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Abstrakt: 
  

Tato disertační práce je zaměřená na raný pražský senzační obrázkový tisk, 

Pražský Illustrovaný Kurýr a jeho méně úspěšné předchůdce, stejně jako na jeho 

pražské čtenáře. Tento tisk je vnímán jako příklad rozmáhající se populární 

kultury přelomu 19. a 20. století a je využit jeho význam při výzkumu zásadních 

sociálních, kulturních a politických změn ve společnosti vyvolaných procesy 

industrializace a urbanizace. V této době také lidé z nižších vrstev získávají 

možnost se aktivně účastnit politického a kulturního života a stávají se tak 

příjemcem masové populární kultury. Produkce a recepce populárního deníku je 

analyzována jako ukazatel přechodu české společnosti od tradičních převážně 

venkovských a maloměstských společenství k moderní masové velkoměstské 

společnosti, pro níž bylo nutné globální vzory úspěšného populárního tisku 

přizpůsobit. 
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Abstract: 

 

This work is dedicated to early sensational pictorial press, Pražský Illustrovaný 

Kurýr and its less successful predecessors, and its urban readers, as an example of 

the rising Fin de siècle popular culture in the Czech lands and its significance for 

revealing fundamental social and political changes that took place at the turn of the 

20th century. During this era, even the members of lower social classes broadened 

their economical and cultural potency and thus capacity to absorb the 

development of new common culture generated by the rapid industrialization and 

urbanization. Production and reception of emerging popular press is analysed as a 

marker of the new modern urban experience and its social influences. Global 

pattern of successful mass daily press was, however, modified for Prague audience, 

its specific local beliefs, values and desires, distinctively different from those of 

western urban centre dwellers.  
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1. Úvod 

„Mnohý pamatuje snad ještě doby slávy té pražské papírové ‚Morgue’, kdy 

v pražských ulicích za okny kupců, trafik i hokynářů mezi tučnými názvy deníků 

různých stran vítězilo poslední číslo ‚Praž. ilustr. kurýra’ velkým obrazem 

posledního neštěstí či mordu. ‚Správný’ Pražák ranní cestou za povoláním 

neopominul u kupce či trafikanta ve své čtvrti mrknouti: ‚Co je dnes v Kurýru?’ A 

před obrázkem Kurýra tály i ledy cizoty a lidé zcela neznámí se pohledy či slovy 

sbližovali. Zastavil se tu dělník, ‚šlukující’ s gustem svoji ranní dramku, a přidružil-

li se druhý s krátkou dýmkou, shodli se v úsudku o obrázku ‚Kurýra’ se vzácnou 

jednomyslností: ‚Sakra, to je psina!’ (Někdy ovšem i méně salonně - dle 

temperamentu!) Mladé paničky s nákupy v síťových taškách postály tu chvíli 

rozpačitě, nerozhodnuty, sluší-li vážnou tváří projeviti účast s obětí zobrazeného 

mordu, či veselým úsměvem kvitovati malířovu bujnou fantazii. Jen babky 

s děravými kabelami z voskovaného plátna plny zájmu a lačny senzace prohlédly 

bedlivě obrázek, přeslabikovaly i řádek vysvětlujícího textu a vážně zahájily o 

zobrazeném obšírnou debatu.“ (Chlad, 1924, s. 135) 

 

Pokud listujeme starými obrázkovými novinami, jejich ilustrace nás 

nejspíše na první pohled zaujmou svojí zvláštní archaickou malebností, 

pitoreskností vyobrazených situací i pitoreskností, s jakou jsou tyto události 

zachyceny. Podobným způsobem působí titulky i samotný výběr zpráv 

předkládaných čtenářům.  I náhodnému čtenáři je rychle jasné, že tyto noviny 

tehdejší čtenáři vnímali patrně jinak, než my dnes, možná podobně, jako my 

vnímáme dnešní titulní stránky bulvárního tisku či infotainment televizních 

zpravodajství. Pokud chceme znát důvody pro to, jak senzační noviny přelomu 

devatenáctého a dvacátého století vypadaly, čím se zabývaly a jak to zobrazovaly, 

jakým způsobem redaktoři vybírali témata a v jaké podobě je předkládali, musíme 

se obrátit k tehdejší společnosti. Výsledkem mého zájmu o senzační ilustrovaný 

tisk epochy fin-de-siècle a jeho čtenáře je předkládaná práce.   

V jejím jádru stojí Pražský illustrovaný kurýr (PIK), vydávaný v letech 1893 - 

1918 staročeskou Národní tiskárnou a nakladatelstvím jakožto první český 
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obrázkový senzační deník, předchůdce pozdějšího bulvárního tisku. Pomocí jeho 

analýzy se chci přiblížit světu jeho čtenářů, pocházejících z tehdejších 

neprivilegovaných vrstev, jimž se dosud česká historiografie věnovala pouze 

okrajově. 

 

Záměr práce 

Cílem práce je studovat zkušenost obyčejných (či malých) lidí, 

neprivilegovaných společenských vrstev v  období přechodu české společnosti od 

tradičních převážně venkovských a maloměstských společenství k moderní 

masové (velko)městské společnosti, tak jak se projevovala v populární kultuře. 

Populární kultura představuje v historiografii dosud zřídka užívaný typ pramene, i 

když právě ve studovaném období začíná hrát podstatnou roli zvláště v životě 

širokých městských vrstev. Vhodným zástupcem k jejich  výzkumu je levný 

senzační tisk, ústřední médium tehdejší masové komunikace, který se v této době 

rychle šířil, prolamujíce dosavadní kulturní monopol vyšších vrstev.  

Druhým cílem předkládané práce je proto ukázat populární kulturu jako 

vhodný pramen k poznání společenských vrstev, které často zůstávají za okrajem 

 historického vyprávění, protože se po nich nezachovalo dostatek stop, jako po 

elitních vrstvách či po marginalizovaných, pronásledovaných skupinách. Jak 

vysvětluje Jiří Štaif, ke studiu dominantních hodnot, myšlení, postojů a jednání 

jistých společenských skupin jsou vhodné nepřímé prameny, které mohou 

zprostředkovaně odrážet dobovou mentalitu skupiny. Na  jejich základě může 

historik (místo indukčního zobecnění poznatků) opatrně konstruovat svoji 

představu. (2003, s. 73)  

Přistoupil jsem proto k zvolené problematice s jistou oklikou a rozhodl se 

zkombinovat analýzu dobových populárních novin s dnešními poznatky o vztahu 

mezi populárním produktem a jeho adresáty. Vznik a vývoj senzačních masových 

deníků byl úzce spojený s rozvojem velkoměst a nového velkoměstského způsobu 

života, které tak představují vhodný pramen pro zkoumanou problematiku. 

Alespoň ty vycházející v západních velkoměstských centrech byly úzce zaměřené 

na prostředí metropole, dosahovaly vysokého nákladu a i díky svému halasnému a 
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nepřehlédnutelnému způsobu prodeje, kolportáži, se staly v těchto centrech skoro 

všudypřítomnými. (Fritzche, 1996, s. 2) 

Vycházím z počáteční hypotézy, inspirované zahraničními výzkumy 

populárních novin, že jádro jejich čtenářské obce tvořili lidé z nižších vrstev 

společnosti. Levné masové, senzačně orientované noviny dokázaly získat čtenáře z 

vrstev, které se dosavadní novinové produkci vyhýbaly, protože pro ně nebyla 

primárně určena, byla pro ně finančně nedostupná a hlavně obsahově nezajímavá. 

Abych zjistil, platilo-li to i pro Kurýr, potřebuji alespoň přibližně určit, přes 

omezené množství použitelných informací, z jakých vrstev se rekrutovalo jádro 

jeho čtenářské obce a nakolik odpovídalo jeho zahraničním protějškům. 

Východiskem mé studie je analýza Pražského illustrovaného kurýra, prvního 

českého deníku zaměřeného na ilustrace a senzace. Z jeho obsahu a ilustrací je 

možné zjistit, co jeho vydavatelé předkládali svým čtenářům, aby uspokojili jejich 

nároky na zábavu a potěšení, a z čeho si čtenáři vybírali a vytvářeli svou žitou 

kulturu. Díky silné orientaci tohoto typu novin na zájmy a potřeby čtenářů, jsem 

schopen vysledovat, o co se jeho čtenáři zajímali, co jim přišlo zábavné, jaké 

informace o světě i svém okolí vyhledávali a jakou prezentovanou hodnotovou 

orientaci byli ochotní akceptovat.  

Důležitým úkolem mé práce je tedy ukázat, čím byl obsah těchto novin 

odlišný od ostatních českých deníků, s nimiž soutěžil na dobovém novinovém trhu 

o zájem čtenářů, a také od zahraničních novin podobného typu. Tím bude 

vyjasněna jeho specifická pozice mezi pražskými deníky a získány informace o 

zájmech, zálibách a požadavcích na informace, zábavu a poučení jeho modelového 

čtenáře - tedy komponentech, které spojovaly jeho čtenářskou obec - pokud tedy 

přistoupíme na druhou hypotézu, že si čtenáři Kurýra rozhodli svůj list kupovat, 

protože jim nabízel něco, do čeho byli ochotní investovat část svých nevelkých 

volných finančních prostředků a co jim zároveň konkurenční tisk, případně jiné 

možné formy odpočinkové zábavy, nenabízely. K tomu zároveň přistupuje i snaha 

vydavatele stát se po vzoru zahraničních populárních novin mluvčím svých 

čtenářů a jejich sociálních vrstev, které tehdy vstupovaly i do aktivního politického 

života a o jejichž orientaci probíhal boj různých politických směrů. 
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Srovnáním poznatků současných anglosaských kulturních studií (cultural 

studies)1 s realitou české společnosti přelomu století a těch několika základních 

dat, které o Kurýru, jeho vydavatelích, nákladu a čtenářích existují, se budu moci 

zamyslet nad tím, nakolik se do komerčně produkovaného obsahu mohly kromě 

hodnot, významů a zájmů tvůrců promítnout i hodnoty, významy a záliby jeho 

čtenářů. Podle Fiskeho populární čtení není zaměřené na samotný text, ale na to, co 

se s textem dá udělat, text a každodenní život jsou neustále propojovány do 

smysluplného kontaktu a čtenáři populárních textů se tak stávají producenty 

kultury, nikoliv jejími konzumenty. (1992, s. 146-151) Budu se tedy muset 

zamyslet nad tím, nakolik se to, co se stalo oblíbenou četbou pravidelných čtenářů, 

mohlo souviset s životem jeho čtenářské obce. A s  vědomím si všech omezení, 

která tento přístup má, pomocí interpretace provedených analýz obsahu, produkce 

a recepce prvního zástupce českého populárního masového tisku, budu moci 

zkoumat novou zkušenost obyvatel Prahy stejně jako funkci Kurýra v procesu 

přechodu od tradičních mentalit venkovských a maloměstských k moderní 

velkoměstské mentalitě masových konzumentů, příznačné pro celé následující 20. 

století. 

Mou ambicí tedy není popsat něco tak složitě strukturovaného, jako je 

mentalita něčeho natolik neurčitého, jako byla čtenářská obec českých šestákových 

novin. Ovšem na základě poznatků a znalostí, které jsem schopný získat analýzou 

těchto novin, se mohu přiblížit ke každodenní kultuře jeho čtenářů a seznámit se 

tak s myšlením, postoji, ambicemi i hodnotami těchto lidí do té míry, nakolik byly 

v Kurýru třebas i nevědomě (re)prezentovány. Ač moje poznatky budou neúplné, 

fragmentární a založené zčásti na současném chování konzumentů populární 

kultury, přesto se domnívám, že se tak o životě obyčejných lidí mohu dovědět víc, 

než by mi dovolily ostatní prameny. 

 

                                                         
1 Volím překlad, který odpovídá jak původnímu anglickému významu, tak objektu oboru studia - 
kultury, namísto nesmyslně utvořeného novotvaru kulturální studia, propagovaného 
nakladatelstvím Portál, které vydalo některé práce z tohoto oboru. 
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Prameny 

Pokud se chceme zabývat životem lidí z neelitních vrstev tehdejší české 

společnosti, neexistuje sdostatek přímých pramenů využitelných ke studiu zájmů a 

zálib, vyznávaných hodnot a životních strategií těchto lidí. Nemůžeme přímo 

sledovat jejich životy, nedochoval se žádný významnější soubor korespondence (a 

lze předpokládat, vzhledem k úrovni funkční gramotnosti případných autorů a 

jejich nezvyku písemné komunikace, by tato byla převážně velmi stručná a 

utilitární). 

 Pramenem, na který je v současné době soustředěná velká pozornost 

společenských věd, jsou vzpomínky. Práce inspirované oborem Memory Studies a 

emočním obratem přinesly zajímavé výsledky i pro 19. století v českých zemích, 

jak ukazuje například monografie Marcina Filipowicze a Aleny Zachové Rod 

v memoárech. Případ Hradec Králové (2009), zaměřená ovšem na střední vrstvy. 

Zachované vzpomínky, ať už vydané nebo soustředěné v Archívu Národního 

Technického Muzea (Fond Sbírka vzpomínek a rukopisů), pochází převážně od 

lépe sociálně a kulturně situovaných autorů, případně od autorů, kteří se tématům, 

která mě v této práci zajímají, nevěnují vůbec či jen okrajově. Úskalí tohoto typu 

pramene je dobře vidět na vydané sbírce dělnických vzpomínek z padesátých let 

Hrdinové všedních dnů (Branald, 1953). Jsou často psány dělnickými aktivisty, kteří 

se svou angažovaností, sebevzděláním i svou politickou uvědomělostí svému okolí 

výrazně vymykají. Také zpětná perspektiva vzpomínajících, ovlivněná dobou 

pořízení jejich vzpomínek, je značně selektivní, zaměřená hlavně na jejich dělnické 

sebeuvědomění a politický boj, zatímco všední život s výjimkou sociálních 

podmínek (tj. popisu bídy) je úplně vynechán či jen místy (skoro nechtěně) 

probleskne. Podobně své otázky směřují i tazatelé, kteří pro tuto sbírku zpovídali 

pamětníky dělnického života přelomu století a první republiky.  

Obdobně problematickým a nepříliš využitelným pramenem je i dobová 

beletrie popisující život těchto vrstev, jak je vidět i na výzkumu Jany Machačové a 

Jiřího Matějčka (1993). 
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 Rozhodl jsem se nechat stranou také nečetné prameny úřední povahy2, 

které by si sice analýzu z hlediska studované tématiky zasloužily, ale ta se v nich 

bude odrážet spíše bezděčně, na okraji, protože jejich hlavním určením je 

komunikace mezi tvůrci a adresáty usazenými v mocenských strukturách a tudíž 

vzdálenými objektu mého zájmu a případné zachycené projevy populární 

mentality jsou zpracovány a upraveny podle potřeb kódu komunikujících.  

Zaměřil jsem se tudíž na prameny vytvářené sice autory z elitní části 

společnosti, které se ale obracejí přímo na adresáty z neprivilegovaných vrstev. 

Tyto mohou studovanou problematiku zachycovat mnohem přímočařeji (a méně 

zprostředkovaně), protože zájmem jejich autorů je fungující komunikace 

s adresáty. Takováto komunikace je sice také zpracována a upravena a je tedy 

jistým způsobem umělá a vzdálená způsobu komunikace neelitních vrstev, ovšem 

mnohem méně než ta úřední, protože musí zůstat svým adresátům dostupná, 

srozumitelná a pro ně zajímavá, tj. schopná promlouvat k nim v jejich kódu. 

Takovýmto pramenem je populární kultura, v české historiografii prozatím skoro 

vůbec nevyužívaná, jejíž mediální, komerční podoba se začala na přelomu století 

mohutně rozvíjet (blíže kapitola Počátky populární kultury v českých zemích, s. 

77) do podoby všeobjímající masové kultury stmelující různé vrstvy. Z jejích 

dobových projevů, jakými byly šantán či brakové knížky (film přichází až později a 

hudební nahrávky nebyly studované vrstvě v této době příliš dostupné), jsem se 

rozhodl pro senzační masové noviny (dobovým termínem šestákový či revolverový 

tisk), jehož komunikace se čtenářem byla nejbezprostřednější (vystoupení 

šantánových umělců bylo samozřejmě ještě bezprostřednější, ovšem dnes je 

můžeme studovat pouze v podobě tištěných písniček a několika raných nahrávek). 

Základním pramenem mé práce tedy je Pražský illustrovaný kurýr, vydávaný 

Národní tiskárnou a nakladatelstvím v letech 1893-1918, který se stal prvním 

finančně a vydavatelsky úspěšným a až do svého zániku také jediným deníkem 

tohoto typu v Českých zemích - levných obrázkových politických novin 

zaměřených na senzace a vysoký náklad. Pro pochopení podmínek, které úspěšné 

vydávání takovéhoto typu tisku (zrovna na konci století) umožnily, jsem 

                                                         
2 Jak poznamenává Stanislav Holubec, na prameny týkající se nižších středních a nižších vrstev jsou 
archívy velmi skoupé. (2009, s. 18)  
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analyzoval i jeho neúspěšné předchůdce, Illustrirtes Prager Extrablatt a Il. Deutsche 

Presse, jakož i starší více středostavovské a neobrázkové deníky, vzájemné 

konkurenty - úspěšnějšího staročeského Brouska a neúspěšnou mladočeskou 

Obranu. 

Užitečnou pomůckou je elektronický archiv Kramerius shromažďující 

digitalizované tisky převážně z 19. a první poloviny 20. století. Díky jeho 

vyhledávači jsem mohl pomocí dotazů na klíčová slova vyhledat zmínky o Kurýru a 

dalším senzačním tisku v mnoha různých naskenovaných publikacích (knihách, 

novinách a časopisech) a učinit si tak představu, jak byli Kurýr a jeho čtenáři 

vnímáni dobovou společností. Ač systém optického rozpoznávání znaků má 

vzhledem ke kvalitě předloh i kvalitě jejich digitalizace poměrně velkou chybovost, 

přesto jsem byl schopen vyhledat dostatečně rozmanité množství textů 

zabývajících se či zmiňujících studované noviny, které by nebylo při manuálním 

prohledávání možné obsáhnout. 

K doplnění informací získaných z produktů populární kultury jsem studoval 

těch několik více vypovídajících vydaných vzpomínek pamětníků z nižších vrstev  - 

Ze života průkopníků sociální demokracie Josefa Rezlera (1951), Praha před 

osmdesáti lety Leoše Karla Žižky (1956) a výbor dělnických vzpomínek Hrdinové 

všedních dnů: jejich příběhy, vzpomínky a vyprávění (Branald, 1953) i vzpomínky 

lépe situovaných pamětníků, kteří ale vzpomínají podrobněji na pražské prostředí 

- Pražská dobrodružství  Egona Ervína Kische (1968) a Lékař vzpomíná Vladimíra 

Vondráčka (1978). Jak už jsem zmínil, jejich obsah se skoro úplně míjel s tím, co 

jsem v nich potřeboval najít pro svou práci.  Podobný problém se vzpomínkami 

uvádí i Patricia Anderson zabývající se dělnickou obrazností. Také v Anglii 

vzpomínky nepsali typičtí představitelé nižších vrstev, ale spíše nezvykle vzdělaní 

jedinci, kteří jako doklad své vzdělanosti a uvědomělosti senzační produkci 

odmítali či se k ní nehlásili. Navíc panující představa o tom, jak mají paměti 

vypadat, jistý dobový normativní diskurs žánru, vedla autory k tomu, aby mnohé 

věci, které by nás dnes zajímaly, vynechávali jako marginální (Anderson, 1991, s. 

13, 14). Proto mi, až na několik výjimek, uvedené vzpomínky nakonec sloužily jen 

pro jistý vhled do života ve studované době, aniž bych z nich mohl využít konkrétní 

informace. Více jsem využil vzpomínky aktérů z prostředí Staročeské strany a 
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jejího nakladatelství Pero: román - paměti Josefa Holečka (1925) a Paměti Karla 

Mattuše (1921), nejvíce informací ohledně tvorby ilustrací v Kurýru mi ovšem 

přinesl krátký vzpomínkový článek jednoho z ilustrátorů B. Chlada, Jak jsem 

ilustroval „Kurýra“ (1924). 

Pro komparaci pražských deníků jsem zvolil všechny tehdejší významnější 

pražské české neúřední deníky: staročeský Hlas národa a staročechům blízkou 

Národní politiku, mladočeské Národní listy, sociálně-demokratické Právo lidu a 

národně-sociální České slovo. Všechny jsou dostupné v Národní knihovně, některé i 

přes Kramerius.  

Zároveň jsem studoval zahraniční deníky. Kvůli možnosti srovnání 

s Kurýrem jsem se soustředil na březnová čísla z roku 1898 a 1908 (blíže v 

kapitole Metody, s. 23). Jednu skupinu studovaných novin tvořily levné masové 

noviny (penny a yellow press) z hlavních center tehdejšího vývoje novinového 

podnikání. V knihovně Kansas-state University jsem procházel meziknihovní 

výpůjční službou doručené mikrofilmy ilustrovaných deníků ze Spojených států 

(The Sun, The World a The New York Herald), v British Library ty ze Spojeného 

království (The Daily Graphic, The Evening News, The Morning Leader a Daily 

Mirrror) a v Berlíně jsem našel i ve Francii vycházející evropskou verzi The New 

York Herald. European Edition.  

Podrobněji jsem se věnoval druhé skupině, kterou tvořil středoevropský 

metropolitní tisk vycházející v mě dostupných jazycích. Kromě studia berlínských 

senzačních deníků v berlínské Staatsbibliothek (Berliner Lokal-Anzeiger, Berliner 

Morgenpost, BZ am Mittag a Dresdner Neueste Nachrichten) jsem kvůli komparaci s 

Kurýrem provedl podrobnou analýzu tohoto typu novin vycházejících ve Vídni z 

Österreichische Nationalbibliothek (Illustrirtes Wiener Extrablatt a Illustrierte 

Kronen-Zeitung) a Krakovské z Biblioteka Jagiellońska (Kuryerek Krakowski, 

Nowiny dla wszystkich, Ilustrowany Kuryer Codzienny).  

Důležitou součástí analyzovaného vztahu mezi čtenářem, obsahem a 

vydavatelem Kurýra je jeho produkce. Pro ni by se jevilo jako ideální využít archív 

jeho vydavatele či redakce. Ty se ovšem nepodařilo dohledat. Podobně i ze 

všech šéfredaktorů Kurýra (Václav Beneš, Pavel Projsa, Edvard Jan Baštýř) existuje 
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archivní fond pouze Karla Žáka (v Památníku národního písemnictví), který ovšem 

ke Kurýru neobsahuje žádné zmínky. Trochu lepší je situace nákladů, které mě 

z oblasti produkce novin zajímají nejvíce. Ty byly jednak uváděny v dobových 

inzertních příručkách (Dukes: Zeitungs-Katalog der Annoncen-Expedition, Schalek: 

Annoncen-Expedition: Zeitungs-Katalog a Haasenstein &Vogler: Zeitungs-Katalog: 

Annoncen-Expedition.), jednak je lze najít v pravidelných hlášeních z jednotlivých 

zemí do Pressbüra Prezidia ministerské rady. Část tohoto fondu (do roku 1898) je 

uchována v Národním archívu, další část by měla být v Allgemeines 

Verwaltungsarchiv ve Vídní, kde se mi ovšem tato hlášení, nacházející se patrně 

někde mezi 132 neuspořádanými kartony z let mého zájmu 1899 až 1918, 

nepodařilo najít. Diskuze o významných rozdílech v uváděné výši nákladů mezi 

inzertními příručkami a policejními hlášeními je diskutována v kapitole 

Illustrovaný kurýr a pražský novinový trh na straně 84. Zajímavé údaje o 

odběru novin v českých maloměstech na konci 19. století lze nalézt v několika 

ročnících Slanského obzoru (1893-1897) a v knize Národopisná, školní, průmyslová 

a včelařská výstava v Soběslavi (1898, s. 58, 59). 

 

Bibliografie a souhrn dosavadního bádání 

Tématem českého populárního tisku a jeho čtenářů nejen na přelomu 

století, ale ani v širším období od poloviny devatenáctého do poloviny dvacátého 

století, se dosud nikdo nezabýval. Proto mohu navazovat pouze na sporé bádání o 

fenoménech, které s tématem mého výzkumu souvisí, ale stojí mimo jeho vlastní 

jádro. Na jedné straně se můžu inspirovat a navazovat na poznatky, které byly 

publikovány o obdobných výzkumech v zahraniční, převážně z oblasti 

západoevropské a americké. Na druhé straně jsou studie zabývající se vývojem 

české společnosti a tisku v mnou sledovaném období. Třetí oblastí je literatura 

z oblasti převážně britské tradice kulturních studií, která tvoří teoretický a zčásti i 

metodologický podklad mé práce. 

Existující vědecká produkce tedy mapuje především situaci v západní 

Evropě a Spojených státech. Zvláště v anglosaském prostředí existuje mnohaletá 

tradice výzkumu masového tisku, populární kultury i každodenního života 
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širokých vrstev a s tím související bohatá literatura, kterou mohu využít k 

metodologické a teoretické inspiraci svého výzkumu, stejně jako mi pomohla 

v pochopení mnoha aspektů studované problematiky. Ve středoevropském 

prostoru se vztahu velkoměstského prostředí, masového tisku a populární kultury 

na přelomu století věnují pouze práce Nathaniela D. Wooda (Krakov) a Petera  

Fritzsche  (Berlín). 

Nejbližší mému bádání (a významnou inspirací pro něj) jsou studie 

věnované fenoménu vzájemně podmíněného rozvoje masového senzačního tisku a 

velkoměstského života ve středoevropském prostoru na přelomu století. 

Nejinspirativnější je Reading Berlin 1900 Petera Fritzcheho (1996). Na příkladu 

Berlína analyzuje úzký vztah textu a města. Představuje předválečné velkoměsto 

jako jistý druh textu. Moderní metropole se nedala oddělit od svých firemních 

nápisů, reklam a novinových příběhů. Rozlehlý text města měl spoustu autorů a 

žánrů, které město reprezentovali, ale hlavní roli mezi nimi hrály masové noviny, 

které se čtenářům staly všestranným průvodcem po ohromném a neustále se 

měnícím inventáři průmyslového města. Metropolitní čtenáři tak podle Fritzcheho 

začali o svém městě přemýšlet jako o obřím lákavém spektáklu. (1996, s. 3) 

Autor se zaměřuje na konstrukci vyprávění o velkoměstě v populárním 

tisku, který čtenáře informoval o nově vznikajícím typu osídlení a způsobu života v 

něm a analyzuje dopad tohoto narativu na budované město. Důležitým poznatkem 

je Fritzscheho popis procesu utváření (berlínské) velkoměstské identity jako 

odlišné od národní a třídní identifikace – společné potěšení velkoměstských diváků 

čtoucích město skrze senzační tisk mělo vytvářet vědomí váhavé, ale nepochybné 

shody v pohyblivém prostředí velkoměsta, která dokázala přesáhnout politické 

a do velké míry i etnické a jazykové hranice. (Tamtéž, s. 49) 

Z Fritzcheho práce vychází i Nathaniel D. Wood, který zkoumal vztah 

obrázkového tisku a obyvatel Krakova na počátku 20. století. Ze svého výzkumu 

publikoval několik článků (2002a, 2002b, 2006) a následně i monografii (2010). 

Soustředí se na způsob, jak se díky modernizačním procesům mezi obyvateli 

Krakova uchycovala velkoměstská a kosmopolitní identita, která nejen 

koexistovala s identitou národní, ale dokázala ji v každodenním životě překonat. 
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Wood v této souvislosti píše o vznikajících meziměstské (interurban) identitě, tedy 

o uvědomění si podobností, které přesahovaly národní hranice (literárně i 

metafyzicky). Čtenáři, zásobeni směsí zpráv, zajímavostí a senzací ze světových 

metropolí, dohromady s místními zprávami informujícími o dění ve vlastním 

městě, se mohli začít identifikovat s moderním velkoměstským životním stylem. 

Ačkoliv krakovští obyvatelé neměli možnost zažívat všechny hyperbolické senzace 

velkoměst typu Paříže či Berlína, sdíleli s nimi společný základ, díky kterému 

dokázali porozumět příběhům ze zahraničních metropolí, se kterými se setkávali 

ve svých oblíbených ilustrovaných novinách. Wood ukazuje komplikovanou 

interakci mezi minulostí a modernizačními procesy, které jako jeden z faktorů 

působily na různé vrstvy sebeidentifikace obyvatel Krakova a soutěžily s národním 

uvědoměním.  

Inspirativně popisuje Vídeň, vídeňskou společnost a proces ztráty autority a 

vůdčí role liberální buržoazie ve prospěch lidových, ve většině antiliberálních 

hnutí, které ovlivnily život v celé monarchii Carl E. Schorske ve Vídni na přelomu 

století. (2000), ovšem zaměřuje se primárně na život a kulturu elitních vrstev. 

Vztahu populárního tisku a jeho čtenářů (hlavně čtenářek) se věnovala i 

Jane Chapman ve studii Female representation, readership, and early tabloid 

properties (2011). Ukázala zvyšující se zájem o rozšíření čtenářské obce o čtenářky 

a zároveň způsob upevňování dominantních patriarchálních hodnot pomocí 

spektakulárních příkladů (potrestaného) překračování sociálních norem 

v otiskovaných románech na pokračování, stejně jako v zprávách o kriminálních 

činech, podávaných románovými technikami.  

Poznávacím znamením Kurýra byly ilustrace. Vývoji levného ilustrovaného 

tisku v anglickém prostředí se věnovala Patricia Anderson v Printed Image and the 

Transformation of Popular Culture: 1790-1860 (1991). Věnovala se interakci 

nového masového nakladatelského průmyslu a kulturní zkušenosti anglických 

nižších vrstev. Jako charakteristický znak transformované a expandující populární 

kultury v 19. století vidí její obrázkový charakter, pokusila se proto rekonstruovat 

dobovou zkušenost lidových vrstev s obrazy a načrtla, jakým způsobem jejich 

zvyšující dostupnost mohla ovlivnit lidovou představivost.  
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Vizuální kultuře v novinových zprávách a v každodenním životě ve 

Spojených státech se věnoval Joshua Brown v Beyond the Lines: Pictorial Reporting, 

Everyday Life and the Crisis of Everyday America (2002). Vyobrazením jako 

historickému prameni sloužícímu nejen jako přímá evidence minulosti, ale také 

jako aktivní prostředek vyjednávání, parodie a rezistence se věnuje Peter Burke 

v kolekci studií Eyewitnessing: The uses of Images as Historical Evidence (2001).  

