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Abstrakt 

Diplomová práce „Vlastivědný sborník Severní Morava“ zpracovává 

problematiku vydávání tohoto titulu, který je významným reprezentantem svého druhu. 

Vlastivědné sborníky mají totiž ojedinělé postavení mezi tištěnými dokumenty. A navíc, 

vlastivědný sborník Severní Morava jako jediný svého druhu vychází v celé České 

republice téměř nepřetržitě, a to od roku 1957, kdy jej společně začala vydávat muzea 

v Zábřeze, Mohelnici a Lošticích. 

Diplomová práce sborník představuje, seznamuje s jeho padesátiletou historií, 

charakteristikou tohoto typu periodika, poukáže na specifika, kterými se sborník 

odlišuje od jiných časopisů. 

Součástí práce je kvantitativní výzkum formou obsahové analýzy, která zkoumá 

náplň sborníku v průběhu padesáti let. Práce sleduje zpracovávaná témata, pravidelné 

rubriky, typy příspěvků a vývoj sborníku ve sledovaných letech. Chce odpovědět na 

otázku, jestli takový sborník dokáže populární formou informovat čtenáře jak z řad 

odborníků, tak laické veřejnosti o vlastivědných tématech, zda je jeho cílem také 

vzdělávat, jak reaguje na aktuální dění ve společnosti a zda dokáže oslovit i dnešní 

čtenáře.      

 

 

Abstract 

The diploma thesis “The Anthology of National Geography and History North 

Moravia” is handling the issue of publishing this book title which is a significant 

representative of its kind. Anthologies of National Geography and History have a 

unique position among other printed documents. And in addition, the anthology North 
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Moravia is, as the only one of its kind, published in the whole Czech Republic almost 

continuously from 1957 when the museums of Zábřeh, Mohelnice and Loštice started to 

publish it together. 

The diploma thesis presents the anthology, introduces its 50 years history, 

characteristics of this type of a journal. It is going to refer to the specifics which 

differentiate the anthology from other journals. 

The thesis includes a quantitative research, in the form of a content analysis which 

examines the content of the anthology in the course of 50 years. The thesis follows 

processed topics, regular columns, types of contributions and development of the 

anthology in the mentioned period. It wants to answer the questions whether such 

anthology is able to inform – through popular form – readers from among experts as 

well as among layman public about geographical themes, whether it is its aim to educate 

as well, what is its reaction to current events and whether it is able to attract nowadays 

readers as well. 

 

Klíčová slova 

Vlastivědný sborník Severní Morava, vlastivědný sborník, regionální vlastivědný tisk, 

historie vlastivědných sborníků, severní Morava 

 

Keywords 

A homeland – study anthology, The anthology of National Geography and History 

North Moravia, regional press, history of the homeland-study anthologies, North 

Moravia 
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Úvod 

Téma své diplomové práce jsem si vybrala z několika důvodů. Jednak 

jsem z vlastivědného sborníku Severní Morava mnohokrát čerpala při 

nejrůznějších příležitostech, jednak mě vždy zajímala historie, zvláště rodného 

kraje, a jednak se domnívám, že sborník si zaslouží větší pozornost také pro 

žánrovou pestrost, kterou se vlastivědné sborníky výrazně odlišují od jiných 

periodik. Je to velmi specifický druh tiskoviny, nedá se jednoznačně označit za 

klasický časopis.
1
 

Vlastivědné sborníky byly a jsou pokládány za jeden z nástrojů 

popularizace vlastivědné práce. Regionální vlastivědné sborníky vždy měly a 

dodnes mají obrovský význam pro rozvoj bádání v regionech, pro vyburcování 

zájmu o historii kraje mezi jeho obyvateli. Umožnily publikování výsledků 

regionálního bádání a zároveň seznamovaly veřejnost s místní historií. Jsou 

legitimním informačním zdrojem pro různé typy bibliografií, zvláště historických, 

odtud se povědomí o jejich obsazích šíří zvláště v nadregionálních odborných 

komunitách publik.
2
  

 

                                                 
1
 Podle Praktické encyklopedie žurnalistiky autorů Halady a Osvaldové je časopis tiskovina 

vycházející pravidelně, v určitém místě, která má nejméně půlroční a nejvíce jednotýdenní 

periodicitu. Od deníku se liší menší aktuálností, větší podrobností probíraných témat a grafickou 

úpravou. Svou strukturou, stavbou textů i celkovým zaměřením je určena vyhraněnému okruhu 

čtenářů, který je již zpravodajsky informován a hledá detailnější nebo specializované údaje, 

přičemž nejmasovější náklady mají týdeníky a čtrnáctideníky. Do odborné časopisecké produkce 

spadají i vědecké časopisy a bulletiny s čtvrtletní až půlroční dobou vycházení. Časopisy lze 

rozlišovat podle nákladu (masové versus malonákladové), podle zaměření na věk (dětské, pro 

mládež atd.), podle zájmů (auto-moto, hudba, zahrada apod.), podle pohlaví (časopisy pro ženy, 

pro muže), podle odbornosti (lékařské aj.), podle obsahu a zaměření na segment publika (rodinné, 

popularizační, odborné). S rozvojem CD ROMu a internetu nemusí už být časopis pouze v 

papírové, ale také v elektronické podobě. HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ. Praktická 

encyklopedie žurnalistiky. 2.  vyd. Praha: Libri, 2002. s. 38. ISBN: 80-7277-108-6. 

2
 Srov. HORČÁKOVÁ, Václava: Historická bibliografie a regionální periodika v éře digitalizace. 

In: Pod Zelenou horou. Sborník z vlastivědné konference Regionální periodika 2012. Přeštice, 

2012. s. 44-48. ISBN 978-80-260-3264-0. 
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Diplomová práce si klade za cíl zpracovat problematiku vydávání jednoho 

z vlastivědných sborníků, a to vlastivědného sborníku Severní Morava. Titulu, 

který jako jediný svého druhu vychází v celé České republice nepřetržitě
3
, a to od 

roku 1957, kdy jej začaly společně vydávat Okresní museum v Zábřeze a 

vlastivědná musea v Mohelnici a Lošticích. Titulu, který se stal neoficiální 

„encyklopedií“ severní Moravy, jak tvrdí jeho současná výkonná redaktorka 

Miluše Berková
4
, protože byl vydáván za účelem zveřejňování prací na náměty 

mající přímý vztah k severní Moravě a přilehlé části Hané. 

Jeho výjimečnost jistě stojí za větší povšimnutí. Sborník představuje 

obrovské duchovní a faktografické bohatství z regionů severozápadní Moravy z 

oblasti vlastivědné práce a bádání několika generací vědců, vlastivědných 

pracovníků, ale také laiků. Prostě všech lidí, kteří se rozhodli podělit o výsledky 

své práce a publikovali je na stránkách sborníku. 

A navíc – vlastivědný sborník Severní Morava slaví v roce 2014 další 

velké výročí – vychází 100. svazek. 

Práce chce seznámit s historií sborníku, s charakteristikou tohoto typu 

periodika, poukáže na specifika, kterými se sborník odlišuje od jiných časopisů. 

Součástí práce je obsahová analýza náplně sborníku v průběhu padesáti let, 

tedy od roku 1957 do roku 2007. Na počest tohoto jubilea sborníku byla 

Vlastivědným muzeem v Šumperku uspořádána putovní výstava „Severní Morava 

– 50 let historie sborníku“.
5
 

Práce sleduje zpracovávaná témata, pravidelné rubriky, typy příspěvků a 

vývoj sborníku v průběhu let. Chce odpovědět na otázku, jestli takový sborník 

dokáže populární formou informovat čtenáře o vlastivědných tématech, zda je 

                                                 
3
 Archiv Severní Morava - 50 let historie sborníku (1957-2007). Vlastivědné muzeum v Šumperku. 

[ online ]. [cit. 2013-10-17]. Dostupné z www: http://www.muzeum-sumperk.cz/ 

index.php?item=program/archiv/&viewprogram=315 

4
 Archiv Severní Morava - 50 let historie sborníku (1957-2007). Vlastivědné muzeum v Šumperku. 

[ online ]. [cit. 2013-10-17]. Dostupné z www: http://www.muzeum-sumperk.cz/ 

index.php?item=program/archiv/&viewprogram=315 

5
 Při této příležitosti byl vydán 92. svazek vlastivědného sborníku Severní Morava. 
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jeho cílem také vzdělávat, jak reaguje na aktuální dění ve společnosti a jaký 

podává mediální obraz o dotčené oblasti. 
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1. Vlastivědný sborník obecně 

Sborník je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná například u 

příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia, která obsahuje 

samostatné stati různých autorů, mají většinou společný prvek nebo příbuzné téma 

a má přidělen ISBN kód.
6
 Článek ve vědeckém sborníku prezentuje původní 

výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor 

členem. Článek má obvyklou strukturu vědecké práce a s obvyklým způsobem 

citování zdrojů (nikoliv abstrakt nebo rozšířený abstrakt).
7
 

Vlastivědné sborníky jsou zástupci velmi specifického periodika. Nedají se 

jednoznačně označit za klasický časopis, protože svojí náplní, která je úzce 

tematicky spjatá a spojená v jeden knižní celek, se mohou vyskytovat jako 

periodické i neperiodické publikace. Vlastivědné sborníky se svým obsahem 

zaměřují na publikování vlastivědných poznatků, čímž přinášejí ucelený soubor 

vlastivědného bádání. 

Tato kapitola v první části uvede do problematiky vlastivědy, v druhé části 

se zaměří na vlastivědné sborníky obecně – jejich základní charakteristiku. 

 

 

1.1 Pojem vlastivěda 

Pojmy „vlastivěda“ a „vlastivědný“
8
 se používají ve velmi různých 

významech a jako takové nejsou zcela jednoznačné.
9
 Pojem vlastivěda může mít 

                                                 
6
 V posledních letech je možné označení sborníků za neperiodické publikace relativizovat. Mnoho 

z nich vychází s ISBN ale také s ISSN – tedy kódem pro periodika. Vydavatelé tak reagují na tlak 

výkazů vědeckých publikací – RIV, nezřídka mají ambici dosáhnout zápisu takových periodik do 

seznamu recenzovaných časopisů. 

7
 Rada pro výzkum, vývoj a inovace [ online ]. 17.12.2012 [cit. 2013-07-14]. Dostupné z www: < 

http://www.vyzkum.cz/>. 

8
 Je nutné podotknout, že existuje úzká vazba mezi obsahem českého pojmu „vlastivěda“ a 

německým „Heimatkunde“ resp. Heimatforschung, historicky podmíněná souběhem kulturního 

vývoje dvou zemských etnik na našem území a stále pokračující i po roce 1945. Příkladem je 

kontinuální zájem německé historiografie o takto vymezené dějiny našeho území. Srov. LUFT, 
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podle Zdeňka Gáby až trojí význam
10

: jednak vlastivěda zemská, jednak 

vlastivěda místní a jako pedagogický pojem a vyučovací předmět na základní 

škole. 

Vlastivěda posledně jmenovaná není předmětem našeho zájmu, proto se jí 

v této práci nebudeme podrobněji zabývat. 

Ačkoliv se zpočátku může zdát, že místní a zemská vlastivěda je totéž, 

není tomu tak. Když se však nad tím zamyslíme, je to pochopitelné. Obě totiž 

mají jiný předmět zájmu, dělají je jiní lidé a jinými metodami. 

Zemská vlastivěda se zabývá celou zemí, např. slezskou, moravskou, 

českou či celým státním útvarem. Svým komplexnějším popisem většího území se 

blíží geografii. Takové popisy se obvykle nevejdou do jednoho svazku a 

pochopitelně se jimi zabývá větší počet odborníků
11

. 

Vlastivěda místní by se dala podle Zdeňka Gáby charakterizovat jako věda 

aplikovaná na určitý malý region do velikosti okresu. Nejčastější případ bývá 

vlastivěda jedné obce, přírodně omezeného území, např. Kralický Sněžník, opět 

                                                                                                                                      
Robert: Landesgeschichte, Regionalforschung, Heimatkunde und regionale 

Gesellschaftsgeschichte: Die neuere deutschsprachige Historiographie zu Mähren im 19. und 20. 

Jahrhundert. Luft, Robert. In: Dějiny Moravy a Matice moravská. Problémy a perspektivy. Sborník 

příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 24.-25. listopadu 1999 v Brně. Brno: Matice 

moravská, 2000 s. 179-198. 

9
 Stranou necháváme vývoj a hledání pojetí vlastivědy od osvícenství do 20. století, k tomu viz 

přehled např. zde: KOHOUT, Jan: Regionální historiografie na počátku 21. Století s přihlédnutím 

k regionu východních Čech. Vývoj dějepisectví na Novobydžovsku. Brno, 2013. Diplomová práce. 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. kap. 1, s. 4 – 13. Dostupné z www: 

http://is.muni.cz/th/181125/ff_m_b1/ 

Regionalni_historiografie_na_pocatku_21._stoleti_s_prihlednutim_k_regionu_vychodnich_Cech._

Vyvoj_dejepisectvi_na_Novobydzovsku..pdf. [cit. 2014-04-13]. 

10
 GÁBA, Zdeněk: Vlastivěda. In: Vlastivědný sborník Severní Morava. Šumperk: Vlastivědné 

muzeum, 2009. ISSN 0231-6323. 

11
 Historický přehled moravské vlastivědy podal Josef Skrutil v olomouckých Zprávách SLUKO 

(č. 55, 1955). Odvozuje ji od Komenského a za její hlavní milníky pokládá geografii Wolného, 

Kořistky a Československou vlastivědu z let 1929 – 1936. Později, od roku 1991, vycházela 

v Brně Vlastivěda moravská celkem ve 13 svazcích zaměřená hlavně na historii. 
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do velikosti okresu
12

. Na rozdíl od zemské vlastivědy tu místní nemusejí dělat jen 

erudovaní odborníci, ale každý bez ohledu na věk a vzdělání, každý, koho zajímá 

příroda a historie jejich obce, kdo o ní přemýšlí a bádá, i když nepublikuje. 

Důležitý je zájem a láska k věci. 

