
Zachování paměti - podpora zpracování témat regionálního významu. 

Jitka Jonová 

Regionální dějiny představují jeden z tématických oborů historie. Tzv. velké 

dějiny jsou běžně studovány a je jim věnováno mnoho publikací. Zároveň však jej 

zřejmé, že jsou tvořeny konkrétními lidmi a událostmi. A právě tyto velké dějiny mají 

vliv na jednotlivé regiony.1 Jednotlivé obce měly (a mají) své kronikáře, existují 

tiskoviny mapující život v regionu, které mohou být dobrým zdrojem informací. 

V dnešní době se regiony snaží poukázat na svoje specifika (prezentace zvláště za 

účelem podpory turistického ruchu, u příležitosti výročí konkrétní obce apod.). Proto 

se také objevuje určitá poptávka po dějinách regionů, jednotlivých obcí, oblastí apod. 

Městské či obecní úřady osloví konkrétní badatele k napsání dějin obce.2 Některá 

dílka (drobné brožury) jsou určena nejširší (spíše) neodborné veřejnosti, ale vznikají 

také práce, které využije i odborná veřejnost. Nejedná se však jen o „celé“ dějiny obcí 

či regionu, může to být přiblížení historické události či osobnosti regionálního 

významu. 

 

Pokud se zaměříme na dějiny 20. století, můžeme vnímat jako velmi cenný 

zdroj vzpomínky žijících pamětníků.3 Vymíráním pamětníků se často vytrácí 

vzpomínky na události zvláště regionálního významu. Z pohledu "velkých dějin" 

zůstávají často nepovšimnuty, což je škoda, protože konkrétní příběhy jsou pro 

širokou veřejnost zajímavější.4 Na druhou stranu existují místní badatelé, kteří se 

snaží regionální témata zpracovávat, pořizují rozhovory s pamětníky, sbírají 

dokumentární materiály. Výsledkem jsou často alespoň články v periodicích či drobné 

publikace. Problém u těchto badatelů však může představovat absence historického 

školení. Není příliš reálné vyžadovat, aby každý kdo píše alespoň trochu historickou 

publikaci, měl historické školení, zvláště pokud si sám autor (na rozdíl od čtenáře) 

                                                 
1 K otázce vymezení regionů a jejich pojetí srov. např. Martínek, Libor, Region, Regionalismus a regionální 
literatura, Opava, 2007. 
2 Stručné zhodnocení srov. Kaňák, Bohdan, Koudela, Miroslav, Nápady autorů regionální literatury. Střední 
Morava, 5/1997, s. 124-127. 
3 Existuje množství memoárové literatury (různé kvality a úrovně), a to samozřejmě i pro období starší než 20. 
století. Tato díla mohou být velmi cenným pramenem, ale odpovídají pouze na ty otázky, na které chtěl 
konkrétní autor odpovědět, není zde možnost dotazu na další skutečnosti apod. V tomto ohledu má rozhovor 
s pamětníky četné výhody, avšak nezaručuje dokonalejší informace (přirozené zapomínání, neochota zodpovídat, 
ale také subjektivní pohled pamětníka). K problematice orální historie srov. Vaněk, Miroslav a kol., Orální 
historie: metodické a „technické“ postupy, Olomouc 2003. 
4 K tomu srov. Petráš, Jiří a kol., Příběh je základ-- a lidé příběhy potřebují--, aneb, Teoretické a praktické 
aspekty orální historie, České Budějovice 2010. V tomto sborníku z konference se nacházejí příspěvky k níže 
zmíněným tématům, nebude tedy na ni již dále odkazováno. 



takové ambice nečiní. Na druhou stranu pokud se jedná o publikace, které jsou 

dlouhodobě dopředu plánovány, stálo by za to pokusit se o zvýšení jejich odbornosti.5 

V tomto ohledu představuje určitou možnost i větší zapojení studentů 

historických věd a příbuzných oborů do zpracovávání regionálních témat. Určitým 

způsobem se tato témata sama nabízejí, vždyť témata „velkých dějin“ jsou často nad 

možnosti bakalářských, diplomových, natož seminárních prací. Autor tak získává 

výhodu domácího prostředí a zároveň má možnost uplatnit své odborné znalosti. Na 

rozdíl od všeobecně známých témat může skutečně přinést nějaké nové poznatky. 

