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periodizaci nejnovějšího období, o charakteristikách 
taktiky nebo jednotlivých revolučních období atd. I když 
je nová syntéza dějin KSČ nadále jen „přehledem", 
který nedovolil detailní líčení jednotlivých epoch, udá
lostí, osob, teorií apod., je vítanou a potřebnou publikací, 
za niž autorskému kolektivu — pracovníkům Ústavu 
marxismu-leninismu ÚV KSČ a Ústavu marxizmu-leni- 
nizmu ÚV KSS — patří dik. J. Kolejka

■ ZNÁTE PENÍZE?

Na nejrůznější otázky související s mincovnictvím, 
financemi i mincí jako platidlem či uměleckým předmě
tem naleznou sběratelé i ostatní zájemci o tento nej- 
menši umělecký předmět odpovědi a vysvětlení ve dvou 
pozoruhodných knihách.

Naše přední znalkyně numismatiky Emilie Nohejlová- 
Prátová podává v knize Základy numismatiky (Academia, 
Praha 1975) teoretické základy této vědy, pojednává 
o jejím vztahu к jiným vědním disciplínám, o pracovních 
metodách, o technice ražby i o historickém vývoji numis
matického bádání. V posledním oddílu naleznou zájemci 
rovněž základní literaturu к jednotlivým speciálním úse
kům numismatiky.
Jako hrají peníze významnou úlohu ve společnosti každé 
doby, tak se i jasné výklady autorčiny dotýkají nejrůzněj
ší společenské problematiky. Nalezneme zde poučení 
o různých stránkách peněžní politiky (názorný je graf 
mincovní kalady — peněžní krize — v r. 1632), o minci 
ve vztahu к slovesné tvorbě, o vývoji sběratelství a jeho 
společenském významu, o konzervačních metodách aj. 
Knihu vybavenou dobře vybranými, ale méně jasnými 
ukázkami doplnil Ed. Šimek Bibliografickým přehledem 
československé numismatické literatury (1771 — 1971) 
ve výběru.
Toto první moderní zpracování numismatiky и nás se 
stane nepostradatelným pro sběratele a vzbudí nepo
chybně pozornost i и širší veřejnosti.
Přes obecnou srozumitelnost zůstávají Základy numis
matiky knihou odbornou. Populárně naučné cíle si sta
novili B. Hlinka a P. Radoměrský (rovněž naši čelní 
znalci mincí) v knize Peníze — poklady — padělky 
(Orbis, Praha 1975, Edice Stopy — Fakta — Svědectví). 
Její podtitul Mince a jejich nálezy na československém 
území naznačuje geografické ohraničení výkladu, které 
autorům dovolilo ukázat na nejrůznější záhady, které 
mince přinášejí našim dějinám (kapitola 9: Tajemná 
královna Emma, kapitola 11: Preslava— původní jméno 
Bratislavy?), i seznámit s různými příhodami a aférami 
kolem peněz (například kapitola 20: Padělatelé na

Zlatém koni i jinde, kapitola 29: Zrodily se českosloven
ské peníze, kapitola 31: Útok na republiku a její zlatý 
poklad). Poutavou a zábavnou (někdy zbytečně žoviální) 
formou zpřístupnili autoři vývoj pražského groše, tolaru 
i koruny, objasnili machinace panovníků, šlechty, měst 
i malých podvodníků, vysvětlili podstatu různých re
forem a zaznamenali cizí i vlastní zajímavé příhody 
ve vztahu к mincím.
Čtenář se jejich knihou poučí, ale hlavně pobaví. Zdařilou 
publikaci doprovázejí daleko dokonalejší reprodukce, než 
jaké jsou v předchozí knize. Poznamenejme, že obrazový 
doprovod obou knih je většinou různý, a že proto zájemci 
o mince v nejširším smyslu slova rádi sáhnou po obou 
publikacích. RHš

■ ZANIKÁNÍ STŘEDOVĚKÝCH OSAD

je celoevropský historický problém. Výsledky bádání 
o jeho příčinách nejsou bez významu i pro současné 
hospodářské plánování. Tímto tématem se zabývá 
i kniha V. Někudy, Pfaffenschlag, zaniklá středověká 
ves и Slavonie (Brno, Blok 1975). Uvádí kresebně a fo
tograficky bohatě dokumentované výsledky dvanáctile
tého archeologického výzkumu, který je součástí autorova 
vědeckého programu — objasnit sociálně ekonomické 
pozadí procesu středověké kolonizace, zbavit je nacio
nalistických aspektů a přispět к řešení problému zani
kání osad.
Pfaffenschlag je první úplně prozkoumanou středověkou 
osadou na našem území. Známe bezpečně nejen její 
půdorysnou dispozici (dvouřadá lesní lánová ves) а к ní 
příslušnou plužinu, ale i typy domů a jejich vnitřní 
členění (převážně trojdílné domy skládající se z roubené 
jizby s pecí a ohništěm a ze zdçpé síně a komory), pro
kazující návaznost středověkých domů v kolonizačním 
území na vývoj slovanského domu a přinášející důkazy 
o nesprávnosti názorů o franském vlivu na slovanský 
dům. Tato fakta potvrzená i studiem keramiky naznačuji, 
že Pfaffenschlag byl sice podle typu pojmenování založen 
německým lokátorem vyšlým z Rakous, ale kolonisté sami 
byli zřejmě etnicky smíšeným živlem slovanským i ně
meckým.
Významným zjištěním též bylo, že v místě středověkého 
Pfaffenschlagu stála slovanská osada z 11.—12. století 
s polozemnicemi. To dokazuje, že středověké kolonizaci 
v našem pohraničním horním Podyjí předcházelo slovan
ské osídlení. Tím se vyvracejí tendenční teze šovinistic
kých německých historiků o odvěkém osídlení našeho 
pohraničí germánskými kmeny a o historickém právu 
Němců na ně.
Modernost knihy vyniká i z faktu, že autor na základě
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interdisciplinární spolupráce opirá své závěry o výsledky 
exaktních přírodovědných analýz archeologického ma
teriálu z hlediska paleobotanického, dendrologického, 
archeomagnetického, metalografického i petrografic- 
kého. B. Dostál

