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Vlasta KORDOVÁ 

SMRT? ETO VOJNA, ETO NIČEVO… 
Odbojové hnutí a partyzánské výsadky ze Sovětského svazu  

na Českomoravské vrchovině 
 
205 stran          cena 190,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP 2020      ISBN 978-80-7561-238-0 

 
Partyzánský odboj za 2. sv. války je tématem opředeným mnohými otázkami. 
Avšak k jejich zodpovězení bývá často užíváno černobílých šablon. Publikace 
Smrt, eto vojna, eto ničevo… usiluje o to předložit barevnější obraz této 
problematiky. Jakými rysy se partyzánská rezistence vyznačovala, kdo sám 
sebe nazýval partyzánem, jak se lišily aktivity domácích odbojářů od přístupu 
sovětských výsadkářů, jak ne/fungovala jejich spolupráce a na kolik určující 
roli v konání těchto aktérů mohla hrát vlastní zkušenost s válkou a 
nacistickým okupačním režimem? Takové i další perspektivy budou v knize 
představeny na základě výzkumu válečných událostí v oblasti 
Českomoravské vrchoviny. 
 

 
 

 
 

Jan GRISA 
PRVNÍ SEVEROČESKÝ AKCIJNÍ PIVOVAR V BOHUŠOVICÍCH  

Zaměstnává hraničáře, podporuje český živel! 
 
239 stran          cena 190,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP 2019      ISBN 978-80-7561-217-5 
 

Předkládaná kniha mapuje historii pivovaru, který svou velikostí jistě 
nenáležel k nejvýznamnějším podnikům v mocnářství. Nepatřil ani 
k největším ve sledovaném regionu. Přesto je jeho historie výjimečná a 
zasluhuje pozornost. Byl vybudován jako posila české věci. Jako podnik, který 
svou existencí umožní další zesílení českého obyvatelstva na jazykové hranici 
a stane se konkurentem „národních nepřátel“. Potřeba sloužit této myšlence se 
táhla dějinami pivovaru jako červená nit. I když nešlo o jediný pivovar, který 
byl zbudován českým národním impulzem, byl bohušovický podnik svým 
způsobem výjimečný… 
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Stanislava MUSILOVÁ 

ŽENA ZA KATREM 
 
208 stran          cena 249,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP, Scriptorium 2019     ISBN 978-80-7561-175-8 

 
Kriminalita jedince zkoumaná prostřednictvím komunikačních strategií v kon-
textu modernizující se společnost a nahlížená pomocí analytické kategorie 
gender – takový je hlavní cíl a výzkumný rámec knihy Stanislavy Musilové. V 
návaznosti na osvícenecky racionální kalkul se proměňují kdysi stabilní 
kategorie, jako jsou zločin, vina a trest, a zločinné jednání je nově podmíněno 
svobodnou vůlí jedince, který si je vědom překročení platných norem. 
Proměňují se také vězeňské instituce, které se stávají prostorem pro výkon 
trestu, jehož podstatou je odnětí svobody. Autorka se zaměřila na internační 
zařízení určené ženám, kde zkoumá genderově podmíněnou (re)produkci 
znakového systému v rámci (re)formace každodenních praktik a jednání. 
Genderově specifické rysy sleduje i při výzkumu charakteru trestné činnosti 

odsouzených žen. Stereotypizované výpovědi trestněprávních pramenů umožnily prezentovat 
složitou síť sociálních vazeb a kriminalizované jednání ukázat jako jednu z forem sociální 
komunikace, kde na jedné straně stojí obrana jednotlivce před trestním stíháním a na straně druhé 
veřejná kontrola sociálního prostoru. Mechanismus komunikačních strategií obrany i kontroly však 
odkrývá, že principy kriminality a zločinnosti lze vnímat spíše jako příznačný projev longue durée 
než jako prvek modernizace společnosti. Myšlenkové struktury kriminalizace tak demonstrují 
rigiditu okrajových vrstev společnosti, které navzdory modernizačním tendencím zůstávají v zajetí 
zcela předmoderních schémat. 