Také František Roubík o mnoho let dříve než Zdeněk Gába upozorňoval 

na nejasné a nepřesné používání pojmu vlastivěda. Tvrdil, že laickou veřejností 

bývá často zjednodušeně chápána jako „věda o vlasti, zabývající se studiem 

přírodního prostředí a kulturního díla obyvatelstva země.“
13

 

Podle Františka Roubíka se vlastivědou rozumí věda, která „zjišťuje nejen 

dnešní stav, ale i historický vývoj té které územní oblasti a jejího obyvatelstva jak 

po stránce přírodní, tak po stránce hmotné a duchovní kultury, pokud je závislý na 

přirozených podmínkách daných fyzickými podmínkami kraje.“
14

 Rozdělil tedy 

vlastivědu na zeměpisnou, zjišťující dnešní stav daného území, a na historickou, 

která studuje historický vývoj země a jejího obyvatelstva. Obě tyto části spolu 

ovšem úzce souvisejí a doplňují se výsledky příbuzných věd (archeologie, 

antropologie, genealogie, biologie, klimatologie, sociologie, atd.)
15

 Poukázal, že 

na rozdíl od dřívějších období
16

, kdy byla snaha především o vlastivědný popis 

celé země, ve 20. století se bádání obrací k monografické práci studující vývoj a 

dnešní stav menších územních celků – okresů, měst a obcí. Tvrdil, že: „v koncertu 

národního života mají míti všechny kraje možnost a příležitost uplatnit svou 

                                                 
12

 GÁBA, Zdeněk: Vlastivěda. In: Vlastivědný sborník Severní Morava. Šumperk: Vlastivědné 

muzeum, 2009. ISSN 0231-6323. 

13
 ROUBÍK, František. Příručka vlastivědné práce. Praha: Společnost přátel starožitností, 1947, s. 

6. 

14
 ROUBÍK, František. Příručka vlastivědné práce. Praha: Společnost přátel starožitností, 1947, s. 

6. 

15
 ROUBÍK, František. Příručka vlastivědné práce. Praha: Společnost přátel starožitností, 1947, s. 

10. 

16
 Roubík tvrdí, že od konce 19. století se datuje počátek národopisu, pracovní specializace, která 

je jedna z hlavních složek vlastivědného studia. Viz ROUBÍK, František. Příručka vlastivědné 

práce. Praha: Společnost přátel starožitností, 1947, s. 10. 
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osobitou melodii, nerušící přitom ovšem harmonie celkové skladby.“
17

 Kladl 

důraz na to, aby taková práce nepodléhala romantickému diletantismu, ale aby 

vysokými kritickými měřítky směřovala ke zvýšení hospodářské, sociální, mravní 

i kulturní úrovně kraje a jeho obyvatelstva.
18

 

Lubomír Kocourek vlastivědu vnímá spíše jako učení či vědění než vědu. 

Podle něj nejde jen o poznání samotné, ale o syntézu poznatků a zvláště o vztah 

ke studovanému objektu, o správné pochopení a zbudování tohoto vztahu.19 Podle 

Kocourka lze vlastivědu také chápat jako prostředek k budování nových 

kulturních center v regionu, např. soustřeďovaných kolem muzeí, galerií, archivů, 

atd.) a k vytvoření kulturních struktur, které spojují úroveň běžného života 

s úrovní vrcholných vědeckých institucí.20 

Správně pojatá vlastivěda pozoruje a zaznamenává skutečnost. Vědecké 

teorie jsou pomíjivé, přicházejí a odcházejí podle módy, ovlivňuje je ideologie. 

Avšak objektivní a pokud možno přesný popis skutečnosti – historické nebo 

společenské – tady zůstává. Má svoji cenu ještě po mnoha, mnoha letech, přestože 

byl publikován „jen“ v malém vlastivědném sborníku. 

Protože na vydávání vlastivědných sborníků se silnou měrou podílí 

regionální vlastivědná muzea, je nezbytné se alespoň stručně zmínit také o nich. 

 

1.1.1 Vlastivědná muzea 

Vlastivědná muzea jsou výrazným českým fenoménem. Tak těsné spojení 

muzeí a vlastivědy nemá ve světě obdoby. To se také odráží ve vžitém a dnes již 

oficiálním pojmenování „vlastivědné muzeum“. Stěžejním úkolem vlastivědných 

                                                 
17

 ROUBÍK, František. Příručka vlastivědné práce. Praha: Společnost přátel starožitností, 1947, s. 

11. 

18
 ROUBÍK, František. Příručka vlastivědné práce. Praha: Společnost přátel starožitností, 1947, s. 

11. 

19
 KOCOUREK, Lubomír. Historická vlastivěda. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP v 

Ústí nad Labem, 1998, s. 13. ISBN 80-7044-175-5. 

20
 KOCOUREK, Lubomír. Historická vlastivěda. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP v 

Ústí nad Labem, 1998, s. 13. ISBN 80-7044-175-5. 
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muzeí je, že jsou a musejí zůstat centry regionálního výzkumu a soustřeďovat 

kolem sebe profesionální i amatérské badatele. 

Po druhé světové válce menší muzea v důsledku vzpamatovávání se 

z válečných útrap neměla na růžích ustláno. Města měla úplně jiné priority než se 

starat o svá muzea, která tím mnohdy razantně ustoupila do pozadí zájmu. 

Také v pozdějších letech muzea nepatřila mezi preferované instituce. 

Jejich osud byl povětšinou v rukou dobrovolných pracovníků – správců muzeí. 

Hlavním úkolem správců bylo evidovat a udržovat sbírkový fond, který byl 

majetkem státu. Kromě péče o exponáty správci prováděli případné návštěvníky 

muzea a udržovali budovu v chodu. Jiná kulturní činnost nebyla nijak očekávána, 

ba dokonce ani žádoucí, pokud nepodporovala ideologii totalitního režimu. 

Současná doba již muzeím přeje více. Pracují zde odborníci, kteří se o 

muzejní fond svědomitě starají. Největšímu zájmu badatelů se obvykle těší sbírky 

historické, přírodovědecké, archeologické, etnografické, numismatické a z oboru 

dějin umění, což zpětně dokládá význam těchto sbírek pro regionální bádání. 

 

 

1.1.2 Vlastivědné kroužky a spolky 

Při mnoha muzeích pracují různé vlastivědné kroužky, které nabízejí volné 

sdružení osob se zájmem o regionální vlastivědu a jsou v této oblasti aktivně 

činní. Jejich členy bývají jednak odborníci z muzeologie, archeologie, historie a 

příbuzných oborů a jednak amatérští nadšenci. Historie některých vlastivědných 

kroužků je více než stoletá. 

Tyto vlastivědné kroužky velice napomáhaly rozvoji muzeí, obzvláště 

v dobách nepříliš přejícím muzejnictví. Aktivita kroužků zcela závisela na nadšení 

jejich vedoucích a na spolupráci členů. V náplni práce měly také pořádání různých 

výstav, přednášek a podobných kulturních akcí. Ale hlavně, v naprosté většině 

členové vlastivědných kroužků napomáhali při vydávání vlastivědných sborníků, 

či je dokonce sami zakládali. 
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Vlastivědné bádání kroužků a spolků, a z toho vyplývající publikování 

poznatků ve vlastivědných sbornících bylo závislé na politické situaci v zemi. 

V poválečných letech se na krátkou dobu této práci dařilo, avšak po únoru 1948 

došlo k další stagnaci z důvodu nezájmu tehdejšího režimu o regionální bádání. 

V této době byla také většina regionálních vlastivědných časopisů zakázána. 

Předpokládalo se, že by konfrontací s historií a publikováním vědeckých prací 

podlamovaly ideologii režimu. Veškeré publikované informace měly podporovat 

v občanech přesvědčení o hlásané ideologii. 

K mírnému zlepšení došlo v 60. letech, bohužel později období 

„normalizace“ vrátilo vše zpět.
21

 Velký důraz se kladl na dějiny dělnického hnutí 

a Komunistické strany Československa (dále jen KSČ), dějiny husitství, selské 

bouře, německou okupaci během druhé světové války. Poněkud více byla 

tolerována archeologie, posléze i folkloristika, dějiny umění a památková péče.
22

 

Po roce 1989 došlo logicky také k oživení vlastivědné práce a vlastivědných 

spolků. Vznikají spolky nové či se obnovují původní. Centrem práce se stávají 

regionální muzea a státní okresní archivy.
23

 

 

 

1.2 Specifika vlastivědných sborníků 

Vlastivědné sborníky jsou, jak jsme se zmínili v úvodu první kapitoly, 

zcela specifickým typem periodika. Jsou úzce zaměřené na vytyčený region a 

téma. Širší záběr mají práce přírodovědné. Začaly být zakládány ve dvacátých 

letech 20. století a byly součástí velkého meziválečného rozkvětu a rozšíření 

regionálních časopisů orientovaných místopisně, vlastivědně nebo etnograficky a 

                                                 
21

 KOCOUREK, Lubomír. Historická vlastivěda. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP v 

Ústí nad Labem, 1998, s. 26. ISBN 80-7044-175-5. 

22
 KOCOUREK, Lubomír. Historická vlastivěda. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP v 

Ústí nad Labem, 1998, s. 26. ISBN 80-7044-175-5. 

23
 KOCOUREK, Lubomír. Historická vlastivěda. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP v 

Ústí nad Labem, 1998, s. 27. ISBN 80-7044-175-5. 
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vycházejících v širokém názvovém rejstříku.
24

 V označování této kategorie 

periodických i neperiodických publikací převažuje v současnosti zařazení 

„vlastivědný sborník“ do pozice podnázvu hlavního titulu.
25

 

Výstižně je definoval František Roubík v roce 1948. Tvrdil, že „hlavním 

cílem vlastivědných sborníků je publikovat a popularisovat výsledky původního 

vědeckého výzkumu krajů po všech stránkách, soustavně a kriticky sledovat 

všechen kulturní život v kraji a být jeho věrným zrcadlem.“
26

 

Hlavním úkolem je podle Roubíka výzkum kraje a jeho obyvatelstva jak 

po stránce přírodní, tak z hlediska hmotné a duchovní kultury, zvláště pokud je 

závislá na přirozených podmínkách daných poměry kraje, a to jak v přítomnosti, 

tak i v jejich vývoji v minulosti. Zdůraznil, že tento výzkum se má především 

opírat o místní původní prameny. Ty se právě stávají stále důležitějším zdrojem 

poznání také pro vědecká témata širšího než jen místního významu. Mají za úkol 

přiblížit výsledky vědeckého výzkumu širokým lidovým vrstvám, což by však 

nemělo být na úkor jejich věcné hodnotě. 

Ideálně by vlastivědné sborníky měly představovat středisko kulturní a 

osvětové práce v kraji, měly by být prostorem pro uveřejňování delších 

vlastivědných článků, pro které v jiných typech tisku není prostor. Zároveň by 

měly být zdrojem poučení, které je čerpáno z výsledků výzkumu kraje.
27

 A právě 

                                                 
24

 Podle bibliografických statistik vycházelo v českých zemích mezi válkami 110 česky psaných 

časopisů zaměřených na památkovou péči a vlastivědu, z toho 9 mělo v titulu „Vlastivědný 

sborník“ a označení regionu. Německy psaných časopisů vycházelo 36.  Ke kategorii 

vlastivědných periodik bychom ale mohli volně přiřadit i další časopisy, v nichž byla hlavní náplní 

etnografie. Údaje z: KUBÍČEK, Jaromír a kol: Časopisy České republiky 1919 – 1945, (= Česká 

retrospektivní bibliografie, Řada 2 ČASOPISY, Část 2 Přehledy, rejstříky), SDRUK ČR – 

Moravská zemská knihovna, Brno 2007, s. 370 – 374. 

25
 Srov. databáze Souborný katalog ČR CASLIN, www:caslin.cz, po zadání klíčových slov 

„vlastivědný sborník“.   

26
 ROUBÍK, František a Václav ČERNÝ. Vlastivědná knížka. Praha: Zemská rada osvětová, 1948, 

s. 121. 

27
 ROUBÍK, František a Václav ČERNÝ. Vlastivědná knížka. Praha: Zemská rada osvětová, 1948, 

s. 118. 
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to je nezastupitelným úkolem vlastivědných časopisů, sborníků a publikací: 

umožnit publikování každému, kdo má co sdělit. 

 

 

1.2.1 Náplň vlastivědných sborníků 

František Roubík ve svých pracích upozornil na skutečnost, že nelze pevně 

vymezit témata, která by měl vlastivědný sborník pokrývat. Podle něj je třeba 

klást zřetel ke kraji, jeho vývoji a životu duchovnímu i hospodářskému.
28

 Roubík 

dále nastínil některá z hlavních témat, kterými by se měly sborníky zabývat. Mezi 

tato témata patří: 

 Historické prameny a informace o nich – archivy místních 

úřadů, škol, spolků a podniků, muzea, knihovny, soukromé 

sbírky, rukopisy, kroniky, atd.; 

 Přírodní poměry geografické, geologické, botanické i 

zoologické; 

 Informace o osídlení regionu a jeho historii; 

 Vývoj populace v kraji – antropologický i sociologický 

výzkum, migrace, atd.; 

 Hospodářské poměry – průmysl, obchod, vývoj cen a mezd; 

 Zemědělství; 

 Doprava a dopravní spojení, jeho vývoj; 

 Kulturní vývoj – náboženství, školství, národnostní vývoj, 

osvětové a kulturní instituce, divadlo, časopisy, hudba, 

výtvarné umění, literatura vztahující se ke kraji; 

 Národopisný výzkum – bydlení, kroje, výživa, život a práce, 

zvyky, obyčeje nářečí, lidové písně; 

                                                 
28

 ROUBÍK, František a Václav ČERNÝ. Vlastivědná knížka. Praha: Zemská osvětová rada, 1948, 

s. 121. 
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 Bibliografie literatury o kraji
29

. 

 

František Roubík přišel s návrhem, aby v každém regionálním celku 

existoval jen jediný vlastivědný sborník. Díky zaměření na větší území by bylo 

snadnější nalézt dostatek kvalitních spolupracovníků, kteří by zajistili hodnotné 

články, a také dostatek odběratelů. Zdůraznil nutnost spolupráce s odbornými 

ústavy, které se danou oblastí zabývají. Doporučil, aby se redakční rady staly 

organizátory vlastivědné práce v regionu. Vydávání sborníků by tak bylo 

promyšlenější a organizovanější. Takto kvalitní tituly by pak měly větší nárok na 

finanční i mravní podporu od regionálních institucí. Vyšší kvalita by 

zabezpečovala vyšší počet odběratelů, a tím menší finanční potíže.
30

 

V publikaci Vlastivědná knížka Roubík říká: „Všechny snahy vnésti jakýsi 

užitečný systém do tohoto vlastivědného snažení ztroskotávaly však na poznání, 

že vznik skutečně hodnotných vlastivědných sborníků pro větší regionální celky 

nelze diktovat shora, ale že musí vyplynout z poznané potřeby přímo v kraji.“
31

 

Ale i nadále ochotně radil, jak by se dala situace kolem vlastivědných sborníků 

řešit. 