Další autoři se zajímali o populární tisk jako vhodný pramen k studiu 

různých aspektů společnosti v době, kdy tento typ tisku dominoval. Patricia Marks 

v Bicycles, Bangs, and Bloomers: The New Woman in the Popular Press (1990) na 

podkladě dobových karikatur takzvaných nových žen, sportujících, racionálně se 

oblékajících a věnujících se tradičně mužským činnostem, studovala měnící se 

populární pohled na proměňující se roli žen ve společnosti. Ukazuje, jak humor 

vnímání čtenářů zároveň reflektoval i formoval. Guy Reel v The National police 

gazette and the making of the modern American man, 1879-1906 (2006) ukazuje na 

příkladu časopisu zaměřeného na muže, který nabízel jak kriminální a sportovní 

zprávy, tak senzační a erotizující obrazy žen (zvláště těch překračujících dobové 

normy) jak byl v tomto týdeníku modelován a reflektován dobový ideální typ 

maskulinity v kontrastu s jeho ohrožením od Ostatních - mužů z etnických menšin, 

zločinců a maskulinních žen. 

Na studium populárních novin, v této době už typu současného bulváru, se 

zaměřil kolektiv autorů z Birminghamské CCCS A.C.H. Smith, Elizabeth Immirzi a 

Trevor Blackwell v knize Paper Voices. The Popular Press and Social Change 1935-

1965 (1975). Zkoumali způsob komunikace a jeho úspěšnost mezi vydavateli dvou 

nejprodávanějších britských bulvárních deníků a čtenáři v období volebních 

kampaní. Pro mou práci je užitečná hlavně předmluva Stuarta Halla shrnující 

důvody a způsoby studia populárních novin. Pohnutky, proč lidé čtou 

nejpopulárnější britské bulvární noviny, pomocí rozhovorů se čtenáři analyzovala 

Sofia Johansson ve studii Gossip, sport and pretty girls: What does „trivial“ 

journalism mean to tabloid newspaper readers?, kde ukázala, jak se jejich triviální 

senzační obsah stává badateli smysluplným, pokud ho vnímáme společně 

s existující vazbou mezi novinami, čtenáři a sociálními strukturami, které je 

obklopují. 
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Zatímco české dějiny médií a žurnalistiky se populárnímu tisku vyhýbají 

(viz Beránková - Dějiny československé žurnalistiky, díl I.: Český periodický tisk do 

roku 1918. (1981)) a částečně využitelné jsou spíše přehledové příručky - Hochovi 

Dějiny novinářství od r. 1860 do doby současné (1933) a Kubíčkova Česká 

retrospektivní bibliografie: Noviny České republiky od počátku do roku 1918 (2008), 

v zahraniční zvláště v anglosaské produkci, je populárnímu tisku věnována 

mnohonásobně větší pozornost. Zvláště ve Spojených státech zabírá v učebnicích 

dějin žurnalismu většinu výkladu věnovanému vývoji v 19. století. 

Základní povědomí o tomto podstatném elementu ve vývoji žurnalistiky 

jsem tedy čerpal z publikací zahraniční provenience. Pro pochopení vývoje ve 

Spojených státech, které se zpožděním následoval i zbytek světa, a pro podrobné 

vysvětlení vývojových forem masového tisku v 19. a na počátku 20. století mi 

posloužila klasická příručka Michaela a Edwina Emerových The Press and America: 

An Interpretative History of the Mass Media (1992). V The Commercialization of 

News in the Nineteenth Century se Gerald J. Baldasty (1992) věnuje změnám, které 

nastaly v produkci a obsahu amerických novin v průběhu 19. století. Pro Velkou 

Británii jsem využil monografii Alana J. Lee (1976) The Origins of the Popular Press 

in England, ve které se autor zaměřuje již přímo na dobový populární tisk, 

označovaný jako penny press (obdobný český název byl šestákový tisk). 

S uvedenými autory polemizuje John C. Nerone v článku The mythology of the 

Penny Press (1987). Dokazuje, že nástup penny pressu nepředstavoval až takovou 

revoluci ve vývoji tisku a byl spíše součástí pozvolného vývoje novin a jeho význam 

bývá výše uvedenými autory přeceňován. Následujícímu kroku ve vývoji 

amerického nejen senzačního tisku, takzvanému žlutému žurnalismu (yellow 

journalism) z přelomu století, o jehož vlivu na předválečný evropský tisk se vedou 

diskuze, se kriticky věnoval W. Joseph Campbell v knize Yellow Journalism: 

Puncturing the Myth. Defining the Legacies (2001).  

Také pro německé novinářství určené širokým vrstvám existuje mimo již 

zmiňovaného Fritzcheho několik monografií. Na hlavní zástupce berlínského tisku 

se zaměřuje Peter de Mendelssohn v knize Zeitungsstadt Berlin: Menschen und 
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Mächte in der Geschichte der deutschen Presse (1982). Zajímavé poznatky přináší 

studie srovnávající čtenářství středostavovského a dělnického tisku v Brémách 

Gebhardta Hartwiga Bürgerliche und proletarische Presse: Empirische 

Untersuchungen zur publizistischen und politischen Funktion der Tagespresse am 

Beispiel Bremer Zeitungen 1903 (1977). Vývojem ilustrací v německém 

periodickém tisku a nástupu fotografie se zabýval Bernd Weise ve studii Aktuelle 

Nachrichtenbilder „nach Photographien“ in der deutschen illustrierten Presse der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (2003). 

 Základní encyklopedií rakouského tisku a zároveň studií o něm je 

dvoudílný Handbuch der Österreichischen Pressegeschichte od Kurta Paupié (1960). 

Edith Walter vydala útlou, leč důkladnou monografii Österreichische 

Tageszeitungen der Jahrhundertwende: ideologischer Anspruch und ökonomische 

Erfordernisse (1994) věnovanou všem hlavním vídeňským deníkům včetně těch 

masových. Důležitý je její zájem o technické, ekonomické a právní podmínky 

produkce denního tisku v habsburské metropoli, včetně otázky subvencí a jiných 

způsobů ovlivňování novinářů a vydavatelů vládními kruhy. Její poznatky lze 

vztáhnout na celé Předlitavsko a moje studie z nich v mnohém čerpá. Woodovu 

monografii o Krakovském obrázkovém tisku jsem zmínil již výše.  

Jedinou prací o tomto fenoménu v českých zemích je diplomová práce 

kolegyně Jany Dorčákové Počátky senzacechtivého tisku v českých zemích, ve které 

podrobně analyzovala první pražský pokus o vydávání obrázkových novin, Prager 

Illustrierte Extrablatt. Na její zjištění ve své práci navazuji. Vývoj čtenářství novin 

v Českých zemích předcházející období, na které se zaměřuji, popsal Martin Sekera 

ve studii  Aspekty čtení periodického tisku v procesu politické mobilizace české 

společnosti (2002). Kromě metodologického návrhu, jak studovat čtenáře novin 

nabízí i periodizaci čtenářských situací v 19. století. Následujícímu období se 

věnuje v článku Etapy vývoje českých tištěných médií od 19. do počátku 20.století 

(2008). Příspěvky věnované mimo jiné tiskovému podnikání bratří Grégrů přinesl 

sborník Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století (Řepa a 

Vošahlíková, 2002). 
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Další skupina studií, ze kterých jsem vycházel, je věnována počátkům 

moderní či masově produkované populární kultury. Jejich autoři popisují, z čeho 

vyrůstala, jaké proměny ve společnosti a ekonomice vedly k jejímu rozvoji, co 

svým recipientům nabízela, co pro ně znamenala a jaké byly její rané projevy. Zcela 

základní studií analyzující proměny lidové potažmo populární kultury v 16. až 18. 

století je Lidová kultura v raně novověké Evropě (2005) Petera Burkeho. Její 

původní název Popular Culture in Early Modern Europe v sobě zahrnuje i populární 

kulturu, tj.  kulturu produkovanou komerčně (ačkoliv ještě ne masově), jejímuž 

šíření a charakteristikám se autor také věnuje. Burke popisuje vzrůstající bariéru 

související s kulturním i vzdělanostním oddělením elitních vrstev od lidových. 

Součástí distinkce vyšších vrstev byly i opakované snahy lidovou kulturu 

reformovat. Podrobnější popis této situace, nutné k pochopení vzniku masové 

kulturní produkce a recepce, uvádím v kapitole Od tradiční lidové po moderní 

populární kulturu, s. 63. 

Martin Conboy v knize The Press and Popular Culture navazuje na Burkeho a 

podrobně se zabývá vztahem mezi populárním tiskem a lidovou/populární 

kulturou - kulturou obyčejných lidí. Vydavatelé navázali na lidovou kulturu, když 

její elementy dokázali začlenit do populárních novin. Právě díky schopnosti vmísit 

prvky starých tradic do nového kulturního prostředí se populární kultura stala 

reprezentantem lidových vrstev. Základem autorova přístupu je předpoklad, že 

populární produkt může být (ekonomicky) úspěšný pouze pokud vyjadřuje něco, 

co většina čtenářů je schopná identifikovat jako svůj zájem. Na tom je založen 

vzájemně výhodný vztah populárního tisku, vydávaného z komerčních důvodů 

podnikateli z vyšších vrstev společnosti s kulturou nižších vrstev - vydavatelé tuto 

lidovou/populární kulturu využívají k zaujmutí svých čtenářů a naopak kultura 

těchto podřízených vrstev je (v důsledku toho) těmito novinami šířena (2002, s. 1-

15). Podmínkám, které v 19. století vedly k vzniku masového tisku, se v návaznosti 

na koncepty Waltera Benjamina věnuje v úvodu své práce i Matthew Schneirov v 

The Dream of a New Social Order. Popular Magazines in America (1994). Dosavadní 

anglickou literaturu zaměřenou na počátky populární kultury za industrializace 

shrnuje a kriticky rozebírá Emma Griffin v článku Popular Culture in Industrializing 

England (2002). Zdůrazňuje nutnost nesoustředit se jen na jednotlivé artefakty či 
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praktiky populární kultury, ale zasadit je do širšího rámce historického vývoje, 

probíhajících sociálních změn, a analyzovat, co vypovídají o sociálních důsledcích 

průmyslové revoluce, třídních konfliktech a hodnotách obyčejných lidí.  

Počátkům české populární kultury se věnoval pouze Robert Kulmiński 

v článku Źródła kultury masowej w Czechach - zarys zjawiska (2009), ve kterém 

ukazuje, jaké společenské změny umožnily její vznik. Jmenuje procesy 

industrializace a urbanizace, byrokratizaci a školské reformy. Různým aspektům 

kolportáže na našem území se věnuje web Kolportáž.cz Zdeňka Bauera. Tímto 

způsobem byly rozšiřovány i levné populární romány. Obraný odpor elit proti 

rozpadu své kulturní dominance v době před první světovou válkou popisuje Pavel 

Janáček v úvodu své tematicky i metodologicky objevné monografie Literární brak. 

Operace vyloučení, operace nahrazení 1938-1951.  

 

Základní studii pro pochopení společenských, hospodářských a politických 

procesů, které vzájemně podmíněny formovaly českou společnost před světovou 

válkou je Kapitalismus a česká společnost Otty Urbana.  Z Urbana patrně vychází i 

Blanka Soukupová ve studii Česká společnost před sto lety: Identita, stereotyp, mýtus 

(2000) v níž ukazuje, jak jednotlivé proudy české politiky na přelomu století ve 

svém tisku vytvářely obraz sebe sama i svých protivníků. Jednotlivé politicky 

vyhraněné názorové skupiny považuje za modely krystalizace skupinových modelů 

češství. Aspekty procesů modernizace v kontaktu s tradičně orientovanými 

mentalitami českého národního prostředí v 19. století a způsoby jejich výzkumu se 

v několika článcích zabývá Jiří Štaif (například 2003, 2008). 

Blíže k jednotlivým skupinám české společnosti včetně těch z neelitních 

vrstev se ve svých pracích pokoušeli dostat Jana Machačová s Jiřím Matějčkem , 

kteří se zamýšleli nad možnými přístupy a různorodými typy využitelných 

pramenů.  Pro české prostředí 19. stol. nastiňují sociální strukturu a mobilitu 

jednotlivých vrstev, ovšem nabízejí jen rámcovou představu o každodenním životě, 

kultuře, a vzorcích chování obyčejných lidí (2002). Podobně rámcově, ovšem s 

využitím konceptu mentalit a s větším zájmem o trávení volného času se věnovala 

každodennímu životu v 19. století Milena Lenderová s kolektivem autorů 
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(například 2005). Společnost Prahy, Vídně a Budapešti a přelomu století srovnává 

Gary B. Cohen v článku Society and Culture in Prague, Vienna, and Budapest in the 

Late Nineteenth Century (1986). 

Stanislava Holubce ve své disertaci řešil do jisté míry podobný problém - na 

základě jakých pramenů zkoumat život dolních vrstev české společnosti. V jeho 

případě se ovšem jednalo o zaměření na meziválečné dělnictvo a mnohem širší 

pohled na toto sociální prostředí. Protože se dělnickému prostředí věnovala už 

prvorepubliková sociologie, stejně jako existuje bohatá historiografická produkce 

k tématu, i když velmi úzce tematický i metodologicky omezená, mohl autor využít 

archivní fondy státních úřadů i spolků, dobové statistiky a studie, paměti, 

rozhovory s pamětníky i dobový tisk. Přes do jisté míry odlišný cíl a využívanou 

šíři pramenů jeho Lidé periferie: sociální postavení a každodennost pražského 

dělnictva v meziválečné době (2009) doplnily mou představu, jak k problematice 

komplexněji přistupovat, stejně jako se staly zdrojem informací o pozdějším vývoji 

sociálních skupin, jimiž se ve své disertaci také zabývám. 

 

Tím se dostávám k třetí skupině studií, ze kterých jsem čerpal teoretické a 

metodologické možnosti výzkumu populární kultury a populárních novin a jejich 

čtenářů. Jim se budu věnovat v následujícím oddílu Populární kultura, společnost a 

čtenáři populárních novin (s. 32), zaměřeném na přístupy ke studiu populární 

kultury. Hlavními koncepty jsou sociální prostor Pierra Bourdieu, hegemonie 

Antonia Gramsciho, kódování a dekódování Stuarta Halla a populární čtení textu 

Johna Fiskeho. 

Další méně významné články a drobné studie jsou průběžně zmíněny dále 

v textu a uvedeny v seznamu sekundární literatury v závěru práce. 

 

Metody  

Základem práce je propojení analýzy obsahu dobových novin s interpretací 

takto získaných výsledků zaměřenou na to, co jejich obsah vypovídá o čtenářích a 

vydavatelích (potažmo o dobové společnosti). Protože historik přelomu 
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devatenáctého a dvacátého století nemá možnost provést výzkum přímo mezi 

čtenáři a ani neexistují jiné prameny, které by přímo odpovídaly na otázku, jak 

čtenáři tyto noviny četli a co si z nich vybírali, je nutné postupovat nepřímo. 

Interpretace je tedy vedena takto:  

(a) Nejdříve pomocí analýz Kurýru i jeho konkurentů (viz níže), zjistím, čím 

byl Kurýr na dobovém novinovém trhu specifický a co v něm tedy jeho čtenáři 

přednostně hledali, když se rozhodli zakoupit si či přečíst právě jeho.  

(b) Pro představu o sociálním ukotvení čtenářů se lze jednak zaměřit na 

přímou komunikaci redakce se čtenáři, která tvoří důležitou složku populárního 

tisku. Bohužel tato forma zpětné vazby a budování pocitu komunity nebyla 

v Kurýru ani jeho konkurentech skoro využívána. Autoři otisknutých dopisů či 

příjemci redakčních odpovědí nejsou většinou sociálně identifikovatelní a 

otisknuté dopisy podporují spíše stranický pohled, než abychom se dozvěděli něco 

o životech a osobnostech jejich autorů.  

Naopak dobře využitelná je inzerce. Při její analýze jsem vycházel z 

předpokladu, že se inzerenti snažili svou nabídkou zaujmout skupinu svých 

potenciálních zákazníků a tudíž si na základě znalostí novinového trhu vybírali 

spíše noviny s odpovídající čtenářskou obcí. Samozřejmě mnozí inzerovali 

v širokém rozpětí tiskovin a jiní svou inzercí podporovali tisk blízký své politické 

orientaci. Ale existující rozdíly v typu inzerovaných výrobků a služeb mezi 

jednotlivými novinami ukazují na patrné sociální rozvrstvení čtenářstva 

jednotlivých listů a svědčí o tom, že velká část inzerujících skutečně volila pro 

inzerci noviny, jejichž čtenáři mohli tvořit vhodnou cílovou skupinu pro jejich 

výrobky či služby. Ještě přesnější zacílení lze předpokládat u osobní inzerce typu 

sňatkových nabídek, které inzerenti mířili zhruba převážně do své vlastní vrstvy (a 

obligatorně uváděli výši příjmu či věna). Naopak jako nevypovídající se ukázala 

inzerce pracovních míst, kdy se nejspíše předpokládalo, že lidé nabízející práci 

budou hledat či inzerovat i v novinách oblíbených zaměstnavateli a zároveň se jako 

hlavní inzertní medium vyprofilovala Národní politika. O zaměření novin na určitý 

typ čtenářů samozřejmě vypovídá i jejich cena. O tom, jak byl Kurýr a jeho čtenáři 

prezentováni v jiných médiích, jsem získal informace excerpcí z Krameria. 
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(c) Analýza zahraničních populárních titulů, hlavně těch vycházejících ve 

středoevropských metropolích, a jejich komparace s analýzami Kurýra mi 

umožnila odhalit specifika situace v Praze, která se teprve začala vyvíjet směrem k  

metropoli (a její obyvatelé měli ještě v mnohém blíže k obyvatelům českých 

maloměst než k metropolitním flaneurům). Pro zachycení tohoto vývoje jsem 

analyzoval i starší neúspěšné pokusy o vydávání senzačního tisku v Praze. 

(d) A v posledním, ovšem nejdůležitějším kroku mé analýzy, jsem se pokusil 

na situaci pražského obyvatelstva přelomu století vztáhnout současné poznatky o 

způsobu recepce populárních médií a udělat si představu, jakým způsobem mohli 

tehdejší čtenáři využívat Kurýr pro své vlastní životy, jaký vztah mohl být mezi 

jeho obsahem, směřováním a mentalitou jeho čtenářské obce, tedy přiblížit se co 

nejlépe ke každodenní kultuře jeho čtenářů a seznámit se tak s rámci, v nichž se 

mohlo pohybovat jejich myšlení, postoje a hodnoty - do té míry, nakolik v Kurýru 

byly reprezentovány. V této křehké úvaze mi budou oporou i zahraniční výzkumy 

populárního tisku a dalších produktů populární kultury daného období. Ty také 

většinou vycházely z nepřímých pramenů, i když občas se autorům podařilo 

objevit další pramen, kterým mohli svou interpretaci korigovat. Poznatky 

současných způsobů fungování mediální komunikace a čtenářské recepce diskutuji 

v kapitole Populární kultura, společnost a čtenáři populárních novin na straně 

32.  

Regresivní metodu, tedy zahájit zkoumáni z bodu, který je historikovi dobře 

známý a promítnout tuto znalost do minulosti, doporučuje jako jednu z vhodných 

metod k výzkumu lidové/populární kultury i Peter Burke. (2005, s. 100) 

 

Podkladem pro výslednou interpretaci jsou tedy analýzy obsahu Kurýra, 

jeho pražských konkurentů i zahraničních souputníků. Analýzu Kurýra jsem 

prováděl pomocí sond provedených po 5 letech (od prvního ročníku 1893 do roku 

1913, abych mohl zachytit jeho vývoj a proměny.3 Ostatní české i zahraniční 

noviny včetně předchůdců Kurýra jsem analyzoval v letech 1898 a 1908, ve 

                                                         
3 Poslední rok jeho existence, 1918, jsem už nestudoval, protože v té době byl staročeský tisk plně 
závislý na vládní propagandě, přetiskoval ilustrace z německých novin a svou popularitu ztratil. 
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stejných datech jako Kurýr, ovšem menší množství čísel, pro účely srovnání 

dostatečných. U novin, které vycházely mimo tyto roky, jsem vybral náhradní 

ročník.  

Každá sonda sestávala především z obsahové analýzy, standardní techniky 

analýzy obsahu mediálních sdělení. Umožňuje určit a porovnat, jakým tématům a s 

jakou četností se noviny věnovaly, jaká témata byla považována za zajímavá pro 

čtenáře, jakému typu událostí dávali přednost a v kterých zeměpisných oblastech 

vydavatelé očekávali (nebo kam směřovali) zájem svých čtenářů. Základem pro 

rozvržení kategorií byla obecná představa o rubrikách a žánrech senzačních novin, 

zpřesněná prvotním studiem několika ročníků Kurýra a zahraničních zástupců 

tohoto tisku, které mi umožnilo hlubší pochopení tehdejšího členění novin. Výběr 

kategorií jsem také porovnal se studiemi prezentovanými v odborné literatuře.  

Kategorie byly zvoleny jemněji, aby zůstala možnost v průběhu výzkumu dalších 

ročníků a titulů zohlednit nově objevené či spíše zpřesněné vztahy mezi nimi a až 

v závěru byly sjednoceny do širších kategorií. Analýzy jednotlivých deníků jsou pro 

srovnání podrobně uvedeny v Příloze. Na případné rozdíly uvnitř těchto širších 

kategorií, které jsou signifikantní jen v některých případech, upozorňuju při 

interpretaci. Počet čísel, která jsem v jednotlivých statistikách analyzoval, jsem 

volil podle výskytu studovaných jevů, aby bylo v hlavních kategoriích dostatečně 

výrazné množství výskytů, které by umožnilo odlišit pravidelné od náhodných a 

častější od méně častých.  

První statistika zachycuje, jak byly noviny prostorově rozděleny, tedy jaké 

procento plochy vydání zabíral ten který typ zpráv. Zachyceno je vždy prvních 15 

březnových dní (u ostatních titulů 10). Druhá statistika zachycovala četnost článků 

podle rubrik a témat a zeměpisného původu těchto zpráv. Z Kurýra jsem zpracoval 

vždy prvních 20 dní (telegramy kvůli jejich četnosti jen z 15 dní) a u ostatních vždy 

10 dní. Obdobně jsem také analyzoval inzerci, u které jsem se zaměřil jak na 

četnost toho kterého nabízeného zboží či služeb, tak na plochu inzerátů. Z Kurýra 

jsem zpracoval 15 dní, z ostatních 10, z novin zaměřených na drobnou inzerci vždy 

jedno víkendové a jedno všednodenní číslo. Zvlášť jsem prováděl statistiku 

nabídek a hledání zaměstnání (podle typu, zeměpisného místa). Sňatkovou inzerci, 

která nebyla tak častá, jsem pouze registroval.  
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Zásadní byla také analýza obrazové části, která byla hlavním lákadlem 

vydání, a odlišovala Kurýr od ostatních novin. Reprezentovala tedy pro (často ne 

plně gramotné) čtenáře to nejpodstatnější či nejatraktivnější. V této statistice 

obdobné statistice článků, zachycující ilustrace od ledna do dubna, jsem četnost 

vyobrazení podle témat a zeměpisného původu zachycoval zvlášť pro velké titulní 

ilustrace, prodávající vydání a zvlášť pro menší obrázky uvnitř čísla. Rozlišoval 

jsem i ilustrace a fotografie. Právě u ilustrací probíhal ve sledovaném období 

nejvýraznější vývoj, od tisků skoro dřevorytových kvalit v jednom z předchůdců 

Kurýra přes šrafované a stínované kresby dospěl vývoj až k převaze fotografií. 

Ovšem práce s nimi a s ilustracemi byla u redaktorů Kurýra velmi promyšlená, jak 

ukazuji  v kapitole Ilustrace a emocionalita na straně 209. 

Umístění článků v novinách jsem nesledoval. Na titulní stránce byl většinou 

pouze obrázek s nadpisem a zprávy uvnitř čísla byly řazeny mechanicky podle 

rubrik a volného místa. Zvyk dávat nejdůležitější zprávy dopředu se zatím uchytil 

pouze u ilustrací. Pro statistiku výskytu ilustrací jsem zvlášť vedl i statistiku těch 

zachycujících ženské aktérky, které tvořily v obsahu novin výrazně nepoměrnou 

menšinu.  

Které noviny jsem zkomparoval s Kurýrem jsem uvedl v kapitole Prameny. 

Zcela podrobně, zprávu po zprávě, jsem porovnával po jednom čísle staročeskou 

tiskárnou vydávaných Hlasu národa a Illustrovaného Kurýra v roce 1898 a 1908, 

abych zjistil, nakolik se jejich obsah prolínal a nakolik dokonce používali stejnou 

sazbu. Také jsem sledoval výskyt dopisů od čtenářů, uváděných bydlišť výherců 

rébusů, typy spolků, o jejichž činnosti noviny referovaly a typy sportů. 

Součástí analýz byl i bližší průzkum vybraných textů Kurýra a jeho přímých 

politických konkurentů (Právo lidu a České slovo). Provedená textová analýza byla 

zacílena hlavně na rozbor kontextu a sémantiky textu, k odhalení způsobu, jak byl 

vytvářen a udržován vyjednaný diskurz, na jehož základě probíhala komunikace 

mezi redaktory novin a čtenářskou obcí a který vedl ke kompromisní představě 

imaginárních modelových čtenářů4. Stuart Hall zdůrazňuje, že samotné noviny jsou 

diskurzem, který činí události a osoby uvedené ve zprávách pro čtenáře 

                                                         
4 Viz kapitola Populární noviny a jejich čtenáři na straně 57 
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důležitými. Už samotné členění zpráv do rubrik dává zprávám nějaký smysl. 

Rubrika i použité navyklé rétorické prostředky mají za úkol probudit ve čtenáři 

pozornost k tomu kterému referenčnímu rámci. (Hall 1975, s. 18-20) 

Studoval jsem tedy strategie, jakými text pomáhá čtenáři, aby ho četl 

preferovaným způsobem. Inspirován autory studie o anglické bulvárním tisku 

poloviny 20. století Paper Voices (Hall 1975, s. 16), jsem se nezaměřil ani tak na 

přímé politické a sociální apely, ale na mnohem badatelsky zajímavější a vzhledem 

k situaci staročeské strany i více vypovídající strukturu významů a konfiguraci 

pocitů, na kterých byla jejich novinová rétorika založena. Kterou si (patrně 

vědomě) sice nezískávali voliče, pouze čtenáře, kteří byli ochotní na rétoricky 

vytvořený obraz modelového čtenáře přistoupit.  (Thwaites, Davis a Mules, 2002, s. 

172, 175) 

  Analýza samotné jazyku textu novin mi pomohla odhalit, jakými 

prostředky (mimo samotného výběru témat) dosahovali autoři píšící do deníku 

atraktivnosti svých příspěvků, jakým způsobem čtenáře vtahovali do děje a jak 

zároveň s tím dokázali čtenářům nabízet preferované čtení významů a hodnot 

textu. I když i neexistence jasných a oddělených rubrik na přelomu století má svůj 

důležitý význam, přesto zároveň k odlišnému vnímání různého typu zpráv 

dobovému čtenáři (i současnému historikovi) pomáhá používání odlišných 

rétorických postupů, které čtenáři usnadňují přisoudit zprávě preferovaný význam 

(humorná noticka versus vážná nehoda versus nebezpečný politický úskok 

protivníka). Takto je možné rozeznat odlišnou logiku rozlišování novinových zpráv 

oproti dnešní době, což představuje důležitý poznatek dobového vnímání a tvorby 

významů. Tedy použití toho kterého jazykového stylu ovlivňuje nejen čtenářovo 

očekávání, ale i to, jaké užití jazyka se čtenářům nabízelo pro použití při 

každodenní komunikaci, při vzájemných diskusích a přemýšlení o tématech, 

z nichž se rodila skupinová hodnocení. Populární noviny zároveň tomuto vycházely 

vstříc a jejich redaktoři se snažili používat jazyk blízký lidovému, narozdíl od 

tradičního, seriózního tisku. 
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Také v české historiografii Martin Sekera doporučuje při zkoumání vztahu 

čtenářů a periodického tisku kromě hermeneutického postupu (podrobné 

zkoumání dílčích informací a jejich sémantický a kontextový rozbor) a 

kvantitativní obsahové analýzy také (re)konstruovat recepční situaci. Tedy najít 

odpověď na tradiční mediální otázky: 

„Kdo čte? Co čte? (jaká je nabídka dobových forem a obsahů periodického tisku) 

Proč a jak čte? (touha po zábavě? identifikaci s názorově blízkou skupinou či 

obecnou ideou? po věcných informacích?) a Jaký je účinek četby? (včetně 

komunikace mezi čtenářem a vydavatelem a zpětné vazby).“ (Sekera 2002, s. 122) 

 

Výsledky všech obsahových analýz jsou uvedeny v příloze a diskutovány 

v oddílu 4. Illustrovaný kurýr a pražský novinový trh (od strany 84) a v oddílu 

5. Populární tisk a jeho české varianty (od strany 137). 

 

Struktura práce 

Protože jedním z cílů mé práce je představit populární kulturu jako v české 

historiografii dosud nepříliš využívaný pramen vhodný ke studiu života 

neprivilegovaných vrstev, první část své práce věnuji vysvětlení, jak je chápan 

význam populární kultury v kulturních a mediálních studiích a jakým způsobem, za 

jakých podmínek a s jakými omezeními je možné její produkty využít ke studiu 

života neelitních vrstev, spolu s příklady takovýchto výzkumů (Oddíl Populární 

kultura, společnost a čtenáři populárních novin od strany 32). Až poté 

představuji výsledky svého výzkumu, jejichž oprávněnost má předcházející část 

odůvodnit.  

Pro pochopení dynamiky procesu prudkých sociálních, ekonomických i 

kulturních proměn probíhajících ve společnosti na přelomu 19. století, jedním 

z jejichž důsledků bylo i vydávání Kurýra, v 3. oddílu Česká společnost a 

populární kultura na přelomu století (od strany 62), vysvětluji, jakým 

způsobem se populární kultura v minulosti utvářela, na jakých společenských a 

ekonomických podmínkách závisel její rozvoj a jak vypadala situace v českých 
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zemích potažmo v Praze okolo přelomu 19. a 20. století.  Rozvoj masového 

populárního tisku byl součástí širšího proudu nástupu moderní masové populární 

kultury v českých zemích, ke kterému došlo v českých zemích okolo přelomu 

století, převážně v jejich zvolna se metropolizujícím centru. 

Ve 4. oddílu Illustrovaný kurýr a pražský novinový trh na straně 84 a 

následujících jsou představeny kvantitativní analýzy významných pražských 

politických deníků vycházejících okolo přelomu století (Národní politika, Národní 

listy, Právo Lidu, Pražský Illustrovaný Kurýr, Hlas národa a České Slovo). Jejich 

srovnáním jsem zjistil, čím byl Pražský Illustrovaný Kurýr odlišný od ostatních 

novin, co svým čtenářům přinášel nového, kvůli čemu se rozhodovali číst (či 

prohlížet) právě jeho. Zároveň srovnání s ostatními novinami ukazuje, na jakou 

čtenářskou obec byl Kurýr cílen. Srovnáván je náklad dobových novin, jejich cena, 

dostupné údaje o čtenářích, zacílení inzerce včetně nabídky sňatků a geografické i 

obsahové zaměření obsahu tehdejších pražských novin. 