 
 
 

Martin VESELÝ (ed.) 
OROSENÉ DĚJINY 

 
399 stran           cena: 249,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP, 2019      ISBN 978-80-7561-168-0 

 
Pivo patří k Česku a jeho obyvatelům od nepaměti. Tvoří nedělitelnou 
součást jeho historie, kultury a identity, čemuž však úplně neodpovídá stav 
bádání a znalosti, které o tomto fenoménu máme. A to navzdory rostoucímu 
počtu titulů odborné literatury. I proto se v Ústí nad Labem na konferenci 
Orosené dějiny sešli historici, aby zhodnotili stav výzkumu, přednesli své 
příspěvky a zejména diskutovali o pivu a jeho úloze nejen v dějinách, ale i v 
současnosti. Konference se tak stala základem pro stejnojmennou kolektivní 
monografii, v níž čtenář nalezne kapitoly týkající se konzumace alkoholu 
obecně, pivovarnictví a pivovarů, boji proti alkoholismu, antisemitismu v 
konkurenčním boji pivovarů, trampingu, pohledů do zahraničí i pivní 
každodennosti v časovém horizontu od středověku až do současnosti. 

Nechybí ani kapitola týkající se nejznámější tváře z pivních etiket, železničáře Victora Cibicha. 
Orosené dějiny jsou mozaikou témat ukazujících, jak široké a zajímavé je bádání o pivu a jaké 
souvislosti může mít. 



STUDIA HISTORICA 
 

 

Jaroslav ROKOSKÝ – Martin VESELÝ (eds.) 
ZA SVOJÍ IDEOU, ZA SVÝM CÍLEM 

 
522 stran          cena: 476,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP, Doplněk, 2018 ISBN 978-80-7561-113-0, ISBN 978-80-7239-338-1  
 

Naši předci byli v minulém století vystaveni těžkým dějinným zkouškám. 
Doba jim nepřála, do jejich životů zasáhly dva totalitní režimy, které zásadním 
způsobem proměnily českou společnost. Osudy lidí byly bohaté, rušné a plné 
zvratů. Jak vypadala situace v Protektorátu Čechy a Morava z pohledu 
nacistických bezpečnostních složek? Jakou roli sehráli vojenští duchovní v 
československé zahraniční armádě? Jak unesli břímě zodpovědnosti v těžkých 
časech starostové města Klatov? Jak se promítly československé reálie do 
karikatury, satiry a publicistiky vysídlených Němců? Čím si prošli lidé v 
komunistických kriminálech? Jak se utíkalo z vězení v éře stalinského 
Československa? Jak se Volyňští Češi zapojili do odboje proti komunistickému 
režimu v ČSR? Jaký vliv měla Československá televize v šedesátých letech na 

liberalizaci společnosti? Jak vypadal pokus o reformu bezpečnostního aparátu za pražského jara? 
Používala komunistická tajná policie toxikomanii jako zástupný důvod při stíhání stoupenců 
undergroundu? Činoherní studio v Ústí nad Labem jako „ostrov pozitivní deviace“ za husákovské 
normalizace? To jsou témata kolektivní monografie převážně z pera nejmladší generace historiků z 
ústecké univerzity. 
  
 

Filip STOJANÍK (ed.) 
KAPITOLY Z DĚJIN ÚSTECKA 1945–1989 

 
461 stran           cena: 290,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP, 2018      ISBN 978-80-7561-089-8 

 
Každý region má svou historickou paměť, složité a dramatické období let 
1945–1989 otevírá také na Ústecku řadu zajímavých otázek a témat. Kniha na 
základě rozhovorů s pamětníky přibližuje vybrané kapitoly poválečných dějin 
města Ústí nad Labem i přilehlých oblastí. Předložené rozhovory doprovází 
cyklus studií, které vzpomínkové texty rozšiřují o fakta zjištěná studiem 
archivních pramenů. Zlomové události novodobých dějin, pamětnická 
svědectví i klima ústeckého regionu jsou zachyceny prostřednictvím pěti 
tematických celků (média, divadla, akademická půda, církve a společenské 
organizace či politická uskupení). Právě lidé spjatí s těmito oblastmi 
v dějinách často nesou zvýšenou tíhu odpovědnosti a zpravidla také hýbou 
veřejným děním. Jejich vzpomínání je moudré, inspirativní, dojemné a 

nezřídka kdy i humorné, především ale uchovává část historické paměti Ústecka. 
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Táňa ŠIMKOVÁ 