 

Shrnout by se to tedy dalo asi takto: Vlastivěda je soubor přírodovědných a 

společenskovědných poznatků o vlasti, či nějaké její části - regionu. Moderní 

vlastivědu lze také chápat jako prostředek k budování nových kulturních center 

v regionu a k vytvoření kulturních struktur, které spojují úroveň běžného života 

s úrovní vrcholných vědeckých institucí. Prohlubováním získaných poznatků a 

jejich prezentaci se věnují zejména vlastivědná muzea a vlastivědné kroužky, 

které své závěry publikují ve vlastivědných sbornících. Vlastivědné sborníky jsou 

                                                 
29

 ROUBÍK, František a Václav ČERNÝ. Vlastivědná knížka. Praha: Zemská osvětová rada, 1948, 

s. 121-123. 

30
 ROUBÍK, František. K organisaci vlastivědné práce a vlastivědných sborníků. In: Časopis 

společnosti přátel starožitností: Ústřední orgán historické vlastivědy české. 1940, 48, s. 73-74. 

31
 ROUBÍK, František, ČERNÝ Václav. Vlastivědná knížka. Praha: Zemská osvětová rada, 1948, 

s. 118-119. 
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zástupci velmi specifického periodika. Nejsou klasickým časopisem, a mohou se 

vyskytovat jako periodické i neperiodické publikace. Vlastivědné sborníky se 

svým obsahem zaměřují na publikování vlastivědných poznatků, čímž přinášejí 

ucelený soubor vlastivědného bádání. 

Regionální vlastivědné sborníky měly a dodnes mají obrovský význam pro 

rozvoj bádání v regionech. Důležitý je jejich význam pro vzbuzení zájmu o 

historii kraje mezi jeho obyvateli. Umožnily a stále umožňují publikování 

výsledků regionálního bádání. Tím také vyzdvihují další jeho význam - 

seznamování veřejnosti v dané lokalitě s místní historií. Úroveň sborníků vždy 

byla různá, protože byla velmi výrazně ovlivněna především osobnostmi, které se 

na vydávání podílely, a složením redakčních rad. 
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2 Vlastivědný sborník Severní Morava 

V této kapitole se budeme podrobněji věnovat přímo vlastivědnému 

sborníku Severní Morava. Ujasníme si důvody, proč byl sborník vydáván, kdo stál 

u jeho zrodu, čemu se věnoval a komu byl určen. 

 

2.1 Vymezení regionální působnosti 

Vlastivědný sborník Severní Morava svým regionálním záběrem od 

začátku svého vydávání pokrývá poměrně velké území. 

Původní teritoriální záběr plánovaného sborníku byl určen na jižní část 

severozápadní Moravy – tedy Zábřežsko, Mohelnicko, Lošticko a zpočátku také 

Litovelsko. Jednalo se o oblast s většinou starousedlého českého obyvatelstva 

s bohatými a živými kulturními tradicemi
32

. 

V roce 1960 došlo k územním a správním reorganizacím, jež se odrazily v 

integraci muzeí v novém okrese Šumperk
33

. (Tomuto tématu se budeme ještě 

věnovat, více si řekneme v podkapitole 2.5 Vydavatel.) Tím byly vytvořeny 

výborné podmínky pro vznik Vlastivědného ústavu v Šumperku, vydavatele 

Severní Moravy. V souvislosti s tím se zájmová sféra sborníku přenesla až na 

Jesenicko, částečně také Rýmařovsko. Sborník tak pokrýval území o rozloze cca 

1948 km².
34

 

 

 

                                                 
32

 FILIP, Zdeněk: Bibliografie vlastivědného sborníku Severní Morava 1 - 50. Šumperk: Okresní 

vlastivědné muzeum, 1988, s. 3. 

33
 Zákon č. 36 ze dne 9. dubna 1960 o územním členění státu. In: Sbírka zákonů Republiky 

československé. 1960, částka 15, s. 98-100. Dostupný také z www: http://www.psp.cz/sqw/ 

sbirka.sqw?cz=36&r=1960 

34
 SPURNÝ, František a kol. Vlastivědná příručka šumperského okresu. Šumperk: Okresní 

pedagogické středisko, 1983. s. 9. 
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2.2 Historické pozadí 

Jak bylo zmíněno v první kapitole, po druhé světové válce byla menší 

muzea ve špatném stavu. V naprosto nevyhovujících podmínkách se nedalo 

pracovat a většina muzeí byla bez správce, který by pečoval o sbírkový fond. 

Přijetím funkce správce muzea znamenalo stát se dobrovolným pracovníkem, 

který bude více či méně (v závislosti na vlastní ochotě) podporovat vlastivědnou 

činnost ve městě. 

Vzhledem k politické situaci v zemi, kdy se vlády ujala Komunistická 

strana Československa, a na pozadí zkonstruovaných politických procesů na 

přelomu 40. a 50. let
35

, ve společnosti zakořenil strach a neochota cokoli podnikat. 

Veškerá výraznější aktivita byla kontrolována. 

Podobný stav byl i v Mohelnici, kdy muzeum bylo pod správou Městského 

národního výboru v Mohelnici. Muzeum bylo po osvobození po úpravách 

otevřeno v roce 1946.
36

 V roce 1949 se stal správcem mohelnického muzea 

František Hekele.
37

 Tento činorodý muž založil Spolek přátel muzea v Mohelnici. 

V rámci spolku mohli jeho členové pomáhat správci muzea, neboť jiná cesta 

tehdy neexistovala. Sešel se zde tak okruh dobrovolníků, kteří amatérsky i 

odborně pomáhali malému muzeu. V tomto období se mohelnické muzeum 

                                                 
35

 Jedním z největších a nejvýznamnějších politických procesů 50. let v Československu byl 

proces s dr. Miladou Horákovou a jejími „společníky“, zvaný „proces s vedením záškodnického 

spiknutí“. Jeho cílem přímo nebylo zbavit Miladu Horákovou a další života a svobody, jako spíše 

zastrašit celou společnost a ukázat potenciálním odpůrcům a nepřátelům, že komunistický režim je 

odhodlán bránit se všemi prostředky. Před soudním tribunálem – líčení proběhlo na přelomu 

května a června 1950 – stanuli i další činitelé, kteří byli komunistickému režimu nepohodlní a jimž 

se chtěl doslova pomstít. O spravedlivém vedení procesu nemůže být řeči, jeho tragický výsledek 

je dostatečně znám. Viz PERNES, Jiří. Moderní dějiny. Politické procesy 50. let v Československu. 

[online]. 16.10.2009, 12.2.2012 [cit. 2014-04-13]. Dostupné z www: <http://www.moderni-

dejiny.cz/clanek/file/id/116/>. 

36
 KŘUPKA, Václav. Mohelnice od roku 1945. In: Mohelnice včera a dnes. Šumperk: ONV 

Šumperk, 1973, s. 162. 
37

 KŘUPKA, Václav. Mohelnice od roku 1945. In: Mohelnice včera a dnes. Šumperk: ONV 

Šumperk, 1973, s. 162.  
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stěhovalo do jiných prostor. Po slavnostním otevření dne 5. května 1951
38

 se 

představila nová expozice, která mapovala historii města a blízkého okolí od 

prehistorie až k novodobým dějinám. Zahrnovala také přírodní památky a ty, které 

měly vztah k průmyslu v dotčené oblasti. 

Františku Hekelovi výrazně pomáhal Josef Horký a Vladimír Kapl, kteří 

jsou dnes považováni za průkopníky amatérské archeologie. Jejich nálezy 

z povrchových archeologických sběrů v okolí Mohelnice byly natolik podnětné, 

že na jejich základě byl na Mohelnicku zahájen velký systematický výzkum 

Archeologického ústavu Československé akademie věd v Brně.
39

 Tato 

pozoruhodně bohatá činnost našla pochopení jak u městských, tak u okresních i 

krajských orgánů státní správy, a tak byla pro muzejní účely zakoupena prostorná 

budova bývalého děkanství.
40

 28. srpna 1960 bylo nové muzeum slavnostně 

otevřeno
41

. Mimo jiné zde byly soustředěny archeologické nálezy z Mohelnicka. 

1. ledna 1967 se muzeum stalo součástí Vlastivědného ústavu v Šumperku
42

. 

V roce 1952 František Hekele vydal Muzejní zpravodaj, který se zabýval 

historií Mohelnice, mohelnického muzea a jeho činností. Rok na to vydal ve 

spolupráci s renomovaným odborníkem dr. Ladislavem Hosákem vlastivědný 

sborník městského muzea
43

. Pod vedením Františka Hekeleho byla rozvíjena 

ediční a publikační činnost, jejímž výsledkem bylo deset titulů vydaných v rámci 

Knižnice vlastivědného muzea v Mohelnici. 

                                                 
38

 KŘUPKA, Václav. Mohelnice od roku 1945. In: Mohelnice včera a dnes. Šumperk: ONV 

Šumperk, 1973, s. 162. 

39
 DOUBRAVSKÝ, Zdeněk. Muzeum v Mohelnici s novou stálou expozicí [ online ]. [2014-03-

16]. Dostupné z www: < http://www.muzeum-sumperk.cz/download/muzeum.pdf>. 

40
 V těchto prostorách mohelnické muzeum sídlí dodnes. 

41
 KŘUPKA, Václav. Mohelnice od roku 1945. In: Mohelnice včera a dnes. Šumperk: ONV 

Šumperk, 1973, s. 162. 

42
 KŘUPKA, Václav. Mohelnice od roku 1945. In: Mohelnice včera a dnes. Šumperk: ONV 

Šumperk, 197, s. 162. 

43
 Jedná se o: HOSÁK, Ladislav, HEKELE, František. Z nejstarších dějin Mohelnicka: Z minulosti 

města Mohelnice. Mohelnice: Městské muzeum, 1953. 
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Postupem času se rozšířil okruh zájemců o vlastivědnou činnost. V roce 

1950 v Mohelnici pracovaly kroužky Muzejní a vlastivědný, Archeologický, 

Národopisný, Přírodovědný, Výtvarný a Fotografický.
44

 Jak již bylo zmíněno 

výše, také aktivita jmenovaných kroužků zcela závisela na nadšení jejich 

vedoucích a na spolupráci jejich členů. Vedoucím Vlastivědného kroužku byl 

František Hekele a spolu se členy
45

 kroužku pravidelně pořádal vlastivědné 

přednášky s celou řadou profesionálních odborníků. 

V Lošticích vedl vlastivědný kroužek již postarší Adolf Lang, díky němuž 

byly v loštickém muzeu uspořádány sbírkové fondy a uskutečnily se příležitostné 

kulturní akce. Havelkovo muzeum v Lošticích soustřeďuje nejrůznější sbírkové 

předměty. Zastoupena je  archeologie, etnografie, numismatika, militária, 

dokumentována jsou i výtvarná díla místních umělců. Cennými jsou rovněž 

sbírkové předměty z pozůstalosti významných loštických osobností, dobové 

fotografie a pohlednice
46

. 

Okresní muzeum v Zábřeze vedl důchodce, profesor Stanislav Novotný.
47

 

Také on se snažil, aby exponáty byly vystaveny v důstojnějších prostorách, aby 

                                                 
44

 BEDNÁŘOVÁ, Hana. František Hekele a mohelnické muzeum 1949 – 1969 aneb Brány muzea 

otevřel dokořán. Moravičany, 2010. Středoškolská odborná činnost 2009/2010: obor 16 – historie. 

s. 22. 

45
 Dalšími členy kroužku byli: Josef Horký, Vladimír Kapl, Václav Křupka, Adolf Lang, Rudolf 

Tichý, Jindra Nekvasil, Jaroslav Krejčíř (mohelnický kronikář), Jaroslav Kubica (místopředseda 

MNV), František Kotrle, J. Koupil a další. Viz BEDNÁŘOVÁ, Hana. František Hekele a 

mohelnické muzeum 1949 – 1969 aneb Brány muzea otevřel dokořán. Moravičany, 2010. 

Středoškolská odborná činnost 2009/2010: obor 16 – historie. s. 22. 

46
 O organizaci. Vlastivědné muzeum v Šumperku. [ online ]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z www: 

http://www.muzeum-sumperk.cz/vm-sumperk/. 

47
 KAPUSTA, Jan. Rozpomínání po padesáti letech. Severní Morava očima zakladatelů, autorů a 

čtenářů v minulosti a dnes. In: Severní Morava. Šumperk: Vlastivědné muzeum v Šumperku, 

2007. s. 15. ISSN 0231-6323. 
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muzeum mohlo dobře plnit své vzdělávací poslání. Vystřídala ho Vanda Tůmová, 

která později přešla do Šumperka.
48

 

Do historie vydávání vlastivědného sborníku Severní Morava zasáhlo také 

šumperské muzeum. V roce 1954 Muzeum v Šumperku přešlo ze správy města 

pod Okresní národní výbor v Šumperku a stalo se Okresním vlastivědným 

muzeem (OVM).
49

 Důležitým předpokladem plnění muzejních úkolů byla 

spolupráce s Krajským vlastivědným muzeem v Olomouci, které bylo odborným 

metodickým střediskem pro Olomoucký kraj.
50

 V roce 1960 se muzeum stalo 

spoluvydavatelem vlastivědného sborníku Severní Morava.
51

 

Po územní a správní reorganizaci v roce 1960 došlo ke sloučení muzeí na 

novém šumperském okrese a k Okresnímu vlastivědnému muzeu se postupně 

připojily muzeum v Jeseníku, v Lošticích, Mohelnici a Zábřehu, což byla doposud 

samostatná městská muzea.
52

 Do správy Okresního vlastivědného muzea přešly 

také instalované objekty na území okresu – zámek Jánský Vrch v Javorníku, 

Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově a zámek ve Velkých Losinách.
53

 

V lednu 1962 vzniklo Okresní vlastivědné středisko v Šumperku, které 

převzalo veškeré úkoly muzea, ovšem jeho pracovníci kromě vlastní muzejní 

práce poskytovali i metodickou pomoc kronikářům, vedli evidenci o stavu kronik 

                                                 
48

 KAPUSTA, Jan. Rozpomínání po padesáti letech. Severní Morava očima zakladatelů, autorů a 

čtenářů v minulosti a dnes. In: Severní Morava. Šumperk: Vlastivědné muzeum v Šumperku, 

2007. s. 15. ISSN 0231-6323. 

49
 O organizaci. Vlastivědné muzeum v Šumperku. [ online ]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z www: 

http://www.muzeum-sumperk.cz/vm-sumperk/. 

50
 O organizaci. Vlastivědné muzeum v Šumperku. [ online ]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z www: 

http://www.muzeum-sumperk.cz/vm-sumperk/. 

51
 O organizaci. Vlastivědné muzeum v Šumperku. [ online ]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z www: 

http://www.muzeum-sumperk.cz/vm-sumperk/. 

52
 O organizaci. Vlastivědné muzeum v Šumperku. [ online ]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z www: 

http://www.muzeum-sumperk.cz/vm-sumperk/. 