Následující 5. oddíl Populární tisk (strana 137) je věnován charakteru a 

podmínkám rozvoje levného masového tisku ve Spojených státech a v západní a 

střední Evropě. Specifika situace pražské potažmo české společnosti, kterým se 

museli vydavatelé Kurýra přizpůsobit, aby s ním mohli uspět na novinovém trhu, 

jsou zkoumána srovnáním s jeho vídeňskými a krakovskými protějšky, které 

dosahovaly mnohem většího úspěchu na místních novinových trzích. 

V posledním, 6. oddílu Pražští čtenáři senzačních novin (od strany 175) je 

představeno a porovnáno několik pokusů o vydávání levného masového tisku 

v Praze, od staročeského Brousku a Obrany, přes čistě komerční Illustrirte Prager 

Extrablatt a Ill. Deutsche Presse po staročeský Pražský Illustrovaný Kurýr, kterému 

je věnována největší pozornost, spolu s Prager Extrablattem, představujícím 

zvláštní příklad ukotvený ještě v mnohém v lidové kultuře. Na tomto vývoji je 

vidět, že nestačilo osvědčený model masového tisku pouze převzít, ale bylo třeba 

ho patřičně přizpůsobit a nabídnout vhodnému publiku. Dále se věnují strategii 

Staročeské strany, kterou sledovala při vydávání Kurýra a komunikaci s jeho 

čtenáři a jejím důsledkům pro jeho pozici mezi ostatními deníky a jejich čtenáři. 

Jakou roli mohl hrát Kurýr v každodenním životě čtenářů, ukazuji hlavně na jeho 
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funkci velkoměstských novin, nabízejících svým čtenářům, ač v případě Kurýra 

v omezené míře, základní orientaci v nové metropolitní zkušenosti, a na jeho 

hlavní specialitě, ilustracích, kterým je věnována pozornost zvláště z pohledu 

senzacionalismu a s ním spojeného vnímání a hodnocení světa.  
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2. Populární kultura, společnost a čtenáři populárních novin 

Pro mnoho badatelů se v posledních desetiletích populární kultura a zvláště 

populární tisk staly vhodným pramenem k pochopení a vysvětlení změn 

probíhajících v modernizující se společnosti, v níž se do aktivní role postupně 

dostávaly prozatím spíše neviditelné vrstvy neprivilegovaných obyvatel, mezi 

nimiž se zvolna šířila funkční gramotnost, stejně jako jistá míra bohatství 

umožňující jim se zajímat o více než jen o pohodlné přežití. Masová populární 

kultura, kterou si tyto vrstvy nejdříve v rychle se rozvíjejících velkoměstech 

osvojily, se utvářela spojením tradičních lidových kultur, které v novém prostředí 

ztrácely svojí funkčnost, s novou metropolitní zkušeností a s elitní kulturou, 

přetransformovanou producenty do podoby přijatelné pro recipienty bez 

předchozího styku s její tradicí. Tento proces je obtížně studovatelný na tradičních, 

přímých pramenech, vázaných na zkušenost elitních vrstev, naopak populární 

kultura se ukazuje jako sice nepřímý, ale mnohem více vypovídající pramen 

pro výzkum vznikající masové společnosti. Levný senzační tisk je prvním masovým 

médiem seznamujícím své nové čtenáře nejen se světem mimo jejich nebližší okolí, 

ale i pomáhajícím jim rozumět jejich každodenním zkušenostem v nově se 

utvářejícím prostředí velkoměst. Výzkumníci dobové populární kultury vycházejí z 

teze, že masový tisk zároveň čtenářskou zkušenost reflektoval i formoval. Mimo 

jiné i tím, že ji pomáhal pochopit, tj. usadit do existujícího rámce sdílených 

významů a hodnot.  

  

Čtenářství novin je součástí širšího vztahu mezi novinami, čtenáři a 

sociálními strukturami, které je obklopují. K tématu recepce populární kultury 

existuje množství literatury reflektující dlouhodobý výzkum. Nejprve se budu 

věnovat významu populární kultury ve společnosti a její funkci činitele ve 

vyjednávání hegemonie vládnoucích skupin. Potom se budu zabývat otázkou, jak 

funguje mediální komunikace a jakým způsobem recipienti mediálním sdělením 

rozumějí. Při interpretaci populární kultury a její role ve společnosti vycházím z 

tradice britských kulturních studií.  
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Nejdříve musím ovšem začít s vyjasněním pojmů, které používám. Jak už 

jsem zmínil, jsem schopen získat jen přibližnou představu o jádru čtenářské obce 

Kurýra. Pro tuto neurčitost jsem se rozhodl používat pro popis sociálního původu 

jeho čtenářů pojem obvyklý v novější české historiografii -  sociální vrstva. Ten se 

vztahuje k sociálnímu statusu, jehož součásti jako prestiž jednotlivce, povolání, 

vzdělání případně i životní styl jsem schopen u čtenářů Kurýra v omezené míře 

identifikovat1. Zároveň vycházím z terminologie užívané (nejen kulturními studii) 

k analýze role populární kultury ve společnosti, v níž se projevuje mocenský střet 

mezi dominantní (elitní) skupinou a podřízenými (neelitními, neprivilegovanými) 

skupinami obyčejných lidí (ordinary/common people). Které vrstvy patří mezi ty 

neelitní, záleží potom na charakteru té které společnosti, v našem případě přelomu 

století to budou určitě ty, ve kterých předpokládám čtenářství Kurýra, tj. nižší 

respektive nižší střední. Jedinci z těchto vrstev byli dobově označováni a také sami 

sebe občas nazývali malými lidmi. Takové pojmenování zdůrazňuje onen prvek 

uvědomované neelitnosti či neprivilegovanosti. 

Dalším používaným termínem je velkoměsto. Pro jeho popis v různých 

jazycích používají nesynonymní termíny. Nejvíce se jím v použité literatuře zabývá 

Peter Fritzche, který vychází z německého Großstadt, které dobově znamenalo 

město nad 100.000 obyvatel. Pojednává ovšem o výrazně větším Berlínu a o 

velkoměstském prostředí a společnosti, které do angličtiny překládá různě 

(metropolis, city a ve funkci adjektiva urban). Pro účely této práce rozlišuji 

metropole, jakými byli celostátní centra typu Vídně, Berlína či Budapešti (s plně se 

rozvíjející masovou společností a s ní související populární masovou kulturou) a do 

jaké se Praha vyvíjela, ovšem stala se jí až po první světové válce, a velkoměsta, do 

nichž patří kromě metropolí i centra meších celků jako Praha, Krakov, Lvov a do 

jisté míry i Brno a Ostrava (která na přelomu století přesáhla v dnešních hranicích 

oněch 100.000 obyvatel.) Důležité je pro mě jejich odlišení od maloměst s celkově 

odlišným prostředím a středních měst, která se pohybovala někde mezi. Blíže 

k dobovým rozdílům mezi městy (Horská; Maur a Musil, 2002.; Cohen, 1986). 

                                                         
1 Podrobně se otázce terminologie věnuje Holubec (2009, s. 14). 
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Podobná terminologická nevyjasněnost zkomplikovaná i rozdílným 

užíváním v různých jazycích platí i pro populární kulturu. Vycházím z definice 

uvedené na počátku kapitoly Populární kultura a její recepce na straně 40, která 

do populární kultury zahrnuje jak původní lidovou kulturu (dodnes v různých 

formách existující), tak moderní masově šířená kulturu, které se v této práci věnuji 

a která bývá všeobecně označována za populární kulturu, často v protikladu ke 

kultuře lidové. Vzhledem k tomu, že jde o ideální konstrukty založené na značně 

abstraktně pojatém způsobu jejich šíření (ústně versus masovými médii), lze mezi 

nimi stanovit jen velmi přibližné hranice. Naopak v pojetí jiných autorů si z masové 

kultury vytvářejí kulturu populární až její recipienti (a pak je otázka, jestli lidová 

kultura zůstává lidovou, nebo i z ní si recipienti mezi sebou vytvářejí kulturu 

populární). Zůstávám tedy u obecného označení populární kultura, jakožto celkové 

označení přesvědčení a praktik široce sdílených mezi lidmi. Pokud se mi jedná o 

populární kulturu v užším pojetí, odlišnou od tradiční lidové, volím její označení 

podle charakteristiky, která ji úžeji vymezuje, a označuji ji upřesňujícím 

adjektivem jako moderní, masovou či velkoměstskou (které nelze považovat za 

synonyma). 

 

Ve své práci vycházím z pojetí mentalit, které nabídl Jiří Štaif ve  studii 

Česká národní mentalita 19. století v kontextu sociálních dějin. Mentalitu definuje 

jako:  

„ty projevy hromadné sociální psychologie, které se dají převést na fenomén 

společných hodnot, jež jsou v daném sociálním, resp. sociálně kulturním celku do 

té míry dominantní, že podstatně ovlivňují myšlení, postoje, rozhodování a jednání 

rozhodující části jeho příslušníků.“ (Štaif, 2003, s. 72) 

Síla určitého společenství umožňuje určovat hodnotové parametry platné 

pro toto společenské prostředí. A společenské prostředí zase určuje parametry pro 

lidi, kteří se v něm pohybují. Díky tomu, že vědomí těchto parametrů získávají lidé 

pomocí sociálních interakcí v rámci svého společenství, mají tendenci vnímat svou 

mentalitu nikoliv jako sociálně a kulturně konstruovanou, nýbrž jako něco 

přirozeného (Tamtéž). Jiní autoři popisují mentalitu jako celkový způsob myšlení 
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určité sociální skupiny. Ta je pak závislá na výchově, tradici, náboženských, 

politických, sociálních podmínkách a mohou ji pozměnit význačné události 

společenského i přírodního charakteru. Projevuje se v modelech chování 

používaných příslušníky té které společnosti. (Lenderová a kol., 2005, s. 5) 

Vhodné prameny pro výzkum mentalit jsou nepřímé a badatel by měl místo 

indukčního zobecnění poznatků svou představu o mentalitě opatrně konstruovat a 

neustále ji vyvažovat na základě konkrétních poznatků z historických pramenů. 

Jedná se o otázku reprezentace, „jak se určitý psychologický symptom v historickém 

pramenu váže k dobové mentalitě, již nějakým způsobem, a to nezřídka 

zprostředkovaným, odráží.“ Nelze je ovšem studovat jako nějaké přesně vymezené 

struktury, ale pouze jako „horizont a reservoár koncentrované kolektivní 

zkušenosti“, který je v určité historické situaci aktivován. Historik se tak může 

pokusit porozumět horizontu vnímání a hodnocení zkoumaného společenství. Ke 

studiu mentalit je nutno přistupovat s „minimální teoretickou konstrukcí pohnutek, 

jež mohly zásadně určovat skupinové jednání nebo postoje v dané době [...] Tuto 

konstrukci pak dále vyprofiluje srovnáním s jiným sociálním prostředím, jež zkoumá 

stejnou metodou.“ (Štaif, 2003, s. 69-74) 

V této práci konstruuju fragmenty možné mentality skupiny čtenářů Kurýra 

tak, jak jsou v něm reprezentovány. Jádro jeho čtenářské obce, jak ukazuju dále, 

jsou zástupci nových velkoměstských obyvatel. Jejich sjednocujícím se médiem, 

které jim v roztříštěném a nepřehledném velkoměstském prostoru nabízelo 

kolektivní zkušenost, se stala populární kultura, pro můj výzkum reprezentovaná 

Pražským illustrovaným kurýrem, který kromě společné zábavy nabízel možnosti, 

jak rozumět proměňujícímu se světu kolem nich. Čtenářskou obec Kurýra jsem 

schopen vymezit spíše jako způsob jednání (společný zájem o jistý typ zábavy a 

informací a způsobu jejich získání) než jako společenskou strukturu.  

V případě české společnosti konce století je takto možné pozorovat erozi 

původního měšťanského konceptu jednotného českého národa vedeného úzkou 

skupinou politicky aktivních obyvatel reprezentovaných konzervativními liberály 

(Urban, 2003, s. 39). V devadesátých letech plně nastává drobení na menší sociální 

a zájmové celky, které se různé skupiny snaží mobilizovat a zvláště skrze tisk jim 
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nabízejí nová, změněným poměrům lépe odpovídající vyjádření společných zájmů 

a postojů. Jedním z těchto elitních pokusů legitimizovat svou ztrácející se vůdčí 

pozici byl staročeský pokus vydávat deník přibližující se typu metropolitních 

novin, které se nejen v evropských a amerických metropolích stávaly nerozborně 

propojenými s metropolitním prostředím, když svým čtenářům zprostředkovávaly 

informace a zkušenosti ze života ve vlastním i dalších velkoměstech, jak popisují 

Fritzche (1996) a Wood (2010). Ovšem Praha nebyla v předválečném období 

velkoměstem typu Berlína, Vídně či Budapešti a Kurýr nikdy nedosáhl postavení 

metropolitních novin (jak popisuji dále), a tak je na Kurýru možné studovat 

tehdejší střet „mezi modernizací a různými typy mentalit jako střet trendu 

civilizačně vzestupného historického vývoje a regionálních a kulturních limitů pro 

jeho uplatnění“. Zkoumáním mentality čtenářské obce Kurýra, či spíše jejích prvků, 

které v něm lze nalézt, v porovnání s dalším dobovým tiskem zaměřeným na 

podobné sociální prostředí, lze sledovat pokusy o skupinové vymezení této 

skupiny vůči ostatním skupinám i vůči probíhajícím modernizačním procesům, 

protože „mentality lze chápat jako jeden z klíčů k těm typům sociálního ohraničení, 

která mají svůj základ v kulturní identifikaci.“ (Štaif, 2003, s. 71) 

 

Vkus, životní styl a sociální prostor 

Pro popis společnosti, role kultury jako životního stylu a místa, které v ní 

zaujímal Kurýr a jeho čtenáři využívám koncept sociálního prostoru Pierra 

Bourdieu, který je víc než na profesi navázán na kategorie životního stylu a vkusu, 

které jsou při analýze Kurýra a jeho čtenářské obce vhodnější. Bourdieu nevychází 

při popisu stratifikace společnosti z profese jedinců, ale z jejich životních stylů, 

kterými reprezentanti jednotlivých profesí žijí. Podle něj existuje strukturální 

homologie (souznačnost) mezi polem sociálních tříd a prostorem životních stylů. 

Bourdieu předpokládá, že vkus (jako systém klasifikačních schémat) objektivně 

souvisí s určitou sociální pozicí, protože se utvořil prostřednictvím sociální 

podmíněnosti vycházející z oné pozice. Činitelé se sami zařazují do své sociální 

pozice, sami jsou předmětem vlastní klasifikace, neboť si podle svého vkusu 

vybírají různé atributy jako oděv, stravu, nápoje, sporty a přátele tak, aby vše ladilo 



37 
 

dohromady, či lépe řečeno, odpovídalo jejich pozici. V prostoru nabízených statků 

a služeb si vybírají ty statky, které v tomto prostoru zaujímají pozici shodnou 

s jejich pozicí v prostoru sociálním. „Výsledkem je, že nic neklasifikuje jedince lépe 

než jeho vlastní klasifikace.“ A zároveň jako činitelé zařazení do společnosti 

dokážou u ostatních rozeznat vztah mezi jejich praktikami nebo reprezentacemi a 

jejich pozicí v prostoru. Podle (ze)vnějšku druhých si troufáme určit jejich sociální 

pozici (například podle přízvuku, oděvu atd.). Životní styl se projevuje jako určitý 

„smysl pro místo“ dané jedinci v sociálním prostoru. (Bourdieu, 1995, s. 221-223; 

Dopita, 2005, s. 47,49) „Díky habitu jsme obklopeni srozumitelným světem zdravého 

rozumu, sociálním světem, který se jeví jako samozřejmý.“ Atributy, díky nimž jsou 

jedinci (činitelé) schopni rozlišit příslušnost k sociálním skupinám, pak mají 

v realitě sociálního života funkci znaku, rozdíly fungují jako rozlišovací znaky. 

(Bourdieu, s. 223, 224) 

 „Sociální prostor má tendenci fungovat jako symbolický prostor životních stylů a 

skupin s různým statusem, pro něž je charakteristický rozdílný způsob života.“ 

(Tamtéž, s. 225) 

V životních stylech se odráží pozice jedinců v sociálním prostoru. Životní 

styly, které se projevují například ve vkusu (tj. manifestované preferenci), slouží 

k praktickému potvrzování statusu, což nutně patří k dělení společnosti. A zároveň 

se stávají silnými bariérami mezi třídami. Životní styl je tak každodenním 

mechanismem selekce (inkluze a exkluze). Sociální skupiny si vytvářejí funkční 

předpisy, osvědčené a obecně schválené vzory chování. Kultura, vzory chování, 

prostupují celou společnost a jsou skrytým základem skupinového chování. Životní 

styly jsou systematickým produktem třídního habitu a pozice v sociálním poli. 

(Dopita, 2005, s. 49, 50) 

Podle Bourdieuho je sociální prostor multidimenzionálním prostorem 

vytvořeným na základě principů diferenciace či distribuce dané souborem 

vlastností působících v sociálním světě, tedy těch co umožňují jejich nositeli 

prokázat sílu či moc. Činitelé, skupiny a instituce, které se v něm nacházejí, mají 

tím více společných vlastností, čím jsou si prostorově bližší, a tím méně, čím si jsou 

prostorově vzdálenější. Činitelé a jejich skupiny jsou tedy definovány svou 
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(relativní) pozicí v tomto prostoru. Sociální prostor může být také chápán jako 

pole sil - soubor objektivních mocenských vztahů platných pro všechny, kteří se 

v něm nacházejí. Kapitál představuje moc nad polem, jednotlivé typy kapitálu jsou 

silami, které definují šance na zisk v určitém poli produkce. Nejvýznamnějšími jsou 

kapitál ekonomický, kulturní a sociální. Přičemž různé kapitály mají v celkovém 

kapitálu různou váhu. (Bourdieu, 1995, s. 217-220; Dopita, 2005, s. 43, 44) 

Kulturní kapitál je znalost toho, jak se dělá práce, je symbolickou 

dovedností. Zatímco lidský kapitál je jen schopnost práci udělat (úhrn technických 

dovedností), kulturní kapitál je novou kvalitou, je specifickým věděním, které musí 

být také specifickými prostředky osvojeno a specifickými prostředky předáváno. 

Jeho nositeli jsou příslušníci všech společenských vrstev, záleží však na jeho 

poměru ke kapitálu sociálnímu či ekonomickému, které se promítají do životních 

stylů. Kulturní kapitál se stupňuje nejen prostřednictvím vzdělávacího systému, ale 

především prostřednictvím rodinného působení. Nositelé přibližně stejné hodnoty 

a složení kapitálu, tedy ti, kteří jsou si blízcí v sociálním prostoru, tvoří homogenní 

skupiny, jejichž členové mají díky blízkosti sociální i faktické (geografické) větší 

tendenci se setkávat. Aby se ovšem z takovéto potenciální skupiny zformulovala 

skupina skutečná, musí se objevit nějaký mluvčí, který jim nabídne společné 

vědomí a mobilizuje je pod nějakým programem. (Dopita, 2005, s. 31, 32) 

„Třída (nebo lid, národ či jakákoli jiná neuchopitelná sociální realita) existuje, 

pokud existují jedinci, kteří mohou prohlásit, že jsou třída, a to pouze z toho 

důvodu, že za ni mluví oficiálně na veřejnosti a jako osoby k tomu oprávněné jsou 

uznávány lidmi, kteří se tímto přihlašují za členy třídy, lidu, národa nebo kterékoli 

jiné sociální reality, která muže vzniknout a prosazovat se při realistickém 

vytváření světa.“ (Bourdieu, 1995, s. 233) 

Symbolický zápas o vnímání sociálního světa může nabývat dvou různých 

forem. Buďto se skupiny snaží pomocí kolektivních či individuálních akcí 

sebeprezentovat tak, aby manipulovaly se svým vlastním obrazem a hlavně se svou 

pozicí v sociálním prostoru, což Bourdieu nazývá objektivní formou. Subjektivní 

formou je snaha změnit kategorie vnímání a hodnocení sociálního světa, konkrétně 

slova a jména, kterými je sociální realita vyjadřována a zároveň konstruována. O 
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takovéto konstruující pojmy se potom vedou hlavní politické boje. Vlastnictví 

vyššího kapitálu zvýhodňuje jeho majitele a zakládá mu vyšší pozici ve struktuře 

společnosti, která je dána průsečíkem hodnot tří základních kapitálů 

(ekonomického, sociálního a kulturního). Dominantní třídy se snaží hlídat 

distribuci jednotlivých kapitálů a tím i pozic v sociální struktuře. Dochází 

k reprodukci sociální struktury a je bráněno její změně. Jedinci tak k vzestupné 

mobilitě v rámci sociální struktury nestačí pouze větší schopnost získávat kulturní 

kapitál. (Bourdieu, 1995, s. 226; Dopita, 2005, s. 34) 

 „Vzhledem k tomu, že symbolický kapitál má stejnou hodnotu jako kapitál 

ekonomický nebo kulturní, pokud se ovšem o něm ví a pokud je uznáván, a je-li 

znám podle kategorií vnímání, které kapitál prosazuje, vztahy se symbolickým 

nábojem mají tendenci znovu se reprodukovat a upevňovat silové vztahy, které 

vytvářejí strukturu sociálního prostoru. Konkrétně vyjádřeno, legitimizace 

sociálního řádu není, jak by si mohl někdo myslet, výsledkem svévolně zaměřené 

propagandy či aktem symbolického prosazování. Je výsledkem skutečnosti, že 

činitelé uplatňují na objektivní struktury sociálního světa struktury vnímání a 

hodnocení, které vyplynuly z objektivních struktur, a v důsledku toho mají 

tendenci nahlížet na svět jako na jakousi samozřejmost.“ (Bourdieu 1995, s. 

227,228) 

Pokud chce někdo měnit svět, musí se pokusit změnit způsob vytváření 

světa, tedy způsob nazírání na svět, a také praktické úkony, jimiž se skupiny 

produkují a reprodukují. Symbolická moc má schopnost vytvářet skupiny, ať 

posvěcovat již existující, či ustanovit skupiny nové (podobně jako marxistický 

proletariát). Je založena na dvou předpokladech. Symbolická moc, podobně jako 

každá jiná forma performativního diskursu, se nutně zakládá na vlastnictví 

symbolického kapitálu. Schopnost donutit ostatní, aby přijali určité (staré či nové) 

nazírání světa a sociální dělení, závisí na sociální autoritě, kterou bylo nutno získat 

v předchozích zápasech. Druhým předpokladem je účinnost symbolické moci. Ta 

záleží na tom, jak moc je ono nazírání zakotveno v realitě.  (Tamtéž, s. 231) 

Ale to, jak jedinec vnímá svět, vychází z jeho konkrétní pozice v sociálním 

prostoru, takže představa každého činitele o prostoru kolem něj záleží na jeho 

pozici v tomto prostoru. A protože bývá běžné považovat důvěrně známý svět za 



40 
 

samozřejmý, mají lidé tendenci považovat své důvěrně známé sociální okolí 

automaticky za samozřejmé. (Bourdieu, 1995, s. 221,222) 

 

S pomocí Bourdieuho konceptu mohu uvažovat o skupinách, zahrnujících 

jedince, kteří mají k sobě blízko vkusem - manifestovaným zájmem o produkty 

populární kultury, stejně jako způsobem podávání informací a zábavy, jaký nabízel 

Kurýr, a tudíž lze předpokládat, že budou mít k sobě blízko i v sociálním prostoru. 

To mi umožňuje na základě analýzy Kurýra zkoumat jeho kulturní pozici, a tak se 

pokusit rozlišit skupiny, které spojuje četba tohoto deníku. 

Zároveň se mohu zaměřit na snahu vydavatelů, stát se, alespoň do jisté 

míry, přes levný masový deník mluvčím těchto sociálních skupin, tedy přes 

populární tisk získat symbolický kapitál, umožňující následně vykonávat 

symbolickou moc umožňující „donutit ostatní, aby přijali určité (staré či nové) 

nazírání světa a sociální dělení“. Typické levné populární noviny se deklarovaly 

jako mluvčí svých čtenářů, malých lidí (viz kapitola Vznik a vývoj masového 

populárního tisku na straně 137), kteří se na přelomu století v Rakousku dostávali 

do středu politického dění a o jejichž politickou orientaci probíhal boj. 

 

Populární kultura a její recepce 

„At its simplest popular culture is the culture of mass appeal. A creation is popular 

when it is created to respond to the experiences and values of the majority, when it 

is produced in such a way that majority have easy access to it, and when it can be 

understood and interpreted by that majority without the aid of special knowledge 

or experience.“ (Bell, 1982, s. 443 - citováno podle Inge, 1994, s. 58) 

Populární kultura může být široce chápána jako přesvědčení a praktiky, 

které jsou široce sdílené mezi lidmi. Zahrnuje lokální lidovou kulturu i masovou 

kulturu vytvářenou politickými a komerčními centry. (Schudson, 1991, s. 49) 

Moderní populární kultura je charakteristická převážně produkty šířenými 

masovými médii. Ta postupně ovládla různé formy kulturního projevu a stala se 

tak jejím význačným tvůrcem. Populární kultura je hybridním produktem, 
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tvořeným na jedné straně nároky obyčejných lidí na zábavu a potěšení a na druhé 

straně snahou producentů oslovit co nejširší obecenstvo a ovládnout trh. 

Producenti pojímají kulturu jako tržní komoditu vytvořenou pro masový 

trh, vybírají si vhodné prvky lidové či populární kultury, ty přetvářejí a v nové 

podobě je znovu šíří mezi masové publikum. Pomocně můžeme rozlišit masovou 

kulturu jako to, co je masově produkováno masovými médii, a populární kulturu 

jako to, co si z ní obyčejní lidé vybírají a co si z ní sami vytváří. (Miller - McHoul, 

1998, s. 14) 

„Popularita je měřítkem toho, jestli příslušná podoba kultury dokáže vyhovět 

požadavkům svých spotřebitelů. … Má-li se nějaký kulturní produkt stát 

populárním, musí být schopen vyjít vstříc současně nejroztodivnějším zájmům lidí, 

mezi nimiž se stane populární, i zájmům jeho výrobců.“ (Fiske, 1987, s. 310 - 

překlad citován podle McQuail, 1999, s. 129) 

Studiem obsahu, uspořádání a jazykových symbolů masových médií se 

dozvídáme o typických formách chování, postojů, všeobecně rozšířených názorů, 

předsudků a aspirací velké skupiny lidí. Mediované texty nám neukazují pouze 

socializované zvyklosti lidí, ale i proces socializace, nesvědčí jen o individuálních 

zkušenostech, ale i o jejich smyslu. (Lowenthal, 1968, s. xii, xiii) A podle Thomase 

Ingeho není lepší možností, jak odhalit celkový charakter a přirozenost společnosti 

než výzkum populárního umění a způsobu trávení volného času. (Inge, 1994, s. 55, 

56) 

 

Různí autoři hledají počátky populární kultury v různých obdobích, což 

souvisí hlavně s jejich pojetím zkoumaného fenoménu. Zatímco jistá společná 

kultura existovala už od dávnověku, prvky něčeho, co bývá nazýváno populární 

kulturou, je možné najít v antickém Řecku i alžbětinské Anglii. Ovšem až během 19. 

století prošla kultura pronikavou přeměnou spojenou se vznikem masových médií 

a kulturního průmyslu, které souvisely s probíhajícími procesy industrializace a 

urbanizace radikálně proměňujícími celou společnost. Díky tehdejšímu 

technickému a společenskému vývoji se populární kultura změnila do podoby, 

kterou si udržuje dodnes (Storey, 2001, s. 13) 
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Podle Waltera Benjamina unikátnost umění, jeho aura, byla ztracena, 

vystřídána masovou reprodukcí. Dochází tak k demokratizaci kultury, ač je tato 

kultura mas ještě dlouho elitami odmítána. Záznam událostí pomocí fotografie či 

novinářské zprávy má demokratizační dopad, protože činí události dostupné více 

lidem a žádné speciální dovednosti či vědomosti nejsou zdánlivě čtenářům třeba k 

porozumění a reagování na fotografie či novinové zprávy. (Schneirov, 1994, s. 71) 

Tedy k jejich čtení v souladu s preferovanými významy, v dominantním kódu, které 

tisk nabízí jako přirozenou, bezproblémovou interpretaci. 