„HRAD PŘEPEVNÝ JE PÁNBŮH NÁŠ.“ 
Saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury 

 
336 stran          cena 380,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP, Scriptorium 2018  ISBN 978-80-7414-644-2, 978-80-88013-58-7 
 

Luterská šlechta usazená v okrajových částech Českého království 16. století 
tvořila klíčový faktor ovlivňující kulturní, duchovní i správní směřování 
oblasti. Specifická situace, která se díky jejímu poměrně krátkému působení ve 
sledovaném území vytvořila, byla natolik specifická, že vzbuzovala pozornost 
již ve své době a tento zájem neutichal ani v následujících letech a stoletích. 
Vedle nepříliš četně dochovaných písemných pramenů a zpráv po sobě 
jednotlivé rody navíc zanechaly pozdně gotické a renesanční kostely, jejichž 
poměrně nezvyklá podoba dodnes přitahuje zájem badatelů. Vedle toho, že se 
jedná o zajímavé stavby z hlediska stavební historie, je lze vnímat rovněž jako 
symboly šířící se luterské reformace, která do oblasti pronikala právě 
prostřednictvím původem saských šlechtických rodů. 

 
 

Kamil PODROUŽEK 
ČLOVĚK A PÍSKOVEC 

Tři případové studie osídlení pískovců s teoretickým úvodem o metodě formální analýzy 
archeologizovaných staveb 

 
303 stran          cena 429,- Kč 

Filozofická fakulta UJEP, Scriptorium 2018  ISBN 978-80-7414-384-7, 978-80-88013-64-8 
 

Publikace představuje ve třech tematických studiích a teoretickém úvodu část 
výsledků výzkumu, prováděného autorem od roku 1986 v pískovcových 
oblastech České republiky. Expozé Stavby v pískovcovém podloží – pramen 
historického poznání seznamuje s obecnou metodou výzkumu 
archeologizovaných staveb v pískovcích, která se opírá o analýzu jejich 
formálních znaků. Každá z následujících případových studií se záměrně 
zaměřuje na jiný typ archeologizovaných staveb, které sleduje v jiném detailu a 
z jiného úhlu pohledu. Studie o kapli Božího hrobu ve Velenicích ukazuje na 
jediné stavbě možnosti využití souboru digitálních technik pro dokumentaci a 
vyhodnocovaní torzální sakrální architektury. Sídelní vývoj lokality Hvězda u 
České Lípy je modelován na základě analýz formální struktury osídlení, které je 

sledováno od stop a reliktů, až po urbanismus jednotlivých sídelních areálů. V závěrečné studii 
Sušárny ovoce v pískovcích je interpretován plošně rozšířený typ výrobních objektů, které díky zániku 
své funkce ztratily i své obecné označení a stojí tak zcela mimo stávající živou kulturu.   
Příběhy věcí jsou příběhy lidí a vztahy mezi věcmi vypovídají o vztazích mezi lidmi. 
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Tomáš Okurka 
„VYNIKAJÍCÍ HOSPODÁŘSKÝ A NÁRODNÍ ČIN“ 
Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891–1914 

252 stran            cena 293,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP, Scriptorium 2016  ISBN 978-80-7561-010-2, 978-80-88013-23-5 
        

