a pojmosloví můţe 

přispět k vědecké diskuzi nad tímto tématem. Jen v prostoru můţe čas plynout – ať jiţ 

dopředu, dozadu, nahoro, dolů nebo k pomyslné hrázi, jeţ prostor naplní hlubokou tůní 

minulosti. 

  

                                                           
344

 Právě oblast dějin médií přišla jako první s pokusy o vymezení nového přístupu k času. Tento přístup můţeme 

souhrnně označit jako archeologii médií. Archeologie médií zkoumá technologické vrstvy, jeţ nevedou přímou 

linkou k rozvoji jednotlivých médií, ale spíše se cyklicky vrací. Poukazují tak na kulturní praxe, které se 

s vracejícími se médii recyklují. Viz např. ZIELINSKI, Sigfried. Deep Time of the Media: Toward an Archeology 

of Hearing and Seeing by Technical Means. University Press Group Limited, 2008 
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