 

John Fiske vysvětluje, že rozlišení vysokého (elitního) umění od 

populárního je dáno způsobu, jak je to které umění užíváno ve společnosti, než že 

by spočívalo v samotných textech. Shakespeare byl dříve součástí populární 

kultury, kdežto dnes již není, nikoliv proto, že by se zhoršil masový vkus, ale 

protože byl Shakespeare odsunut do oblasti vysokého umění, instucionalizován, 

takže dnes je preferováno jeho složité čtení a je hrán v drahých uměleckých 

divadlech. A hlavně z něj byl udělán objekt ke zkoušení, takže ti, kdo ho lépe 

dešifrují, získají vyšší tituly a jsou tak ohodnoceni jako lepší, bystřejší jedinci než ti, 

jejichž dešifrování (interpretace) je méně pronikavá. Text nemůže být populární, 

pokud je využívaný k diskriminaci mezi jednotlivci, k trénování lidí k návykům 

myšlení a cítění jiné třídy. (Fiske, 1992, s. 121) 

Pierre Bourdieu v Distinction argumentuje, že Kultura s velkým K je 

využívána elitami k legitimizaci a upevnění jejich moci. Kategorie vkusu vyjadřující 

vědomí jejich kulturní a estetické odlišnosti má sloužit jako potvrzení jejich 

sociální příslušnosti. Kultura je tak užívaná k rozlišování mezi třídami a částmi tříd 

a k zakrytí sociální podstaty těchto rozdílů jejich přemístěním do světa estetiky či 

vkusu, protože schopnost dešifrovat kód vysokého umění, tedy v rodinách 

předávané vlastnictví kulturního kapitálu, je představována jako vrozená kvalita, 

umožňující a tudíž ospravedlňující společenský postup. Obtížnost či komplexita 

vysokého umění je užívána nejdříve k ustanovení nadřazenosti k nižším vrstvám, 

později k naturalizování nadřazeného vkusu a kvality těch (vzdělané buržoazie), 

jejichž vkusu vychází vstříc. Kritický průmysl byl vyvinut k zdůraznění či přímo 
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vytvoření této komplexity a tedy k narýsování uspokojivých rozdílů mezi těmi, 

kteří umějí ocenit vysoké umění a těmi, co neumějí. Kombinace široké konzumace 

s širokým kritickým nesouhlasem je jistým znamením, že ona kulturní komodita či 

praktika je populární. Umělecká komplexita je tedy podle Pierra Bourdieu třídní 

rozlišení, obtížnost je kulturní turniket, propustí jen ty se správným lístkem a 

vyřadí masy. Estetická distinkce je využita k ospravedlnění rozdílů mezi lidmi na 

základě jejich přirozenosti a tedy k legitimizaci třídních rozdílů. Komplexní 

soustava sestávající se z estetické teorie, osobního vkusu, tradice, kánonu, 

všeobecných vědomostí a formální vzdělání přerůstá do sociálních a 

ekonomických privilegií. Populární kultura a její konzumenti jsou považováni za 

jednoduché, nedozrálé a tudíž nezpůsobilé. I další termíny používané pro její 

hodnocení z pozice zastánců elitní kultury odkazují na nedospělost a nevyzrálost, 

dětský vkus. (Anderson, 1991, s. 7, 8; Fiske, 1992, s. 121, 122; Storey, 2001, s. 176, 

177). Tyto „diskursivně konstruované podobnosti mezi dětstvím, ženskostí a 

podřízenými třídami jsou typickým kouskem patriarchální buržoazní ideologie 

pracující v oblasti kultury.“ (Fiske, 1992, s. 122) 

 Recepce populárních produktů zahrnuje aktivní, zaujaté, zúčastněné 

zapojení se do textu, jde o součást toho, co Bourdieu popisuje jako proletářské 

kulturní praktiky (fandění, pískání, pokřikování při sportovních i kulturních 

událostech), na rozdíl od buržoazního odměřeného, uvědomělého a kritického 

poměru k textu. Text a každodenní život jsou neustále propojovány do 

smysluplného kontaktu. Populární čtení není tolik zaměřeno na text, ale na to, co 

se s textem dá udělat. Čtenáři populárních textů jsou podle Fiskeho producenty 

kultury, nikoliv jejími konzumenty. (Fiske, 1992: 146-151) 

 

Média a poznávání světa 

Komunikační média mají nepominutelný symbolický rozměr, zabývají se 

produkováním, uchováváním a distribucí materiálů, jež mají význam pro jedince, 

kteří je produkují a přijímají. Rozvoj komunikačních médií je ve své podstatě 

procesem přepracovávání symbolického charakteru společenského života. Jde o 

restrukturalizaci způsobů, jimiž se jedinec vztahuje k ostatním jedincům i k sobě 
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samému. Zprostředkovaná (mediovaná) komunikace je vždy společenský jev 

zasazený do nějakého kontextu, je vždy zakotvena ve společenských souvislostech, 

které jsou různým způsobem strukturovány a které mají na oplátku vliv na 

probíhající komunikační procesy, neboť se podílejí na jejich strukturování. 

Produkce, shromažďování a šíření informací a symbolických obsahů byly vždy 

ústředními rysy společenského života. Změny, které v historii prodělaly, byly 

součástí řetězce institucionálních proměn, charakteristických pro moderní dobu. 

(Thompson, 2002, s. 15) 

Při formování představ lidi o věcech, které nemohli znát z vlastní 

zkušenosti, o minulosti a světě za hranicemi jejich bezprostředního okolí, hrávalo 

ústřední roli vyprávění příběhů. Dnes převzaly tuto roli média. Utvářejí naši 

představu o okolním světě, ale i chápání našeho vlastního místa v něm. Pocit 

sounáležitosti je do jisté míry dán pocitem společně sdílené minulosti a sdíleného 

prostoru, ale jak je naše vnímání čím dále více mediováno, mění se i pocit 

sounáležitosti, cítíme, že patříme ke skupinám a společenstvím, jež jsou zčásti 

zkonstruována médii (hlavně přes společnou kulturu). Podle Stuarta Halla se stala 

média ve 20. století hlavním kulturním kanálem, kolonizovala kulturní a 

ideologickou sféru a vyrábějí koncepci světa pro masy, které jí přijímají, stejně jako 

ji dříve přijímaly od kněží, učitelů, stařešinů, mudrců a vypravěčů pohádek a mýtů. 

(Hall, 1977, s. 340; Thompson, 2002, s. 33, 34) Média dokážou formovat to, co se 

jedinec dovídá o světě, a mohou být hlavním zdrojem myšlenek a názorů, jež se 

k němu dostávají. Dokážou do jisté míry ovlivnit jednání a uvažování lidí. Média 

různým způsobem pronikají do života příjemců a stávají se jeho součástí. O tom jak 

mnoho a jakým způsobem se vedly a vedou velké diskuse. O nich více později. 

Produkce rozmanitých druhů sociálních vědomostí se děje nástroji myšlení 

(konceptualizací a symbolizací), které operují primárně a principiálně pomocí 

jazyka. Ten poskytuje objektivní znaky a diskursy, které ztělesňují proces myšlení i 

proces přenášení (komunikace) myšlenek v rámci společnosti. Když se učíme 

mateřskému jazyku, učíme se zároveň s ním i hodnotám a celé řadě vybraných a 

strukturovaných odpovědí na to, co vidíme kolem sebe. Zároveň s porozuměním 

jazyku tedy získáváme termíny, s jejichž pomocí rozumíme, dáváme smysl našemu 

světu. Prožíváním objektivních událostí jako subjektivních zážitků si 
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uvědomujeme, kdo a co jsme. Podobně jako s mateřským jazykem to funguje i se 

zprávami (a dalšími obsahy zprostředkovanými masovými médii). Přicházejí 

k nám jako již existující diskurs od neosobní sociální instituce, která je zároveň 

průmyslem. A jak si na ně navykáme (na jejich kódy a konvence), stáváme se 

mediálně gramotnými, schopnými spontánně interpretovat svět v šíři kódu, jemuž 

jsme se ze zpráv naučili. Hodnotíme a interpretujeme svět pomocí termínů 

odvozených z klasifikace dané nám zprávami. Vyrábíme tedy kolektivně realitu, 

vnímajíce její smysluplnost v rozsahu, v jakém se podobá našim očekáváním, které 

jsme získali z jazykového systému zpráv. (Hall, 1977, s. 320, 327; Hartley, 1982, s. 

5) 

Kromě toho, že média uvádějí jedince do světa kolem něj, zároveň ho svým 

nepřímým, dlouhodobým vlivem formují. Společnost a kultura se neustále 

proměňuje, což se odráží, a někdy je i ovlivněno změnami v přesvědčení a chování 

jednotlivých členů společnosti. Na sociální a kulturní úrovni je to spojeno 

s přizpůsobením starých, případně se  zavedením nových pravidel pro sociální 

interakci. Výsledkem jsou nové návody k chování. V moderní společnostech soutěží 

o pozornost jedince různé (často protichůdné) zdroje informací sahající od přátel 

k zájmovým skupinám. Všechny tyto zdroje se mu snaží poskytnout definice a 

návody, jaké jednání napodobovat, jaká pravidla jednání jsou důležitá a jaké 

významy událostem přisoudit. Jedná se o proces socializace, soubor 

(komunikativních) interakcí mezi jednotlivcem a ostatními členy společnosti, 

mající za úkol připravit jednotlivce k životu v sociokulturním prostředí. V průběhu 

socializace se jedinec učí schopnostem komunikovat, myslet a řešit problémy za 

použití postupů přijatelných ve společnosti a hlavně se učí přizpůsobovat 

prostředí, ve kterém je mu dáno žít. Společnost tak pomocí socializace přivádí své 

členy k dostatečné konformitě, díky níž dosahuje sociálního řádu, předvídatelnosti 

a kontinuity. Socializaci je možné rozdělit na primární a sekundární. Primární 

socializace probíhá vlivem osobních zkušeností, sekundární díky zkušenostem 

zprostředkovaným, ať už rodiči, učiteli či médii. Obzvlášť důležitým nástrojem 

šíření, prosazování a upevňování sociálních norem a hodnot se stala masová 

média, jakožto neodbytný, všudypřítomný a působivý zdroj informací. S jejich 

pomocí se dostává vnější svět do našeho podvědomí. Z médií přebíráme hlavně to, 
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s čím nemáme vlastní zkušenost. Pokud se mediovaná zkušenost dostane 

do rozporu s naší vlastní zkušeností, pokusíme se najít kompromis nebo je 

v rozporu necháme. (DeFleur - Ballová-Rokeachová, 1996, s. 211, 216, 217; 

Hartley, 1982, s. 139, 140) 

Chápání sebe sama, sebepojetí, je jakási symbolická projekce, kterou si 

člověk sám aktivně buduje, není danou entitou, ani produktem vnějšího 

symbolického systému. Tuto projekci si člověk vytváří ze symbolických materiálů, 

které má k dispozici a které spřádá do koherentního výkladu sebe sama, do 

příběhu vlastní identity. Do procesu utváření sebepojetí je možné zapojit 

symbolická sdělení získaná interakcí tváří v tvář stejně jako mediované materiály. 

Rozvoj komunikačních médií způsobil, že proces utváření vlastní identity začal být 

čím dál více formován právě rozpínajícími se sítěmi zprostředkované komunikace. 

Lidem se rozšířily obzory chápání, média se stala „multiplikátorem mobility“, 

prostředkem pro pomyslné cestování, které jedincům dovoluje vymanit se ze 

svého bezprostředního okolí. Média tak otevřela nové možnosti nelokalizovaného 

poznání a nabídla další typy symbolických materiálů Lidé můžou díky 

zprostředkovaným formám komunikace využívat stále širší rejstřík symbolických 

sdělení k budování vlastního sebepojetí. Jedinci včleňují mediované materiály 

(obrazy a ideje) do soudržného a neustále upravovaného příběhu svého života, 

takže s nárůstem objemu symbolických materiálů jsou při budování svého 

sebepojetí průběžně konfrontováni s novými možnostmi a jejich obzory se 

neustále posunují. (Thompson, 2004, s. 169, 170) 

Ale čím více je proces budování sebepojetí obohacován mediovanými 

symbolickými sděleními, tím více se samo sebepojetí stává závislým na složitých 

systémech produkce a přenášení mediovaných symbolických sdělení, systémech, 

které se nacházejí mimo kontrolu většiny jedinců. Lidé si proto materiály, které 

nakonec zapracují do svého života, velmi důkladně vybírají a jen malý díl skutečně 

zapracují do svých životů. Sebeprojekce zahrnuje i průběžně upravovanou 

množinu priorit, jež určují důležitost nebo naopak nedůležitost prožitých (osobně 

či zprostředkovaně) i potencionálních zkušeností. Protože mediované prožitky a 

zkušenosti většinou obsahují události, které jsou prostorově a někdy i časově 

vzdálené, mají lidé sklon vztahovat tyto zkušenosti k sobě samým poněkud volněji, 
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nesouvisle a selektivně, neboť jen velmi volně souvisejí s jejich životem. Občas je 

může něco zaujmout, příležitostně je něco pobaví, ale nejde o témata, která by je 

nejvíce zaměstnávala. Lidé tak využívají mediované zkušenosti selektivně a 

proplétají je s reálnou zkušeností svých každodenních životů. Ale pokud už jedinec 

jednou médii zprostředkovanou zkušenost reflexivně zapracuje do projektu svého 

sebepojetí, může tím tato zkušenost nabýt hluboké a trvalé důležitosti. Lidé, kteří 

čtou romány nebo se dívají na televizní seriály, jen prostě nekonzumují nějaké 

smyšlenky, ale ve skutečnosti prozkoumávají možnosti, představují si alternativy a 

experimentují s projekcí sebe sama do budoucnosti. (Tamtéž, s. 172, 183-186) 

 

Teorie mediálního působení 

Rozvoj médií významně rozšířil možnost přenášet na velké vzdálenosti 

v prostoru i čase potenciálně ideologická sdělení a zasáhnout jimi množství 

obyvatel ze všech možných prostředí. Byly tak vytvořeny podmínky pro 

mediované vnucování ideologických sdělení praktickým kontextům každodenního 

života. Raný výzkum působení médií vycházel z představy, že jejich obsah více či 

méně přímo odráží cíle a hodnoty svých původců a že příjemci budou chápat 

sdělení v zásadě tak, jak zamýšleli jeho původci. A navíc, pokud nějakému sdělení 

budou vystaveni dostatečně dlouhou dobu, přijmou ho nakonec za své. Ovšem 

ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století zkoumali američtí sociologové působení 

propagandy v masových médiích a zjistili, že efekt masmédií na lidové mínění je 

velmi malý. Lidé (spíše) přebírali volební preference od rodičů, vycházeli ze svých 

zaměstnání, sítě svých přátel či spolupracovníků. Navíc obsah masmédií vedl 

k utvrzování jejich původních názorů, a to i když šlo o mínění opačné k jejich. Měli 

sklon ho špatně chápat, aby i tak vyhovovalo jejich postoji. (McQuail, 1999, s. 123, 

267; Schudson, 1991, s. 50; Thomson, 2004, s. 171, 172) 

Proto se později přešlo od představy neomezené moci masové kultury 

k jemnějšímu konceptu hegemonie. V Gramsciho pojetí existuje v každé kultuře 

proud dominantních významů, které v určitém okamžiku usilují o nadvládu. 

Hegemonií definuje jako proces tvorby, údržby a reprodukce autoritativních 

významů, ideologií a praktik. Hegemonie je vždy dočasná, průběžně vyjednávaná 
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dohoda, vznikající stmelením mnoha rozptýlených přání a cílů do společného 

pojetí světa, na jehož základě se vytváří společenský souhlas s vládnoucím 

režimem. (Barker 2006, s. 65) Vládnoucí vrstva tak nejen ospravedlňuje a udržuje 

svoji dominanci, ale daří se jí získávat i aktivní souhlas ovládaných. Mocenské 

skupiny využívají ideologického státního aparátu, od škol přes přímou propagandu 

a působení hlavních médií až po ono společné pojetí světa, aby definovali realitu, 

kterou občané dobrovolně akceptují. V důsledku toho pak veřejnost považuje 

ustálený výkon moci a ustálené hodnoty za přirozené, rozumné či nevyhnutelné. 

(Schudson, 1991, s. 51)  

Vládnoucí ideologie tak není vynucována, nýbrž působí dojmem, že existuje 

díky nezpochybňované shodě. Teorie hegemonie vysvětluje individuální variace 

v produkci a recepci mediálních sdělení, ale také objasňuje způsoby, díky nimž jsou 

sociální vzory ovládnuty dominantní ideologií. Hegemonický model se zaměřuje na 

komplexní a jemná schémata zdravého rozumu (common-sense) ukazujíce 

způsoby, jakými jsou základní témata a používané pojmy konstruovány, a jak 

mnoho forem komunikace prezentovaných jako přirozené je sociálně motivováno 

a politicky uskutečňováno, zatímco alternativy jsou vytlačovány z médií. Masová 

média sama o sobě skutečnost nedefinují, ale poskytují a zajišťují přednostní 

přístup k definicím, podporovaným mocenskými elitami. Hegemonie je neustále 

prosazovanou definicí dané společenské situace, v důsledku čehož se prosazovaná 

definice skutečnosti stává reálnou. (Newcomb, 1991, s. 70) 

Další vývoj výzkumu médií vedl k posunu od otázky ideologie vtělené do 

mediovaného textu k otázce, jakým způsobem příjemci tuto ideologii čtou. Tento 

přístup byl rozpracován v Centrum pro současná kulturní studia v Birminghamu 

(„Birminghamská škola“) v sedmdesátých letech. Stuart Hall rozlišuje tři velké 

kulturní funkce moderních médií. První je poskytování a selektivní konstrukce 

sociálních vědomí - sociálních představ, s jejichž pomocí chápeme svět, žitou 

realitu ostatních a pomyslně rekonstruujeme jejich a naše životy do 

srozumitelných slov (příběhů). Jak sociální skupiny a třídy žijí ve svých sociálních 

vztazích stále více rozdílné a rozdrobené životy, masmédia jsou více a více 

zodpovědná za poskytování báze, na které skupiny a třídy konstruují obrazy svého 

života, stejně jako významy, praktiky a hodnoty ostatních skupin a tříd. Následně 
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poskytují obrazy, reprezentace a ideje o sociální totalitě, zkomponované ze všech 

těchto separovaných a fragmentovaných kusů, aby mohly být uchopeny jako celek. 

(Hall, 1977, s. 340) 

Jak společnost v podmínkách moderního kapitalismu a produkce vyrůstá do 

stále větší komplexity a mnohotvárnosti, zdá se být čím dál více pluralističtější. A 

druhou funkcí moderních médií je reflektovat tuto, podle Halla zdánlivou, pluralitu, 

neomezenou rozmanitost způsobů uspořádání společenského života, která se 

nabízí jako kolektivní reprezentace na místo starého jednotného ideologického 

světa. Média mají za úkol poskytovat konstantní přísun pojmů, životních stylů a 

ideologií, které tuto pluralitu zhmotňují. Média tak poskytují sociální skutečnosti, 

které dříve neexistovaly nebo nabízejí nové směry již existujícím tendencím. Touto 

adopcí nových postojů nebo forem zvyklostí je vyráběn společensky 

akceptovatelný způsob chování, zatímco neschopnost jeho adopce (na nové) je 

prezentována jako společensky odsouzeníhodná deviace. Sociální vědomí 

selektivně cirkulované médii je tak uspořádáno a aranžováno s velkou normativní 

a hodnotící klasifikací, s preferovanými významy a interpretacemi. Celá práce 

médií nám nepomáhá dovědět se víc o světě, ale dávat mu smysl. A třetí funkcí 

médií je organizovat, sjednotit a srovnat to, co bylo (médii) učiněno viditelným a 

klasifikovaným, do všeobecně uznávaného pořádku. Tedy produkovat konsensus, 

konstruovat legitimitu. (Tamtéž, s. 341, 342) 

Stuart Hall také nabídl model preferovaného čtení, zakódování a 

dekódování mediálního diskursu. (Hall, 2001) Zabýval se mechanismem, jakým 

média dosahují svého ideologického efektu. Média jsou aparátem na produkci 

znaků, sdělení aranžovaných do komplexních diskursů. Jejich produkce 

symbolických sdělení je předávána jazykem (systémem znaků). A systém 

společenské komunikace se sestává z praktik, které překládají skutečnou (i 

fiktivní) událost do symbolické formy. Událost je nejdříve zakódována (encoding), 

což znamená výběr kódu, který události přiřadíme, a umístění události do 

referenčního kontextu, který jí dodává smysl. Existují výrazně rozdílné způsoby, 

jimiž lze událost zakódovat. Zvláště pokud jde o událost nějakým způsobem 

vybočující z běžných očekávání, jdoucí proti daným tendencím nebo narušující 

nějakým způsobem status quo, dávají masová média při výběru kódů přednost 
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těm, které poskytují „přirozené“ vysvětlení, které bude většina společnosti 

akceptovat. Tedy ty, které ztělesňují „racionalitu“ v naší konkrétní společnosti, 

které ukazují tyto problematické události v souhlasu s hegemonní ideologií. 

Diskursy, ve kterých jsou události kódovány, konstituují pole významů, ze kterých 

je vybíráno. Protože se staly univerzálními a přirozenými, ukazují se jako jediné 

dostupné a srozumitelné, tváří se jako jediné racionální a univerzálně platné. 

Předpoklady a podmínky, které podpírají jejich racionalitu, jsou učiněný 

neviditelnými v procesu jejich ideologického maskování. Tyto diskursy se jeví i 

těm, kteří jimi kódují, jako suma našich vědomostí. Obsahují premisy, které 

ztělesňují dominantní definice situací a reprezentují existující struktury moci, 

majetku a dominance, protože strukturují každou událost, kterou vyjevují a 

akcentují ji způsobem, který reprodukuje danou ideologickou strukturu. Tento 

proces je nevědomým i pro kódujícího. Je maskován, často pomocí takzvaných 

profesionálních zásad, rutinních technických praktik, které staví kódujícího do 

profesionálně-technické neutrality, efektivně ho distancujíce od ideologického 

obsahu materiálu, se kterým pracuje. (Hall, 1977, s. 343,344) 

Ale příjem mediálního sdělení je aktivní proces, příjemci při dekódování 

reflektují své vlastní potřeby a sociální podmínky, a tedy nezbytně nedekódují 

událost stejnými ideologickými strukturami, ve kterých byla zakódovaná. Hall 

ukazuje, že „text“ (ať už v jazykové, obrazové či jiné podobě), není jen prostě přijat, 

ale je „čten“, tedy vykládán a interpretován. Přičemž jedna z možných interpretací 

je produktorem (vědomě či nevědomě) podporována. Toto preferované čtení 

obsahu mediovaného sdělení se projevuje především způsobem jeho zpracování, 

volbou a uspořádáním výrazových prostředků. Producent se snaží získat souhlas 

publika k preferovanému čtení, tedy aby příjemci dekódovali jeho sdělení 

v souhlasu s hegemonním diskursem. Příjemce ovšem může a nemusí na nabídnuté 

preferované čtení přistoupit. (Burton - Jirák, 2003, s. 283, 284; Hall, 1977, s. 344, 

345) 

Existuje řada možných reakcí, z nichž lze vyčlenit tři hlavní varianty. Čtenář 

může na nabídnutou dominantní interpretaci přistoupit bez jakýchkoliv otázek a 

pochyb a plně se se záměrem produktora ztotožnit. Druhou možností je 

„vyjednávající“ čtení, při kterém je část obsahu problematizována, je o ní 
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pochybováno, ale základní socioekonomický postoj (preferovaného čtení) zůstává 

nezpochybněn. Poslední variantou je opoziční čtení, kdy je obsah vnímán jako 

produkt sociálního systému, s nímž je recipient v neustálém sporu. I když 

dekódování nebývá většinou přesně podle hegemonní soustavy, velká část 

dekódování tíhne právě k „vyjednávání“ s dominantním kódem spíše než 

k systematickému dekódování v kódu opačném k hegemonnímu. „Vyjednávající“ 

dekódování dovoluje řadu výjimek ve způsobu, jakým se publikum situuje oproti 

hegemonnímu ideologickému poli. Podřízené vrstvy tak mají rozšířené pole 

možností dekódování, což jim poskytuje nezbytný prostor vedle dominantního 

diskursu. Tento vyjednaný prostor umožňuje, aby podřízené čtení mohlo být 

obsaženo v širším ideologickém syntagmatu dominantního kódu, což je klíčové 

k legitimizaci médií a poskytuje to oné legitimizaci populární (tj. širokou veřejností 

akceptovanou) bázi. Texty takto mají silný efekt na čtenáře, protože rozmanité 

možnosti čtení stejně nakonec převážně tíhnou k jednotnému souboru významů 

utvrzujícím a legitimizujícím zakódovanou ideologii, která se tak zdá být 

přirozenou. (Hall, 2001)  

 

Moc čtenáře populárních textů 

Prohlubující se studium populární kultury se dostalo v 80. letech z pozice 

kritiků do role jejích obhájců, kteří sice navazují na Stuarta Halla, ale rozšiřují 

schopnost recipientů nakládat si s textem po svém, vytvářet si z něj vlastní 

produkt. Jedním z nejvýznamnějších je John Fiske, podle kterého je čtení textu 

komplexní záležitost a komplexita populárních textů leží mnohem více v jejich 

používání než v jejich vnitřní textové struktuře. Textura významových vztahů 

populárního textu závisí spíše na sociálním než textovém prostoru, tyto významy 

nejsou konstruovány autorem v textu, ale čtenářem v procesu čtení, kdy se sociální 

vztahy čtenáře potkávají s diskursivní strukturou textu. Například televizní seriál 

Dallas je komplexní text, protože si při jeho sledování mnoho rozdílných diváků 

z různých sociálních skupin z celého světa je schopno do něj smysluplně 

promítnout množství svých velmi rozdílných sociálních zkušeností. Protože je v 

Dallasu vše podáno povrchně a nahrubo, jde o text plný mezer, které provokují 
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čtenáře, aby do nich vepsal své vlastní významy, a tak z něj konstruoval svou 

vlastní kulturu. Populární text není nutno disciplinovaně dešifrovat, nechává svůj 

smysl nevyřčen, nepopsán a divák vyplňuje mezery svými vlastními sociálními 

zkušenostmi a vytváří tak spojení mezi textem a svými zkušenostmi. Odmítnutí 

hloubky a jemných rozlišení v textu postupuje odpovědnost za jejich produkci 

čtenáři. (Fiske, 1992, s. 122, 123) 

 

Komodity produkované a distribuované kulturním průmyslem, jsou přesně 

ty, co se dostávají mimo svou vlastní kontrolu a stávají nedisciplinovanými. Jejich 

nedisciplinovanost je nedisciplinovaností každodenního života, je snadno 

pochopitelná, protože je nevyhnutelným prvkem lidové zkušenosti v hierarchicky 

uspořádané společnosti. Sociální zkušenost determinuje závažnost spojení 

textového se sociálním a také posouvá populární produkci mimo svou textovou 

kontrolu, ale jiným způsobem, než specifičtější textová kompetence writerly 

čtenáře avantgardních textů. Populární kultura tak je obtížným územím pro toho, 

kdo ji chce kontrolovat (ať už z ekonomických, ideologických či disciplinárních 

důvodů) a její guerillové čtení je nezbytnou nutností celého systému. Ekonomické 

potřeby průmyslu jsou dosaženy pouze tehdy, když si lidé vybírají jejich komodity 

jako adekvátní původním zdrojům populární kultury, hegemonní síly se mohou 

uplatnit pouze, pokud se lidé rozhodnou číst texty, které onu dominantní ideologii 

obsahují. Ale lidé si podle Fiskeho chtějí vybírat pouze texty, které nabízejí 

možnost bránit se, vyhýbat se jí. Populární kultura je tak plná rozporů, které 

producerly čtenáři vyvozují z producerly textů. (Tamtéž, s. 104, 105) 

Populární čtení je často textově nedisciplinovaný výběr relevantních 

momentů, díky nimž jsou čtenáři schopni si smysl zprávy i zcela obrátit. Takovéto 

selektivní, episodické vnímání je způsobem rezistence nebo přinejmenším 

vyhýbání se ideologickým a sociálních významům zastrukturovaným do textu. 

Čtenář se tak vyhýbá preferencím upřednostňovaným touto strukturou a otevírá 

text rozdílným a mnohočetným možnostem jeho chápání. Čtenáři zacházejí s 

populárním textem bez respektu, není to nadřazený objekt vyprodukovaný 

nadřazeným producentem-umělcem, ale kulturní prostředek určený k vykrádání a 
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pytlačení. Jeho hodnota spočívá v užití, které mu může být dáno, v relevancích, 

které může nabízet, ne v jeho estetice či smyslu. Populární texty tedy musejí 

nabízet nejen pluralitu významů, ale také pluralitu způsobů čtení (a způsobů 

konzumace). (Tamtéž, s. 144, 145) 

Podle Halla je preferované čtení do textu strukturováno v celku a může tak 

být odmítnuto či překonáno jen v podmínkách celého textu. Výběrové či dílčí čtení 

je schopno se vyhnout tomuto ideologickému výtvoru, a snižuje význam celkové 

struktury textu odkrýváním méně předurčených možnost (ale nikoliv libovolných, 

jen těch, které tam pasují). Preferované významy jsou ty preferované textem, 

relevantní významy jsou ty, které si vybíráním z textu produkuje producerly 

čtenář. Čtenář si tak během čtení na text flexibilně navěšuje významy v souladu 

se svou sociální situací. Aby text byl podle Fiskeho populární, musí čtenářům 

nabízet různorodé významy, aby vyhověl jejich sociálním potřebám. Text je tak 

kulturní zdroj otevřený široké, ale nikoliv neomezené škále produktivních užití a 

populární čtenáři jsou producenty kultury, nikoliv jejími konzumenty. (Tamtéž, s. 

145, 146) 

   Náhled, že si čtenáři konstruují své texty (ať už kriticky a kreativně či ne), 

je podporován dlouhou linií psychologických výzkumů, stejně jako sociologickými 

studiemi dělnické a mladé kultury, které ukazují, že lidé mimo dominantní 

mocenské struktury společnosti mohou obrátit komerční produkty ke svému 

vlastnímu použití. Sociologové nacházejí signifikantní případy, jak jsou konvenční 

významy standardních produktů měněny, obraceny a převraceny malými či 

místními skupinami a subkulturami podle jejich vlastních tradic a zvyklostí. 

(Schudson ,1991, s. 60) 

„Populární kultura v rozvinutých společnostech je kulturou podřízených vrstev, 

kterým vadí jejich podřízení, které odmítají souhlasit se svou pozicí nebo se podílet 

na zachovávání konsensu. Což ale neznamená, že žijí v neustálém antagonismu, 

jejich opozičnost je sporadická - občas dříme, občas se rozvine do guerillového 

výpadu, ale nikdy se nedá úplně uspat. Některý odpor může být aktivní a útočný, 

jiný může více inklinovat k tvrdošíjnému odmítání dominantního, jindy zase 

k neurčitějšímu karnevalovému osvobození.“ (Fiske, 1992, s. 169) 
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Takováto obhajoba populární kultury je ovšem mnohými akademiky 

považována za přehnanou a nevyváženou. Toby Miller a Alec McHoul upozorňují, 

že nejen pro Fiskeho přístup je typické pátrání po odolných čtenářích, vyhledávání 

indicií svědčících o neukázněném čtení, takže nenormální (až úchylné) dekódování 

textu je považováno za převažující. A díky tomu je produkce kulturního průmyslu 

vnímána jako lidová, anti-kapitalistická, anti-patriarchální a protirasistická. 

