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noménem honorifikačních toponym uží-
vaných v českém, resp. československém 
prostředí. Kombinuje obecně laděné a pře-
hledové statě a příspěvky věnovanými kon-
krétním případům. Ve výsledku představuje 
podnětný příspěvek seznamující čtenáře 
s problematikou, jež se dotýká jak každo-
denního života (identifikování a orientace 
v prostoru), tak politiky a „velkých“ dějin. 
Podobně jako autoři můžeme doufat, že se 
v dohledné době podaří na tuto publikaci 
navázat dalšími pracemi, které rozšíří po-
znání českých toponym.

Aleš Nováček

Miloš STEHLÍK
Kam kráčíš, památková péče?
Brno, B & P Publishing –  
Masarykova univerzita 2018, 188 s., 
ISBN 978-80-7485-158-2.

Rok 2018 s sebou přinesl celou řadu výro-
čí. Některým z nich se dostalo široké me-
dializace, jiné se odehrály v komornější at-
mosféře, což však často bylo ku prospěchu 
věci. Do této druhé skupiny spadají oslavy  
95. narozenin historika umění, památká-
ře, pedagoga, ale také básníka, sběratele 
a mecenáše Miloše Stehlíka. Snaha připo-
menout a představit Stehlíkovo více než 
šedesátileté působení, které zasáhlo do to-
lika oblastí vědeckého a kulturního života 
na Moravě, byla obtížná, nakonec ale díky 
sérii různých kulturních a společenských 
akcí zdařilá, a navíc přinesla některé plody 
trvalé hodnoty.
Jedním z nich je kniha Kam kráčíš, památ‑
ková péče? – výbor Stehlíkových statí o pa-
mátkové péči, vzniklých od šedesátých let 
minulého století do současnosti. Texty lze 
rozdělit do tří tematických skupin. První 

zahrnuje práce, zabývající se památkovou 
péčí obecně a její úlohou ve společnosti, 
druhá přibližuje expozice v památkových 
objektech, na jejichž libretu se Stehlík podí-
lel, v poslední skupině jsou texty rozebíra-
jící a hodnotící konkrétní příklady památ-
kových akcí a realizací. Soubor je doplněn 
bilančním rozhovorem z roku 2008 a epilo-
gem napsaným speciálně pro tuto publika-
ci. Svazek uvádí předmluva Jiřího Kroupy, 
která hutně, poučeně, ale současně i srozu-
mitelně nastiňuje charakteristiku a základ-
ní problémy památkové péče, představuje 
různé přístupy a tradice, přičemž se snaží 
určit, jaké je Stehlíkovo místo mezi nimi.
Kniha Miloše Stehlíka je důležitým příspěv-
kem k problematice památkové péče a svým 
charakterem a obsahem se může okamžitě 
zařadit mezi klasická díla Goerga Dehia, 
Aloise Riegla, Maxe Dvořáka či Václava 
Richtera, na které v mnoha ohledech nava-
zuje a s nimiž přímo či nepřímo vede dialog. 
Pro lepší pochopení Stehlíkových myšlenek 
a jejich originálního přínosu je tak vhodné 
seznámit se s výše uvedenými autory, jejichž 
díla má český čtenář k dispozici.
Pozornost těmto zásadním knihám o pa-
mátkové péči by přitom neměli věnovat 
pouze historici umění. Úvahy nad tím, co 
to památka vlastně je, jaká je její povaha, 
funkce a potřeby, v čem spočívá její význam 
pro současnou společnost a proč má smy-
sl o ni vůbec pečovat, v některých přípa-
dech (zvláště u Riegla a Richtera) přechází 
v podstatně širší filozoficky laděné otázky 
o vztahu minulosti a přítomnosti, historis-
mu, úloze paměti a jejím působení v součas-
nosti, stejně jako o vlivu aktuálního dění na 
vnímání minulosti a památek. Tato témata 
(a jejich promýšlení) jsou velice důležitá 
rovněž pro historiky, protože se úzce týkají 
jejich vlastní práce, aniž je to přitom mnoh-
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dy reflektováno. Především pro moderní 
paměťová studia mohou tyto texty přinést 
mnohé inspirativní a cenné postřehy. Ně-
kdy jsou v souvislosti s památkovou péčí ře-
šeny dokonce ještě abstraktnější problémy 
dotýkající se roviny obecně lidské a mravní, 
což je právě Stehlíkův případ.
Miloš Stehlík po vzoru svého učitele Vác-
lava Richtera odmítá představu, že by bylo 
možné vytvořit jakousi definitivní a všeo-
becně platnou teorii památkové péče, o niž 
se pokusil Riegl. Důležitá podle něj v tomto 
případě není teorie, nýbrž konkrétní meto-
da. To ovšem neznamená, že by se hlouběji 
nezamýšlel nad smyslem a povahou památ-
kové péče. Vydaná kniha je toho nejlepším 
dokladem, který navíc dosvědčuje, že Steh-
líkovo přemýšlení o památkách a péči o ně 
je i bez formulace komplexní teorie vnitřně 
sevřené, v širokém časovém záběru konzis-
tentní, a přitom neobyčejně košaté.
Stehlíkovo pojetí památkové péče se pocho-
pitelně odvíjí od jeho chápání památky. Tou 
není nutně vše, co připomíná minulost, jak 
by slovo samotné napovídalo. Stehlík spatřuje 
podstatný rozdíl mezi památkou a muzejním 
exponátem právě v tom, že památka není 
pouze věcí minulosti, ale má silnou vazbu na 
přítomnost (s. 52). Památky jsou všude kolem 
nás a tvoří neoddělitelnou, ale bohužel často 
oddělovanou součást našeho každodenního 
života (s. 62), v němž plní některé bytost-
ně důležité úkoly. Předně udržují při životě 
„paměť mizejícího světa“ a tvoří tím pojítko 
mezi minulostí a současností (s. 58). Péčí o ně 
oddalujeme chvíli, kdy se minulost stane de-
finitivně uzavřenou a nám tak cizí. Památky 
mimoto představují nenahraditelné kulturní 
hodnoty, jejichž poznání je předpokladem 
nových tvůrčích činů (s. 34, 54).
Zcela klíčová je však etická funkce pamá-
tek. Pomáhají naplňovat a uskutečňovat 