Kniha nejprve vymezuje čtyři skupiny aktérů průmyslových a všeobecných 
výstav v Čechách před první světovou válkou: pořadatele a podporovatele; 
vystavovatele;  veřejnost; „dodavatele“. Zkoumá přitom především 
institucionální základnu (spolky, obchodní a živnostenské komory, orgány 
obecní a zemské samosprávy, státní úřady atd.) a socioprofesní složení. 
Následně jsou důkladně analyzovány nejdůležitější motivy a cíle, které tyto 
aktéry vedly k účasti na výstavách: podpora průmyslu, řemesel a obchodu a 
ekonomický profit, poučení a zábava, přínos městu a prezentace komunální 
politiky, nacionální motivy a zemský patriotismus a v neposlední řadě 
společenská prestiž. V závěru se práce zabývá otázkou, do jaké míry výstavy 
plnily funkci komunikačního média jednak mezi jednotlivými socioprofesními 

skupinami a jednak napříč národnostní hranicí. 
 
 
 

  

Tomáš Velímský – Kristina Kaiserová (eds.) 
DIE REGION AN DER GRENZE 

386 stran            Neprodejné.  
Filozofická fakulta UJEP, 2015      ISBN 978-80-7414-970-2
         

 Gesellschafts-, Kultur- und Ideentransfers in der Geschichte der Grenzregion 
spielten als das gestaltende Bauelement eine entscheidende Rolle. Durch eine 
detaillierte Forschung dieses Phänomens erhält man das plastische Bild von 
kollektiver Identität auf dem komplizierten Gebiet Nordwestböhmens, in 
dessen Rahmen es zur Fluktuation von Werten, ihrem Ausmaß, aber auch von 
sozialen Verhältnissen und materiellen Gütern. Diese kollektive Monografie 
stellt das Ergebnis jener Bemühungen dar, diese Transfers im geschichtlichen 
Kontext zu präsentieren und zwar mit der Betonung der Grenze als einer 
dynamischen Variablen.  
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Tomáš Velímský – Kristina Kaiserová (eds.) 

REGION NA HRANICI 
345 stran             Neprodejné.  
Filozofická fakulta UJEP, 2015      ISBN 978-80-7414-971-9
         

Společenské, kulturní a ideové transfery hrají v historii příhraničního regionu 
zásadní roli v podobě formujícího stavebního prvku. Detailním průzkumem 
tohoto fenoménu lze získat plastický obraz kolektivní identity komplikované 
oblasti severozápadních Čech, v rámci níž docházelo k permanentní fluktuaci 
hodnot, hodnotových rámců, ale i sociálních vazeb a materiálních statků. 
Tato kolektivní monografie představuje vyústění snahy prezentovat ony 
transfery v historickém kontextu s akcentem hranice jako dynamické 
proměnné. 

 
 
 

 
 

Martin Veselý – Jaroslav Rokoský (eds.) 
PAMĚŤ A MÍSTO.  

Proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století 
520 stran      Distribuci zajišťuje nakladatelství Doplněk. 
Filozofická fakulta UJEP a Doplněk 2015    ISBN 978-80-7414-765-4  
 

Období mezi 30. a 60. lety 20. století znamenalo pro tehdejší Československo a 
jeho společnost dobu převratných změn. Existence dvou totalitních režimů 
zcela zásadním způsobem poznamenala její fungování, strukturu a vnitřní 
uspořádání. Jakkoliv se může zdát, že zvláště s první dekádou tohoto období 
se česká i zahraniční historiografie dokázala již „vypořádat“, existují mnohá 
témata, jež zůstala poněkud stranou — ať už jimi jsou například karikatury ve 
službách Henleinovy strany, sebevraždy vojáků československé armády, 
kolaborace za druhé světové války či uprchlíci z hroutících se částí 
nacistického Německa. Aktuálním tématem naší historiografie je epocha 
komunistického Československa. Politické násilí nenávratně změnilo životy 
lidí i v regionu severozápadních Čech. Jaké byly počátky odporu proti 

bezpráví, jak vypadal místní protikomunistický odboj a jak probíhaly politické procesy v regionu? 
To jsou jen některá z dalších témat této kolektivní monografie zabývající se tragickým obdobím 
našich moderních dějin. 
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Petr Rak 