Navrhují místo důrazu na vše prostupující politiku výzkum, jak je populární 

kultura vnímána komunitami. (Miller - McHoul, 1998, s. 25) 

John Westergaard uznává, že lidé vnímají média selektivně, vybírají si, 

adaptují a překládají z toho, co je jim předloženo, aby to zapadalo do orientace již 

utvořené v jejich myslích. Dekódují sdělení médií více či méně odlišnými způsoby, 

než jakými ho tvůrci zpráv zakódovali. Tedy jsou do jisté míry rezistentní na 

přesvědčování medii, ale v žádném případě nelze vliv médií vyloučit. Nedá se to 

moc empiricky měřit, ale je těžko představitelné, že by dlouhodobé vystavování se 

médiím nemělo podstatný podíl na predispozicích, pomocí nichž lidé dávají smysl, 

rozumějí světu. Tyto predispozice nemívají podobu jasných a koherentních idejí 

v mysli jedince, většinou si vzájemně si odporují a skládají se z prvků 

poukazujících zároveň na opačné věci. Na což se navěšují sociální významy 

prezentované v médiích. (Westergaard, 1991, s. 111) 

Jiní zase odmítají Fiskeho marxistickou redukci společenské struktury na 

dvě proti sobě stojící jednotné skupiny: na jedné straně vládnoucí všemocné elity, 

snažící se ovládat podřízené třídy i přes preferované dominantní významy 

vkládané do populárních textů, a na straně druhé podřízenou skupinu, která jim 

opozičním čtením těchto textů vzdoruje. Celeste Michelle Condit místo toho 

vychází z pojetí politiky jako souboje několika různých zájmových skupin a 

předpokládá širokou vrstvu skupin s různě velkým podílem na moci v systému, 

který společně sdílejí. Namísto nevhodného konceptu dominance, zdůrazňuje 

koncept hegemonie jakožto vyjednání mezi elitou a neelitními skupinami, která 

tedy vždy obsahuje zájmy neelitních skupin, i když v menší míře. Zatímco 

vzdorovat dominanci je bezpečné, vzdorovat hegemonii, která je budována 

jednáním mezi skupinami, je vždy také vzdorováním něčemu, co je částečně i ve 

vlastním zájmu. Publikum populární kultury, které má různý podíl na moci, si užívá 
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potěšení nejen z opozičního postoje k dominantnímu programu, ale stejné potěšení 

mu nabízí i identifikace s dominantním programem či vyjednávání s ním. (Condit, 

1991, s. 381-383) 

DeFleur nevidí rozhodující význam pro „stabilitu celkového systému obsahu 

nízkého vkusu v rámci systémové koncepce“ ani tak ve vědomém pokusu o 

manipulaci, kterého by se dopouštěli příslušníci mocenské elity, ale v neosobním 

tržním mechanismu. Inzerenti chtějí mít pro svou reklamu před televizí co nejvíce 

diváků-potenciálních kupců a je jim jedno, na co je přilákají. A obsahy „nízkého 

vkusu“ se televizním producentům osvědčily jako nejvhodnější obsahový typ pro 

zprostředkování reklamy. Dochází tak k manipulaci bez manipulátorů. Za ideální 

masově mediovaný obsah stabilizující systém považuje DeFleur takový, který 

vzbudí zájem publika a udrží si ho, aniž by porušoval běžné normy a provokoval 

tak k zásahům zvenčí (například z politiky). Pokud nějaký mediální produkt 

neuspěje, je to často proto, že jeho politika byla příliš jasná či sdělení příliš 

extrémní.  (Freccero, 1999, s. 16; Kunczik, 1994, s. 53) 

Kompromisní postoj k distribuci a účinkům ideologie v populárních textech 

zastává John B. Thompson. Podle něj nejsou symbolická sdělení jako taková 

ideologická, ale jen za předpokladu, že (za jistých okolností) slouží k tomu, aby 

ustanovovala a soustavně udržovala trvale asymetrické mocenské poměry. Tedy 

podle něj, jestli sdělení bude ideologické, závisí na tom, jak s nimi naloží ti, kdo jej 

přijali a uvážlivě zapracovali do svého života. S texty a pořady překypujícími 

stereotypizujícími výjevy, ujišťujícími sděleními apod. mohou totiž příjemci 

nakládat nejrůznějšími, dosti nečekanými způsoby. Pokud má člověk rozeznat 

ideologický charakter mediálních sdělení, musí vzít v úvahu, jak tato sdělení 

zapadají do života jedinců, jak se stávají součástí jejich představ a jak jsou užívána 

v praktických kontextech jejich každodenních životů. Také není pravda, že lidé 

přijímají jen ta ideologická sdělení, která jsou destabilizující pro ustanovené 

mocenské vztahy (jak uvádí Fiske), v některých kontextech slouží přisvojování 

mediálních sdělení stabilizaci a posilování zavedených mocenských vztahů a 

nikoliv jejich podrývání či oslabování. Mediované materiály navíc mohou plnit 

poměrně silnou ideologickou roli, pokud jsou reflektovaně zahrnovány do 

představ sebepojetí, jako je například pojetí genderové či etnické identity. Ty se 
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neustálým opakováním hluboce vrývají do osobnosti a neprojevují se ani tak 

v explicitně vyjadřovaných představách a postojích, jako spíše v tom, jak se 

jednotlivci chovají, jaký vztah mají k sobě a ostatním. Přinejmenším se jedincům 

jen obtížně podaří dospět k názorům či postojům, se kterými se nikdy nesetkali (ve 

svém okolí ani v médiích), nebo jen velice zřídka. Pak se stávají snadno náchylnými 

k přijímání dominantní ideologie. (Thompson, 2004, s.171, 172) 

 

Populární noviny a jejich čtenáři 

Jak jsem ukázal v předchozích kapitolách, lidé si z kulturních produktů 

vytvářejí vlastní kulturu a zakódované významy vnímají po svém, přebírají si je, 

některé přejímají a jiné zase odmítají. Na druhé straně ale převládající čtení nebývá 

u většiny čistě souhlasné ani čistě opoziční, nýbrž kompromisní a některé 

významy, ať už vzdálené jejich zkušenostem, či naopak nabízející vysvětlení, která 

s jejich zkušeností nejsou v rozporu, mají vyšší pravděpodobnost být přijaty. 

Zrovna u těch produktů, které se stanou široce populárními, můžeme 

předpokládat, že obsahují významy, které nejsou v přílišném rozporu s životem 

jejich recipientů.  

Populární kultura tedy není ani exklusivně autentickým vyjádřením 

obyčejných neprivilegovaných lidí, ani není něčím poskytnutým jim seshora 

producenty, ale místem, kde se střetávají zájmy a významy vládnoucích a 

ovládaných, kde se ustaluje populární diskurz kolem praktik kompatibilních 

se zájmy vládnoucí elity. Ekonomicky a politicky mocní členové společnosti tak 

ovšem neformálně a ne nezbytně úmyslně šíří své sociální, morální a intelektuální 

vůdcovství ve formě aktivního dočasného konsenzu. (Anderson, 1991, s. 5) 

Výzkumu, jakým způsobem dokážou populární noviny takovouto shodu vytvořit, 

se věnoval Martin Conboy (2002). 

„Navzdory tomu, že se populární kultura řídí ekonomickými kriterii, může zůstávat 

úspěšná, jen pokud je schopná artikulovat něco, co většina lidí identifikuje jako 

svůj zájem a reflexi svého pohledu na svět. Fakt, že jisté artefakty jsou 

konzumovány a zůstávají oblíbenými podstatnou částí společnosti v určité době, 

může být brán jako indikátor, že odráží a konstruují alespoň z části autentický 
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pohled na svět této skupiny. Populární kultura representuje symbolický vztah mezi 

lidmi z imaginárního světa, [jejichž jménem noviny píšou] a vkusem a názorem lidí 

z reálného světa.“ (Tamtéž, s. 15) 

Podle Conboyova vysvětlení, aby se noviny mohly stát skutečně 

populárními, potřebují dokázat čtenáře přesvědčit, že jimi konstruovaný „Lid“, na 

který se obrací, a jemu přisouzené hodnoty a aspirace odpovídají zkušenostem 

většiny obyčejných lidí a ty se s ním tedy mohou ztotožnit. Tohoto ztotožnění 

dosahují vydavatelé pomocí rétoriky, kterou tento „Lid“ představují čtenářům jako 

odpovídající jejich životům, potřebám a zájmům. Tato rétorika usnadňuje 

reciprocitu hegemonického procesu. Právě tištěná populární kultura dokázala 

artikulovat aspekty zkušeností a aspirací obyčejných lidí, kteří se sice nacházeli 

mimo instituce produkující populární tisk, ale byli obsaženi v rétorice jeho 

textového apelu. (Tamtéž, s. 16)  

Konzumenti se tak identifikují se svým produktem a ztotožňují se s 

předkládaným „Lidem“, který populární tisk rétoricky vytváří díky své schopnosti 

artikulovat lidskou autentickou zkušenost (a podat ji přesvědčivým způsobem). 

(Tamtéž, s. 20, 21) V moderní kapitalistické společnosti neexistuje něco jako 

ideální, nedotčená autentická lidová kultura, ale aspirace a zkušenosti lidí začaly 

být vyjadřovány skrze rétoriku populární kultury.  

Populární noviny tedy obyčejným lidem z neelitních vrstev nabízejí 

vysvětlení světa kolem nich, které si jejich čtenáři mohou rozhodnout adaptovat a 

identifikací s předkládanými vlastnostmi a hodnotami se stát členem novinami 

formované imaginární komunity. Úspěšné populární noviny tedy obsahují určitou 

představu o čtenářích, do které se jejich čtenáři do jisté signifikantní míry dokážou 

vejít či se jí dokážou přizpůsobit a považovat ji do jisté míry za normativní popis 

vlastní společenské skupiny. V tomto procesu noviny získávají převahu, protože 

nabízejí artikulaci společnosti svých čtenářů a jejich zájmů v mnohem 

koherentnější podobě, než jak ji dokáže zformulovat většina čtenářů. Samozřejmě 

dochází k souboji různých verzí „Lidu“, o jejichž úspěchu rozhodují čtenáři, kteří si 

také mohou, a velmi pravděpodobně to ve většině případů dělají, vlastní představu 
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o své komunitě zformovat jako kombinaci těch předkládaných soupeřícími 

vydavateli i těmi šířenými osobně mezi členy komunity. 

 

Stuart Hall v předmluvě knihy kolektivu autorů z Birminghamské CCCS, 

kteří zkoumali strategie britského bulvárního tisku 30. až 60. let využívané ke 

komunikaci se čtenáři a k agitaci mezi nimi, vysvětluje, proč se zabývat studiem 

populárních novin. Autoři této studie přistupovali k novinám jako k struktuře 

významů spíše než jako ke kanálu k přenosu a recepci zpráv. Zacházeli s novinami 

jako s textem, literárním a vizuálním konstruktem využívajícím symbolické 

významy, formovaném pravidly konvencí a tradic vlastního užívání jazyka (v jeho 

nejširším smyslu). Vycházeli z předpokladu, že vždy, ale hlavně v dobách prudkých 

sociálních změn, hraje tisk významnou roli jako společenský vychovatel. Díky 

pravidelnému přísunu zpráv a komentářů o lidech a událostech reflektuje změny 

schémat života ve společnosti. A svým výběrem, důrazem, zpracováním a 

prezentací vytváří interpretaci tohoto procesu změn. Zároveň ale existuje 

dlouhodobě neměnná tradice toho, co považovat za hlavní zprávy a jak je 

prezentovat. (Hall 1975, s. 11, 16) V případě Kurýra se ovšem tato představa, co 

považovat za hlavní zprávy pro lidové čtenáře a jak jim je prezentovat, teprve 

utvářela a je zajímavé toto hledání sledovat. 

Autoři vlastní studie, A.C.H. Smith, Elizabeth Immirzi a Trevor Blackwell, na 

základě svého výzkumu shrnují vztah novin ke čtenáři. Novináři vyvolávají dojem, 

že řečník promlouvající skrze jejich medium má oporu vyšší autority. Nabízejí 

skutečné lidské hodnoty, rádi se odvolávají na staré dobré časy a svým jazykem 

zakrývají kontradikce ve společnosti. Zprávy jsou jako produkovány jako 

koherentní entity a čtenáři díky tomu získávají ze svých novin způsob 

strukturování událostí, který je vede k tomu, aby viděly věci určitým způsobem. 

Noviny takto přímo i nevědomky zkouší ovlivnit čtenáře, ale ti si zároveň vybírají, 

která témata jsou pro ně bezprostředně zajímavá. Denní obsah novin je rámován 

široce přístupnou deduktivní strukturou vědomých i nevědomých domněnek o 

čtenářích. Ty jsou ovšem vytvářeny recipročně - aby noviny byly úspěšné, jejich 

představa o čtenářích musí odpovídat jejich předcházejícím zkušenostem s reakcí 
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skutečných čtenářů na nabízený obsah, stejně jako zohledňovat probíhající změny 

ve společnosti. Populární noviny musí průběžně odkazovat ke zkušenostem 

čtenářů a šířeji ke zkušenostem společnosti. Musí sledovat, jak se věci mění, názory 

proměňují, objevují se nové zájmy a společnost se rozvíjí novými směry. Pro své 

čtenáře musí mít dokázat z nespojitého proudu událostí udělat něco, co působí 

erudovaně, nabídnout koherentní perspektivu. Tato struktura představ, domněnek 

a poznatků o tom, pro jakého čtenáře tvoří obsah, formuje podle autorů knihy 

základ novin, který se jen zvolna proměňuje v čase, a tuto strukturu považují za 

užitečnější kritický koncept, než tradiční hledání vědomých záměrů. (Smith, 

Immirzi a Blackwell 1975, s. 240-247) 

Také Patricie Anderson při svém výzkumu britských ilustrovaných 

magazínů druhé poloviny 19. století dospěla k závěru, že propagovaly soubor 

civilizujících hodnot a naučení jako sebezdokonalování, praktická disciplinace, 

pracovitost a cvičení ve zdrženlivosti, což mělo udržovat stabilitu a být ve 

prospěch vládnoucí skupiny. Ale protože si lidé tyto časopisy stále kupovali (a 

jejich neúspěšné konkurenty ne), bezpochyby to signalizuje jejich povšechný 

souhlas se sdělovaným obsahem, že nabízené cesty sebezdokonalování jsou těmi, 

které jim mohou pomoci v sociálním vzestupu. Čtením těchto magazínů se lidé 

podíleli na nové masové zkušenosti s tištěnými obrazy a akceptovali civilizační 

hodnoty vtělené do zobrazovaných uměleckých artefaktů. Kromě osobní potřeby 

zábavy a informací tím zároveň získávali repertoár sociálních a kulturních hodnot, 

které měly obohacovat a rozvíjet jejich skupinovou identitu. Což také bylo 

záměrem tvůrců, kteří je vydávali jako pomůcku k zlepšení života lidí z nižších 

vrstev jejich sebevzděláváním a sebezlepšováním. (Anderson 1991, s. 120, 133, 

177) 

Matthew Schneirov argumentuje na základě svého výzkumu amerických 

populárních magazínů, že pouze neinterpretovaly a nedebatovaly nové 

společenské pořádky korporátního kapitalismu, ale pomáhaly je vytvářet. Kultura, 

kterou tak vlivně artikulovaly, byla konzistentní s  do budoucna zaměřenou a 

expanzivní oslavou pokroku v průmyslu, vědě a technologii. Časopisy 

reprezentovaly americký národ jako energický a vydělávající na podřizování si 

přírody, ale nikdy bezhlavě nevychvalovaly velký byznys a loajálně 
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nereprodukovaly jeho ideologii. Editoři měli vlastní představu o novém sociálním 

pořádku, kterou propagovali. (Schneirov 1994, s. 162) 

 

Podobným způsobem, na základě analýz popsaných v kapitole Metody 

(strana 23), studuji proces, ve kterém vydavatelé využívají prvky populární kultury 

k získání a zaujmutí svých čtenářů, jejichž kultura podřízených vrstev je takto 

v jisté podobě zachycena a dále šířena, jak dokládá výše zmíněný Martin Conboy 

(2002). Senzační náplň Kurýra, stejně jako jakýchkoli jiných populárních novin, se 

stává smysluplnou, pokud ji vnímáme společně s existujícím propojením mezi 

novinami, čtenáři a sociálními strukturami, které je obklopují. Jejich obsah se 

vztahoval k lidským touhám, životním zkušenostem a nejistotám a byl formován 

dobovým sociálním kontextem, jak ukazuje Sofia Johansson (2008, s. 411).  A 

v souladu s tím, jak popisuje Stuart Hall fungování masmédií (1977, s. 340-342), 

mohu analýzou Kurýra získat nejen představu o tom, které informace, vysvětlení, 

představy a hodnoty jeho vydavatelé předkládaly čtenářům, ale kvůli kterým ho 

zároveň jeho čtenářská obec četla. Obsah Kurýra jim poskytoval bázi, na které si 

mohli jeho čtenáři konstruovat chápání svého života v moderním městském 

prostředí, rozvažovat vhodné praktiky a hodnoty a z fragmentů jejich obrazů a 

reprezentací si budovali svou představu o sociální skutečnosti. Kurýr tak ulehčoval 

svým čtenářům nacházejícím se v mnohém v naprosto nové životní situaci 

v utvářejícím se velkoměstském prostředí, když jim nabízel sadu možných postojů 

nebo forem zvyklostí vedoucích k společensky akceptovatelnému chování, včetně 

příkladů toho, které chování je naopak považováno za společensky 

odsouzeníhodné a ve svém důsledku kontraproduktivní.  

Na základě informací, které čtenáři Kurýra považovali za potřebné pro svůj 

všední život, nebo které naplňovaly jejich fantazii a uspokojovaly jejich touhu po 

zábavě, mohu také sledovat, jak se mezi nimi uchycovaly prvky nové modernizační 

velkoměstské identity a jak se snoubily, skládaly dohromady a přetahovaly s prvky 

v českém prostředí stále přetrvávajících tradičních identit (vázaných spíše na 

maloměsta a venkov). V neposlední řadě je možné i nahlédnout do způsobu, jak 

čtenáři mísili zkušenosti a vědomosti zprostředkované populární kulturou se svou 
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každodenní zkušeností života neprivilegovaných vrstev do jistého společného 

pojetí světa. Na jeho základě se pak v soutěži různých dobových ideologií 

krystalizujících v čtenářských obcích jednotlivých politických tiskovin vytvářel 

v skupinách okolo těchto čtenářů souhlas či odmítnutí stávajících poměrů 

(případně i vládnoucího režimu).  
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3. Česká společnost a populární kultura na přelomu století 

V následujícím oddílu se zaměřím na situaci v českých zemích na přelomu 

století, ve kterém dozrály podmínky pro rozvoj moderní populární kultury. 

Zaměřím se na proměnu, kterou v návaznosti na změny technické, ekonomické, 

demografické a politické prodělala v epoše Fin-de-siècle česká společnost a 

kultura, a kdy díky vzniku moderní masové (zpočátku hlavně městské) společnosti 

a souvisejícímu rozvoji masových médií došlo k zásadním změnám v oblasti 

kultury širokých vrstev. Objevující se masovou populární kulturu je možné 

studovat jako indikátor změn společenských, šířících se postupně z centra do 

periferie.  

Probíhající rychlá industrializace a s ní spojená urbanizace vyvolala 

mohutné přesuny venkovanů do měst, díky čemuž došlo k rozkladu jejich 

původních kulturních zvyklostí. Noví neelitní obyvatelé městských aglomerací 

získávali díky svému materiálnímu vzestupu volný čas i lepší vzdělání. Masa 

obyčejných lidí si proto začala hledat nové způsoby zábavy a vytvářet nové 

kulturní vzorce odpovídající jejich novému způsobu života. Zároveň technologický 

vývoj vyvolal radikální změnu v možnostech šíření kulturních produktů – od 

zlepšení tiskové techniky umožňující vznik a prudký rozvoj prvních masových 

médií až po média zcela nová jako film či reprodukce hudby. Stmelujícím 

elementem nových městských vrstev se tak stala masově šířená populární kultura. 

Zároveň nejnižší třídy dosáhly koncem 19. století nebývalého ekonomického a 

kulturního vlivu a staly se tak cílovou skupinou pro nově se šířící sociální a 

politické ideje. Mediálně šířená kultura přestala být majetkem elit a postupně se 

stala dostupnou nejširším vrstvám. Předkládám hypotézu, že se populární kultura 

ve své masové formě objevila u nás na přelomu 19. a 20. století, kdy se díky výše 

zmíněným socio-ekonomickým fenoménům zformovala masa neelitních městských 

obyvatel, pro kterou vznikající kulturní průmysl začal nabízet či vytvářet vhodné 

produkty. 
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Od tradiční lidové po moderní populární kulturu 

Různí autoři hledají počátky populární kultury v různých obdobích, což 

souvisí hlavně s jejich pojetím zkoumaného fenoménu. Zatímco jistá společná 

kultura existovala už od dávnověku, prvky něčeho, co bývá nazýváno populární 

kulturou, je možné najít v antickém Řecku i alžbětínské Anglii. Ovšem až během 19. 

století prošla kultura pronikavou přeměnou spojenou se vznikem masových médií 

a kulturního průmyslu, které souvisely s probíhajícími procesy industrializace a 

urbanizace radikálně proměňujícími celou společnost. Díky tehdejšímu 

technickému a společenskému vývoji se populární kultura změnila do podoby, ve 

které vydržela dodnes (Storey, 2001, s. 13) 

Lidová kultura je podle Petera Burkeho charakteristická pro 

předkapitalistické období. Popisuje ji jako organickou, spojenou s určitým 

způsobem života a závisející na přetrvávající tradici sdílených způsobů chování v 

ekonomické sféře i ve způsobech zábavy. Ovšem už od 16. století probíhaly v 

Evropě pokusy jí reformovat. Náboženští reformátoři z obou stran náboženského 

spektra ji odmítali jako pohanskou a vyžadovali oddělení posvátného od 

profánního (jejich mísení bývá populární kultuře vyčítáno dodnes). Druhou fázi 

snah o nápravu kulturních zvyklostí lidu nachází Burke mezi lety 1650 a 1800, kdy 

se i díky většímu přispění laiků přidává k tradiční kritice z náboženských důvodů 

odpor z důvodů estetických, směřovaný hlavně proti lidovému divadlu. (Burke, 

2005, s. 246, 7) „Reformátoři netoužili mít vlastní, oddělenou a očištěnou kulturu, 

chtěli se co nejvíce přiblížit lidu a vzít všechny sebou,“ ovšem výsledkem byla 

prohlubující se propast mezi kulturou elitní a většinovou, protože reformy 

ovlivnily vzdělanou menšinu rychleji a důkladněji než ostatní. (Tamtéž, s. 253) 

„V roce 1500 byla lidová kultura kulturou všech; druhou kulturou vzdělanců a 

jedinou kulturou všech ostatních. V roce 1800 ale ve velké části Evropy 

duchovenstvo, šlechta, obchodníci a intelektuálové - a jejich ženy - přenechali 

lidovou kulturu nižším třídám, od nichž byli odděleni jako nikdy předtím 

hlubokými světonázorovými rozdíly.“ (Burke, 2005, s. 279) 

 Také pojem lid se začal více vztahovat jen na prostý lid. Duchovní se díky 

svému rostoucímu vzdělání vzdálili svým farníkům, šlechtici stejně jako vzdělanci 
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cítili potřebu dát najevo svou kulturou - svým chováním a také svým jazykem - 

svou odlišnost od podřízené většiny. S tím souviselo i odlišení názorů - příklon 

k vědě a odmítání pověr a šarlatánů. Zatímco Shakespeare ještě hrál pro učně i 

šlechtice, již na počátku 17. století to nebylo možné a vyšší vrstvy si zakládali 

soukromá divadla samy pro sebe. Také rytířské romány byly odsunuty do sféry 

lidových kramářských tisků. (Ve východní Evropě se ovšem oddělení kultur 

zdrželo a šlechticům i nadále vydržela jak obliba rytířských románů, tak upalování 

čarodějnic.) Vzdělanecká kultura se v této době začala vyvíjet mnohem rychleji a 

vzdálila se lidové kultuře, ač se i nadále udržel jejich kontakt a vzájemné 

ovlivňování se. Například obsah kramářských tisků se mezi lety 1500 a 1800 skoro 

neměnil, lidé četli stále ty samé příběhy, jen výjimečně doplněné o nové. Schopnost 

přebírat změny rychlejším tempem získala lidová/populární kultura až se 

změnami v 19. století. (Tamtéž, s. 280-288) 

Ovšem už od 15. století docházelo k její postupné proměně, kdy spolu 

s rozvojem tiskařských technologií byla lidová kultura postupně využívána v 

raných novinách. Populární tisk zpočátku vycházel z orálních tradic a 

reprodukoval mluvenou kulturu. Vznikl tak kanál, který umožňoval expanzi 

populární kultury poté, co se oddělila od raných forem kultury lidové. Populární 

kultura se v tištěné formě vyvinula do rozsahu, který do ní umožňoval zahrnout 

prvky předchozí lidové kultury i takzvané velké tradice elitní kultury, komerčně 

upravené pro široké čtenářstvo. Před vzestupem novin to byla kultura knížek 

lidového čtení a tištěných balad, která propojovala staré tradice s moderní 

kapitalistickou kulturou tištěné zábavy a informací. (Conboy, 2002, s. 23) 

Podle Martina Conboye komerční imperativ tištěné kultury, zevšeobecňovat 

formát a maximalizovat zisk, vybudoval ve společnosti podmínky k oddělení elity 

od zbytku obyvatelstva a způsobil erozi původní společné kultury. Spolu 

s rozvojem tiskařského podnikání se vytvářel vkus, který byl komerčně výhodný a 

který reflektoval tradice lidových přesvědčení a názorů. Výsledné produkty si 

oblíbili hlavně lidé z nižších vrstev. Aby byla nová tištěná kultura úspěšná, musela 

zůstat v úzkém spojení s orální tradicí a reprodukovat její typické charakteristiky. 

Právě díky schopnosti vmísit prvky starých tradic do nového kulturního prostředí 

se populární kultura stávala reprezentantem lidových vrstev. Prvky původní lidové 
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kultury tak byly stále více lidem prodávány zpět v procesu komerčního podnikání. 

(Tamtéž, s. 23–25) 

Obrázkový charakter se stal hlavním charakteristickým znakem nové 

transformované a expandující populární kultury. Hlavním obsahem prvních 

masových časopisů byly obrázky a senzační romány. Ke vnímání obrázků nebylo 

třeba umět moc číst, což představovalo hlavní zlom, protože se tištěná kultura stala 

dostupnou méně vzdělaným lidem a tištěné obrázky tak byly prvním médiem 

pravidelné masové komunikace. Je třeba si uvědomit, že až do 19. století lidé 

z nižších, méně vzdělaných vrstev nechodili ani do muzeí, ani neměli doma 

pověšené žádné obrazy či reprodukce, takže obrazy vůbec nevídaly s výjimkou 

kostelů a občasných vystoupení interpretů a prodejců kramářských tisků. Situace 

se začala zvolna měnit až na přelomu 18. a 19. století s nástupem levných 

dřevorytů (xylografií). Ale i v mnohem bohatší Anglii z těchto technologických 

novinek profitovala až do třicátých let hlavně střední třída, pro chudší obyvatele 

byly tyto reprodukce stále finančně nedostupné, mohly si maximálně dovolit 

koupit od potulných prodejců levnou knížku s primitivním dřevořezem (woodcut) 

na titulu.  Ve městě alespoň mohli obdivovat reprodukce za výlohou obchodů 

s tisky, ale na venkově obyvatelům zůstávaly jen zmíněné kramářské tisky, asto 

vyvěšované po hospodách. Jejich hlavními náměty byly vraždy, exekuce, a milostné 

náměty. (Anderson, 1994, s.  2-25) 

Tyto jednoduché obrázky vycházely z obrazové tradice vysoké kultury, 

ikonografií, konvencí v zobrazování atd., ale v nesofistikovaný, neopracované 

podobě jednoduché nápodoby. Obyčejným lidem nedostatek obrázků chyběl a tak 

venkovany fascinovaly i typicky anglické obrázkové vývěsní štíty hostinců. 

Zmíněné populární magazíny se orientovaly na střední vrstvy a nabízely jim 

poučné informace z vědy, zeměpisu, biologie a umění, spojené s jistým 

moralizováním a podporou sebezdokonalování. Obrázky osobností vědy a kultury 

a obrazů a soch měly popularizovat vysokou kulturu a zároveň civilizovat níže 

postavené čtenáře. (Tamtéž, s. 43-54) 

V šedesátých letech zasáhla rozvíjející se produkce populární kultury 

v Anglii plně i dělnické vrstvy, kteří tak poprvé získali zkušenost s obrazovou 
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kulturou a připojili se tím ke kulturní formaci neomezené věkem, pohlavím ani 

třídou, k mase. Další důležitým činitelem masové kultury se staly v šedesátých 

letech music-hally. Dělníci také četli ve velkém sešitové romány, hlavně s krvavými 

náměty. Jejich konkurencí byly ilustrované bible, vzdělávací týdeníky a nižším 

třídám se od padesátých let, se skončením tiskových kolků, otevírá i zpravodajský 

tisk. Vedle expandující populární kultury ovšem zůstává existovat i tradiční kultura 

kramářských tisků a knížek lidového čtení. Podle Patricie Anderson tak dělníci 

spolu s participací na nové masové zkušenosti populární kultury souhlasili 

civilizujícími hodnotami obsaženými v mnoha kulturních artefaktech. Kromě 

osobního uspokojení potřeby zábavy a informací s tím zároveň získávali repertoár 

sociálních a kulturních hodnot, které se produktech populární kultury vyskytovaly 

a které obohacovaly jejich vyvíjející se třídní identitu. (Tamtéž, s. 158-177 ) 

 

Urbanizace a proměna společnosti 

Industrializace a urbanizace, probíhající intenzivně během 19. století, 

přinesly velké a trvalé změny ve vývoji společnosti i kultury. Industrializace 

vyvolaná soustavnou aplikací vědeckých poznatků ve výrobě, se během 19. století 

šířila postupně vyspělým světem a přinášela změnu ekonomického chování a 

ekonomických institucí. S extenzivním růstem výroby souvisel nárůst národního 

důchodu a společenského bohatství. Díky mechanizaci tovární výroby se zvyšovala 

produktivita práce, což vedlo k pozvolnému, skupinově diferencovanému růstu 

životní úrovně, z něhož profitovaly i dolní vrstvy. Vymizela tak masová bída a 

nouze. Zároveň rostoucí bohatství společnosti umožňovalo prostřednictvím daní i 

skupinových a soukromých iniciativ obecný kulturní vzestup - vědy, školství, 

umění, civilizačních vymožeností, zdravotnictví, sociální péče. Také na kulturním 

rozvoji se ovšem různé sociální skupiny podílely různým způsobem. (Machačová a 

Matějček, 2002, s. 411)  

Všechny tyto změny probíhaly nejdříve a nejrychleji ve městech a jejich 

nejbližším okolí, kam se za prací, vyššími výdělky a celkově pohodlnějším životem 

ve velkém počtu stěhovali lidé z chudých venkovských oblastí. Urbanizaci lze 

popsat jako celkovou změnu sociálně-prostorových forem organizace společnosti, 
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kdy se ze společností venkovských stávaly společnosti převážně městské, což se 

týkalo nejen hmotných a prostorových stránek, nýbrž i institucí, ekonomie, sociální 

struktury, myšlení, způsobu života, hodnot a celé kultury. Jedná se tedy i o kulturní 

a sociálně-psychologický proces, v němž si lidé osvojují materiální a nemateriální 

kulturu, včetně vzorců chování, forem sociální organizace, ale i způsoby myšlení 

vznikajícího ve městech či pro město typických. V důsledku těchto změn se stává 

kulturní působení měst mnohem silnější než venkova. (Horská, Maur a Musil, 2002, 

s. 8, 11) Populární tisk, jakožto výrazná součást nového (velko)městského 

prostředí, může sloužit jako indikátor této proměny mentalit. 