duchovní potřeby člověka, protože mu 
umožňují navázat na nepřetržitý proud kul-
turních tradic, které postupně utvářejí a tříbí 
náš vnitřní řád, který nás směřuje k „poznání 
a pochopení pravdy“ (s. 24). Bez nich by-
chom se ocitli v „hluboké duchovní prázd-
notě“, která může být jednou z příčin „vel-
kých katastrof “ (s. 62). Tento mravní a snad 
až transcendentální rozměr památek je mo-
tivem, který se line celou knihou a který je 
třeba mít neustále na zřeteli, protože z něho 
vychází Stehlíkovy požadavky na památko-
vou péči. Jestliže památky uspokojují naše 
duchovní potřeby, pak je památková péče, 
která usiluje o jejich zachování, skutečně spí-
še posláním než povoláním (s. 35), protože 
svojí činností pomáhá formovat duchovní 
profil současného člověka (s. 42).
Stejně tak ale platí, že duchovní klima, kte-
ré panuje ve společnosti, výrazně ovlivňuje 
její poměr k památkám a péči o ně (s. 24). 
Stehlík v tomto ohledu navazuje na Václava 
Richtera, který soudil, že památková péče je 
dějinná, tedy vždy úzce svázaná se svojí do-
bou, jíž je do značné míry ovlivněna. I zde 
však zdůrazňuje především mravní stránku 
věci. Vycházet přitom může ze svojí vlastní 
zkušenosti, protože se na poli památkové 
péče pohybuje od konce druhé světové války 
a zblízka tak mohl sledovat proměny, jimiž si 
obor prošel. Tato osobní perspektiva, která je 
na mnoha místech reflektována, představuje 
jedinečný přínos knihy, ale i Stehlíkova uva-
žování o památkové péči obecně.
V jeho textech se líčí úpadek a problémy 
památkové péče za komunismu, zrcadlí se 
v nich naděje spojené s rokem 1989 i ná-
sledné zklamání z toho, že tento „dar“ 
(s. 30) a mimořádná příležitost k obrodě – 
duchovního života i vtahu k památkám – 
nebyla naplněna. Stehlík věnuje velkou 
pozornost mravní krizi, v níž se dle něj  
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nachází současná česká společnost, rozebírá 
její příčiny, projevy a důsledky, zvláště pak 
ve vztahu k péči o památky, při níž až příliš 
často rozhodují jiné faktory než ty etické, 
které musí být klíčové.
Možnost nápravy památkové péče proto 
Stehlík nevidí v pouhé osvětě, kterou poža-
dovali jeho předchůdci, ale v hluboké a cel-
kové reformě společnosti a jejích hodnot, 
v návratu k řádu a pravdě, přičemž každý 
z nás musí s touto obrodou začít u sebe sa-
mého (s. 44). Není přitom pochyb, že dneš-
ní střet „hmoty a ducha“ (případně „civi-
lizace a kultury“), nemůže skončit jinak 
než vítězstvím ducha, který je na rozdíl od 
hmoty nekonečný (s. 118). Stehlíkova kni-
ha tak představuje nejen odborně fundova-
né zamyšlení nad povahou památkové péče, 
ale také zajímavou a osobitou zprávu o sou-
dobém duchovním životě a důrazný morál-
ní apel na jeho nápravu. Čtenáře Georga 
Dehia a Maxe Dvořáka takové propojení 
památkové péče s širšími etickými problé-
my doby pravděpodobně příliš nepřekvapí.
Vedle této roviny však jednotlivé stati po-
jednávají o řadě praktických otázek, které 
památková péče řeší dennodenně. Stehlík 
se zamýšlí například nad tradičním problé-
mem, zda konzervovat, či restaurovat, nebo 
jak řešit asi největší výzvu současnosti – 
zaplnění proluk ve městech a urbanismus 
celkově. Nedoceněným tématem je dle jeho 
soudu také otázka torza, s nímž si stále ne-
víme rady. V žádném z těchto případů ne-
lze dát univerzální návod, jak postupovat, 
protože vždy záleží na konkrétním případu. 
Každá památka je unikát a vyžaduje zvlášt-
ní přístup, zohledňující veškeré souvislosti. 
Je nutné mít na paměti, že jakýmkoli zása-
hem do podoby památky i jejího kontextu 
ať už se jedná o její umístění, nebo funkci, 
se radikálně mění její podstata (s. 88).