53
 O organizaci. Vlastivědné muzeum v Šumperku. [ online ]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z www: 

http://www.muzeum-sumperk.cz/vm-sumperk/. V rámci osamostatnění okresu Jeseník k 1. 1. 1996 

se od OVM oddělilo muzeum Jeseník i zámek Jánský Vrch v Javorníku. V roce 2002 byl zámek 

ve Velkých Losinách delimitován do správy Národního památkového ústavu v Praze. 
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a zajišťovali také agendu ochrany přírody.
54

 Nově zřízená Skupina pro údržbu 

památek byla prohlášena za experimentální pracoviště státní památkové péče. V 

roce 1963 byla organizace přejmenována na Vlastivědný ústav v Šumperku a v 

roce 1978 došlo k formálnímu přejmenování Vlastivědného ústavu v Šumperku na 

Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku.
55

 

 

2.3 Počátky vydávání 

Po roce 1948 byla většina regionálních vlastivědných časopisů zastavena. 

Předpokládalo se, že by věděním a názory ohrožovaly režim. Záhy však také bylo 

jasné, že chybějí jakožto zdroj vzdělání, vztahu k rodné zemi i občanského 

uvědomování.
56

 

Několik pro věc zapálených aktivistů, kteří působili kolem vlastivědných 

muzeí, povzbudil vzrůstající zájem veřejnosti o historickou vlastivědu severní 

Moravy do takové míry, že je to přivedlo k myšlence vydat vlastivědný sborník, 

v němž by zveřejnili a hlavně popularizovali výsledky práce mnoha vlastivědných 

pracovníků. Chtěli tím částečně vyplnit mezeru ve vydávání krajových prací a 

materiálů v oboru a umožnit široké veřejnosti takto poznat historii kraje a posílit 

či upevnit vlastenectví k rodné zemi. Hlavními iniciátory při vzniku Severní 

Moravy byli členové mohelnického vlastivědného kroužku. Z nich pak především 

František Hekele, správce muzea v Mohelnici, dále Adolf Lang, správce 

Havelkova muzea v Lošticích, matrikář Jaroslav Krejčíř, profesor Václav Křupka 

a dr. Rudolf Tichý, pracovník archeologického ústavu ČSAV v Brně
57

. 
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 O organizaci.  Vlastivědné muzeum v Šumperku. [ online ]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z www: 

http://www.muzeum-sumperk.cz/vm-sumperk/. 
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 BERKOVÁ, Miluše a Zdeněk FILIP. Severní Morava - 50 let sborníku. In: Severní Morava. 
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Nadšení a obětaví vlastivědní pracovníci se seskupili pod vedením 

tehdejšího inspektora pro kulturu při zábřežském okresním národním výboru – 

PhDr. Jana Kapusty, čerstvého absolventa Filozofické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci. Ten přišel do Zábřeha na tzv. umístěnku
58

 v roce 1956.
59

 

Měl na starosti lidovou uměleckou tvořivost, vzdělávací činnost, kroniky, 

památky a muzea – a právě u jeho stolu se začali muzejníci ze Zábřeha, 

Mohelnice a Loštic scházet. Právě tito lidé chtěli prostřednictvím sborníku 

seznámit svoje spoluobčany s kulturou a skutečnými hodnotami, které tu 

zanechaly předchozí generace, a probudit v lidech zájem o historii. 

Jan Kapusta v jubilejním svazku Severní Moravy zavzpomínal na počátek: 

„S šéfy muzeí jsem se dohodl, že se pokusíme připravit časopis, který by pomáhal 

vlastivědné práci a popularizoval práci muzeí. Přizvali jsme některé zájemce, kteří 

byli ochotni se v redakční radě pracovně angažovat – vedoucího zábřežského 

vlastivědného kroužku Ctibora Lolka z kulturně zasloužilé starousedlické rodiny a 

od 2. čísla mého profesního kolegu, pečlivého kronikáře a publicistu Josefa 

Hubálka. Do čela okresního muzea za odcházejícího prof. Novotného jsme přijali 

mladou etnografku Vandu Tůmovou. Celý pokus měl oporu v mém postavení 

okresního funkcionáře jakožto redaktora. Se zaměřením sborníčku neměli jsme 

zpočátku potíže, teprve později objevily se připomínky, aby se pozornost časopisu 

obrátila k dělnickému hnutí a k současnosti.“
60

 

Nově vzniklá redakční rada začala přemýšlet jednak o formě a obsahu 

budoucího periodika a také o jeho názvu. Padaly návrhy na jméno: Z Havelkova 
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kraje, Od Pradědu k Hané, Zábřežsko, Severomoravský vlastivědný věstník, 

Vlastivědný sborník Zábřežska, apod.
61

 Nakonec se dohodli na sborníku, aby bylo 

jasné, že se jedná o soubor prací, a názvu Severní Morava, což mělo předem 

avizovat regionální záběr. 

Jan Kapusta, který Severní Moravu garantoval z pozice státního úředníka, 

zajistil prostředky z rozpočtu Okresního národního výboru, který byl určen na 

muzea, a také povolení pro vydávání. Přípravy na první číslo sborníku zabraly půl 

roku. 

Návrh na obálku vytvořil akademický malíř z Loštic Hugo Šilberský. 

Zobrazoval zátiší s keramikou z dob slovanského osídlení regionu, kterou 

archeologové nalezli na Mohelnicku. To se pro začátek jevilo jako ideální. 

Vlastivědný sborník Severní Morava začal vycházet v roce 1957. Přesně 

21. února 1957.
62

 V úvodu prvního svazku bylo napsáno: „Činnost tří čilých 

vlastivědných museí a několika vlastivědných kroužků na zábřežském okrese a 

v neposlední řadě vzrůstající zájem veřejnosti o historickou vlastivědu severní 

Moravy vedly k myšlence připravit a vydat vlastivědný sborník, který by uveřejnil 

a popularisoval výsledky práce mnoha vlastivědných pracovníků. Jím má být 

alespoň zčásti vyplněna mezera ve vydávání krajových prací a materiálů v tomto 

oboru a zvláště pak má být široké veřejnosti umožněno poznat historii kraje, jež 

posiluje a upevňuje vroucí vlastenectví k rodné zemi. Vlastivědný sborník je tedy 

určen k uveřejňování prací na náměty, mající přímý vztah k severní Moravě a 

přilehlé části Hané, přičemž mu není přisuzován úkol, aby se stal vědeckou 

tribunou, nýbrž aby náhradně plnil úkol regionálního vlastivědného časopisu, 

který by přístupnou formou, avšak věcně správně seznamoval nejširší veřejnost se 

zvláštnostmi a pamětihodnostmi kraje. Toto území poskytuje dostatek zajímavých 

a při tom různorodých námětů ke zpracování, z nichž mnohé mají význam nikoli 
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pouze regionální, nýbrž pro dějiny celého národa, a dovedou vzbudit vřelé city a 

hrdost na kraj, s jehož jménem jsou nerozlučně spojeny. 

Ve sborníku je věnována pozornost hlavně oborům společenských věd, 

přírodních věd a umění, nezapomínáme ani na ukázky umělecké tvorby lidové i 

umělé, jak minulosti, tak i současnosti. 

Je přirozené, že se redakční rada ve své práci opírala o pomoc a spolupráci 

dobrovolných vlastivědných pracovníků a přispivatelů, kterým záleží na dobré a 

solidní práci. Při rozlehlosti a různotvarosti zahrnutého území je to naprosto nutné 

a je proto vítána každá nabídnutá pomoc. 

Sborník je určen nejširšímu okruhu čtenářů; především samým 

vlastivědným pracovníkům v museích a kroužcích, zájemcům v osvětových 

besedách a jizbách, čtenářům v lidových knihovnách a samozřejmě také potřebám 

školy, a to jak učitelů, tak i žáků. Sborník nepochybně bude moci posloužit 

historikovi, který bude psát dějiny toho či onoho oboru, území. 

Čím větší okruh lidí bude vlastivědný sborník číst, tím více bude jeho 

vydání odůvodněno. Redakce“
63

 

V počátcích vydávání bylo mnohdy velkým problémem sehnat v té době 

nedostatkový papír na tisk. Papír se získával na bilanční příděl, kontrolovaný 

státním aparátem. Opět velkou měrou pomohl František Hekele, který pracoval ve 

vlčické pobočce Lukavických papíren. Papír zajišťoval pro mohelnické muzeum, 

příležitostně také pro Krajské muzeum v Olomouci či Muzeum ve Zlíně. Tímto 

způsobem vypomohl i Národnímu muzeu v Praze. Na důkaz jeho nezištné pomoci 

je dochován dopis Františka Hekeleho dr. Janu Kapustovi z 23. ledna 1957: 

„Vážený pane doktore, tak oznamuji, že účet za odebraný papír nedostanete, 

neboť je zdarma. Doufám, že se proto nezlobíte, stalo se tak v rámci krajanské 

svépomoci. Zásluhu na této akci má i Jiří Nikl, který zapomněl papír vyúčtovat a 

nyní je již pozdě, protože doklady se zničily. Jen prosím, abyste se o věci 
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nerozšiřovali. Přeji Vám ze srdce, aby zamýšlená publikace brzy vyšla tiskem a 

srdečně Vás pozdravuje…“
64

 

 

 

2.4 Tematické zaměření 

Cílem vydavatelů bylo vydávat dobré původní práce, zprávy a zajímavosti 

z dotčené oblasti psané nikoli odborným stylem, ale lidem přístupnějším, 

populárnějším. Chtěli, aby si ve sborníku každý našel, co jej osobně zajímá. Jan 

Kapusta to vyzdvihl v Kulturní kronice Nového směru, okresních vesnických 

novinách Zábřežska, kde propagoval první číslo právě vzniknuvšího sborníku 

Severní Morava: „Píše se tu např. o hradu Hoštejnu, o pobytu spisovatelky 

Růženy Svobodové v Kosově a Drozdově, o řece Třebůvce, o vztazích J. A. 

Komenského k Zábřehu, o pravěkých nálezech na Mohelnicku, o loštickém 

hrnčířství, o založení Pěveckého sboru severomoravských učitelů, je poprvé 

uveřejněno několik dosud neznámých pověstí. Vedle pěkné obálky Huga 

Šilberského je tu reprodukováno 11 fotografií, z nichž některé jsou zvláště 

zajímavé.“
65

 

Postupem času se tematické těžiště celého sborníku začalo posouvat z 

oblasti starších dějin k dějinám novějším i aktuálním otázkám současnosti. 

Projevilo se to také proměnou obálky sborníku. Původní motiv – kresba 

akademického malíře Huga Šilberského, která byla ve všech prvních deseti číslech 

stejná, jen se měnila barva podkladu pro lepší přehlednost, byla nahrazena 

obálkou podle návrhu Vítězslava Pokorného. To umožňovalo větší využití 

fotografického materiálu, který se obvykle tematicky velice úzce vztahoval 

k obsahu konkrétního čísla. První, druhá a čtvrtá strana obálky se začala využívat 
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pro fotografie a ilustrace, třetí strana se vyhradila pro zajímavé texty, které se však 

neuváděly v obsahu, takže se daly považovat za extra bonus či překvapení. 

Objevovaly se tam básně, pověsti, pranostiky, málo známé texty slavných 

spisovatelů, apod. Jak tvrdí Zdeněk Gába, 33 těchto textů z celkového počtu 81 je 

originálních, tzn., že ještě nebyly publikovány, nebo se také jednalo o první český 

překlad německých textů.
66

 

 

 

2.4.1 Koncepce sborníku 

Koncepce vlastivědného sborníku Severní Morava se za léta jeho existence 

nezměnila. Autoři se rozhodli jej rozdělit na jednotlivé sekce, a tak čtenář 

v obsahu od počátku vydávání stále nachází delší články, kratší zajímavosti, 

recenze publikací týkajících se regionu a zprávy z muzeí, galerií, zájmových 

kroužků apod. Velmi záhy se začaly publikovat různě dlouhé články o 

významných osobnostech z vlastivědy, většinou se jednalo buď o připomenutí 

důležitého životního výročí, nebo v opačném případě jako nekrolog. Obvykle se 

připojovala také alespoň částečná bibliografie jmenované osobnosti. 

 

 

2.5 Vydavatel 

Vzhledem ke spolupráci vlastivědných pracovníků z různých institucí, 

kteří se domluvili na vzniku a tvorbě nového periodika, se společným 

vydavatelem vlastivědného sborníku Severní Morava v roce jeho vzniku stala 

vlastivědná musea v Mohelnici a Lošticích a Okresní museum v Zábřeze. Redakce 

sídlila v Zábřeze, kam se zakrátko přesunula také administrativa, která byla 

původně v mohelnickém muzeu, a kde ji zajišťoval neúnavný a obětavý František 
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Hekele. Tak vyšla první tři čísla. Psal se rok 1959 a začal se připravovat svazek 

čtvrtý. 

V letech 1959 – 1960 došlo v Československu k územní a správní 

reorganizaci, čímž vzniklo sedm nových krajů, které se dále dělily na okresy.
67

 To 

se výrazně odrazilo v integraci muzeí v nově vzniklém okrese Šumperk. 

Vydavatelem sborníku se stalo Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. 

K Okresnímu vlastivědnému muzeu v Šumperku byla přičleněna muzea v 

Jeseníku, Lošticích, Mohelnici a v Zábřeze.
68

 

 

2.6 Redakce a redakční rada 

Zpočátku redakce sídlila v Zábřeze, který byl v té době okresním městem 

regionu, a bylo zde okresní muzeum. V čele redakční rady logicky nemohl stanout 

nikdo jiný než dr. Jan Kapusta.
69

 

Od čtvrtého svazku, tzn. v roce 1959, byla jak redakce, tak administrace 

přeložena ze Zábřeha do Šumperka, kde vzniklo nové centrum vlastivědného 

bádání.
70
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Redakční rada měla a stále má nelehký úkol. Musí se snažit, aby každé 

číslo sborníku soustředilo cenný materiál z oblasti vlastivědné práce, aby bylo 

kvalitní a – co je velice důležité pro další úspěšné pokračování Severní Moravy v 

budoucnosti – atraktivní pro čtenáře. 

V čele redakčních rad sborníku Severní Morava stáli: 

 1957 – 1959 dr. Jan Kapusta, 

 1959 – 1963 dr. František Spurný, 

 1963 – 1981 Jiří Filip, 

 1982 – 1986 Ing. Karel Janíček, 

 1987 – 1989 Zdeněk Přikryl, 

 1990 – 2003 dr. Miloš Melzer, 

 2004 – dosud dr. Marie Gronychová.
71

 

 

V roce 1963 nadřízené orgány rozhodly, že v čele redakční rady musí stát 

ředitel Okresního vlastivědného muzea v Šumperku.
72

 

Úřední činitelé samozřejmě neponechali nic náhodě a snažili se do 

vydávání sborníku zasahovat. Na konci 50. let tiskový dozor zajišťovali 

pracovníci sekretariátu KSČ v Šumperku, v letech tzv. normalizace
73

 ideový 
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dohled ještě zesílil. V tomto období byli zástupci okresního výboru KSČ či 

okresního národního výboru přímo dosazováni do redakční rady. Měli zajistit 

vyšší počet politicky angažovaných příspěvků a hlídat publikování článků 

nežádoucích. To se týkalo především příspěvků autorů, kteří měli po roce 1968
74

 

nějaký politický škraloup, přestože předtím patřili ke kmenovým přispěvatelům. 