Toto je sice známá skutečnost, ale neškodí ji připomenout. Samozřejmě to 

neznamená, že by se měly jako témata prací opomíjet světové dějiny či obecně známé 

události či osobnosti. 

Regionální témata tak mohou být nejen vhodnými pro kvalifikační práce, ale 

výsledky těchto prací se mohou stát základem či mohou být využita při tvorbě 

materiálů o regionálních dějinách. Nabízí se tak nejen praktické využití zpracovaného 

tématu, ale také možnost jeho popularizace. Náklady na vydání drobné brožury (či 

příležitostných letáků) o konkrétních událostech či osobnostech jsou relativně 

přijatelné (zvláště pokud má obec finanční prostředky určené na propagaci). Navíc se 

nemusí jednat jen o publikace „v papírové formě.“  

V dnešní době má téměř každá obec své webové stránky, kde se zpravidla 

nachází i odkaz věnovaný historii. V tomto případě se nemusí jednat ani o nijak 

rozsáhlá hesla či články. Velké oblibě se těší např. fotografické srovnání „dříve – 

nyní“, kde se nabízí i možnost zapojení „neodborné“ veřejnosti (získávání starých 

fotografií, ale také vzpomínky na růžné další okolnosti dobových událostí). V daném 

případě už to není jen odborná heuristika, ale také popularizace daného tématu. 

Zapojení širší veřejnosti evokuje poznání, že dějiny nejsou jen něčím vzdáleným, ale 

že každý region má svoji historii, historické osobnosti, které sice nemusí být 

všeobecně známé, ale mají význam právě pro daný region.  

V každém regionu zanechala historie nesmazatelné stopy. Můžeme zmínit 

např. osobnosti místního významu – drobná šlechta, komunální politici, umělci 

regionálního významu a další. Ale i tito mohli zasáhnout do „velkých dějin“ (mohli 

mít účast na významnějších událostech, byli v písemném či osobním přátelství 

se známými osobnostmi apod.) ač je to třeba málo známo. 

                                                 
5 Jinak může nastat situace, že bude investováno do ne příliš zdařilé publikace, ačkoliv by mohlo být napsáno a 
vydáno kvalitnější dílo (které pak po svém případném vzniku není za co vydat.). 



Již zmíněné 20. století nabízí mnoho dalších tématických okruhů. Skoro 

v každé obci bývají památníky padlých z obou světových válek. Představují však spíše 

seznam nic neříkajících jmen. A přece ještě jsou tací, kteří znají ze vzpomínek o koho 

se jedná, je škoda, že jejich vzpomínky nejsou často zaznamenány. Pokud v budoucnu 

bude někdo mapovat osudy padlých, bude tak závislý pouze na písemných záznamech 

a ty mohou být dosti torzovité. 

Zatímco k událostem první poloviny 20. století už se s pamětníky zpravidla 

nesetkáme, pro události po roce 1945 (resp. 1948) jsou stále ještě mezi námi. Je 

obdivuhodné, kolik je jich ochotno ještě stále prezentovat svoje tak často bolestné 

vzpomínky. Od roku 1989 a událostí s ním spojených uplynulo již více než 20 let. 

Mladší generace (a nejen ona) si ani neumí představit jak se zde žilo před rokem 

1989.6 Své vzpomínky veřejně (často ve školách) předávají političtí vězni či jinak 

perzekuované osoby.7  

V tomto ohledu se nabízí široké pole výzkumu. A nemělo by se jednat o 

„účelové bádání“. Doba před rokem 1989 nebyla jen o politické perzekuci, zajímavý 

bude zcela jistě i pohled těch, kteří měli v té době významnější postavení8 či naopak 

představovali „většinovou masu,“ která se do politických záležitostí (raději) příliš 

nevměšovala. Záleží jen na tom, kdo bude ochoten své vzpomínky sdělit a zda je 

nebude příliš záměrně zkreslovat. 