Po roce 1989 se stal důležitým rovněž 
vztah investorů, restaurátorů a památkářů-
-historiků umění, kteří musí při péči o pa-
mátky spolupracovat. Rozhodující roli má 
mít ovšem památkář, který disponuje po-
třebnými odbornými znalostmi, ale stejně 
tak má mít podle Stehlíka i určité subtilnější 
předpoklady – „památkový sluch“, který mu 
napoví, co je v té které situaci žádoucí (s. 34). 
Jde o formu nadání, jemuž se nedá naučit. 
Může se zdát zarážející, že takové tvrzení 
pronáší dlouholetý pedagog, přednášející 
o památkové péči studentům dějin umění, 
ale tento dojem je jen zdánlivý. Ne každý 
historik umění může být současně dobrý pa-
mátkář, ale jak Stehlík zdůrazňuje při svých 
přednáškách, každý vzdělaný člověk bez 
výjimky by měl mít správný poměr k památ-
kám. Proto nezbývá než doufat, že jeho nová 
kniha nalezne co nejširší publikum.

Pavel Máša

Ila ŠEDO
Soupis bibliofilií a vzácných tisků  
Západočeského muzea v Plzni
(= Fontes bibliothecarum Musei  
Plznensis, vol. 4)
Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni 2018, 
460 s., ISBN 978-80-7247-136-2.
 
Západočeské muzeum v Plzni založené 
r. 1878 není jen významným regionálním 
muzeem, ale rozsahem sbírkového fondu, 
jehož významnou a cennou součástí jsou 
právě knihovní sbírky, patří mezi přední 
muzea České republiky. V péči o knihovní 
fondy, jejich zpracování a zpřístupňování 
formou knižních soupisů, digitalizovaných 
kopií a on -line záznamů mohou pracovníci 
knihovny a muzea jít příkladem ostatním 
kulturním institucím.
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