Podobně jako u jiných časopisů a sborníků zakázaní autoři psali pod různými 

šiframi a pseudonymy, či si „půjčili“ jméno od ochotných přátel. Naštěstí pro 

sborník odborná kvalifikace cenzorů byla zanedbatelná, takže jejich snaha nebyla 

příliš likvidační.
75

 

V redakční radě se během padesáti let existence sborníku vystřídalo 

mnoho odborníků jak z řad zaměstnanců muzea, tak externích pracovníků 

z různých vědních oborů. Jmenovitě to byli: Josef Bartoš, Miluše Berková, Josef 

Bieberle, Zdeněk Brachtl, Jaromír Bulíček, Karel Čunderle, Miloň Dohnal, Josef 

Dostál, Zdeněk Doubravský, Ludmila Fajkusová, Jiří Filip, Zdeněk Filip, Vilém 

Fuhrman, Libuše Gallasová, Zdeněk Gába, Vladimír Goš, Marie Gronychová, 

Květoslav Growka, Ladislav Gruntorád, František Hekele, Karel Hlavsa, Ladislav 

Hosák, Miroslava Hošková, Josef Hubálek, Hana Janáčková, Karel Janíček, Jan 

Kapusta, Hana Jarmarová, František John, Stanislav Kocman, Pavel Konečný, Jiří 

Koplík, Adolf Lang, Ctibor Lolek, Miloš Melzer, Josef Matyska, Bořivoj Novák, 

Milan Novák, Stanislav Novotný, Zdeněk Přikryl, František Spurný, Vladimír 

Strnad, Alena Turková, Ivan Tuša, Miroslav Zapletal a Rudolf Zuber.
76
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2.7 Četnost vydávání 

Zpočátku vydávání sborníku mírně kolísalo. Plány vydavatelů nebyly 

naplněny. Návrh, aby se vydával vlastivědný časopis měsíčně nebo alespoň 

dvouměsíčně, byl rychle zamítnut. Pro takový počin ještě nebyly vhodné 

podmínky. Původně se tedy uvažovalo s vydáváním čtyřikrát ročně, ale skutečnost 

byla jiná. Chyběly síly a tolik potřebné finanční prostředky. 

První dva svazky byly vydány v průběhu jednoho roku, tzn. v roce 1957, 

ale již další čísla (svazky) vycházela jedenkrát ročně. Svazky 6 a 7 znovu vyšly 

v jednom roce – 1961, svazky 8 – 10 vycházely jednou za rok. V letech 1965 a 

1966 opět vyšel sborník dvakrát, ovšem následující dva roky jedenkrát. Od svazku 

č. 17 se sborník ustálil na dvou číslech ročně. Výjimkou byl rok 1972, kdy 

Severní Morava vyšla dokonce třikrát. 

 

 

2.8 Tiskárna 

První dva svazky Severní Moravy tvůrci nechali vytisknout v tiskárně 

v Olomouci. Další se už tisklo v tiskárně v Šumperku. Ovšem devátý svazek se 

výjimečně nechal vytisknout znovu v Olomouci.
77

 Od té doby se nic nezměnilo a 

stále se využívá služeb tiskárny v Šumperku. 

Střídání tiskáren je jistě i v té době poměrně zajímavá skutečnost. 

Obzvláště pak fakt, že tisk devátého svazku po několikaleté spolupráci se 

šumperskou firmou se zadal olomouckému tiskaři. Proč vydavatelé tři svazky 

nechali vytisknout v olomoucké tiskárně, se můžeme už jen domýšlet. Bylo to 

z finančních důvodů? Či snad šumperská tiskárna bylo mimo provoz? Nebo se 

jednalo o jednu z přátelských výpomocí? Bohužel, ti, kteří by nám mohli dát 

fundovanou odpověď, již nejsou mezi námi, a proto tato otázka už zůstane 

nezodpovězená. 
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3 Metodika výzkumu 

Po teoretickém seznámení se zajímavou historií vydávání, regionálním 

dosahem a počátečních nesnázích vlastivědného sborníku Severní Morava musí 

nutně přijít na řadu také praktická část. V této kapitole se blíže seznámíme 

s výzkumnou metodou, kterou jsem použila při zkoumání Severní Moravy. 

Zvolíme si také výzkumné otázky, na které by měl přinést odpovědi právě 

samostatný výzkum, jehož výsledky jsou podrobně popsány v další kapitole. 

 

3.1 Zvolení výzkumné metody 

Vzhledem k tématu diplomové práce nebylo třeba dlouze přemýšlet nad 

nejvhodnější výzkumnou metodou. Jelikož účelem práce bylo popsat tematickou 

skladbu vlastivědného sborníku Severní Morava ve zvoleném časovém horizontu, 

vybrala jsem kvantitativní obsahovou analýzu. 

Tato metoda zkoumá, jakými tématy se média zabývají a jak velký prostor 

jim věnují.
78

 Tomáš Trampota spolu s Martinou Vojtěchovskou v knize Metody 

výzkumu médií tvrdí, že charakteristické pro kvantitativní obsahovou analýzu je 

vysoká míra strukturovanosti, s čímž je spojený vysoký stupeň ověřitelnosti. 

Metoda má podle nich tu výhodu, že je přenositelná, poskytuje objektivní 

výsledky, které jsou nezávislé na svém výzkumníkovi, a výsledky, jimiž jsou 

statistické údaje, mohou být jasně a srozumitelně prezentovány v tabulkách a 

grafech.
79

 Právě proto, že obsahová analýza využívá kvantifikaci a je založena na 

statistice, zvládne zpracovat velké množství textů.
80

 Pro náš případ je výborná 
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v tom, že je schopna popsat proměnu mediálních obsahů také v delším časovém 

horizontu, v našem případě 50 let.  

Jak říká sociolog Miroslav Disman, „obsahová analýza je kvantitativní, 

objektivní analýza sdělení jakéhokoliv druhu. Obsahová analýza se může zabývat 

právě tak obsahem sdělení, jako jeho formou, autorem i adresátem takového 

sdělení.“
81

 

Obsahová analýza je výborná také v tom, že ji může provádět velmi malý 

počet týmových pracovníků, dokonce i jednotlivec, což je případ této práce. 

Kvantitativní obsahová analýza se skládá z několika základních kroků: 

1. formulace výzkumné otázky či hypotézy, 

2. výběr vzorku pro analýzu, 

3. výběr a definice jednotky měření, 

4. konstrukce kategorií obsahu, 

5. vystavení systému kvantifikace, 

6. kódování obsahů, 

7. analýza shromážděných dat, 

8. sumarizace závěrů.
82

 

Tato posloupnost však nemusí být striktně dodržena a úvodní kroky lze 

kombinovat. 

 

 

3.1.1 Stanovení výzkumných otázek 

Představme si situaci, kdy vejde do knihovny jakýkoliv čtenář a náhodně 

vezme do ruky výtisk vlastivědného sborníku Severní Morava. Pokud se alespoň 
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zběžně zajímá o dění kolem sebe a hlavně o dění v místě, kde žije, měl by jej 

teoreticky sborník zaujmout. Nezbývá než stanovit výzkumnou otázku, která ověří 

výše zmíněné. 

Výzkumná otázka č. 1 (dále jen V1): Je vlastivědný sborník Severní 

Morava schopný uspokojit i dnešního čtenáře? 

Výzkumná otázka č. 2 (dále jen V2): Dokáže vlastivědný sborník 

Severní Morava populární formou informovat čtenáře o vlastivědných 

tématech? 

Výzkumná otázka č. 3 (dále jen V3): Je cílem vlastivědného sborníku 

Severní Morava také vzdělávat? 

Výzkumná otázka č. 4 (dále jen V4): Reaguje vlastivědný sborník 

Severní Morava na aktuální dění ve společnosti? 

Výzkumná otázka č. 5 (dále jen V5): Měnily se v průběhu let vydávání 

vlastivědného sborníku Severní Morava pravidelné rubriky a typy 

příspěvků? 

 

 

3.1.2 Výběr vzorku 

V případě této diplomové práce se vzorek výzkumu nabídl sám – jsou to 

jednotlivá čísla vlastivědného sborníku Severní Morava v časovém horizontu 

padesáti let od počátku jeho vydávání, tedy rozmezí let 1957 – 2007. Jedná se o 

svazky neboli čísla 1 až 91. V roce 2007 sice vyšly svazky 92 a 93, ale právě 

svazek 92 je celý věnován svojí vlastní padesátileté historii vydávání. Je 

atypickým v celé dlouhé řadě svých předchůdců, zjednodušeně by se dalo, že je to 

sborník o vlastivědném sborníku Severní Morava. 
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3.1.3 Výběr a definice jednotky měření 

Bylo nutné si stanovit záznamovou jednotku. Jednotka měření je 

nejmenším prvkem obsahové analýzy, na kterém se zkoumají zvolené proměnné a 

jejich kategorie.
83

 

Také tento krok byl definován předem, protože v případě této práce se 

záznamovou jednotkou musely stát jednotlivé příspěvky ve sborníku. Nejdříve 

jsem předběžně prozkoumala studovaný vzorek, abych mohla stanovit obsahové 

kategorie jednotlivých proměnných. Tímto účelovým předběžným vzorkem se 

stalo v našem případě pět náhodně vybraných čísel sborníku, konkrétně svazky 1, 

27, 48, 67 a 83. 

 

3.1.4 Kategorie obsahu 

Podle sociologa Miroslava Dismana jsem si zvolila proměnné.
84

 Proměnná 

je měřená vlastnost, kterou vyjádříme konkrétní hodnotou. Disman tvrdí, že 

proměnné jsou známy ve třech druzích: 

 nominální (kvalitativní), 

 pořadové (ordinální), 

 intervalové (kardinální).
85

 

Nominální proměnné jsou ty, jejichž hodnoty se dají vyjádřit slovně. 

Pořadové proměnné se také mohou vyjádřit slovně, ale navíc u nich můžeme určit 

pořadí hodnot. A třetí – intervalové proměnné se vyjadřují pomocí čísla, u něhož 

lze přesně stanovit, o kolik je jedna hodnota vyšší než druhá. 
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V této práci jsem zvolila intervalové proměnné, které jsou vyjmenovány v 

tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 Proměnné 

 

 

 

 

 

Potom jsem si zpracovala kódovací list, do kterého jsem zapisovala 

zjištěné hodnoty jednotlivých proměnných v průběhu výzkumu. V této fázi 

probíhalo tzv. kódování. 

Jednalo se o značně časově náročnou činnost. Postupovala jsem od jedné 

měřené jednotky k druhé, tzn. od jednoho svazku sborníku k dalšímu, a vždy jsem 

zaznamenávala do kódovacího listu výsledné zjištěné proměnné. 

 

 

 

3.1.5 Kvantifikace a další postup 

K účelu kvantifikace jsem využila možnosti tvoření grafů na počítači. 

Z kódovacího listu jsem získaná data převedla pomocí programu Excel do již 

číslo proměnné téma 

1 Zprávy z muzeí a vlastivědných kroužků 

2 Dějiny 13.-15. století 

3 Dějiny 16.-18. století 

4 Dějiny 19. století 

5 Dějiny 20. století 

6 Přírodovědné články 

7 Významné osobnosti - politika 

8 Významné osobnosti - vlastivěda 

9 Významné osobnosti - společnost (kultura, sport) 

10 Archeologie 

11 Kultura a společenský život 

12 Architektura 

13 Pověsti z regionu 

14 Příspěvky politicky orientované / politika 

15 Vývoj řemesel, lidová tvořivost, manufaktury, továrny 

16 Recenze knih týkajících se regionu 
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zmíněných grafů, jejich výstupy velmi dobře a srozumitelně napomohly 

k přehledné analýze a následné definici závěrů. 
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4 Analýza vlastivědného sborníku Severní Morava 

Vlastivědný sborník Severní Morava si nyní podrobně popíšeme. Pro lepší 

přehlednost si celé sledované období padesáti let rozdělíme na skupiny po kratších 

časových úsecích – deseti letech, což znamená, že se postupně seznámíme s 

obdobími 1957 – 1966, 1967 – 1976, 1977 – 1986, 1987 – 1996, 1977 – 2006. 

Budeme si všímat především obsahové stránky, ta je pro nás stěžejní. 

Nezapomeneme však také sledovat vývoj nákladu, ceny, počtu stran. 

Jednotlivé svazky byly podrobeny obsahové analýze, kterou jsme si 

přiblížili v předchozí kapitole. 

 

4.1 Období 1957 – 1966 

V době počátků vlastivědného sborníku Severní Morava obsahovou 

analýzou bylo zjištěno následující: 

Nejdříve si názorně na grafu č. 1 ukážeme, jak vypadala náplň prvního 

svazku. Nejvíce – pět příspěvků – 20 % z celkového počtu bylo zpráv z muzeí a 

kroužků (vlastivědných či muzejních). Přesně stejný počet zaujímaly pověsti 

z regionu. Po 8 % (vždy dva příspěvky) v čísle najdeme přírodovědných článků, o 

významných osobnostech z vlastivědy, významných osobnostech ze společnosti 

(tj. spisovatelé, malíři, další umělci, ale také význační lékaři, učitelé, sportovci, 

atd.), o architektuře a o vývoji řemesel či lidové tvořivosti. Následují příspěvky 

z dějin – vždy po 4 % a z archeologie – taktéž 4 %. V tomto čísle nejsou žádné 

články o politicky význačných činitelích ani politicky orientované, dokonce ani 

žádné recenze knih týkajících se regionu. Ty se začaly publikovat až později. 

Jak lze vidět, první svazek byl koncipován tak, aby zaujal a přilákal nové 

čtenáře. Vyhnul se ožehavějším tématům z politické scény, čímž si alespoň do 

začátku pojistil klidnější tón obsahu. Jak bylo řečeno v druhé kapitole, která se 

zabývala mj. také historií vydávání sborníku, vydavatelé se příliš nesnažili 

otiskovat politicky orientované články. 
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Graf č. 1 Obsahová analýza 1. svazku   

 

Legenda: 

1 Zprávy z muzeí a kroužků 

2 Dějiny 13. – 15. století 

3 Dějiny 16. – 18. století 

4  Dějiny 19. století 

5  Dějiny 20. století 

6  Přírodovědné články 

7 Významné osobnosti – politika 

8  Významné osobnosti – vlastivěda 

9  Významné osobnosti – společnost (kultura, sport) 

10  Archeologie 

11  Kultura a společenský život 

12  Architektura / výtvarné umění 

13  Pověsti z regionu 

14  Příspěvky politicky orientované / politika 

15  Vývoj řemesel, lidová tvořivost, manufaktury, továrny 

16  Recenze knih týkajících se regionu 
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Výše popsanou legendu neboli proměnné budeme využívat i nadále, vždy 

při každé obsahové analýze jednotlivých svazků vlastivědného sborníku tak, jak 

jsme si to vysvětlili ve třetí kapitole. 