SPRÁVA MĚSTA KADANĚ V LETECH 1465–1620 
352 stran            cena 282,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP a Scriptorium 2014    ISBN 978-80-7414-643-5

         
Práce si klade za cíl rozšířit okruh dosavadních poznatků o dějinách správy 
českých a moravských královských měst. Vychází ze studia kadaňských 
městských knih a personálního složení městských rad a zabývá se funkčními 
obdobími, konfesní orientací a pozicí měšťanů v jednotlivých orgánech 
městské správy. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Petr Hrubý, Vít Honys 
ŠLECHTICKÉ SEPULKRÁLNÍ PAMÁTKY LOUNSKA 

310 stran            cena 319,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP, 2012      ISBN 978-80-7414-549-0

         
V průběhu let 1999 – 2004 byla provedena první kompletní dokumentace 
sepulkrálních památek okresu Louny. Katalog 95 sepulkrálních památek 
v kostelích okresu Louny (náhrobníky, epitafy, mj. od Brykcího z Cynperka a 
Jörga Meyera) včetně analýzy je významným zdrojem informací pro historiky 
a další badatele. 
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Martin Veselý 
SUDETSKÁ ŽUPA JAKO PROTILETECKÝ KRYT ŘÍŠE? (1939 – 1945) 

864 stran            Vyprodáno. 
Filozofická fakulta UJEP, 2011      ISBN 978-80-7414-383-0
   

Monografie se věnuje otázkám vlivu a dopadu bombardovací ofenzivy 
britského a později amerického letectva proti nacistickému Německu na dění v 
Sudetské župě. Přestože k prvnímu vážnému náletu na sudetskou župu došlo 
až na jaře 1944, zprostředkovaně se zde letecká válka projevila již na konci 
roku 1940. Tehdy župa přijala první tisíce říšských dětí z ohrožených oblastí 
„staré Říše“. Byl to první krok k tomu, aby se župa stala tzv. přijímací župou, 
kam se v letech 1942-1945 přemístily stovky zbrojních závodů a přijížděly sem 
desetitisíce vybombardovaných nebo evakuovaných říšských Němců. Jak však 
byla sudetská župa, kterou její představitelé označovali jako „protiletecký kryt 
Říše“, připravena na leteckou válku? Jakým způsobem se zde vybudoval 
systém říšské protiletecké ochrany a jak fungoval? Co znamenal pro Sudetskou 

župu fakt, že se stala přijímací župou a jak se vyrovnávala s množstvím problémů a komplikací, 
které to s sebou neslo? Jak zde probíhala letecká válka a jak se promítla do posledního roku 
existence župy? To jsou jen některé z otázek, na něž se zaměřil autor knihy, jenž nahlíží na historii 
Říšské župy Sudety z jiného pohledu, než doposud publikované práce. 
 
 
 

Václav Drška 
DIVISIONES REGNI FRANCORUM. 

Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství 
271 stran            Vyprodáno. 
Filozofická fakulta UJEP, 2010      ISBN 978-80-7414-255-0

         
Monografie představuje rozšířenou verzi disertační práce. Analyzuje metody 
a formy dělení franského království v raném středověku a jejich vliv na 
utváření sociálních struktur franského gens. 
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Petr Hrubý 
ŠLECHTICKÉ SEPULKRÁLNÍ PAMÁTKY LITOMĚŘICKA 

do počátku 18. století jako historický pramen 
278 stran          cena: 308,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP, 2010      ISBN 978-80-7414-254-3
        

Studie je podrobným soupisem a interpretací dochovaných sepulkrálních 
památek v prostoru bývalého okresu Litoměřice. Tyto významné památky 
zahrnující především období renesance a baroka jsou v práci důkladně 
popsány a zpřístupněny formou katalogu, který je nedílnou součástí práce. 
Nad rámec popisu se autor zabývá i sepulkráliemi jako nositeli historické 
paměti. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zuzana Safrtalová 
ODĚV, SCHRÁNKA LIDSKÉHO TĚLA I DUŠE. 