Zde je také možnost spolupráce s místními kronikáři a dalšími osobami 

zaměřujícími se na dějiny místní obce. Tito mohou poskytnout mnohé zajímavé 

nashromážděné materiály, které nejsou jinde dostupné. S ohledem na skutečnost, že 

nemusí mít odborné teoretické znalosti by mohli být opomíjeni. Někteří své 

nedostatky v teorii překonávají velmi solidními praktickými znalostmi. 

Na úrovni regionů jsou také některá opomíjená témata. Zatímco zájem o 

politicky perzekuované či jinak znevýhodněné osoby je určitým způsobem populární, 

můžeme zde najít témata, jimž není pozornost věnována (a často by jim prospělo 

zachovat právě vzpomínky pamětníků, protože není dochováno příliš dokumentů), ať 

už se jedná o kolektivizaci zemědělství, která pro některé znamenala ulehčení, pro 

jiné však křivdy a zábor majetku. V období padesátých let bylo mnoho obyvatel 

                                                 
6 V roce 2009, u příležitosti 20 let od roku 1989 bylo pořádáno nemálo vzpomínkových akcí, i různých 
happeningů, ale zkusit si vystát „frontu na banány“ dnes a dříve se prostě nedá srovnávat.  
7 Proti tomu se objevily protesty ze strany komunistické strany, která označovala jejich vzpomínky jako 
jednostranný pohled. 
8 Tento pohled určitým způsobem schází, možná by se díky němu vysvětlily i konkrétní pohnutky, proč tito lidé 
jednali tak, jak jednali. 



vystaveno politické perzekuci, která negativně ovlivňovala i jejich příbuzné. Na 

monstrprocesy byly pořádány „zájezdy uvědomělých dělníků“ – jak na ně vzpomínají 

jejich účastníci? Nedocházelo však pouze k perzekuci, mnozí nabyli přesvědčení, že 

stát opravdu podporuje prosté lidi – co je o tom přesvědčilo? Nejde jen o něčím 

zajímavé osoby, ale i o ty „obyčejné“. Zvláště přiblížení každodennosti (kterou si 

pomalu mnozí již ani neumí představit)9 může být tématem zajímavým i pro toho, 

kdo jej bude zpracovávat. 

Co je na jedné straně výhodou (žijící pamětníci), však může být na druhé 

straně zásadní problém (neochota či obavy některé události zveřejnit). To je reálná 

možnost (úskalí), ke které může dojít. Není-li pamětník, pak je zkoumání historie 

opět převážně záležitostí dochovaných materiálů.10 Většinou se však uchovávají 

dokumenty oficiálních institucí, na jejichž základě se každodennost či zvláště život 

v konkrétním regionu nedá příliš dobře rekonstruovat. 

 

Dějiny jednotlivých regionů mohou představovat badatelsky velmi zajímavou 

oblast. Jejich výsledky mohou být poměrně snadno publikovány jak v tištěné, tak 

elektronické podobě. A zvláště v té druhé jmenované mohou oslovit široké spektrum 

veřejnosti a povzbudit v ní zájem o dějiny jako takové. 

                                                 
9 A o tom, že se jedná o téma zajímavé, svědčí i zájem o televizní seriály či filmy s tématikou života v období 
komunistické totality. 
10 V tomto ohledu mohou být nápomocny prostředky moderní techniky, paměti není třeba zachovat jen 
v písemné podobě, ale je možno je ve velmi slušné kvalitě uchovat na elektronických nosičích. Takový záznam 
může pořídit i sám pamětník a umožnit jeho využití až např. po své smrti. 