Po celé období 1957 – 1966 se na stránkách Severní Moravy čtenáři 

dozvídali mnoho zajímavých informací. Sice se některým politickým činitelům 

mohlo zdát, že počet „angažovaných“ příspěvků je příliš nízký (celkově jich bylo 

jen pouhých třináct v průběhu deseti let), zato se ke čtenářům dostalo velké 

množství příspěvků, které svou povahou nenapomáhaly rozdmýchávání 

nespokojenosti s politickou situací v zemi. Tím vydavatelé uklidnili politický 

dozor nad sborníkem. 

Patrioty jistě potěšily články o archeologickém výzkumu v regionu, který 

byl dosti významný pro ucelení znalostí o převážně pravěkém osídlení oblasti. 

Sborník se snažil oslovit čtenáře napříč spektrem všech generací. Tím, že 

přinesl na svých stránkách také regionální pověsti, mnohdy vydané vůbec poprvé, 

také hodně přilákal děti. Ale ne jen je. Obyvatelům, kteří přišli doosídlit bývalé 

Sudety, se tím jejich nový domov více přiblížil. 

Rozměry sborníku byly zpočátku 250 mm na výšku a 174 mm na šířku. Od 

11. svazku po změně grafického provedení obálky došlo také k mírnému 

zmenšení formátu na 235 x 160 mm.
86

 

Graf č. 2 přináší přehled všech příspěvků, které byly otištěny v Severní 

Moravě v letech 1957 – 1966. Řečí čísel lze vyjádřit skutečnost následovně: 

Z celkem 396 příspěvků nejvyšší počet zabírají recenze knih a publikací týkajících 

se regionu – 22,47 %, což je 89 článků. S 19,44 % (77 příspěvků) je následují 

zprávy z muzeí a kroužků. Přírodovědné články zabírají 8,08 % (32 příspěvků). 

Dějiny 16. – 18. století s 6,57 %, tedy 26 příspěvků, jsou těsně před pověstmi 

z regionu s 6,31 % s 25 příspěvky. Pak dále v pořadí jsou dějiny 20. století s 5,81 

%, které se objevily ve 23 příspěvcích. Za nimi oblíbené články z archeologie 

s 5,05 %, celkem 20 příspěvků, těsně před dějinami 13. – 15. století a vývojem 

řemesel – obojí 4,8 % (19 příspěvků). Shodně je článků o významných 
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osobnostech z vlastivědy i kultury – 3,03 %, tzn. vždy po 12 článcích. Články 

politicky orientované zabírají prostor 2,78 %, celkem jich bylo 11. Příspěvky o 

architektuře a dějinách 19. století opět shodně – 2,53 % - vždy po deseti 

příspěvcích. Z kultury a společenského života se publikovalo 9 článků, což je 2,27 

%. Nejméně se objevují články o významných osobnostech z politiky – 0,5 %, ty 

byly pouze dva za celé sledované období. 

 

 

 

4.1.1 Náklad 

Graf č. 3 ukazuje, jak se ve sledovaném období vyvíjel náklad. Křivka 

podává jasný důkaz toho, o čem byla zmínka ve druhé kapitole – počáteční 

kolísavost, neustálenost. Začínalo se s nákladem 2000 výtisků, ale již při druhém 

svazku se náklad zvedl na 2500 kusů, avšak třetí a čtvrtý svazek vyšel nákladem 

jen 1500 kusů. Od pátého do dvanáctého svazku byl náklad 2000 výtisků a první 

desetiletí vydávání Severní Moravy zakončily svazky 13 a 14 v počtu nákladu 

2300 výtisků. 
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4.1.2 Počet stran 

 

Křivka grafu č. 4 znázorňuje, jak se v průběhu prvních deseti let vydávání 

vlastivědného sborníku měnil počet stran. 

První svazek čítal pouhých 48 stran. Druhý svazek měl již stran 72. Třetí 

se čtvrtým 64 stran, pátý svazek opět 72 stran. U šestého svazku se v roce 1961 

zvýšil počet stran na 80. Tento počet vydržel až do osmého svazku. Od devátého 

svazku z roku 1963 se počet stran ustálil na čísle 88. 
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4.1.3 Cena 

Cena za jedno číslo Severní Moravy byla v roce prvního vydání stanovena 

na 5 Korun československých (Kčs). Tuto cenu si sborník udržel až do pátého 

svazku včetně. První navýšení ceny se odehrálo v roce 1961, tedy od šestého 

svazku. Tehdy čtenář za jeden svazek zaplatil 6 Kčs. V roce 1963 vyšel devátý 

svazek a opět došlo ke zdražení. Výtisk stál 7 Kčs. Tuto cenu sborník udržel do 

konce sledovaného období. Pro zajímavost – v roce 1965 stál kilogram chleba 

2,60 Kčs, kilogram mouky 3,20 Kčs, kilogram sýru Eidam 19,- Kčs.
87

 

 

 

 
 

 

 

4.2 Období 1967 – 1976 

V tomto období byl vlastivědný sborník Severní Morava již dobře 

zaveden. Každý svazek byl očekáván jak odbornou, tak laickou veřejností. Hojně 

jej využívali učitelé pro výuku, žáci z něj mohli čerpat zajímavá témata na 

                                                 
87
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referáty do hodin vlastivědy, zeměpisu, přírodopisu, občanské nauky, apod. Pod 

tlakem doby se více začalo psát o politice, především se připomínala různá výročí. 

Z obsahu krátce zmiňme, že v krátkých zprávách z muzeí a kroužků se 

např. publikovalo, jak pracoval biologický kroužek mládeže v Šumperku.
88

 

Z průzkumu vyplynulo, že je stále velký zájem o bádání v přírodě, neboť 

autoři přírodovědných prací mají velké množství témat čerpající převážně 

z jesenické fauny a flóry. Mohl zaujmout např. článek o tzv. agrárních haldách a 

valech,
89

 která podle Zdeňka Gáby neměla v Československu obdoby,
90

 nebo 

poutavý příspěvek o botanických zajímavostech horské oblasti regionu.
91

 Patrioty 

jistě potěšila zpráva o nálezu jantaru, v té době největšího na našem území.
92

 

Archeologické výzkumy nadále pokračovaly, v důsledku s rychle se 

rozvíjející novou výstavbou měst se odkrývala tajemství, která byla celá staletí 

skryta pod vrstvami zeminy a kamene. Čtenáři si tak mohli přečíst např. zajímavé 

pojednání Adolfa Langa o známých loštických pohárech.
93

 

Nárůstem politicky orientovaných příspěvků se projevil tlak funkcionářů 

KSČ na vydavatele. Musely se tak objevit např. články popisující vytvoření 

Lidových milicí,
94

 o počátcích okresního národního výboru,
95

 či znárodnění 

továren
96

 apod. 
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Sborník vycházel dvakrát ročně až na dvě výjimky. V roce 1967 vyšel jen 

svazek č. 15 a v roce 1968 svazek č. 16. Pak již opět Severní Morava byla 

vydávána dvakrát do roka. 

 

Ve sledovaném období Severní Morava na svých stránkách přinesla 

celkem 438 příspěvků. Nejvíce – 123 příspěvků – bylo recenzí knih a dalších 

publikací tematicky se týkajících regionu – 27,85 %. S velkým odstupem je 

následují přírodovědné články, které zabírají 10,73 % místa (47 článků). Těsně za 

nimi je 48 zpráv z muzeí a kroužků s 10,5 %. Další v pořadí jsou příspěvky o 

významných osobnostech z oblasti vlastivědy – 7,76 %, kterých je 34. Článků ze 

společnosti bylo celkem 28, tj. 6,39 %. Archeologie s 24 příspěvky zaujímá 5,48 

%. Politicky orientované příspěvky v tomto období se vyskytly už vícekrát než 

v minulém, celkem třiadvacetkrát – 5,25 %. O jeden méně s 5,02 % bylo 

příspěvků o význačných osobnostech z kultury. Teprve teď přicházejí na řadu 

články z historie, konkrétně dějiny 20. století – 4,79 % (21 článků). Příspěvků o 

vývoji řemesel bylo 16, tedy 3,65 %. Článků pojednávající o architektuře najdeme 

15, což dělá 3,42 %. O jeden článek méně měly dějiny 19. století – 3,2 %.  Dějiny 

16. – 18. století zabraly 2,97 % (celkem 13). Dějiny 13. – 15. století se na 

stránkách Severní Moravy objevily šestkrát – 1,37 %. Následovaly čtyři pověsti 

z regionu, kterých už bylo o poznání méně oproti minulému období – 0,91 %. 

Nejméně příspěvků – celkem tři za deset let – 0,68 % bylo o významných 

osobnostech z politiky. 
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4.2.1 Náklad 

 

Po celou sledovanou dobu, tedy svazky 15 až 32, vycházely ve 

stejném nákladu 2300 výtisků, což dokazuje křivka grafu č. 7, která je bez 

jediného výkyvu. 
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Graf č. 6 Příspěvky v letech 1967 -1976 
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4.2.2 Počet stran 

Graf č. 8 názorně ukazuje, jak se jednotlivé svazky Severní Moravy lišily 

v počtu stran. Svazek č. 15 v roce 1967 čítal 88 stran, ale již od dalšího svazku, 

tedy šestnáctého, se počet stran začal snižovat. Svazek č. 16 z roku 1968 měl 84 

stran. Následující svazky, tedy čísla 17 až 32, které vyšly v letech 1969 – 1976 

měly shodně 80 stran. 

 

 

 

4.2.3 Cena 

Křivka grafu č. 9 dokazuje, že cena za jeden výtisk byla stále stabilní, což 

jistě ocenili především jeho čtenáři. Jeden svazek Severní Moravy se dal pořídit za 

7 Kčs. 
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4.3 Období 1977 – 1986 

Vlastivědný sborník Severní Morava v tomto období přinesl 479 

příspěvků. Za celou éru vydávání sborníku to je největší číslo.  Články to byly 

veskrze zajímavé, tématy se snažil uspokojit jak své čtenáře, tak dozor 

nadřízených politických orgánů. 

První skupinu, převážně ty, kteří se zajímají o archeologii, jistě nadchl 

např. příspěvek o nálezu vzácného náhrdelníku z doby kamenné ve vesnici na 

Mohelnicku
97

 nebo články Rudolfa Tichého
98

 a Emanuela Opravila
99

 o 

neolitickém sídlišti v Mohelnici. Přírodovědné články zasvěceně popisovaly 
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přírodní zajímavosti regionu, jmenujme např. článek Bedřicha Holínka o výrech 

velkých
100

 nebo příspěvek o obojživelnících, který napsal Ivan Tuša.
101

 

Tu druhou skupinu, která se zajímala o Severní Moravu, ale z jiného 

důvodu, uspokojil např. obsáhlý článek Františka Spurného o mediálním obrazu 

Velké říjnové socialistické revoluce
102

 či osmistránkový článek Bohuslavy 

Vaníčkové o významné člence revolučního dělnického hnutí Anežce Hodinové – 

Spurné.
103

 

Ze 479 příspěvků bylo opět nejvíce recenzí – 126, což je 26,3 %. Také 

zpráv z muzeí bylo velké množství, celkem 78, tedy 16,28 %. Přírodovědných 

článků sborník zveřejnil 52, tj. 10,86 %. Hodně se psalo o významných 

osobnostech z oblasti kultury – 35 článků, což dělá 7,31 %. 30 příspěvků se 

věnovalo kultuře a společenskému životu a také vývoji řemesel – obojí 6,26 %. 

Architekturou se zabývalo 25 článků – 5,22 %. Politicky orientovaných příspěvků 

bylo 22, tj. 4,59 % z celkového obsahu. O jeden článek méně měly dějiny 20. 

století (4,98 %). 18 článků bylo věnováno význačným osobnostem, působícím na 

poli z vlastivědy – 3,76 %. Dvanáctkrát se psalo o dějinách 19. století, což je 2,51 

%. Dějiny 13. – 15. století a dějiny 16. – 18. století se shodně objevily v sedmi 

příspěvcích – obojí 1,46 %. V šesti článcích autoři pojednávali o archeologii a 

významných politických osobnostech – 1,25 %. Nejméně se psalo o pověstech 

z regionu – pouze čtyřikrát, což je 0,8 %. 
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4.3.1 Náklad 

Jak dokazuje graf č. 11, náklad si podržel tendence k poklesu z let 

minulých. Svazek 33 v roce 1977 ještě vyšel nákladem 2300 výtisků, ale již od 

svazku č. 34, jak můžeme z grafu vyčíst, klesl až na hodnotu 1800 kusů. 
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4.3.2 Počet stran 

Ačkoliv to v předešlém období vypadalo, že se počet stran ustálil, ve 

sledovaném období nastala jedna změna. Příspěvky ve svazcích č. 33 až 37 

v letech 1977 – 1979 vyšly na 80 stranách. Svazek 38 z roku 1979 měl o čtyři 

strany méně, tedy 76. Zbývající čísla v tomto období pak již měla opět 80 stran. 

Viditelné je to na grafu č. 12. 

 

 

 

4.3.3 Cena 

Křivka grafu č. 13 ukazuje, že cena jednoho svazku Severní Moravy se od 

roku 1963, tedy od devátého svazku, udržela na stejné hodnotě, tj. 7 Kčs. Jen pro 

zajímavost – v 80. letech se bochník chleba dal koupit za 4,20 Kčs, rohlík za 0,40 

Kčs, 1 l polotučného mléka za 2 Kčs. 
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4.4 Období 1987 – 1996 

S postupem let, a především ve znamení změn, mj. v souvislosti se 

změnou politické situace v zemi po roce 1989
104

, se samozřejmě vyvíjel i 

vlastivědný sborník Severní Morava. 

Pádem komunistického režimu s konečnou platností skončil také politický 

dozor nad sborníkem a cenzura.
105

 Okamžitě se to projevilo razantním poklesem 

politicky orientovaných příspěvků. Začalo se více psát o tom, co dříve bylo 

zakázané a nežádoucí. Hlad společnosti byl především po nezkreslených 

                                                 
104
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informacích. Např. v roce 1990 ve svazku č. 60 vyšel článek Václava Cikryta
106

 o 

následovníkovi Jana Palacha Janu Zajícovi.
107

 

Se svazkem č. 60, který vyšel v roce 1990, přišla další důležitá novinka. 