Renesanční odívání měšťanských elit v metropolích zemí Koruny české 
250 stran            Vyprodáno. 
Filozofická fakulta UJEP, 2010      ISBN 978-80-7414-253-6
         

Jedná se o úspěšně obhájenou doktorskou práci, která byla oponenty i 
školitelem velmi oceněna a jednoznačně doporučena k tisku. Práce se detailně 
a z různých úhlů pohledu zabývá odíváním vrstvy měšťanských elit v 
nejvýznamnějších metropolích zemí Koruny české v době renesance, a to na 
základě dochovaných obrazových i písemných pramenů. Vzhledem k tomu, 
že česká historiografie dosud věnovala dějinám odívání pozornost pouze ve 
všeobecné rovině, lze předkládanou práci z hlediska zvoleného tématu i 
pramenné základny označit za průkopnickou a zároveň vybízející k dalšímu 
bádání na poli dějin odívání. Práce mapuje podobu oblečení měšťanských elit 
v jednotlivých velkoměstech, vzájemně ho porovnává a všímá si specifik a 
prostřednictvím oděvu tak přibližuje hmotnou kulturu a každodenní život 

měšťanských elit v metropolích zemí Koruny české. 
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Jaroslava Čečrdlová 
PETR ZENKL. 

Jeden z tvůrců československé demokracie 
150 stran           cena: 203,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP, 2010      ISBN 978-80-7414-332-8
         

Práce se zabývá především politickou činností významného československého 
politika Petra Zenkla. Již po první světové válce vstoupil do služeb hlavního 
města Prahy. Jak stoupal v hierarchii magistrátu, stoupal také ve strukturách 
Československé strany národně socialistické. V  roce 1938 už byl primátorem 
hlavního města a jako odpůrce ustupování německé politice se dostával i do 
soukolí nejvyšší politiky. Během války byl vězněn v koncentračních táborech a 
jeho přežití jistě napomohlo postavení jednoho z prominentních vězňů. Po 
skončení války se stal předsedou strany a jedním z hlavních představitelů 
protikomunistických sil. Po únorových událostech roku 1948 se rozhodl pro 
emigraci. Usadil se v USA, kde se zapojil do činnosti exilových organizací a 

zůstal činný do velice vysokého věku. Jeho osobnost a činy je nutné vnímat v kontextu jednotlivých 
životních období − v každém z nich zastával významné veřejné funkce, ovšem pokaždé jeho činnost 
musíme hodnotit jinak. 
 

Martin Veselý 
DO KRYTU! 

Protiletecká ochrana v severozápadní části sudetské župy (1939 – 1945) 
323 stran            Vyprodáno. 
Filozofická fakulta UJEP, 2008      ISBN 978-80-7414-000-6
         

Tématem práce je otázka připravenosti tehdejší severozápadní části ústeckého 
vládního kraje, která byla potencionálně nejohroženější oblastí sudetské župy, 
na leteckou válku. V souvislosti s tím se zabývá výstavbou, funkcí a strukturou 
protiletecké ochrany v nacistickém Německu a jejím zaváděním a činností ve 
sledované oblasti v letech 1939–1945. Přibližuje jednotlivé součásti systému 
protiletecké ochrany včetně výstavby protileteckých krytů nebo zapojení 
obyvatel a postoje k ní. Současně v kontextu událostí letecké války nastiňuje její 
vliv a dopad na sledovanou oblast, potažmo sudetskou župu v letech 1943–
1945. 

 
 

NOTUM FACIMUS UNIVERSIS COLEGIS… 
K životnímu jubileu Ludmily Sulitkové 

 
249 stran            cena: 35,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP, 2006       ISBN 80-7044-844-X 
 

Sborník je ohlédnutím za publikační činností oslavenkyně, která se věnuje 
převážně otázkám městské diplomatiky ve středověku a raném novověku. 
Jedná se o výbor studií staršího i novějšího data, které tvoří kompaktní pohled 
na danou problematiku. Sborník je doplněn též bibliografií. 
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