V Německu a Rakousku začala kvalitativně další fáze industrializačního 

procesu v 80. letech 19. století, kdy nové technologické postupy uplatňované 

v průmyslu i ve veřejných službách vedly k efektivnější koncentraci výroby i 

odbytu a rychlému nárůstu osob zaměstnaných v průmyslu. Útěk z venkova 

urychlil i pokles cen zemědělských výrobků během agrární krize. S rozvojem 

domácí průmyslové výroby souvisela i skutečnost, že od 90. let odcházelo 

z venkova do blízkých středoevropských velkoměst více lidí, než jich emigrovalo 

do zámoří. V Čechách probíhala nejintenzivnější urbanizace mezi lety 1869-1930, 

kdy se počet obyvatel městských obcí zdvojnásobil. Samotná Praha dosáhla 

rekordního přírůstku obyvatel v letech 1891-1900 - 25,7 procent. Nárůst obyvatel 

českých zemí byl nerovnoměrný, v letech 1869-1910 v  obcích do dvou tisíc 

obyvatel stoupnul jejich počet o půl milionu, zatímco ve městech o miliony dva (a 

jeden milion se odstěhoval za hranice). Celkově tak v letech 1880-1910 vzrostl 

podíl městských obyvatel v českých zemích z více jak třetiny téměř na polovinu. 

(Zatímco ještě ve 40. letech 19. století jich žila ve městech pouhá pětina.) (Tamtéž, 

s. 178-220) 

Vývoj počtu obyvatel jednotlivých předměstí a Prahy podle dobového 

územního členění ukazuje, že nejrychleji rostla nová předměstí, do nichž směřoval 

hlavní proud příchozích. (Fialová a kol., 1996, s. 397) 
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Tabulka 1 - Růst počtu obyvatel Prahy a hlavních předměstí 1830 - 1910 

 1830 1869 1890 1910 

Vinohrady - 5 34 77 

Žižkov - 0 41 72 

Nusle 0 2 12 31 

Smíchov 2 15 33 52 

Praha 102 158 167 224* 

* včetně přičleněných Holešovic a Libně 

 

V roce 1900 bylo z lidí žijících Prahy a předměstích 60 procent narodilo 

mimo tuto oblast, ovšem 95 procent obyvatel pocházelo z Čech a pouze 2 procenta 

z Moravy a Slezska. Praha tudíž fungovala jako migrační centrum pouze pro své 

okolí (přičemž z německy mluvící obyvatelé českých zemí se stěhovali více do 

Vídně) (Cohen, 1986, s. 469) 

Ve vnitřní Praze i na předměstích tvořily převahu bytů stavěných v druhé 

polovině 19. století menší byty pro nezámožně vrstvy, což svědčí o majetkových 

poměrech většiny tehdejších Pražanů, kdy ¾ pražských domácností v roce 1900 

nemělo služebnictvo. V Praze se vyskytovala jednak nadměrná koncentrace 

zemských funkcionářů a zástupců státní správy a na druhé straně značná 

koncentrace průmyslových dělníků, drobných samostatných řemeslníků, 

subalterních úředníků i pomocného personálu. Dlouhodobě se uchovávalo 

rozložení pražského obyvatelstva, ve kterém dělníků a dalších závislých na 

každodenním výdělků bylo 80 procent, 15 procent majitelů a necelá 3 procenta 

tvořili úředníci, dílovedoucí atd. (Horská et al., 2002, s. 185, 206-210) 

 

Vznikající masa nových obyvatel měst, vzdálených svému původnímu 

prostředí a vytržených ze svých tradičních kulturních vazeb, se ekonomicky i 

kulturně homogenizovala. Bývalí venkované koncentrovaní na předměstích si 

místo ztraceného přístupu k původní lidové kultuře hledali a vytvářeli novou 

stmelující kulturu uspokojující jejich potřeby a nároky. Tou se stala právě 

populární kultura, šířená tehdejšími masovými médii mezi novým velkoměstským 
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obyvatelstvem, kterým se dosavadní komerční kulturní produkce spíše vyhýbala. 

Těmto lidem ekonomický rozvoj poskytl dostatečnou kupní sílu a díky pevné 

pracovní době jim zbýval i volný čas. Důležitým faktorem byl také rozvoj vzdělání a 

možnost aktivního působení v demokratizujícím se politickém systému, což 

zvyšovalo zájem obyčejných lidí o veřejné záležitosti. (Conboy, 2002, s. 160) Díky 

postupnému rozšíření volebního práva se na ně nově zaměřovala agitace 

stávajících i nových politických stran, pro něž se stala nová masová média ideální 

platformou. Boj elit o udržení či získání symbolického kapitálu mezi novými voliči 

tak probíhal i skrze kulturu.  

Dosavadní kulturní dominance vyšších vrstev byla prolomena za pomoci 

komerční výroby a komerčního šíření knih, novin a časopisů. Finanční úspěch byl 

podmíněn co největším nákladem a vydavatelé proto přizpůsobovali svou 

produkci obsahem, formou i názorovým laděním postojům obyčejných lidí, kteří 

měli minimální zkušenost s elitní kulturou. Kultura tak přestala být majetkem elit a 

postupně se stala dostupnou nejširším vrstvám. 

Díky vzrůstajícímu vlivu nižších vrstev došlo v epoše Fin-de-siècle ke krizi 

kulturní autority. Na jedné straně se rozvíjel zájem o primitivní a orientální 

kultury, na druhé se nižší vrstvy odcizovaly středostavovským hodnotám a 

zpochybnily tak dosavadní uniformní perspektivu liberálů. Jejich hierarchie hodnot 

a morální normy stejně jako představy o vývoji společností už nadále nebyly 

schopné získat společenský konsenzus. Na ztrátu shody na ideálu kultury 

reagovaly dosavadní kulturní autority prudkým odmítnutím rozvíjející se masové 

kultury. Ta svým neautorizovaným proudem informací, idejí a významů, stejně 

jako důrazem na senzačnost převracela hierarchii hodnot, zatímco podle představy 

tradičních elit měla kultura své recipienty vychovávat a vést k správným 

rozhodnutím. (Fritzche, 1996, s. 178, 185) 

Podle Waltera Benjamina byla unikátnost umění, jeho aura, ztracena, 

vystřídána masovou reprodukcí. Docházelo tak k demokratizaci kultury, ač nová 

kultura mas byla ještě dlouho elitami odmítána. (Conboy 2002: 56, 62) 

Demokratizační dopad měl již samotný záznam událostí pomocí fotografie či 

novinářské zprávy, protože činil události dostupné více lidem a vybízel čtenáře k 
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tvoření vlastních úsudků nad tím, co čtou. Od té doby, co svět začal promlouvat 

domněle přímo ke čtenáři, žádné speciální dovednosti či vědomosti již zdánlivě 

nebyly čtenářům potřeba k porozumění a reagování na fotografie či novinové 

zprávy. (Schneirov, 1994, s. 71) 

Nový obyvatel města, jak ho popisuje třeba Walter Benjamin, byl osobou 

bez stabilní identity a paměti. Městský život pod stálou palbou nových senzací se 

mu stal sérií improvizací, které ho zbavovali integrální identity. Benjamin 

rozlišoval mezi zakořeněnou zkušeností vesničanů nebo řemeslníků a nespojitými 

zážitky obyvatel metropolí. Velkoměstské fluktuace a kontradikce vyžadovali na 

jedinci dramatický proces psychologického přizpůsobení - vnitřní urbanizaci, která 

se projevovala zvýšenou smyslovou obratností a emocionální netečností. Obdobně 

i Georg Simmel popisuje u velkoměstského obyvatele nedostatek jistot, něčeho 

centrálního, co ho nutí k hledání momentálního uspokojení v nejnovějších 

stimulacích, senzacích a vnějších aktivitách. Zároveň život v městské anonymitě 

měl vést k větší sebedůvěře a intelektualitě, umožňoval kultivaci osobnosti a 

směřoval k větší svobodě. Z nestálosti a pomíjivosti velkoměstského prostředí 

mohli zúčastnění pozorovatelé vyvodit i nestálost a pomíjivost sociálního světa a 

jeho vztahů. (Fritzche, 1996, s. 31-33) 

Masová kultura sice začala na začátku století vyvíjet na jedince extrémní 

standardizační a nivelizační tlak, ale jeho odpověď byla extrémně subjektivní. 

Simmel popisuje dva možné typy reakcí. Odpovědí blazeované osobnosti na tlak 

městského prostředí plného „intezivních interakcí a směn a s nimi spojené 

extrémní dělbě práce, je sociální odtažitost - obrana lhostejností, takže jí nedojímá 

tragedie ani triumf, ale tváří tvář stále novým smyslovým údajům a informacím si 

udržuje stálý kurz.“ Naopak reakcí neurastenické bytosti „na rapidně se měnící 

městské podněty je zvýšený stav nervového vzrušení a nervozity.“ Tito lidé jsou 

závislí na módě, klepech a nových vztazích a jejich život se mění v hon za novými 

vjemy a podněty. (Rojek, 2010, s. 74) Odtud pramení charakter nové městské 

kultury, která musela vyjít těmto požadavkům vstříc, aby dosáhla úspěchu.  

Na novou, každodenně zažívanou situaci velkoměstského obyvatele 

skutečně populární kultura dokázala bezprostředněji zareagovat. Ve formátu 
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senzačního tisku, podobně jako v hudební revue se odrážely chaos a nestálost, 

fragmentárnost velkoměsta, juxtapozice triviálního a seriózního, střídání politiky, 

satiry a hyperboly. Žánrem nejlépe reflektujícím velkoměsto se stal fejetón, 

prožívající na přelomu století svůj zlatý věk. Elitní tradice velkého románu 

nedokázala tuto atmosféru adekvátně zachytit až do poválečného nástupu 

experimentální prózy. (Fritzche, 1996, s. 41, 44)  

Nejtypičtějšími představiteli masové populární kultury v 19. stol. byly 

šestákové romány (dime novel), populární časopisy (popular magazines) a levné 

deníky (penny press). Ve Spojených státech, kde byl vývoj masových médií a 

populární kultury nejrychlejší a inspiroval zbytek světa, se časopisy a deníky staly 

prvním dominantním mediem masové kultury. (Schneirov, 1994, s. 75) 

 

Česká společnost přelomu století 

Pierre Bourdieu dělil v Distinction francouzskou společnost podle tří 

základních funkčních kategorií (vlastních každému funkčnímu systému) na tři 

třídy: dominantní - řídící vrstvy s největší úrovní rozhodování, tj. sociální moci, 

střední - s nižší úrovní rozhodování, zčásti s funkcí přenášení dispozic horních 

vrstev na dolní vrstvy a pracující třídu - výkonnou složku. Sociální třídy mají 

jednak různou sociální moc, jednak navzájem společné, ale i odlišné nebo 

protikladné zájmy takže ve společnosti vzniká součinnost i rozpory. Bourdieu 

konstruuje „třídy na papíře“, které lze vytvořit vymezením určitých úseků 

v sociálním prostoru, soustřeďujícími aktéry co nejvíce homogenní nejen 

z hlediska jejich existenčních podmínek, ale i z hlediska jejich kulturních praktik, 

stravování, politických názorů a podobně. (Dopita 2005, s. 46,47) 

Dominantní třída pro něj zahrnuje na jedné straně vlastníky převážně 

kulturního kapitálu jako spisovatele, umělce a univerzitní profesory, na druhé 

straně velkopodnikatele a finančníky, kteří disponují převážně ekonomickým 

kapitálem. Mezi nimi se nacházejí vykonavatelé svobodných povolání (lékaři, 

právníci a vyšší manažeři), u nichž je hodnota kulturního a ekonomického kapitálu 

zhruba stejná. Tyto tři skupiny tvoří frakce a soutěží či bojují na poli moci o přístup 

k hodnotným zdrojům a mocenským pozicím. Podobné frakce lze rozeznat i mezi 
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příslušníky střední třídy (učitelé základních škol, obchodníci, živnostníci, 

řemeslníci či zaměstnanci v obchodě), kde prostřední frakci, s vyrovnanou 

hodnotou kulturního a ekonomického kapitálu, tvoří nižší úředníci, technici, 

administrativní pracovníci, zdravotnický personál, pracovníci v médiích, ve 

zdravotních a sociálních službách. Bourdieu je nazývá střední buržoazií či novou 

maloburžoazií a vysvětluje, že pocházejí ze dvou rozdílných sociálních tříd a jejich 

pozice v sociálním prostoru je výsledkem vztahu mezi kvalifikací a prací. Jde 

jednak o vzdělané jednotlivce pocházející z pracující třídy, kteří nenahromadí 

nejvíce prestižní vzdělanostní kredit a kteří nejsou schopni přeměnit svůj pově-

řující (kreditní) kapitál v dobře ustanovené prestižní pozice. Druhými jsou 

jednotlivci pocházející z dominantní třídy, kteří také nezískali prestižní 

vzdělanostní pověření, ale kteří jsou schopni vyhnout se sestupné mobilitě 

přeměnou svého zděděného kulturního, sociálního či ekonomického kapitálu do 

symbolických statků a služeb, které jsou snadno prodejné. Pracující třída je 

charakteristická relativním nedostatkem ekonomického a kulturního kapitálu, kdy 

nedostatek jednoho kapitálu způsobuje nedostatek druhého a naopak. Diference v 

disponování jednotlivými kapitály mohou řadit mezi příslušníky pracující třídy 

kvalifikované, částečně kvalifikované i nekvalifikované manuální pracovníky a 

zemědělce. (Tamtéž, s. 47, 48)  

Sociální struktura není konstantní, dochází ke změnám kapitálu v čase. 

Jedinci mají různé sociální dráhy (trajektorie). Změny v hodnotě a složení kapitálu 

určují společnou budoucnost skupin, dochází k sociální mobilitě. Bourdieu píše o 

třech pravděpodobných sociálních drahách, daných dlouhodobým vývojem 

hodnoty jejich kapitálu, které je možné zjednodušeně vidět jako vzestupnou, 

sestupnou a stacionární hodnotu. Vývoj hodnoty kapitálu může jeho vlastníkům 

nabízet jisté šance na změnu jejich pozice v sociálním prostoru. Habitus pak odráží 

docela zřetelně tři rozmanité druhy pohybu: růst, pokles, nebo status quo. 

(Tamtéž, s. 49) 

 

Pro české prostředí 19. stol. nastiňují sociální strukturu a mobilitu 

jednotlivých vrstev nejpodrobněji Jana Machačová s Jiří Matějček v knize Nástin 
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sociálního vývoje českých zemí 1780 – 1914 (2002) Dolní vrstvy měly poskytovat 

nekvalifikovanou pracovní sílu, proto trpěly nedostatkem zdrojů i možností 

získávat informace, tedy vědomosti o světě a okolí. Tak se spolu s omezenými 

možnostmi sociálního vzestupu dostávaly do začarovaného kruhu, kdy považovaly 

za dostatečné přebírání výchovných vzorců od rodičů a případné další vzdělávání 

za zbytečné, protože nemohlo zlepšit jejich situaci. Odtud pramenilo jejich 

převážně zvykové chování, způsobující i omezenou iniciativu a invenci a již 

zmiňovaný a odpor ke vzdělání. Místo pracující matky a často nepřítomného otce 

(migrujícího za prací) bylo dítě často vychováváno okolím, zvláště vrstevníky. 

Vštěpovanými vzory a jedinou představitelnou perspektivou byla těžká práce, 

skromnost a poslušnost. Za jedinou možnost, jak se prosadit v rodině i společnosti, 

bylo považováno silové chování. (Machačová - Matějček, 2002, s. 118-120) 

„Výběr vzorů k přejímání byl v dolních vrstvách omezený vlivem jejich uzavřenosti, 

styku především zase jen s příslušníky dolních vrstev, a vlivem nedostatku 

informací. Z pozice (zvlášť její profesní složky) této vrstvy plynul zájem vpodstatě 

jen o nejbližší okolí.“ (Tamtéž, s. 120) 

Zato střední vrstvy věnovaly výchově značnou pozornost. Projevovaly 

zájem o budoucnost svou i svých dětí a snažily se na ní pracovat. Matky byly často 

v domácnosti, i když také pomáhaly v živnosti. Výchově se věnovali i otcové, učili 

své potomky profesi a vědomostem o okolním světě. I když byl důraz kladen na 

praktické vzdělání, celkově bylo mnohem širší než u dolních vrstev. 

„Zatím se - spíš z náznaků v pramenech - zdá, že ve středostavovských rodinách 

většinou nebyly děti vychovávány k soutěživosti, expanzívnosti a k touze po 

vyniknutí a úspěchu, ale spíš k solidnosti, píli, rozvážnosti a konformitě, což byla 

vlastně reprodukce vzorů typických pro střední vrstvy.“ (Tamtéž.) 

V druhé polovině 19. století ubývalo v středostavovských rodinách dětí. Z 

prestižních důvodů musely děti v živnostnických rodinách i u svobodných povolání 

přebírat živnost svých rodičů, šlo o udržení sociálního statusu rodiny. Děti k tomu 

musely být dobře vychované, aby dostatečně representovaly rodinu, důraz se kladl 

i na zvládnutí určité etikety. Důsledkem snahy udržet si či zvýšit místní prestiž byly 

také sňatky ve vlastní vrstvě. Ovšem část příslušníků středních vrstev toužila po 
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vzestupu, kterého se snažila dosáhnout vyšším vzděláním, a pronikala potom mezi 

rostoucí vrstvu inteligence a úřednictva. (Tamtéž, s. 120-123) 

Otec byl živitelem rodiny, vrchní autoritou a také vzdělavatelem svých synů. 

Děvčata byla většinou vychovávána k roli manželek, tedy hospodyň, matek, 

vychovatelek a pomocnic v živnosti. Role středostavovských dětí spočívala 

pravděpodobně v poslušnosti, v dobrém učení se a v pomoci při práci. Takto 

rozdělené role v rodině se patrně začaly měnit až v poslední čtvrtině 19. století, a 

to zejména u inteligence, kdy se začaly jednotlivé funkce více prolínat. V druhé 

polovině 19. století začaly být i dívky ze středních vrstev odborně vzdělávány, což 

způsobovalo postupnou změnu rolí a postupné zvyšování autority a samostatnosti 

žen a tím i posilování jejich pozic v rodinách. (Tamtéž, s. 120-123) 

Pro střední vrstvy byla typická výchova k sebeovládání spojená 

s konceptem mravnosti a pruderie. Ta však souvisela se sociálním statusem - podle 

autorů Dějin každodennosti "dlouhého" 19. století byla buržoazie velmi prudérní, 

maloburžoazie již méně, zatímco dělnictvo a nemajetné venkovské vrstvy měly 

představovat sociální skupiny, které se řídily konvenční morálkou omezeněji. 

(Lenderová, 2005, s. 62, 63) Je třeba si klást otázku, nakolik mohlo jít o dobový 

konstrukt daný sociální distinkcí, výchovnými snahami a jistým druhem morální 

paniky vůči vrstvám nacházejícím se níže (i výše) než byl status pozorovatele. 

Spíše bych se přikláněl k názoru, že každá sociální skupina měla vlastní pravidla 

morálky (odlišující se spíše v detailech než v základě) sloužící mimo jiné 

k vymezení se vůči skupinám ostatním. 

Sociální rozvrstvení bylo možno pozorovat i u studentů různých typů škol. 

Obecná škola byla převážně pro dolní vrstvy, měšťanské školy pro řemeslnický 

dorost, odborné a obchodní školy pro střední kádry, komerční úředníky a selské 

děti, gymnázia a reálky pro střední úřednické kádry a jako příprava na vysokou 

školu. Nicméně ještě na konci století zakončovala část absolventů obecných škol 

své vzdělání jako pologramotná (měli problémy se čtením a psaním). Dolní vrstvy 

totiž ke své obživě vzdělání nepotřebovaly a považovaly ho za útok na svou 

materiální situaci, protože školní docházka zabraňovala dětem vydělávat a 

zlepšovat tak finanční situaci rodiny. (Machačová - Matějček, 2002, s. 125, 126)  
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Pavla Vošahlíková popisuje rozdíly v životním stylu - v oblékání i jídle mezi 

měšťany a drobnými řemeslníky s živnostníky. Spíše než na dovolenou na venkov 

či k moři jezdili zástupci nižších středních vrstev jen na pravidelné výlety do okolí 

Prahy. „Životní styl drobných řemeslníků a živnostníků se příliš nelišil od dělnických 

rodin. Hranice mezi nimi nebyla ostrá, ale spíše postupná.“ Ovšem jejich život byl 

stále dynamičtější a průběžně přijímali modernizační prvky narozdíl od venkova, 

kde se tradiční mravy a zvyky stále uchovávaly. (Vošahlíková, 1996, s. 18, 19) Také 

představa o volném čase sloužícím nejen k prostému odpočinku, ale i k aktivní 

zábavě a odreagování se se k nižším vrstvám dostávala postupně a v celé 

společnosti se prosadila až po první světové válce. (Lenderová, 2005, s. 67; 

Holubec, 2009, s. 197-206) Jedním z důvodů byla i výše příjmů. V roce 1912 činila 

nejnižší týdenní dělnická mzda 17 Korun a nejvyšší 30 Korun, přičemž výdaje za 

potraviny činily u nejchudších zhruba 80% jejich mzdy a u těch nejlépe 

vydělávajících 46%. Týdenní nájem se pohyboval kolem 3 Korun. (Štaif, 2008, s. 

49) 

 

Pokud se jedná o politickou orientaci české společnosti a její národnostní 

preference, Urban uvádí, že k relativně pevnému vnějšímu uzavření české 

společnosti jako zvláštní skupiny, došlo až v posledních desetiletích 19. století a na 

počátku 20. století. Národní agitace tedy dosáhla svého cíle v době, kdy zároveň 

dochází k rozpadu původně nadtřídního a celonárodního politického programu, 

vytvořeného už v polovině 19. století. Národní program měl spojovat široké vrstvy 

české společnosti, ale jejím mluvčím a reprezentantem mělo být měšťanstvo a 

buržoazie, jakýsi nepříliš početný politický národ, moderní privilegovaný stav 

nezahrnující dělnictvo a většinu vesnických a maloměstských malovýrobců. 

(Urban, 2003, s. 37, 39) Tedy vynechávající přesně ty skupiny, jimž se vesměs, 

alespoň v městském prostředí, v této práci věnuji a o které se tehdy elity začali 

důkladněji zajímat. 

Poslední období vývoje české společnosti v rámci Rakousko-Uherské 

monarchie charakterizuje Otto Urban: 
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 „Od počátku devadesátých let do první světové války se v důsledku přerůstání 

kapitalismu volné soutěže v monopolismus a následkem dalších významných 

sociálních změn nejen prohloubila základní třídní struktura společnosti, ale 

současně se plně promítla do politické oblasti. Na jedné straně docházelo 

k diferenciaci podnikatelských vrstev, k uplatňování specificky stavovsko-třídních 

zájmů a k aktivizaci maloburžoazních vrstev, na druhé straně se uzavřela první 

fáze uvědomovacího procesu proletariátu a socialistické hnutí se formovalo jako 

ideově relativně vyzrálé a dobře organizované masové politické hnutí. Tím bylo 

odstraněno klíčové postavení české buržoazie v politickém životě.“ (Tamtéž, s. 

255) 

Na konci devatenáctého století probíhal i na stránkách tisku včetně toho 

senzačního boj o politickou orientaci a s ní související širší světonázor dosud 

politicky neaktivních vrstev. Občanům se nabízela možnost připojit se 

k národnímu programu buržoazie (či katolických stran), nebo ho odmítnout ve 

prospěch sociálně-demokratického internacionalismu, či si ho modifikovat pod 

vlivem národních socialistů. Případně ho mohli i nadále ignorovat. Až v tomto 

období se vlastně tyto vrstvy dostaly z historického přítmí na povrch, když se 

zhmotňovala nejen jejich kultura (produkovaná díky novým médiím ve větším 

objemu a v uchovatelné formě), ale začal být i viditelný zápas o jejich politické 

uvědomění, kdy z původně jednotně pojímaného proudu začínají vystupovat jako 

samostatné skupiny. 

Mladočeský radikalismus ztrácel v těchto vrstvách podporu i přes zvýšenou 

orientaci na antisemitismus, se kterým uspěli křesťanští sociálové ve Vídni. 

Hlavními rivaly se stali národní a takzvaní internacionální socialisté, přičemž jádro 

působení národního socialismu bývá hledáno hlavně mezi městskou 

maloburžoazií, inteligencí a úředníky (Soukupová, 2000, s. 105) Blíže se politické 

orientaci tisku a jeho čtenářům věnuji ve 4. oddílu Illustrovaný kurýr a pražský 

novinový trh na straně 84. 
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Počátky populární kultury v českých zemích 

Jak popisuje Peter Burke, tradiční způsoby vnímání a myšlení představují 

jakési síto, které některé novinky pustí a jiné zadrží. Uvádí příklad švédských 

venkovských malířů, kteří přijímali barokní detaily, ale struktura jejich děl zůstala 

středověká, podobně jako řadoví křesťané přijímali z učení církve jen tolik, kolik 

mohlo být asimilováno jejich životní zkušeností. V těchto tradičních strukturách 

byli obyčejní lidé nuceni „svůj vlastní svět strukturovat skrze modely dominantní 

skupiny.“ (Burke, 2005, s. 81, 189) 

Naopak moderní velkoměstské společnosti, které Georg Simmel studoval na 

příkladu Berlína, jsou charakteristické kapitalistickou cirkulací komodit, 

konstantním procesem nakupování a prodávání, destrukcí, renovací a 

rekonstrukcí, které mají za následek likvidaci nánosu tradice. Nejistota a fluktuace 

velkoměstského prostředí vyvolávala v jeho obyvatelích kulturu indiference, ve 

které si lidé velkoměsta vybudovali vůči svému okolí nejen obranný postoj, ale 

také vysoce subjektivní senzibilitu, indiferentní k distinkci vysokého a nízkého, 

fundamentálního a triviálního a kultivovaného a vulgárního. Podle Simmela je 

moderní pozorovatel osamocený a nezaujatý poutník, který si sám skládá 

neautoritativní obraz světa z prchavých střípků, impresionistickým způsobem 

momentek a medailonků. (Fritzche, 1996, s. 238)  

Jak se pokusím dále ukázat, modernizační změny ve společnosti i kultuře 

provázející vznik velkoměstské společnosti, se projevili v Praze na přelomu 19. a 

20. století. Jedná se o popisovaný přechod od pomalejší, tradiční kultury nižších 

vrstev k moderní, masovými médii šířené populární kultuře, vyhovující novému 

metropolitnímu životnímu stylu. Z Prahy se pak moderní městská masová kultura 

šířila postupně do zbytku českých zemí. Zvláště na Moravě je ale potřeba počítat se 

silnějším vlivem Vídně. 

Zdroji populární kultury v českých zemích se zabýval i Robert Kulmiński v 

článku Źródła kultury masowej w Czechach. Ukazuje proměnu společnosti a její 

kultury v souvislosti s procesy urbanizace a industrializace, k nimž dodává jako 

zásadní i byrokratizaci a školské reformy. Podle Kulmińského rozpad tradičního 

vysvětlení světa spojeného s tradiční lidovou mentalitou způsobila spolu se 
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společenskými změnami, které přinesla industrializace, hlavně povinná školní 

docházka, která porušila ideový monopol církve na utváření světonázoru. 

Obyvatelstvo industrializovaných oblastí, zbavené své tradiční venkovské identity, 

se přiklonilo k identitě národní, kterou pomáhala šířit první masová média, noviny 

a knížky lidového čtení. (Kulmiński, 2009) 

Z mého pohledu se populární kultura ve své masové podobě začala šířit 

později, až po utvoření národního vědomí a naopak se stala jedním z činitelů 

rozpadu původní ideje jednotného národa. Jak jsem ukázal výše, zmíněné procesy 

industrializace a urbanizace vytvářející velkoměstské prostředí, jehož obyvatelé se 

stávali příjemci masové populární kultury, dosáhly nejvyšší intenzity až na konci 

19. století, kdy urbanizovanost obyvatelstva českých zemí dosáhla téměř 50 

procent. Také odklon školství od církevních dogmat byl umožněn hlavně 

liberálními reformami z druhé poloviny 19. století. Tuto hypotézu podporuje i 

rozvoj různých forem moderní populární kultury, který vrcholí okolo roku 1900, 

jak dále ukážu.  

Neexistuje samozřejmě určitý okamžik, od nějž se začínají jednotlivé formy 

moderní populární kultury v českých zemích objevovat a úspěšně šířit. Ovšem 

s charakteristickým zpožděním oproti západním zemím začínají v desetiletích 

okolo přelomu devatenáctého a dvacátého do sebe zapadat jednotlivé části 

velkoměstské modernizační skládanky. Podobně jako jinde ve střední Evropě 

v této době, hospodářský rozvoj a rychlý narůst počtu obyvatel pražské 

aglomerace vytvářejí vhodné podmínky pro formování se velkoměstské 

společnosti. Jak je vidět v následující tabulce zachycující vývoj počtu obyvatel Velké 

Prahy v územním členění z roku 1921, mezi lety 1880 a 1910 se počet obyvatel 

skoro zdvojnásobil. (Boháč, 1923, s. 14) 

 

Tabulka 2 - Počet obyvatel Velké Praze v letech 1843 - 1921 

rok 1843 1850 1857 1869 1880 1890 1900 1910 1921 

počet obyvatel 
v tis. 

146 157 201 240 314 397 514 617 677 

 

Zároveň od konce osmdesátých let dochází k rázné diferenciaci české 

společnosti - kulturní i politické, kdy stále více odlišné zájmy jednotlivých 
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sociálních skupin začínají reprezentovat partikulární politické strany, v čemž 

důležitou roli hraje i rozšiřující se volební právo a s ním související boj (všech 

možných dobových politických směrů) o získání dosud nevolících lidových vrstev. 

Vznik dostatečně velké a bohaté populace zajímající se o nové kulturní 

formy více vyhovující jejich novým životním podmínkám a s nimi souvisejícímu 

životnímu stylu pak umožnily úspěšný rozvoj různých forem masové populární 

kultury. Ta již byla úzce spojena s novými masovými médii. Kromě senzačních 

novin, kterým se budu věnovat podrobněji dále, se v průběhu 19. století objevují i 

další Schneirovem zmiňovaní typičtí představitelé dobové populární kultury - 

šestákové romány (dime novel) a populární časopisy.  

Šestákové nebo brakové romány vycházely po jednotlivých sešitech. 