Sborník Severní Morava poprvé nesl číslo ISSN 0231-6323, které mu bylo 

přiděleno.
108

 

Od svazku 60 se začalo u článků do záhlaví uvádět číslo svazku a rok 

vydání Severní Moravy. 

Od 61. svazku z roku 1991 se začaly za články přidávat cizojazyčné 

stručné anotace, a to buď v jazyce německém, nebo anglickém. 

V roce 1992, konkrétně v 64. svazku se dočkal změny v kvalitě papíru. 

Sborník se začal tisknout na kvalitnější papír s větší gramáží. Papír byl pevnější a 

bělejší než v předchozích letech. 

Transformace České republiky na tržní ekonomiku se nutně musela 

projevit také v Severní Moravě. Vydavatel záhy pochopil, jaký přínos pro 

vydávání může mít placená inzerce. Tak se v roce 1993 ve svazku 66 poprvé na 

stránkách sborníku objevila reklama. Ovšem v žádném případě to nebyl necitlivý 

zásah do obsahu. Celostránková reklama firmy ČEZ na výstavbu přečerpávací 

vodní elektrárny Dlouhé Stráně a její výhody korespondovala s obsahem svazku. 

Číslo totiž přineslo článek Josefa Bartoše nazvaný Elektrárny a elektrizace 

severozápadní Moravy a Slezska před rokem 1945.
109

 Také na zadní straně obálky 

se objevil motiv spjatý s elektřinou – fotografie spínací stanice v Zábřeze. 
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V období 1987 – 1996 sborník Severní Morava přinesl svým čtenářům 

celkem 456 příspěvků. Začaly se publikovat články delšího rozsahu a úžeji 

tematicky zaměřené než v minulém období. Opět nejvíce (celkem 166) bylo 

recenzí na knihy týkající se regionu – 36,4 %. Za celé zkoumané půlstoletí je toto 

číslo největší. 69 zpráv z muzeí je druhé v pořadí – 15,13 %. Přírodovědných 

článků bylo 45, to je 9,87 % z celkového obsahu. Poměrně hodně se psalo o 

významných osobnostech z kultury – 6,8 %, což je 31 článků. Shodně se otisklo 

historický příspěvků, a to konkrétně z dějin 19. a z dějin 20. století – obojí po 4,82 

%, tedy 22 článků. O jeden méně bylo článků pojednávajících o architektuře – 

4,61 %. O vývoji řemesel se psalo šestnáctkrát – 3,51 %. Opět shodný počet měly 

příspěvky z dějin 16. – 18. století a o významných osobnostech zabývající se 

vlastivědou – obojí 14, tj. 3,07 %. Kultura a společenský život se na stránkách 

Severní Moravy ve sledovaném období objevily dvanáctkrát – 2,63 %. 

Archeologie měla zastoupení v deseti článcích – 2,19 %. Další dvojice se 

shodným výsledkem byly dějiny 13. – 15. století a politicky orientované 

příspěvky – šest, tj. 1,32 %. Jedenkrát se psalo o významné osobnosti z politiky a 

rovněž jedenkrát o regionální pověsti – 0,22 %. 
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4.4.1 Náklad 

Výše nákladu začala pozvolna klesat. Sice se od svazku 34 v roce 1977 

ještě poměrně dlouho udržel na hodnotě 1800 výtisků – až do roku 1990, kdy 

vyšel svazek 60, kterým se ukončil náklad v počtu 1800 kusů. Od dalšího čísla, 

tedy svazku 61 z roku 1991 klesl náklad na 1500 výtisků. To se udrželo pouze do 

svazku 67 v roce 1994. Další v pořadí, 68. svazek, byl opět ve znamení snížení 

nákladu, tentokrát na hodnotu 1200 kusů. Tento náklad vydržel do konce 

sledovaného období. Vše je znázorněno v grafu č. 15. 

 

 

 

4.4.2 Počet stran 

Z grafu č. 16 lze vyčíst, že svazky 53 až 66, tedy v letech 1987 – 1993, 

měly 80 stran. Svazek 67 z roku 1994 nabídl příspěvky na 78 stranách, ale 

následující čísla sborníku měla opět 80 stran. 
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Graf č. 15  Náklad v letech 1987 - 1996 
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4.4.3 Cena 

Cena za jeden výtisk Severní Moravy v předešlém období byla stabilní, 

zato v letech 1987 – 1996 doznala tří změn. První zdražení přišlo v roce 1990, a to 

ze 7 Kčs na 10 Kčs. K dalšímu stejnému nepopulárnímu, ale nutnému kroku se 

vydavatel odhodlal v roce 1993, kdy se začala Severní Morava prodávat za 15 Kč. 

Názorně to dokazuje graf č. 17. 
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Graf č. 16  Počet stran v letech 1987 - 1996 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

C
en

a 
v 

K
čs

/K
č 

 

Svazek 

Graf č. 17 Cena 1 svazku v letech 1987 - 1996 



 

56 

 

4.5 Období 1997 – 2006 

Na přelomu tisíciletí vlastivědný sborník Severní Morava dokázal, že jako 

výborně zavedená periodická publikace se umí prosadit i v době, kdy mnoho 

jiných periodik zaniklo. 

V červenci roku 1997 postihly Moravu katastrofální záplavy, a proto není 

divu, že se téma povodní objevilo také na stránkách sborníku. Ve svazku 74 

z roku 1997 se publikoval obsáhlý článek o povodních
110

, kromě fotografií přímo 

v textu, byly následky ničivé velké vody zachyceny také na obálkách svazků 74 a 

75. Celá sekce Články ve svazku č. 75 je věnována povodním, a to nejen těm 

z roku 1997. 

Svazkem 81 v roce 2001 došlo po dlouhých 36 letech k další inovaci 

obálky sborníku. Fotografie či ilustrace, které měly nějakou souvislost 

s tematickou náplní daného čísla, zůstaly i nadále, ale černá barva podkladu se 

změnila na barevnou. Jednotlivá čísla měla pak různou barvu. 

Opět změnou grafiky obálky došlo i ke změně formátu sborníku. Rozměry 

se ještě o něco málo zmenšily: 228 x 161 mm.
111

 

V sekci krátkých zpráv se pravidelně podávají informace, co všechno se za 

dobu uplynulou od posledního vydání vlastivědného sborníku Severní Morava 

přihodilo ve Vlastivědném muzeu v Šumperku a jeho pobočkách. Čtenář se tak 

dozví, kolik a jakých bylo v šumperském muzeu včetně jeho detašovaných 

pracovišť výstav, jak se rozrůstají sbírky, jaké se řeší vědecko-výzkumné práce, 

apod. 

Stále se poměrně často publikovaly články s přírodovědnou tematikou. 

Zájemce o vodní živočichy jistě zaujal článek o vzácných a ohrožených 

                                                 
110

 GÁBA, Zdeněk a Zdeněk GÁBA ml. Povodeň z července 1997 jako přírodní jev. In: Severní 

Morava. Šumperk: Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku, 1997. s. 5-30. ISSN 0231-6323. 
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mihulích.
112

 Samozřejmě se pamatovalo také na botaniku, namátkou jmenujme 

např. článek o vzácné luční populaci málo známého kruštíku.
113

 

 

V tomto období se na stránkách Severní Moravy publikovalo celkem 357 

příspěvků.  Za celou dobu je to nejmenší číslo, musíme však mít na zřeteli, že 

rozsah článků a odborných studií se prodloužil. Dalším z faktorů, které ovlivnily 

poněkud nižší počet příspěvků, je skutečnost, že v této dílčí etapě výzkumu je 

zahrnuto méně svazků než v předchozích etapách. Důvod je prostý: v roce 2006 

vyšel svazek č. 91. Další svazek v pořadí vyšel v roce 2007 jako jubilejní a svojí 

náplní naprosto vybočuje z řady. Na svých stránkách totiž stručně rekapituluje 

padesátiletou historii vydávání vlastivědného sborníku Severní Morava. 

Jak se již stalo tradicí, největší zastoupení měly recenze knih týkajících se 

regionu. Těch bylo napočítáno 135, tj. 37,82 %.  Zpráv z muzeí byl také vysoký 

počet – 49, což je 13,73 %. Přírodovědných článků se vytisklo 34, tedy 9,52 %. 

Jen o dva příspěvky méně bylo o významných osobnostech z oblasti 

vlastivědného bádání – 8,96 %. Dějiny 20. století se svými 23 příspěvky zabraly 

6,44 % z celkového počtu. Článků zabývající se architekturou se publikovalo 

rovných 20, tj. 5,6 %. O významných osobnostech z kultury a příbuzných oborů 

se psalo patnáctkrát, což zabírá 4,2 % obsahu. Po třinácti příspěvcích měly shodně 

články ze společenského života a popisující vývoj řemesel – 3,64 %. Archeologie 

se jako stěžejní téma objevila v deseti příspěvcích, tj. 2,8 %. Pětkrát si čtenáři 

mohli přečíst informace z dějin 13. – 15. století – 1,4 %, čtyřikrát z dějin 16. – 18. 

století a z dějin 19. století, což odpovídá 1,12 %. Vůbec se nepsalo o významných 

politických osobnostech, stejně tak se neobjevily ani politicky orientované 

příspěvky, což plně odpovídá době a situaci v České republice. V tomto období se 

také nezveřejnila žádná pověst z regionu. 

                                                 
112

 TUŠA, Ivan. Výskyt mihulí na Šumpersku. In: Severní Morava. Šumperk: Vlastivědné 
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4.5.1 Náklad 

Jak ukazuje křivka grafu č. 19, za sledované období náklad pokles celkem 

třikrát. Poprvé spadl z 1200 kusů na 1000 kusů v roce 1997 ve svazku 74. Tato 

hodnota vydržela další čtyři svazky. Ale již 79. svazek z roku 2000 vyšel 

nákladem 800 kusů. Aby nehrozila remitenda a muzeum zbytečně nezatěžovalo 

svůj rozpočet, vydavatel se rozhodl v roce 2004 k dalšímu snížení nákladu. 

Svazek č. 88 vyšel nákladem 700 výtisků. 
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Graf č. 19  Náklad v letech 1997 - 2006 
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4.5.2 Počet stran 

Již jsme si zvykli, že vlastivědný sborník Severní Morava mívá počet stran 

až na jednotlivé výjimky 80. Stejně tak je tomu i v právě sledovaném období. Od 

počátku až téměř do konce sborník vycházel na 80 stranách, jen svazek č. 91 jich 

měl 88, jak ukazuje křivka grafu č. 20. 

 

 
 

 

4.5.3 Cena 

Nyní se podíváme, jak se měnila cena za jeden svazek sborníku. První 

svazek ve sledovaném období, svazek č. 73 z roku 1997, se dal pořídit ještě stále 

za 15 Kč, ale již další byl dražší o 5 Kč. Křivka grafu č. 21 dokazuje, že se 

vydavatel snažil udržet cenu za výtisk co nejdéle. Ovšem v důsledku zvyšování 

cen papíru a dalších zdražování se v roce 2005, konkrétně svazkem 90, ukončila 

etapa dvacetikorunového výtisku. Svazek 91 v roce 2006 se prodával za 30 Kč. 
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Graf č. 20 Počet stran v letech 1997 - 2006 
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5 Výsledky výzkumných otázek 

Na začátku výzkumu jsme si stanovili pět otázek, na které jsme hledali 

odpověď na stránkách vlastivědného sborníku Severní Morava.  

Na výzkumnou otázku č. 1, která zněla „Je vlastivědný sborník Severní 

Morava schopný uspokojit i dnešního čtenáře?“, je odpověď ANO. 

Zdůvodnění: Autoři Severní Moravy se stále snaží o takovou tematickou 

náplň sborníku, která může zaujmout relativně velký okruh potenciálních čtenářů. 

Sborníky se nejen prodávají přímo ve Vlastivědném muzeu v Šumperku, ale také 

na jeho detašovaných pracovištích,
114

 půjčují se v knihovnách a lze využívat i 

nová elektronická média, která také poskytují širokou škálu možností se o 

sborníku dozvědět více podrobností, takže čtenáři si vždy k nim mohou najít 

pohodlnou cestu – např. na webovém portálu Vlastivědného muzea v Šumperku 

pravidelně o sborníku píší.  

Je však nutno stále brát zřetel na skutečnost, že odpověď na V1 vychází 

z obsahové analýzy konkrétních svazků sborníku. Fundovanější odpověď by 

poskytlo např. dotazníkové šetření, což ale nebylo předmětem této práce.  

 

Na výzkumnou otázku č. 2, která zněla: „Dokáže vlastivědný sborník 

Severní Morava populární formou informovat čtenáře o vlastivědných tématech?“, 

je odpověď ANO. 

Zdůvodnění: Publikované příspěvky ve sborníku sice píší vědečtí 

pracovníci, ale v souladu se záměrem zakladatelů sborníku se v naprosté většině 

snaží o populární výklad, kterému nechybí poutavost a daří se jim vyhýbat 

strohému vědeckému stylu plného výčtu dat. Pokud jsou použity tabulky či jiné 

přehledy, jsou vždy jasné, srozumitelné a koncipované tak, aby upoutaly 

pozornost čtenáře a nenudily. 
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Na výzkumnou otázka č. 3, která zněla: „Je cílem vlastivědného sborníku 

Severní Morava také vzdělávat?“, je odpověď ANO. 

Zdůvodnění: Čtenáři si prostřednictvím Severní Moravy rozšiřují obzory 

svého vědění. Mohou si prohloubit znalosti či si je upevnit. Zcela nepochybně 

mohou jednotlivé články pomoci při výuce k lepšímu pochopení probírané látky, 

např. v přírodopise, zeměpise, občanské nauce. Jsem přesvědčena, že to platí 

nejen pro základní školy, ale také pro školy střední. Články mají bohatý 

poznámkový aparát, ve kterém autoři citují své zdroje a odkazy, jež mohou být 

využity v případném dalším vědeckém studiu. 

Severní Morava v žádném případě netrpěla nedostatkem kvalitních 

odborných příspěvků. 

Josef Bartoš se v 51. svazku zamýšlel nad vyšlými svazky a činnost 

Severní Moravy zhodnotil následovně: „Za nejzávažnější přednost Severní 

Moravy považuji její zaměření na široky okruh čtenářů při dodržení vysoké 

kvality všech příspěvků. Vím z vlastní zkušenosti, že tento časopis je se zájmem 

čten v mnoha rodinách a zároveň sledován i celou řadou odborníků. … Časopis 

tak představuje nejen důležitý orgán odborný, ale i významný faktor ideově 

výchovný, který vhodně seznamuje čtenáře s krajem, v němž žijí a pracují…“
115

                   

 

Na výzkumnou otázku č. 4, která zněla: „Reaguje vlastivědný sborník 

Severní Morava na aktuální dění ve společnosti?“, je odpověď ANO.  