■ POUTAVÝ CESTOPIS Z 16. STOLETÍ

Práce univ. prof. dr. Karla Dvořáka Humanistická 
etnografie Čech. Johannes Butzbach a jeho Hodoporicon 
(Univerzita Karlova, Praha 1975) přináší nový, kriticky 
bohatě komentovaný překlad části latinského humanis
tického cestopisu, který roku 1506 vyšel z pera němec
kého kněze johannesa Butzbacha. Čtenáře od prvních 
stran zaujme živé a barvité autobiografické líčeni 
osudů chlapce, který roku 1488 přichází jako jedenáctiletý 
do Čech a zde má prožit šest let života nejprve jako 
potulný žák, potom jako sluha и různých šlechtických 
pánů.
Množství osobních příhod se střídá s popisem české 
krajiny, českých měst, hradů i klášterů. Obsáhlé pasáže 
jsou pak věnovány životu a zvykům českého lidu. Autor 
popisuje, jak jsou stavěny vesnické domy, kde se vaří, 
jak se svítí, co lidé jedí i pijí, jak se oblékají. Všímá si 
i jejich zvyků při námluvách, nectností při jídle, čaro- 
dějnických způsobů léčení. Jeho pozornost je zaměřena 
i na náboženské zvyky, na způsoby modlení, na „kacířské 
bludy“. Vlastní třídní původ, několikaletý pobyt mezi 
českými lidovými vrstvami i další těžký život, který ho 
teprve v pozdějším věku přivedl ke kněžskému stavu, 
vše to propůjčilo autorovi mimořádnou vnímavost pro 
život lidových vrstev. A právě tato vnímavost mu umož
nila napsat dílo tak svěží a srozumitelné i dnešnímu 
čtenáři.
Karel Dvořák ve své kritické edici prokázal v obsáhlých 
komentářích hodnověrnost Butzbachových údajů, zasadil 
jeho život a dílo do rámce soudobé společnosti a zhodnotil 
jeho význam v procesu formováni etnografie jako vědy. 
Tak vznikla kniha přitažlivá a poutavá nejen pro odbor
níky, ale i pro širší čtenářský okruh. V. Olivová

■ PSYCHOLOGIE A SPORT

Až do roku 1975 chybělo dílo, které by podávalo informaci 
o práci sportovních psychologů v socialistických zemích. 
Tuto mezeru nyní odstranilo nakladatelství Olympia 
vydáním sborníku vědeckých prací předních psychologů

ze socialistických zemí — ze Sovětského svazu, z Ma
ďarska, Bulharska, NDR, z Rumunska a z ČSSR (Psycho
logie a sport, Sborník vědeckých prací sportovních psy
chologů ze socialistických zemí, Olympia, Praha 1975). 
Kniha je rozdělena do dvou částí. První část zahrnuje 
studie zabývající se otázkami osobnosti sportovce a spor
tovní činnosti. Druhá část obsahuje práce experimentál
ního charakteru týkající se citově volních a dalších 
faktorů psychologické přípravy sportovce.
Publikace Psychologie a sport by neměla ujít pozorností 
psychologů, kteří pracují v oblasti psychologie sportu, 
ale ani trenérů, kteří zde najdou cenné informace o osob
nosti sportovce a přístupu к němu. A to je fakt, který 
není zanedbatelný, protože každý trenér by měl mít 
základní znalosti o psychice sportovce. A jelikož víme 
ze sportovních kolbišť, že psychická připravenost je 
v mnoha případech stejně důležitá jako fyzická, neměla 
by tato kniha chybět především v knihovně žádného 
trenéra pracujícího se špačkovými sportovci. M. A.

■ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V RÁMCI RVHP

Dnes, kdy jednou z nejcennějších hodnot je čas, doléhá 
jeho úspora jako požadavek na každý provozní úsek, 
tím spíše na dopravu.
V pražském Nakladatelství dopravy a spojů vychází 
každý rok souborné vydání příspěvků členů RVHP pod 
titulem Mezinárodní dopravní přehledy. Také letošní 
publikace si všímá této problematiky z mezinárodního 
hlediska. Jsou zde příspěvky z Polské lidové republiky. 
Německé demokratické republiky i od našich odborníků 
a zabývají se hlavně dopravou osobní. Rozepisují se o dělbě 
práce v ní, o kvalitě služeb a přepravy do zaměstnání 
i o úrovni uspokojování přepravních požadavků. Zmiňují 
se o dopravních službách, tarifech i o důležitém momentu 
v provozu — potlačování hluku.
Příspěvky z NDR si všímají cestovního ruchu, jak se poža
davky na něj qdrážejí i v plánování. Ruku v ruce s osobní 
dopravou jde i doprava zboží. Všude se proto věnuje 
pozornost moderním způsobům nakládky i překládky 
zboží. (Velký význam tu má kontejnerizace, jíž se za
bývá jeden příspěvek.)
Odborníci najdou v Mezinárodních dopravních přehle
dech, doplněných grafy a tabulkami, mnoho zajímavého 
z oblasti mezinárodní spolupráce.
Sborník lze objednat v Nakladatelství dopravy a spojů. 
Hybernská 5, Praha 1, PSČ 115 78; v bílé plátěné vaz
bě stoji 25 Kčs. M. Hrušková