Potenciálním odběratelům je nabízeli kolportéři, někdy i s nabídkou prémie za 

odběr (například zrcadla či šperků). Tyto takzvané „kolportážní“ romány se po 

českém území šířily někdy od šedesátých let 19. století, ovšem tento fenomén se 

naplno rozvinul až na přelomu století, kdy se objevilo několik podnikatelů 

specializujících se na jejich výrobu a kolportáž. V Praze se stali úspěšnými 

vydavateli Alois Hynek, Vincenc Paseka či Zikmund Bensinger. Nejoblíbenějším 

dílem byl Berlínský kat s 250 000 výtisky. (Bauer; Pokorný, 1997, s. 74) „Berlínský 

kat na prvních 240 stránkách popisuje podrobně dvanáct zločinů, mezi nimi 

nespravedlivou popravu, uloupení dítěte, orgie v krčmě banditů, vraždu otce, 

cizoložství, pokus otrávení, uloupení mrtvoly, vzbouření, kousky penězokazů a j.“ 

(Rellenová, 1903) 

 Zároveň došlo pod vlivem elitní literatury a nejspíše i výchovných snah 

k přesunu od příběhů popisujících velké zločince a zločinky a oslavujících jejich 

činy k příběhům zaměřeným spíše na oslavu těch, kteří proti zločinu bojují - 

detektivů. V 90. letech se do českých zemí dostaly překlady příběhů Nicka Cartera 

a od roku 1906 se objevila jeho česká obdoba - Leon Clifton. 

Českou literaturu v polovině 19. století lze podle Felixe Vodičky popsat jako 

všeobecně akceptovaný dvojčlenný systém - na jedné straně elitní literaturu s 

vyššími ambicemi uměleckými a na druhé literaturu pro lid, ať už výchovnou, či 

tradicionalistické knížky lidového čtení (jejichž odrazem byla písmácká produkce). 
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S rozvojem kolportážní populární četby se tato přehledná dichotomie změnila a 

rozvinul se i odpor intelektuálních elit proti novému fenoménu. Pavel Janáček 

nalézá několik etap ostrého odporu. První situuje do  počátku osmdesátých let 19. 

století, kdy rozpad ideje jednotného národa (střet staročechů s mladočechy) 

spojený s diferenciací a specializací čtenářské obce vyvolal u znejistělých 

kulturních činitelů obranný boj proti braku. Stejně jako následující vlna odporu 

proti senzačnímu tisku byla publicistická kampaň vedena obavou ze ztráty kulturní 

autority, kontroly nad čtenáři této neautorizované četby převracející hodnotový 

žebříček (viz oslava zločinců bojujících proti „systému“). S druhou fází se 

setkáváme v 10. letech nového století. Tuto kampaň lze vnímat jako projev snahy o 

udržení striktně hierarchického řádu literární kultury proti relativizaci související 

s rozvojem avantgard. Literární brak, jehož označení tehdy vstupuje na českou 

scénu, byl popisován jako kulturní lihovina, které propadají kulturně a sociálně 

slabé vrstvy. Boj proti senzační sešitové literatuře pak vyvrcholil ve čtyřicátých 

letech 20. století, kdy spolu s poválečnými změnami došlo k jejímu úplnému 

potlačení. (Janáček, 2004, s. 54–57) 

Pokud se jedná o populární magazíny, vycházel v Praze od 60. let Světozor a 

v 80. letech se k němu přidala Zlatá Praha. Ty byly určeny ovšem spíše vyšším 

vrstvám a chudší čtenáři si raději kupovali nedělní přílohy levných novin, 

vydávaných ve vyšším nákladu s literárními a jinými přílohami. 

Změny, kterými procházela Praha na přelomu století, se projevily i 

v prostředí takzvaných lidových divadel. Zatímco v 90. letech působilo na území 

pražské aglomerace pouze Théátre Variété, po přelomu století divadelní 

podnikatelé založili několik nových scén - Lidové divadlo (Uranie), Arenu na 

Smíchově a Intimní divadlo (Švandovo divadlo na Smíchově). V desátých letech 

přibylo ještě Divadlo „Deklarace“ na Žižkově. 

V devadesátých letech byly také starší zpěvácké družiny obcházející 

hospody s kuplety vystřídány šantány. První z nich byl šantan U zlatého soudku 

(1892-95) nabízející příchozím řemeslníkům a měšťanům mimo jiné i aktovky ze 

života pražského podsvětí. Brzy ho následovaly další. S jejich popularitou se 

objevilo i masové vydávání kupletů tiskem. Poetika kramářské písně, zpívané a 



81 
 

prodávané potulnými prodavači na tržištích, se tak transformovala přes oblíbené 

pražské hospodské zpěváčky do uměleckých podnikatelů typu Františka Leopolda 

Šmída či Josefa Švába Malostranského. Před první světovou válkou spolu 

s generační obměnou doplnily tradici šantánů kabarety zaměřené spíše na 

intelektuálnější vrstvy. (Kotek, 1994, s. 188, 191; Kučera, 2011, s. 240) 

Nejpopulárnější dobovou populární formou, na které lze ukázat probíhající 

kulturní výměnu mezi městem a venkovem, se stala dechová hudba spojená 

s žánrem lidovky. Dechová hudba se vyvinula v městském prostředí v druhé 

polovině devatenáctého století, když měšťanské sokolské a hasičské kapely 

zkombinovaly zvuk oblíbených vojenských dechových orchestrů, hrajících 

měšťanům při různých slavnostech i zábavách, s repertoárem venkovského a 

městského folklóru. Tato nová fúze našla úrodnou půdu v prostředí městských 

lidových vrstev, které vytvářelo nové kulturní návyky a formovalo novou kulturu, 

která by je sjednocovala a uspokojovala jejich současné potřeby a požadavky. 

Kapely hrající populární pochody, stejně jako tehdy moderní polky a valčíky, tak 

získaly důležitou funkci v každodenním životě nových městských obyvatel. Kolem 

roku 1900 bylo v českých zemích přes 1000 malých, převážně městských 

orchestrů. Profesionalizující se hudebníci ve své tvorbě, tematicky i hudebně 

ukotvené v prostředí městských a venkovských širokých vrstev, promísili tradiční 

venkovský i aktuálně se rozvíjející městský folklór s inspiracemi z dobových 

populárních žánrů jako německý Schlager či česky sentimentální verze tanga a 

adaptovali je na typický rytmus a zvuk dechových orchestrů. (Kotek, 1994, s. 97 - 

130) Nový žánr lidovky vzniklý jako fúze ukotvená jak v českém lidovém prostředí, 

tak vycházející vstříc aktuálním hudebním trendům, se ukázal jako velice 

inspirativní a úspěšný a ve své době dosáhl celosvětového úspěchu (Škoda lásky, 

Cikánko ty krásná atd.).  

Lidovka v provedení dechových kapel začala rychle pronikat na český a 

moravský venkov. K její popularitě a rychlému šíření přispěl i rozvoj masových 

médií, šířících nahrávky a levná vydání not. Unifikované dechové orchestry sice 

přinesly na venkov nový městský fenomén, ale ten jen zaujal místo tradičního 

folklóru a přebral jeho funkce v životě komunity. Lokální sousedské kapely 

nabízely lidem doprovod ke každodennímu životu jejich pospolitosti, vytvářely 
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příležitosti k setkávání a zábavě napříč generacemi. (Kotek, 1994, s. 15; Pavlicová, 

2007, s. 44–53; Tyllner, 1999, s. 43) 

 

Zcela zásadním fenoménem rozvoje populární kultury byla nová média. Pro 

šíření nových hudebních forem i do nejzapadlejších vísek tak hrála podstatnou roli 

kromě masových nákladů not i pozvolna se rozvíjející možnost jejich reprodukce. 

Ještě více než populární tisk posunul populární kulturu od písemné formy 

k obrazové film. První představení Edisonova biografu proběhlo v Praze 18. 10. 

1896 u Černého koně na Příkopech následované o čtyři dny později konkurenčním 

představením firmy bratří Lumiérů v hotelu de Saxe. V Praze si udržovalo monopol 

na promítání divadlo Varieté. Viktoru Ponrepovi se podařilo v Praze založit letní 

kino v roce 1905 a první stálý biograf roku 1907 (o pár měsíců později než byl 

založen v Brně). I rozvoj biografu vyvolal kulturní odpor a filmové produkce začaly 

být záhy omezovány. 

 

O rostoucím vlivu nejširších mas svědčí i rozvoj dalších druhů zábavy, 

zvláště masového sportu. Fotbal, atletika, cyklistika či automobilismus se nově 

dostávaly pravidelně na stránky novin, případně i do samostatných příloh a tyto 

dva fenomény se navzájem umocňovaly. Lidé si kupovali levné deníky kvůli 

aktuálním sportovním zprávám a zároveň jejich propagace vytvářela mezi čtenáři 

další sportovní přívržence. Zároveň byl sport na stránkách těchto novin první 

rubrikou nezaměřenou přednostně na Prahu a její okolí. Zvláště informace o 

fotbalových utkáních se neomezovaly na česká mužstva, ale redaktoři pravidelně 

přinášeli informace z mnoha evropských metropolí. 

Také organizátoři velkých národních propagačních výstav začínali myslet 

na lidové vrstvy a výstavní areály doplnili o zábavné parky. Vznikaly i samostatné 

pevné lunaparky, jako například pražský Eden. 

 

Po změnách na přelomu století měli Pražané možnost užívat si obdobných 

lákadel masové konzumní kultury jako obyvatelé středoevropské metropole 
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Berlína. Plné tramvaje, stadióny plné diváků, zábavné parky, kina, šlágry, masové 

noviny - všechny tyto velkoměstské zábavy propojovaly různé vrstvy, třídní 

bariéry se stávaly propustnějšími a vytvářela se masa příjemců nové metropolitní 

kultury. (Fritzche, 1996, s. 131) Nová velkoměstská kultura tak propojovala 

zábavu s masovými médii a s komercí, včetně konzumní kultury charakterizované 

obchodními domy plnými jednotkových výrobků reprezentujících moderní životní 

styl. Tyto tendence se ovšem v Praze naplno rozvinuly až v meziválečné době, kdy 

se Praha plně rozvinula do podoby moderní metropole. 
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4. Illustrovaný kurýr a pražský novinový trh 

Aby se dalo určit, čím byl Pražský Illustrovaný Kurýr odlišný od ostatních 

novin, mezi nimiž si mohli pražští čtenáři vybírat, co přinášel nového, že si dokázal 

získat jejich přízeň, bylo třeba porovnat jeho analýzu s analýzami ostatních 

českojazyčných deníků vydávaných v Praze. Protože se zabývám četbou nižších 

vrstev pražského obyvatelstva, vynechávám ze svých úvah německojazyčný tisk, 

jehož četbu, zvláště v v této národnostně vypjaté době, nelze ve větším množství u 

lidí z těchto sociálních skupin předpokládat. O tom svědčí i dvojí neúspěšný pokus 

o vydávání masového typu novin v německém jazyce v Praze.1  

Je třeba si také uvědomit, že tehdejší noviny byly převážně lokální a každé 

alespoň středně velké město mělo svůj deník či týdeník. To je ostatně vidět i 

z obsahu pražských deníků, v nichž největší podíl informací pocházel z Prahy. Jak 

ukazuji v následující kapitole, pražské noviny se prodávaly i jinde po Čechách, ale 

pro zkoumanou dobu nelze předpokládat, že by se noviny odjinud prodávaly ve 

větším množství v Praze, s výjimkou hlavních titulů vídeňského tisku (zvláště Neue 

Freie Presse). Pro Prahu podobné údaje neexistují, ale zjištěné údaje z menších 

měst tuto skutečnost potvrzují.  

Provedené analýzy dobových novin pomohly také objasnit, na jaké sociální 

skupiny byly tehdejší deníky včetně Kurýru zacíleny. V dosavadní odborné 

literatuře takováto srovnání nejprodávanějších pražských deníků nelze nalézt. 

Pro srovnání jsem si vybral roky 1898 a 1908, které pokrývají počáteční 

období rozrůznění pražského tisku související se zapojením nových vrstev do 

politického života (statistiky pro rok 1898) a jeho plný rozvoj po zrušení 

novinových kolků roku 1900 a po zavedení rovného volebního práva (statistiky 

pro rok 1908). Pro tyto roky jsem už měl vytvořené důkladnější statistiky z analýz 

Kurýra, ke kterým jsem přidal o něco stručnější analýzy ostatních významnějších 

pražských politických novin s nákladem převyšujícím zhruba 3 respektive 5 tisíc 

(záleží na zdroji). Mezi vynechané deníky patřil například mladočeský Den, 

realistický Čas i Katolické listy (později přejmenované na původní Čech). Z těchto 

                                                         
1 Viz kapitola Od Brousku ke Kurýru - cesta k metropolitním novinám na straně 177. 
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novin jsem zpracoval vždy prvních 10 březnových dní, u novin s obsáhlou inzercí 

(například Národní politika) jsem statistiku inzerce zpracoval pouze pro jedno 

nedělní číslo (s inzertní částí i přes 10 stran) a jedno všednodenní. Podrobněji 

k prováděným kvantitativním analýzám v kapitole Metody na straně 23, podrobné 

výsledky analýz jsou uvedeny v Příloze.  

 

Náklady 

Prvním údajem, zásadním pro pochopení dobového pražského deníkového 

trhu, jsou náklady. S těmi je ovšem velký problém. Na jedné straně existují náklady 

uváděné v katalozích novinové inzerce2 a na druhé značně odlišná čísla uváděná v 

hlášeních z jednotlivých zemí Předlitavska Pressbüru Prezidia ministerské rady,3 

která ukazují velmi odlišnou situaci. Komplikací také je, že archiv Prezidia 

ministerské rady byl rozdělen mezi Prahu a Vídeň a narozdíl od pražského 

Národního Archívu, kde jsou hlášení pouze do roku 1898, se mi v Allgemeines 

Verwaltungsarchiv ve Vídní jeho pokračování nepodařilo mezi 132 neuspořádaný 

kartony dohledat. 

Autoři pracující s náklady předlitavského tisku většinou vycházejí z těch 

katalogových, pouze Jerzy Myśliński uvádí i ty z policejních hlášení a diskutuje 

důvod rozdílů. Předpokládá, že vydavatelé neměli důvod policii lhát, protože tato 

čísla se nijak nezveřejňovala a nemohla je tedy poškodit v konkurenčním boji, ani 

při shánění inzerentů. (Wood, 2010, s. 221) Ovšem jedna možnost, proč by 

vydavatelé mohli hlásit nižší náklady, existuje - kvůli (u některých titulů 

pravidelnému) zabavování čísel nepovolených cenzurou. (Soudní pře 

dokumentující snahu vydavatelů odeslat co nejvíce nákladu před případným 

příchodem zabavujících policejních úředníků se v tisku pravidelně objevují.) 

Nedokážu ale posoudit, zdali by takovéto klamání úřadů mohlo dlouhodobě 

procházet, zvlášť v době před zrušením novinového kolku. Naopak, podobně jako 

                                                         
2 Dukes M. Zeitungs-Katalog der Annoncen-Expedition. 1894, 1904, 1909, 1914; Annoncen-
Expedition von Heinrich Schalek: Zeitungs-Katalog. 1905, 1908, 1910, 1914; Zeitungs-Katalog von 
Haasenstein & Vogler (Otto Maass) Annoncen-Expedition. 1900. 
3 Národní archiv, fond Prezidium ministerské rady Vídeň 1852–1918, inv. č. NAD 870, kart. 87, 88. 
Za upozornění na ně a jejich lokaci vděčím Luboši Velkovi.   
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ve Spojených státech, mohli vydavatelé uvádět do inzertních katalogů nadnesené 

údaje o nákladu, aby lépe prodali svou inzertní plochu. Což bylo důležité obzvláště 

pro levné populární noviny, závislé na příjmu z inzerce. (Baldasty, 1992, s. 61). 

Situaci také komplikuje, že z archivních dokumentů nelze zjistit, co přesně bylo do 

Prezidia ministerské rady z jednotlivých místodržitelství hlášeno, v tabulkách je 

pouze uvedena výše nákladu exemplářů jednotlivých čísel (Höhe der Auflage nach 

Exemplaren von den eizelnen Nummern), ale není uvedeno, jde-li o průměrnou výši, 

počet vytištěných či prodaných kusů. Náklady pražských deníků s nákladem 

vyšším než 3 tisíce (pro archivní údaje) respektive 5 tisíc (pro katalogové údaje) 

uvádím v následujících tabulkách:  

 

Tabulka 3: Náklady pražského denního tisku podle inzertních katalogů  
(Dukes, 1894, 1904, 1909, 1914; Schalek, 1905, 1908, 1910, 1913; Haasenstein a Vogler, 
1900) 

náklady v tisících 
všední den 

(neděle) 

1894 1900 1904 1905 1908 1909 1910 1913 1914 

Národní politika 
38 

(65) 
40 90 - 

120 
(230) 

100 
(180) 

110 
(195) 

150 
(290) 

140 
(267) 

Ill. kurýr - 26 20 20 - 20 - - 20 

Národní listy - 17 18,6 - 30 25 30 
28 

(32) 
28 

(32) 

Právo lidu - 12 - 20 
50 

(80) 
- 

60 
(80) 

60 
(80) 

- 

Hlas národa 10 16 15 20 - 15 - - 18 

          
Pražské noviny - 46 - 46 46 - 46 46 - 

Prager 
Abendblatt 

56 50 50 50 56 58 58 58 58 

          
Prager Tagblatt - 18 20 20 25 25 25 

25 
(30) 

27 

Bohemia 13,5 13,5 15,3 15,6 15,9 16 18,5 18,5 18,5 

Prager Zeitung 3 5,5 5,5 5,5 - 5,5 - - 5,5 

Politik / Union 9,6 9,6 9,6 9,6 - 9,6 - 13,2 13,2 
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Tabulka 4: Náklady pražského denního tisku podle hlášení posílaných do Pressbüra 
Prezidia ministerské rady (NAD 870, kart. 87, 88) 

náklady v tisících 
ranní / odpolední 

vydání 

1888  
(II. Q) 

1893  
(II. Q) 

1894  
(I. Q) 

1896  
(II. Q) 

1897 
(I. Q) 

1898 
(IV. Q) 

Národní politika 15 / 14 30 / 21,4 35 / 25 31 / 21 31 / 21 30 / 24 

Ill. kurýr  1,6 3,6 5 4,5 4,5 

Národní listy 10,1 / 8,5 13,3 / 8,7 14,4/8,4 14 / 9,5 14 / 9,6 14,5 / 9,5 

Právo lidu    6 6,5 7 

Hlas národa 2,9 / 2,4 2,7 / 2,0 3,1 / 3,4 4 / 4 3,5 / 4 3 / 4 

Česká politika 5,7 / 5,2 5,9 / 5,8 5,4 / 5,5    

       
Prager Tagblatt 9,7 11,4 12 11 12 12 

Bohemia 9,6 9,7 10,1 10 10 10,5 

Politik / Union 5,7 / 2,8 5,9 / 3,0 5,4 / 2,6 5,5 / 3,5 5,5 / 3,5 5 / 3,5 

 

Porovnáním obou tabulek, či následujícího grafického znázornění vývoje 

nákladů je vidět, že Kurýr nikdy nedokázal svým nákladem výrazně převálcovat 

serioznější typy novin, jak tomu bylo u většiny jeho zahraničních protějšků.4 

Pražskému, potažmo českému novinovému trhu jednoznačně dominovala Národní 

politika, jejíž postavení do vzniku republiky zůstalo neotřesitelné. Dále ovšem 

záleží, kterému zdroji se rozhodneme více důvěřovat. Podle asi méně seriózních 

katalogových údajů by se Kurýr dokázal po prvních zhruba deset let své existence 

udržet na místě druhého nejprodávanějšího pražského deníku a až kolem roku 

1905, spojeném s jeho zapojením do bojů proti všeobecnému rovnému 

hlasovacímu právu, by se propadl za Právo lidu a Národní listy. 

                                                         
4 K zahraničním senzačním deníkům více v prvních třech kapitolách pátého oddílu Populární tisk a 
jeho české varianty od strany 140 
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Graf 1: Náklady českojazyčných pražských novin za všedního dne podle Zeitungs-Katalogů 

 

Jiný pohled ovšem nabízejí patrně důvěryhodnější policejní hlášení. Podle 

nich sice Kurýr dokázal za tři roky ztrojnásobit svůj počáteční náklad (mezi lety 

1893 a 1896), ovšem ani tak se nepřiblížil nákladu Národních listů, jeho náklad 

zůstal pouhým zlomkem nákladu Politiky a hned po svém vzniku se před něj 

dostalo i Právo lidu. K tomu je ale třeba dodat, že obrázková část Kurýra, tj. 

nejdříve titulní a závěrečný dvojlist, později pouze první a poslední list, která mě 

nejvíce zajímá, byla podle údajů v tiráži i podle zachovaných čísel v knihovnách 

(například v knihovně Národního muzea) zasílána také předplatitelům Hlasu 

národa jako obrázková příloha hlavního čísla. A pokud lze analogicky 

předpokládat, že podobně jako v jiných městech Předlitavska5 byla i v Praze 

prodávána většina výtisků pomocí předplatného, skutečný náklad mohl činit skoro 

dvojnásobek (sečteme-li náklad Kurýra a Hlasu národa), čímž by alespoň do roku 

                                                         
5 Viz kapitola Senzační masový tisk Předlitavska na straně 157. 
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1900 obrázková část Kurýra zůstala třetím nejčtenějším či nejprohlíženějším 

listem a přibližovala se nákladu Národních listů. 

 

Graf 2: Náklady českojazyčných pražských novin podle policejních hlášení 

  

Jedním z vysvětlení rozdílů v uváděných nákladech může být i to, že pro 

Katalogy uváděli vydavatelé nejvyšší dosaženou (a případně i přibarvenou) výši 

nákladu. Protože senzační tisk je mnohem více závislý na prodeji v ulicích, 

v případě opravdu senzačních zpráv může mnohem výrazněji navýšit náklad, takže 

by bylo možné, že v některých dnech náklad Kurýru opravdu výrazně vzrostl, 

ovšem čísla uvedená v reklamě propagující odběr a inzerování v Kurýru „Velice 

výhodné inzerování. Náklad stále vzrůstající, některý den 20000 i 30000“ v  Ohlasech 

od Nežárky z 2.3.1894 (s.70) nelze považovat, jak vyplývá z předchozích údajů, za 

zcela seriózní. Skutečnou situaci ale bez zachovalého archivu nakladatelství 

nezjistíme. Každopádně se tu objevují dva odlišné pohledy na náklad staročeských 

novin a nedomnívám se, že by se dalo kterémukoliv z nich jednoznačně přitakat. 

Budu proto vycházet z představy, že v době okolo přelomu století Kurýr patřil mezi 

3-5 nejvlivnějších deníků v Praze, ale po zhruba roce 1905 jeho náklad stagnoval a 

s tím jeho význam relativně upadal.  
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O relevantnosti zmíněných úvah o skupině pěti nejprodávanějších titulů 

může svědčit i následující údaj. Ještě v roce 1905 Továrna na kovové reklamní 

plakáty ve své reklamě uváděla, že pro pražské noviny vyrobila 5000 kusů tabulí 

pro Národní politiku, 2000 pro Právo lidu, a po 1500 kusech pro Kurýr a Hlas 

národa. (Národní listy, 30. 4. 1905, s. 24) 

Máme tu tedy pramen, který nedosahoval podobně výrazné obliby jako 

v jiných velkoměstech oné doby a zůstal pouze jedním z několika nejčtenějších 

deníků. Jednalo se tak o prvek nové městské masové kultury, který se v pražském 

prostředí uchytil jen s částečným úspěchem a součástí mého výzkumu je tedy i 

otázka, proč. Jeho existence přesto zanechávala ve městě výraznou stopu, jak se 

můžeme přesvědčit z dohledaných dobových ohlasů, kterým se věnuji více 

převážně v kapitole Staročeská strana a Pražský illustrovaný kurýr na straně 

193. Zde jen dvě ukázky dokumentující, jak titulní ilustrace Kurýra získávaly na 

ulicích pozornost i Pražanů, kteří nebyli jeho odběrateli či pravidelnými kupci. 

V asi částečně nadnesené vzpomínce to dokládá jeden z jeho ilustrátorů B. Chlad: 

„Mnohý pamatuje snad ještě doby slávy té pražské papírové ‚Morgue’, kdy 

v pražských ulicích za okny kupců, trafik i hokynářů mezi tučnými názvy deníků 

různých stran vítězilo poslední číslo ‚Praž. ilustr. kurýra’ velkým obrazem 

posledního neštěstí či mordu. ‚Správný’ Pražák ranní cestou za povoláním 

neopominul u kupce či trafikanta ve své čtvrti mrknouti: ‚Co je dnes v Kurýru?’ A 

před obrázkem Kurýra tály i ledy cizoty a lidé zcela neznámí se pohledy či slovy 

sbližovali. (Chlad, 1924, s. 135)  

I další dobová zmínka potvrzuje zájem okolojdoucích o titulní ilustrace. Ty 

přitahovaly pozornost kolemjdoucích nejen na prodejních místech, lidé si je 

vyvěšovali ve svých domácnostech i ve veřejných prostorech. Právo lidu ze dne 12. 

11. 1898 protestovalo, že zatímco Kurýr otiskl bez problému podobiznu anarchisty 

Luccheniho (který probodl císařovnu Alžbětu pilníkem), dva mladíci, kteří si 

podobiznu vystřihli a pověsili v hostinci, byli za to odsouzeni. Kurýr při té 

příležitosti otiskl portrét na titulce znovu. „A opětně je veřejně vyvěšena podobizna 

Luccheniho v trafikách, prodejnách novin, hostincích a kavárnách. Lid se kolem 

podobizny tlačí a zvědavci si jí prohlíží.“ (Právo Lidu, 12. 11. 1898, s. 2) 
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Je tak možné také uvažovat, zda Kurýr jako městský typ novin dosahoval 

mnohem většího ohlasu (a prodeje) v Praze, oproti jiným deníkům distribuovaným 

více i mimo Prahu. Ovšem ani o tomto neexistují žádné přímé údaje. Částečnou 

představu si můžeme udělat z přehledu novin a časopisů odebíraných v městech 

Slaném (který byl otiskován pravidelně v ročence místního muzea Slanském 

obzoru) a v Soběslavi (Tabulka 5).  

 

Tabulka 5: Počet odebíraných deníků ve Slaném a v Soběslavi 

podle Slanského obzoru (1893, s. 75, 76; 1894, s. 85, 86; 1895, s. 88, 89; 1896, s. 82, 83; 

1897, s. 67; 1898,s. 119, 120; 1899, s. 112, 113, 1901,s. 122,123) a Národopisná, školní, 

průmyslová a včelařská výstava v Soběslavi (1898, s. 58, 59). 

všední den  
/ svátek 

1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1901 
Sobě
slav 

1898 

Národní 
politika  

218 
295 

/703 
270 

 /615 
302 

 /652 
310 

/720 
296 

/716 
368 

/918 
475 

/900 
54 

Praž. denník 
/ noviny 

85 85 /130 83 /112 90 /116 81 /110 64 /90 75 62 /92 
75 

Nár. Listy 78 79 /121 60 /113  88 /124 93 /111 61 /71 82 /121 74 /94 15 

Ill. Kurýr - 32 14 /23 26 /36 47 /58 21 /33 13 /25 15 / 27 6 

Hlas národa  11 14 3 8 9 12 11 8 5 

Čech 
/ Katol. listy 

- 10 12 - 9 11 8 8 
5 

Právo Lidu      89 62 81 6 

Lid. noviny - - 2 2 3 - - 6 - 

          
P.Abendblatt 27 28 28 36 45 18 21 19 18 

Politik 19 30 8 16 15 22 18 22 6 

Bohemia 17 15 - 16 18 16 12 11 1 

Pr. Tagblatt 14 27 3 18 27 18 28 26 7 

N. Fr. Presse 4 6 8 8 6 4 5 7 3 

W. Tagblatt - - 3 4 - - - 3 1 

 

I zde, v menším středočeském městě, je Kurýr ve čtenosti na třetím místě 

mezi politickými deníky (úřední Pražský denník nepočítám) až do nástupu Práva 

Lidu. Odebírané množství výrazně stoupá a dosahuje v roce 1896 poloviny odběru 
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Národních listů. Jakmile ale začalo Právo Lidu vycházet denně, odběr ostatních 

novin klesá, nejméně se dotkl staročechům blízké Národní politiky a Hlasu národa, 

ovšem Kurýra naopak nejvýrazněji. Bohužel v pozdějších letech přestal být tento 

pro historiky médií užitečný přehled otiskován, takže další vývoj zůstává neznámý. 

Stojí za povšimnutí, že celkový náklad Kurýra podle policejních hlášení neklesá 

zdaleka tak prudce jako jeho odběr ve Slaném. Také je pozoruhodné, že v malém 

středočeském městě dosahoval mnohem větší podíl komerčně a senzačněji 

orientovaný tisk jakými byly Národní politika a Kurýr. Tuto situaci zmínil i redaktor 

místního Obzoru: „nejvíce čtou se denníky a v těch nejsenzačnější zprávy nejprve – 

počet čtenářů Ilustrovaného kurýra se za rok zdvojnásobil.” (1897, s. 67)  

 

Graf 3: Vývoj počtu odebíraných českých politických deníků v Slaném 

(pro přehlednost vyneseno na logaritmické ose) 

 

Mezi obyvatelstvem zhruba třetinové Soběslavi roku 1898 byly 

nejoblíbenějšími deníkem úřední noviny v obou zemských jazycích (stejný počet 

jako ve Slaném - což je zvláštní, protože Slané narozdíl od Soběslavi bylo sídlem 

okresních úřadů). V poměru k ostatním deníkům má v Soběslavi mnohem silnější 

postavení senzačněji orientovaný tisk (Národní politika a Kurýr), naopak mnohem 

slabší je počet odběratelů Práva Lidu. Pokud neznáme odběratelské poměry 

v dalších místech, těžko lze spekulovat, zda tento příklon k levnějším a méně 
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politicky orientovaným novinám (Pražský denník a Národní politika jsou 

nejlevnějšími na trhu a obdobnou měrou dávají přednost nepolitickým zprávám) 

může souviset se vzdáleností od Prahy, zaostalostí kraje či s jinými místními 

specifiky.  

 

Bylo by třeba se také zamyslet nad tím, zda-li si Kurýr kupovali spíše 

čtenáři, kteří předtím jiné noviny nečetli, jak je to popisováno u zahraničních novin 

tohoto typu, nebo zda-li k němu přešli od jiných novin, či ho četli souběžně. 

Podíváme-li se na náklady, nevypadá to, že by s uvedením Kurýra na trh poklesl 

náklad jiných novin. Mohla by tedy platit spíše varianta, že ostatním novinám 

čtenáře moc neubíral, případně si ho mohli kupovat jako další výtisk ke svému 

neobrázkovému deníku, jak umožňovalo například předplatné Hlasu národa. 