Zdůvodnění: Tím, že sborník vychází dvakrát ročně, samozřejmě dochází 

k časové prodlevě, ale přesto se snaží v rámci svých možností pružně reagovat na 

nejnovější události. Nejpádnější důkaz o rychlé reakci na aktuální dění přinesly 

svazky č. 74 a 75, které svým tematickým obsahem reflektovaly na katastrofální 

povodně v roce 1997, jež postihly prakticky celé území teritoriálního záběru 

sborníku.    
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Na výzkumnou otázku č. 5, která zněla: „Měnily se v průběhu let vydávání 

vlastivědného sborníku Severní Morava pravidelné rubriky a typy příspěvků?“, je 

odpověď NE. 

Zdůvodnění: Jak vyplynulo z výzkumu, koncepce sborníku se za padesát 

let svojí existence nezměnila. V obsahu jsou stále články, zajímavosti, recenze a 

zprávy. Nejdříve jsou zařazeny články. Ty jsou delší, několikastránkové. Ke konci 

sledovaného období se začaly publikovat hodně obsáhlé články, čímž se zmenšil 

prostor pro ostatní příspěvky. Zajímavosti nejsou tak obsáhlé, bývají většinou 

v rozmezí strany až dvou. Následují recenze publikací, které se týkají regionu. Ty 

jsou dvojího druhu. Jedny jen popisují knihu a stručně o ní informují, jiné ji 

zkoumají podrobně a navíc ji také hodnotí. Na závěr každého svazku sborníku 

jsou různě dlouhé zprávy z muzeí, výstavních galerií, archivů, zájmových kroužků 

pracujících při muzeích. Také se tu velmi často objevovaly příspěvky, které 

připomínaly význačné osobnosti zabývající se vlastivědnou prací, většinou při 

příležitosti jejich významného životního jubilea nebo naopak při jejich zesnutí.  
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Závěr 

V této diplomové práci jsem se zaměřila na vlastivědné sborníky, a to 

jmenovitě vlastivědný sborník Severní Morava. Práce měla za cíl seznámit s 

historií sborníku, s charakteristikou tohoto typu periodika, poukázat na specifika, 

kterými se sborník odlišuje od jiných časopisů. 

Na začátku jsme si objasnili pojem „vlastivěda“, co obnáší práce 

vlastivědných pracovníků, o čem se píše všeobecně ve vlastivědných sbornících. 

Vlastivědných sborníků vycházelo po celém území České republiky větší počet, 

orientovaly se na jednotlivé regiony. Vždy měly a dodnes mají obrovský význam 

pro rozvoj bádání v regionech, pro vyburcování zájmu o historii kraje mezi jeho 

obyvateli. Umožnily a stále umožňují publikování výsledků regionálního bádání a 

zároveň seznamovaly veřejnost s místní historií. V tom tkví také další 

neocenitelný význam těchto vlastivědných sborníků – seznamují veřejnost v dané 

lokalitě s místní historií. 

Druhá kapitola práce se věnovala přímo vlastivědnému sborníku Severní 

Morava. Připomeneme si nyní nejdůležitější body. Vlastivědný sborník Severní 

Morava začal vycházet v roce 1957. Založilo jej několik nadšených a především 

obětavých vlastivědných pracovníků z městských muzeí v Mohelnici a Lošticích a 

Okresního muzea v Zábřehu, jmenovitě František Hekele, Ctibor Lolek, Adolf 

Lang, Stanislav Novotný a Josef Hubálek za redakčního řízení Jana Kapusty. Tím 

se také vytyčilo teritorium na jižní část severozápadní Moravy, tzn. Mohelnicko, 

Zábřežsko a Lošticko. Později se tematický záběr sborníku rozšířil na celý 

šumperský okres. Tedy region, kde se po druhé světové válce zásadně změnilo 

složení obyvatelstva z hlediska národnosti. 

Vlastivědný sborník Severní Morava přinášel čtenářům od svého prvního 

svazku příspěvky ze všech oborů vlastivědné činnosti, ze společenských i 

přírodních věd.  

Ve všech rubrikách, v podrobnějších a obsáhlejších článcích, drobných 

vlastivědných zajímavostech, ve zprávách i recenzích knih týkajících se regionu 

sborník Severní Morava vždy usiloval o populární výklad tak, aby jej mohlo 
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přijmout co nejširší publikum čtenářů, ale současně se snažil o vysokou odbornou 

kvalitu všech příspěvků. 

Rozměry vlastivědného sborníku Severní Morava se v průběhu let měnily 

jen nepatrně. Výška se pohybovala v rozmezí 250 – 223 mm, šířka v rozmezí 174 

– 160 mm. Na počátku vydávání byla Severní Morava největší a postupně se 

zmenšovala. 

Koncepce sborníku se za léta existence nezměnila. Čtenář v obsahu stále 

nachází články, zajímavosti, recenze a zprávy. Články a zajímavosti se od sebe 

mnoho neliší, jen svojí délkou – články jsou obsáhlejší. 

Obálka zpočátku neplnila žádnou jinou funkci navíc, po deset čísel měla 

stejný motiv, jen se měnila barva podkladu. Autorem grafického návrhu 

znázorňujícím staroslovanskou keramiku byl akademický malíř Hugo Šilberský. 

Tento motiv se úzce pojil s původním obsahem sborníku, který se více zaměřoval 

na archeologii, protože v té době se velmi rychle rozvíjela amatérská archeologie. 

Region, který Severní Morava teritoriálně pokrývala, byl v pravěku poměrně 

hustě osídlen, o čem archeologické vykopávky podávaly pádný důkaz. Od 11. 

svazku se změnila tvář obálky, podle grafického návrhu Vítězslava Pokorného se 

začala využívat celá plocha obálky včetně záložek. Další inovací obálka prošla 

v 81. svazku, kdy se černý podklad změnil na barevný a stejně tak černobílé 

fotografie a ilustrace se oděly do barev. 

První, druhý a devátý svazek vytiskla tiskárna v Olomouci, ostatní tiskárna 

v Šumperku. 

Ve třetí kapitole jsme se seznámili s výzkumnou metodou, kterou jsem 

použila při praktické části práce. Jednalo se o kvantitativní obsahovou analýzu. 

Čtvrtá kapitola už přímo zkoumá jednotlivá čísla vlastivědného sborníku 

Severní Morava, nebo chcete-li jednotlivé svazky, jak díly pojmenovali sami 

autoři. 

Náklad sborníku se léty také měnil. První číslo vyšlo nákladem 2000 

výtisků, v průběhu let se náklad navýšil až na 2300 výtisků, ale později se 
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postupně začal snižovat až na číslo 700 kusů
116

, což vyplynulo z tehdejší situace. 

Hrozila remitenda a muzeum by muselo ze svého rozpočtu stále více náklad 

dotovat. Graf č. 22 pokles nákladu výstižně dokazuje. 

 

 

 

Počet stran zpočátku mírně kolísal, ale nakonec se ustálil až na občasné 

výjimky na 80 stranách.
117

 Názorně to popisuje graf č. 23. 

 

 

                                                 
116

 Tento náklad vydržel až do současnosti. 

117
 Také počet stran přetrval do současnosti na 80. 
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Logicky s vývojem cen všech tiskovin se měnila také cena vlastivědného 

sborníku Severní Morava. Z 5 Kčs na počátku vydávání se cena vyšplhala na 30 

Kč
118

 u posledního svazku ve sledovaném padesátiletém období. Celé období 

padesáti let je znázorněno v grafu č. 24. 

 

 

 

Od roku 1990, konkrétně od svazku 60, Severní Morava používá kód 

ISSN. 

Od svazku 60 v roce 1990 se začalo u článků do záhlaví uvádět číslo 

svazku a rok vydání Severní Moravy. 

Od 61. svazku z roku 1991 se začaly za články přidávat cizojazyčné 

stručné anotace, a to buď v jazyce německém, nebo anglickém. 

Na stránkách sborníku se objevila také reklama. Poprvé v roce 1993 

(svazek č. 66) a měla spojitost s obsahem sborníku. 

Vydavatelé Severní Moravy se od počátku potýkali nejen s takovými 

zásadními problémy, jako kde sehnat papír pro tisk sborníku, ale daleko více je 

sužovaly potíže z dnešního pohledu již těžce pochopitelné – politický dozor, který 

kontroloval, aby se tisklo jen to, co bylo pro tehdejší politický režim žádoucí. To 

                                                 
118

 V současnosti se dá vlastivědný sborník Severní Morava pořídit za 50 Kč. 
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se změnilo po roce 1989, kdy po pádu komunistického režimu došlo i ke zrušení 

cenzury ve sborníku. 

Za padesát let existence vlastivědného sborníku se na 7260 stranách 

publikovalo úctyhodných 2241 příspěvků. Tabulka č. 2 přináší konečné součty 

příspěvků podle jednotlivých kategorií. 

 

Tabulka č. 2 Počet příspěvků 

Téma Počet 

Zprávy z muzeí a kroužků 332 

Dějiny 13. – 15. století 45 

Dějiny 16. – 18. století 67 

Dějiny 19. století 67 

Dějiny 20. století 116 

Přírodovědné články 222 

Významné osobnosti – politika 15 

Významné osobnosti – vlastivěda 116 

Významné osobnosti – společnost (kultura, sport) 121 

Archeologie 75 

Kultura a společenský život 94 

Architektura / výtvarné umění 96 

Pověsti z regionu 34 

Příspěvky politicky orientované / politika 65 

Vývoj řemesel, lidová tvořivost, manufaktury, 
továrny 

98 

Recenze knih týkajících se regionu 678 

 

Pracovníci Vlastivědného muzea v Šumperku uspořádali na oslavu 

padesátiletého jubilea sborníku putovní výstavu o jeho historii, nazvanou „Severní 

Morava – 50 let historie sborníku 1957 – 2007“. Jak poznamenala autorka výstavy 

a současně výkonná redaktorka sborníku Miluše Berková, „výstava samotná měla 
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být také reklamou pro časopis, který chce především svou kvalitou a atraktivitou 

příspěvků získávat nové čtenáře a spolupracovníky.“
 119

 

Skupinka dobrovolných muzejníků dokázala založit vlastivědný sborník, 

který se ani v nelehkých dobách nestal jasným prostředkem politické agitace. 

Zůstal pravdivým vypravěčem příběhů z kraje bohatého nejen historií, ale i 

přírodními památkami, a dozajista patří mezi nejcennější zdroje při studiu 

regionu. 

Jak poznamenal 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel 

Horák v úvodu jubilejního svazku vlastivědného sborníku severní Morava, přínos 

sborníku je neocenitelný také proto, že vytvářel specifické kulturní tradice 

v regionu, který se po roce 1945 nově osídloval. Tím nesloužil jen k předávání 

poznatků ze šumperského regionu, ale také jako prostředek k budování vztahu 

obyvatel k místu jejich života.
120

 

Je důležité, že obsáhlý a cenný materiál, který byl obětavě shromažďován 

usilovnou prací celé řady odborníků i amatérských vlastivědných pracovníků 

v průběhu padesáti let, nezapadl bez užitku, ale je stále dostupný a prospěšný i 

budoucím generacím. Je chvályhodné, že se neustále pokračuje v jeho vydávání a 

že i mladé generace zájemců o přírodu, dějiny a současnost rodného kraje mohou 

využívat tento sborník. 
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Summary 

In this diploma thesis I focused on the anthologies of national geography 

and history, namely the anthology North Moravia. The aim of the thesis was to 

introduce the history of the anthology, the characteristics of this type of a journal 

and to refer to the specifics which differentiate the anthology from other journals. 

At the beginning it was clarified what the term “national geography and 

history” means, what it takes to work as a national geographer and historian, what 

the content of these anthologies is about. Geographical-historical anthologies were 

published in larger numbers all over the area of today´s Czech Republic. They 

were oriented on the individual regions. They always had, and still do, a great 

significance for development of research in the regions, for rousing interest in the 

region history among its inhabitants. They also enabled, and still do, to publish 

results of regional research and as well they introduced a local history to the 

public. This is also other, invaluable significance of these geographical-historical 

anthologies - in a given area they introduce its local history to the public. 

The geographical-historical anthology North Moravia started to be 

published in 1957. It was founded by several enthusiastic and especially dedicated 

workers in the field of geography and history from museums in Mohelnice, 

Loštice and from Distric museum in Zábřeh. By this it was also defined the 

territory – the south part of northwest Moravia, i.e. the area of Mohelnice, Zábřeh 

and Loštice. Later the thematic range of the anthology widened to the whole 

district of Šumperk. Thus the district where the population composition changed 

fundamentally after WW2, regarding the nationality. 

The geographical-historical anthology North Moravia brought to its 

readers, from its first issue, contributions from all areas of historical and 

geographical activities, social and natural sciences. 

In all columns, in detailed and extensive articles, minor interesting facts, in 

reports and reviews of books concerning the region, the anthology North Moravia 

always tried to give a popular form of presentation so the widest audience possible 
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could accept it (and comprehend). But at the same time it made an effort to 

maintain high professional quality of all contributions. 

The group of voluntary museologists managed to establish geographical-

historical anthology which did not serve as means of political agitation, even in 

hard times. It remained the truth teller of the stories from the region rich not only 

in its history, but also in its natural monuments and surely it belongs to the most 

valuable sources when studying the region. 

In the course of 50 years of its existence respectable 2241 contributions 

were published on 7260 pages. 
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Prameny 

Severní Morava: vlastivědný sborník. Vydavatel: Zábřeh: Okresní vlastivědné 

museum, 1957 – 1959; Šumperk: Vlastivědný ústav v Šumperku, 1959 – 1978; 

Šumperk: Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku, 1979 – 2003; Šumperk: 

Vlastivědné muzeum v Šumperku, 2003 – dosud. ISSN 0231-6323. Místo uložení 

a studia: Městská knihovna Mohelnice, Muzeum Mohelnice, Vlastivědné muzeum 

v Šumperku. 
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Příloha č. 14/1: Fotografie na obálce se vztahovaly k článkům konkrétního 

svazku (obrázek) 

Příloha č. 14/2: Fotografie na obálce se vztahovaly k článkům konkrétního 

svazku (obrázek) 

Příloha č. 15/1: Články doprovázely fotografie (obrázek) 

Příloha č. 15/2: Články doprovázely fotografie (obrázek) 

Příloha č. 16: Ukázka příspěvku v rubrice Zprávy (obrázek) 

Příloha č. 17: Ukázka příspěvku v rubrice Zajímavosti (obrázek) 

Příloha č. 18: Obálka ze závěru sledovaného období (obrázek) 

Příloha č. 19: Kódovací listy (tabulka) 

 

 

 

 