Představu novin určených k získání nové vrstvy čtenářů komplikuje ovšem fakt, že 

se náklady zvyšovaly všem deníkům, pro které se tedy také rozhodovali noví 

čtenáři. Jestli si začali kupovat deník, který do té doby četli pouze v kavárnách6, či 

začínali ve větší míře číst noviny i lidé z vyšších vrstev v souvislosti s rostoucím 

zájmem o politiku, již asi nebude možné rozhodnout a bude proto lepší se zaměřit 

přímo na otázku, jaké sociální skupiny mohly kterým novinám dávat přednost. 

Z vývoje nákladů je možné odvodit, že prodej Kurýru upadal v závislosti na 

tom, jak rostl náklad Práva lidu. Tento sociálně-demokratický deník, potažmo 

pozdější národně socialistické České slovo mohly přebírat čtenáře Kurýru. Svědčil 

by o tom i fakt, že kolem roku 1908 tyto deníky přizpůsobily nabízený obsah 

částečně tomu, co dosud nabízel hlavně populárně a senzačně orientovaný Kurýr7. 

 

Venkovští a pražští čtenáři 

Nejenom v následující kapitole používám dobové užívané rozdělení na 

Prahu a venkov, které se například objevovalo v tiráži Kurýra i dalších deníků v 

podobě informace o rozdílné ceně při nákupu novin v Praze a na venkově. 

                                                         
6 Jak pro Rakousko uvádí Edith Walter (1994, s. 189) 
7 O obsahu jednotlivých novin a jeho proměnách více v kapitole Vlastní obsah deníků na straně 
116. 
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Další možností, jak odhadnout, zda Kurýr či další deníky lákaly spíše 

velkoměstské nebo venkovské čtenáře, jsou zmínky přímo o čtenářích. V prvních 

letech redaktoři Kurýra s oblibou uveřejňovali rébusy o ceny (celosvětově oblíbený 

způsob vydavatelů populárního tisku, jak získat čtenáře) a neuveřejňovali jen 

vylosovaného výherce, ale všechny, kteří zaslali správnou odpověď (občas 

dokonce i ty, co zaslali špatnou odpověď). U každého bylo uvedeno jméno a 

bydliště (bohužel ne profese), z čehož si dnes můžeme udělat přibližnou představu, 

odkud čtenáři Kurýra pocházeli, kde všude se odebíral. Je třeba si ovšem uvědomit, 

že zatímco pražským čtenářům stačilo donést své řešení přímo do redakce, 

přespolní ho museli posílat poštou, což mohlo pro mnohé představovat přílišný 

výdaj. Pravděpodobně se tedy soutěže účastnilo větší procento čtenářů pražských 

než venkovských. Na druhou stranu Kurýr často vypisoval cenu zvlášť pro pražské, 

kteří vyluštění donesli, a zvlášť pro ty, kteří ho posílali poštou, aby i je nalákal k 

účasti.  

Částečnou náhradu rébusové horečky mohly představovat u ostatních titulů 

dopisy čtenářů. Ty ovšem spíše než formou komunikace se čtenáři byly součástí 

politického boje a sloužily k pranýřování politické konkurence či vyjádření 

podpory vedení strany. Musely tedy být pečlivě vybírány, pokud vůbec ne psány 

redakcí, zatímco snahou redakce Kurýra bylo otisknout v dlouhých sloupcích 

všechny luštitele. Přesto mohou být dopisy redakci považovány za jistou 

reprezentaci míst, kde se list četl, protože nemělo asi smysl očerňovat souseda či 

konkurenta v místní politice v listě, který nečte místní publikum, či kam redakce 

směřovala svůj zájem, ať už z důvodu politických či komerčních. V orgánech 

dělnických stran tvořily tyto dopisy důležitou součást jednotlivých vydání a bylo 

tedy možné z nich získat dostatečně vypovídající statistiku. 

 

Graf 4: Geografická distribuce řešitelů a dopisovatelů 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

rébusy PIK 93 

rébusy PIK 98 

dopisy ČS 08 

dopisy PL 08 
velká Praha  

střední Čechy 

Čechy 

Morava 



95 
 

Seznamy luštitelů rébusů považuji za nejpřímější informaci o možném 

rozložení čtenářské obce, politické dopisy už méně. Zajímavé je srovnání roku 

1893 a 1898, kdy jakoby přibývalo luštitelů (potažmo čtenářů) mimo oblast vnitřní 

Prahy (viz následující tabulka). Výrazná je koncentrace na oblast Čech, což souhlasí 

se zjištěními Jaromíra Kubíčka, že ze seznamů předplacených listů čtenářských 

spolků je vidět, že se na Moravě objednával jen zemský tisk, a z Prahy či Vídně 

pouze noviny zábavné a humoristické, nikoliv politické, což obdobně platilo i pro 

oblast Čech. (Kubíček, 2008, s. 39) 

  V dalších ročnících se bohužel takto důkladně pojaté seznamy luštitelů již 

nevyskytují. Těžko říci, zda přestaly již být tyto soutěže pro čtenáře zajímavé či zda 

to mohlo souviset s patrným úbytkem snahy vydavatelů Kurýra bojovat o nové 

čtenáře.  

 

Tabulka 6: Geografická distribuce luštitelů a autorů čtenářských dopisů 

 
velká Praha  
(Praha+předměstí) 

střední 
Čechy 

Čechy Morava 

luštitelé rébusů 
Kurýr 1893 

85 % 
(59 % + 26 %) 

6 % 9 % 1 % 

luštitelé rébusů 
Kurýr 1898 

63 % 
(33 % + 30 %) 

13 % 24 % 0 

luštitelé šachové 
soutěže Kurýr 1898 

30 % 
(24 % + 6 %) 

30 % 36 % 3 % 

     
dopisy České slovo 
1908 

42 % 32 %  21 % 5 % 

dopisy Právo lidu 
1908 

35 % 50 % 15 % 0 

 

Šachové úlohy se v Kurýru vyskytly pouze výjimečně, zatímco byly 

pravidelnou součástí nedělních příloh Národních listů a Národní politiky. Je proto 

otázkou, zda je možné zájem o šachy interpretovat jako součást kulturního pole 

odpovídajícího o něco vyšším, vzdělanějším vrstvám, zatímco čtenáři z nižších 

vrstev, dávající přednost Kurýru či socialistickému tisku, řešili raději rébusy, 

nepožadující hlubší zkušenost s řešeným problémem. (České slovo otiskovalo 

hádanky, zatímco Právo lidu dávalo také přednost šachům, patrně v rámci stálé 

snahy povznášet a vzdělávat své čtenáře.) Potom by rozdílná reakce venkovských a 
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městských čtenářů mohla svědčit o jejich odlišném sociálním či alespoň 

vzdělanostním statusu, kdy v Praze začínali číst Kurýr lidé z vrstev, které na 

venkově zatím noviny příliš nečetli či je ještě nepovažovali za součást svého světa a 

nestávali se nadšenými řešiteli rébusů (kteří pak v novinách čekali na otištění 

svého jména). Jedná se pouze o hypotézu, z jedné statistiky nelze vyvozovat jistější 

závěry. Každopádně je možné v Praze pozorovat zvýšený zájem o hádanky a 

rébusy oproti šachovým úlohám, kterému vycházeli redaktoři Kurýra vstříc, když v 

jeho nejsenzačnějším a zároveň nejpopulárnějším období tvořily rébusy až 4% 

obsahu. 

 

Pokud se můžeme alespoň z části spolehnout na informace získané 

z geografické distribuce dopisu čtenářů, oba dělnické deníky byly patrně méně 

zaměřené na oblast pražské aglomerace a zaměřovaly se i na čtenáře ze středních, 

potažmo celých Čech. Větší zaměření Práva lidu pouze na oblast středu Čech se dá 

vysvětlit existující sítí regionálních sociálně-demokratických tiskovin, kdežto České 

slovo patrně více plnilo roli ústředního tiskového orgánu. 

Pro potvrzení své domněnky se mohu obrátit na kvantitativní analýzu 

obsahu článků, které se budu podrobněji věnovat později. Prozatím mi postačí 

informace z následujícího grafu, zobrazujícího vzájemný poměr výskytu zpráv 

z českých zemí pro jednotlivé deníky. 

 

Tabulka 7: Geografická distribuce zpráv 

 Kurýr Č Slo Právo lidu Nar. politika Hlas národa Nar. listy 

v % 1898 1908 1908 1898 1908 1898 1908 1898 1908 1898 1908 

Praha 48 26 38 33 34 51 39 44 32 30 37 

stř. Čechy 3 3 9 14 7 6 4 2 3 5 3 

Čechy 10 23 20 23 16 13 12 14 18 15 13 

Morava 2 6 2 5 3 3 5 1 3 4 3 

  

Jak je vidět, skutečně se Kurýr spolu s Národní politikou soustředil nejvíce 

na oblast Prahy i co se týče obsahu zpráv. Což ovšem k roku 1908, kdy Kurýr je 
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svým obsahem stále poplatnější Hlasu, pokleslo, podobně jako i mnohé další jeho 

charakteristické rysy senzační tiskoviny. Naopak oba zmíněné listy nevěnovaly 

větší pozornost pražskému okolí. Bylo by je proto možné označit za městské listy, 

pokud bychom si nepovšimli jejich obliby ve Slaném i Soběslavi. 

 

Graf 5: geografická distribuce témat zpráv 

 

 Jistý vliv mohla ale mít samozřejmě i cena telegrafních zpráv, kdy pro 

vydavatele mohlo být výhodnější otiskovat lokálky než zprávy ze vzdálenějších 

míst. Tím by se dal vysvětlit pokles podílu lokálních zpráv mezi lety 1898 a 1908 u 

většiny deníků. Ovšem nákladnost mimopražských zpráv se dala řešit i jinak, 

například způsobem využívaným zvláště redaktory Českého slova, kteří do velké 

míry místo telegramů uveřejňovali souhrn zahraničních zpráv, patrně opsaných 

z jiných novin. Také vydavatelé Národní politiky, vzhledem k  nákladu, asi neměli 

potřebu na telegramech šetřit a důraz na lokální zprávy byl spíše motivován 

zájmem čtenářů, který ostatně konstatuje pro populární čtenářství i odborná 

literatura (Burke, 2005, s. 72; Fritzche, 1996, s. 72). 

  Každopádně alespoň u Kurýra můžeme s ohledem na ohlas luštitelů rébusů 

konstatovat, že zaměření listu na zprávy z Prahy velmi pravděpodobně odpovídalo 

i rozložení jeho čtenářské obce. Podobně se potvrdilo i zacílení Práva lidu na 

středočeskou oblast. To mělo, alespoň co se témat zpráv týká, společné i s druhými 
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socialistickými novinami, podobně jako menší zájem o Prahu oproti novinám 

buržoazních stran. 

 

Ekonomická charakteristika 

Prozatím jsem věnoval pozornost čtenosti a tomu, které z novin se více 

zaměřovaly na pražské čtenáře. Ovšem možné sociální rozdíly mezi čtenáři 

jednotlivých listů jsem zatím jen vyvozoval na základě spojitosti s jejich vydavateli 

- jednotlivými politickými stranami a sociálními skupinami, jejichž zástupci se 

vydavatelé deklarovali. Takto deklarovanou orientaci je ovšem nutné brát 

s rezervou. Navíc převažující čtenost Národní politiky svědčí o tom, že s její 

původní blízkostí k staročeské straně příliš nesouvisela a její čtenáři neodpovídali 

zmenšující se skupině voličů staročechů. Podobně z různých studií vyplývá, že 

například nejen voliči, ale i uvědomělí straníci a aktivisté sociálnědemokratických 

stran mnohem častěji než stranický tisk četli konzervativní senzační tituly 

(Hartwig, 1977) či populární romány podporující imperiální koloniální výboje 

(Short, 2003). Z politické orientace vydavatele si tedy mohu udělat jen velmi 

přibližnou představu o sociálním původu jeho čtenářů. O trochu lepším vodítkem 

je samotná cena novin. 

Tabulka 8: Ceny pražského denního tisku 

cena v Haléřích 1898 1908 

 
všední 
vydání 

nedělní 
vydání 

odpolední 
vydání 

venkov 
všední 
vydání 

nedělní 
vydání 

odpolední 
vydání 

venkov 

Nár. politika 
 

4 6 2  4 6 2  

Č. slovo -       - - - 4 6 - 6 / 8 

Právo lidu 6 6 - 8 6 8 -  

Nár. listy 6 6 2 6/2 8 8 2 10 / 4 

Ill. kurýr 6 8 4  6 8  8 

Hlas národa 6 8 4  6 8  8 

         
Brousek/Obrana 4 (1874) 6 ceny přepočítány na 

korunovou měnu 

 

Ill. P. Extrablatt 6 (1881)   

Ill. D. Presse 6 (1891)      
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Z tabulky cen je vidět, že se pražské politické deníky dělily podle ceny do 

dvou výrazných skupin. Nejlevnější variantu pro zájemce o ranní výtisk novin 

představovala kromě úředních novin (osvobozených od novinového kolku ve výši 

1 Krejcaru (2 Haléřů) zrušeného až od 1. 1. 1900) Národní politika, k níž později 

přibylo České slovo. Mnohem tenčí odpolední vydání, v roce 1898 jen o 4 stranách, 

bylo ještě dostupnější. Jemu se cenou vyrovnalo i dvojnásobně obsáhlé odpolední 

vydání Národních listů. Ty jediné do roku 1908 zdražily své ranní vydání. Ostatní 

noviny se držely na stejné ceně 6 Haléřů, rozdílná pouze byla cena za rozšířenější 

vydání nedělní. Kupodivu i předchozí pokusy o vydávání populárního tisku 

prosazovaly stejnou cenovou politiku. Pro srovnání přidávám ještě tabulku 

průměrného počtu stránek. 

 

Tabulka 9: Průměrný počet stránek pražských deníků 

 1898 1908 

 
všední 
vydání 

nedělní 
vydání 

odpolední 
vydání 

všední 
vydání 

nedělní 
vydání 

odpolední 
vydání 

Národní politika 14 36 4 24 57 7 

České slovo - - - 8 17 - 

Právo lidu 9 12 - 10 25 - 

Národní listyc 9 18 8 8 18 6 

Illustrovaný kurýr 13 16 * 12 17  

Hlas národa 11 16 * 8 18 7 

       
Brousek (1874) 4,5 8 - - - - 

Obrana (1874) 4,3 8 - - - - 

Ill. P. Extrablatt (1881) 8 - - - - - 

Ill. D. Presse (1891) 11 14 - -   - - 

* V NKP mají u Kurýra a Hlasu národa pravděpodobně venkovská vydání, která 

obsahují místo odpoledního vydání další přílohu odpovídající odpolednímu vydání 

z předchozího dne. 
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Deníky se lišily nejen počtem stran, ale i jejich velikostí. Tu ovšem nemám 

možnost srovnat, protože zatímco některé tituly jsou dostupné fyzicky, většina 

pouze na mikrofilmu nebo v systému Kramerius, kde údaje o velikosti, narozdíl 

například od Rakouské národní knihovny, nejsou uváděny. Mohu tedy srovnávat 

pouze počty sloupců. Většina deníků měla po vzoru soudobých tiskových inovací 

souvisejících s nový žurnalismem pouze tři sloupce, jen ranní vydání Národních 

listů se drželo tradičního velkého formátu s pěti sloupci na stránce a  Hlas Národa 

měl v roce 1898 sloupce čtyři. Jejich odpoledni vydání byla taktéž třísloupcová. 

Z tabulky je vidět, že za své peníze dostal čtenář nejvíce informací (a reklam 

s inzercí), pokud si kupoval Národní politiku, která díky svému nákladu a oblibě 

dokázala překonávat ostatní deníky cenou i obsahem. Ovšem odpolední vydání 

bylo výhodnější u Národních listů, pokud ovšem měl kupující zájem o nejnovější 

politické telegramy a burzovní zprávy. Relativně dražší, na počet stran, bylo Právo 

lidu. Illustrovaný Kurýr tak vycházel dráže než Národní politika, ale levněji než 

Právo lidu. Navíc narozdíl od ostatních deníků obsahoval spoustu ilustrací. Ale 

v porovnání se svými zahraničními vzory se nestal ani nejlevnějším, ani 

nejprodávanějším listem na tehdejším pražském novinovém trhu (což spolu patrně 

úzce souviselo). Na druhou stranu nejspíše neprodělával, narozdíl od 

předcházejících pokusů o vydávání senzačního tisku, který v případě Brouska 

dosahoval i mnohem výraznějšího nákladu vzhledem ke svým konkurentům. O tom 

více později.  

Pokud projevil Pražan či český venkovan přelomu století zájem koupit si 

noviny a nechtěl zůstat u úředních, mohl se rozhodnout pro levnou Politiku 

(případně odpolední Národní Listy a v novém století i odpolední České slovo), nebo 

se mu nabízel o polovinu dražší výběr ze všech ostatních místních novin. O jeho 

výběru potom musel rozhodnout nabízený obsah. Tomu se budu věnovat o 

kapitolu dále.  

 

Inzerce  

Nejlepším způsobem, jak se přiblížit k představě, které sociální skupiny 

skutečně tvořily čtenářské jádro toho kterého deníku, je analýza inzertní části. (Jak 
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už jsem zmínil, otisknutá komunikace se čtenáři žádný příznak jejich sociálního 

původu neobsahovala.) Při analýze inzerátů a reklam vycházím z předpokladu, že 

se inzerenti snažili svou nabídkou zaujmout skupinu svých potenciálních 

zákazníků a tudíž si na základě znalostí novinového trhu vybírali spíše noviny 

s odpovídající čtenářskou obcí. Samozřejmě někteří inzerovali v širokém rozpětí 

tiskovin a jiní zase svou inzercí podporovali tisk blízký své politické orientaci, 

přesto existují celkem výrazné rozdíly v typu inzerovaných výrobků a služeb mezi 

jednotlivými novinami nebo v jejich relativní četnosti. Na základě toho si mohu 

dovolit modelovat jisté patrné sociální ukotvení čtenářských obcí jednotlivých 

listů.  

Naopak jako spíše nevypovídající se ukázala inzerce pracovních míst, kdy se 

nejspíše předpokládalo, že lidé nabízející práci budou hledat či inzerovat i 

v novinách oblíbených zaměstnavateli. Navíc většinovým médiem drobné inzerce 

se stala Národní politika, které se ostatním novinám nedařilo konkurovat a 

například z Kurýru po roce 1900 drobná inzerce, typická pro tento typ novin, úplně 

vymizela.  

Tabulka 10: Nabízená či hledaná pracovní místa v roce 1898 rozdělená podle požadované 
kvalifikace8 

v % 
Kurýr 

Národní 
politika 

Národní 
Listy 

Prager Extrablatt 

!1881! 

služba 9 13 6 6 

učedníci 8 1 7 17 

nekvalifikovaní 11 12 4 6 

dělníci 17 33 4 23 

řemeslníci 25 7 7 6 

výše kvalifikovaní 
dělníci, předáci 

11 19 4 3 

obchod, úřady 15 7 44 23 

vychovatelé, umělci 2 4 9 3 

vyšší vzdělání 2 4 15 14 
 

                                                         
8 Do služby jsem zařadil například inzerovaná místa typu slečna, kuchařka, hospodyně, panská. 
Mezi nekvalifikované šičky, pomocníky, nádeníky a čeledíny. Mezi výše kvalifikované dělníky jsem 
mimo jiné počítal strojníky, tiskaře, stárky, sládky, kresliče. Do obchodních a kancelářských míst 
byla typicky zařazena místa jako úředníci, písaři, korespondenti, účetní. Za vyšší vzdělání jsem 
považoval inženýry, průmyslové odborníky, zvěrolékaře, učitele a podobně. 
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Pro srovnání jsem do tabulky přidal i Prager Extrablatt, jehož německá část 

se obracela na sociálně výše postavenou část němčinu preferujících Pražanů, 

naopak česká část byla pravděpodobně na nižší vrstvy. Z porovnání Politiky a 

Kurýru, ve kterých byla inzerce pracovních míst obsáhlejší, lze jen těžko vyvozovat 

jakékoliv závěry o odlišnostech v sociální stratifikaci čtenářů. Zatímco Politika má 

ve stejném období více inzerátů na místa dělnická, Kurýr na místa řemeslnická. 

Nelze ani počítat s tím, že by si lidé hledající méně kvalifikovaná místa (do služby a 

dělníci) dávali inzeráty spíše do Politiky, u níž předpokládali, že je čtou jejich 

potenciální zaměstnavatelé, protože převládali nabídky těchto míst nad poptávkou 

(pouze u služeb byl poměr nabídek a poptávky zhruba vyrovnaný). Navíc v tomto 

případě by se dal čekat větší zájem o inzerci v Národních listech, zaměřené podle 

následujících zjištění na čtenáře z řad větších zaměstnavatelů. Spíše lze tedy 

předpokládat, že kde se inzerovala jaká profese, mělo nějakou svou navyklou 

logiku vycházející z dobových zvyklostí.  

V Kurýru je možné spíše hledat inzerci zaměřenou na čtenáře z řad 

živnostníků (místa v obchodě) a samostatných řemeslníků či majitelů drobných 

provozoven (řemeslnická a učednická inzerce). Naopak Národní listy mají 

víceméně obrácenou sociální strukturu hledaných či nabízených míst, kdy většinu 

tvoří místa úřednická, obchodní a s vysokoškolským vzděláním. Někde mezi, 

možná pro své dvě odlišně zaměřené části, se nacházel Prager Extrablatt, v němž 

převládala inzerce na místa dělníků a učedníků i na místa v obchodech, kancelářích 

a s vyšším vzděláním. Výrazné je mnohem menší množství míst výše 

kvalifikovaných dělníků v Národních listech i Prager Extrablattu. 

 

Na následující stránce uvádím statistiku inzerátů a reklam z březnů 1898 a 

1908. V první tabulce je zachyceno, kolik jaký druh reklamy zabíral procent 

z reklamní plochy, v druhé je četnost inzerátů v procentech z celkového počtu bez 

ohledu na jejich plošnou velikost, protože zde se některé podstatné skutečnosti 

ukážou výrazněji. 
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Tabulka 11: Druhy inzerce v procentech z inzertní plochy 

v % 

Kurýr Č.Slo Právo lidu Nar. polit. Hlas nár. Nar. listy 

98 08 08 98 08 98 08 98 08 98 08 

potraviny, alkohol 20 7 15 14 13 9 4 6 9 9 9 

kosmetika,domácí chemie 7 13 11 1 5 5 9 1 3 4 1 

doktoři 4 1 0 1 1 3 4 2 1 4 4 

porody, dom.léčení, zuby 7 10 2 1 13 7 5 5 3 3 6 

obchodní domy 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 

12 
nábytek, vybavení 4 18 12 7 4 7 8 13 18 6 8 

oděvy, látky 10 10 12 43 17 11 15 19 2 16 12 

kola 3 2 1 1 1 2 2 2 0 3 0 

foto 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

šicí stroje 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 

gramofony, fonografy 0 2 3 0 4 1 4 0 0 0 0 

hudební nástroje 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

hodinky, klenoty 0 4 6 1 4 1 2 0 1 1 0 

knihy, časopisy 14 14 7 10 10 6 7 1 5 5 10 

dárky, drobnosti 1 1 4 0 1 2 1 1 0 1 0 

jiné zboží 1 3 1 0 1 3 1 0 0 2 2 

domácí zvířata 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

hospodář.zvířata, rostliny 4 1 0 0 2 3 3 2 1 1 1 

reality 5 0 0 0 0 3 1 3 1 5 2 

stavebniny, uhlí 2 0 1 2 0 2 1 2 1 3 1 

stroje, potřeby pro firmy 1 4 1 2 1 4 4 2 2 4 6 

práce 1 0 1 3 1 0 2 1 1 5 2 

služby 1 2 2 4 1 2 1 2 0 3 2 

zábava, restaurace 6 1 2 1 3 2 5 2 7 5 8 

jízdní řády 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 2 

školy, kursy 2 0 4 0 2 0 5 0 1 1 6 

banky, akcie, pojišťovny 5 2 11 7 6 9 3 23 35 4 8 

zástavy 0 0 1 0 0 2 1 1 0 3 1 

losy 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

parte, poděkování 

milostná 

0 1 2 2 1 6 2 3 4 3 3 

vyhlášky, nabídky 0 2 1 0 1 0 1 5 1 1 2 

obchodní cestující 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

kočáry, auta, motocykly 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

 

98 08 08 98 08 98 08 98 08 98 08 

Kurýr Slovo Právo lidu Nar. polit. Hlas nár. Nar. listy 
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Jak je z tabulky vidět, pouze u některých druhů zboží či služeb jsou patrné 

rozdíly mezi jednotlivými novinami, zatímco u ostatních výrazné rozdíly, které 

bychom mohli vnímat jako signifikantní, patrné nejsou. Na tomto základě je možné 

načrtnout jistou typologii deníků ohledně toho, co se inzerující snažili prodat 

čtenářům. Na tomto místě se nesnažím z preferovaného druhu inzerovaného zboží 

či služeb vyvozovat sociální postavení čtenářů, pouze určit jistou typologii novin - 

vysledovat, které deníky měly podobnou inzerci a tudíž lze předpokládat, že i 

podobnou čtenářskou vrstvu. Pouze u některých druhů zboží a služeb je jejich 

sociální implikace celkem zřejmá. 

Nejvýraznější je inzerce potravin, skoro dvojnásobná u Kurýra a 

socialistických deníků, jejichž čtenáři pravděpodobně vydávali velkou část svého 

příjmu za potraviny a nezbývalo jim tolik peněz na nákup dalších výrobků a služeb 

jako u čtenářů ostatních novin. Výrazný je také rozdíl v druhu potravin, zatímco u 

těchto novin se jedná často o potravinové náhražky (Kufeke, Kokolín, Vertesovy 

gulášové přísady atd.), v Národní politice a zvláště v Národních listech jsou časté 

reklamy na luxusní lahůdkářství se specialitami z celé Evropy (francouzské 

husičky). Podobnou distribuci inzerce mezi deníky má i nabídka knih a časopisů a 

kupodivu i hodinek a klenotů (což by mohlo být důsledkem přílivu levných 

sériových hodinek, jejichž pochybná kvalita byla v konkurenčních inzerátech 

kritizována, a které se pro kupující z nižších vrstev mohly stát symbolem jejich 

hmotného vzestupu). Do jisté míry podobná je i inzerce porodních babiček a 

léčivých prostředků, která pokrývá přes deset procent reklamní plochy v Kurýru a 

Právu lidu, ovšem minimum v Českém slově. Podobně, jen s výjimkou Práva, je 

intenzivní nabídka kosmetiky a domácí chemie. Naopak tuto skupinu 

(socialistických a senzačních novin) spojuje minimální společenská inzerce - parte 

a poděkování, která byla podle Peška na konci 19. století oblíbená u příslušníků 

vyšších vrstev, kteří zvláště za parte vydávali ohromné částky, když je nechali 

tisknout v několika listech zároveň (Pešek, 1988, s. 238). Ta patrně směřovala do 

novin se čtenáři obdobného společenského postavení, jak je vidět z mnohem 

většího objemu inzerce v buržoazněji zaměřených listech, a potvrzuje tak 

smysluplnost oddělení těchto dvou skupin deníků. 
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U některých dalších skupin druhů výrobků a služeb se ovšem Kurýr liší od 

Práva a Slova a intenzitou jejich nabídky se blíží buržoaznějším titulům. Jedná se 

hlavně o inzerci lékařů (zajímavé ve srovnání s inzercí léčebných prostředků a 

léčitelů bez nejvyššího medicínského vzdělání), nabídce zábavných podniků a 

restaurací (jejich čtenáři pravděpodobněji měli více peněz, které mohli utratit za 

organizovanou zábavu - signifikantní je množství reklam na různé značky piva 

v sociálně orientovaných denících oproti reklamám na pivnice a restaurace se 

zábavným programem v listech měšťanských), realit (šlo většinou o živnostenské 

provozovny) a do jisté míry i hospodářských zvířat a rostlin a potřeb pro firmy, 

které svědčí o čtenářích z řad živnostníků a podnikatelů včetně zemědělských 

hospodářů. Nabídka zemědělských komodit je nejčastější u Kurýra a Národní 

politiky.  

Pro lepší přehlednost přidávám zvlášť tabulku výrazných rozdílů v intenzitě 

reklamy, na jejichž základě konstruuju skupiny novin s odlišným zacílením inzerce. 

 

Tabulka 12: Druhy inzerce sloužící k rozdělení noviny podle možné finanční situace 
čtenářů - podle plochy zabrané inzeráty 

v % 
Kurýr Č.Slo Právo lidu Nar. polit. Hlas nár. Nar. listy 

98 08 08 98 08 98 08 98 08 98 08 
parte,poděkování, 

milostná 

0 1 2 2 1 6 2 3 4 3 3 

potraviny, alkohol 20 7 15 14 13 9 4 6 9 9 9 

knihy, časopisy 14 14 7 10 10 6 7 1 5 5 10 

hodinky, klenoty 0 4 6 1 4 1 2 0 1 1 0 

porody, dom.léčení, zuby 7 10 2 1 13 7 5 5 3 3 6 

            
kosmetika,domácí chemie 7 13 11 1 5 5 9 1 3 4 1 

hospodář.zvířata, rostliny 4 1 0 0 2 3 3 2 1 1 1 

doktoři 4 1 0 1 1 3 4 2 1 4 4 

zábava, restaurace 6 1 2 1 3 2 5 2 7 5 8 

stroje, potřeby pro firmy 1 4 1 2 1 4 4 2 2 4 6 

reality 5 0 0 0 0 3 1 3 1 5 2 

 

Ze statistik reklam, které jsou rozloženy zhruba rovnoměrně, nebo oddělují 

dvě skupiny deníků, se odlišuje nabídka nábytku a vybavení domácností, která 

pokrývá výrazně větší část inzertní plochy v Kurýru a Hlasu národa. Lze těžko 

rozhodnout, může-li jít o stranickou podporu od inzerujících, jako pravděpodobně 
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v případě mnohem výrazně zvýšené nabídky oděvů v Právu lidu (inzeráty často 

uvádějí sociálně-demokratickou příslušnost či inklinaci inzerenta), či zda za tím 

stojí jiný důvod. Orientaci Hlasu národa na hospodářské zpravodajství a tudíž 

čtenářství skupin zainteresovaných ve větším podnikání, potvrzuje výrazně 

zvýšená míra inzerce bank a akciových společností. Národní politika zase vybočuje 

inzercí jak na vozy a kočáry, tak později na automobily a motocykly (a částečně i na 

obchodní domy, pro něž býval v ekonomicky či konzumně rozvinutých zemích 

populární tisk hlavním inzertním médiem.). Národní listy se kromě inzerce 

luxusních potravin odlišují výrazně i inzeráty cestovních kanceláří na cesty po 

evropských mořích i kolem světa. (Tyto inzeráty se občas objevují i v Národní 

politice.) Zajímavý je stoupající trend inzerce na různé kursy a školení ve všech 

novinách (u gramofonů a fonogramů je celkem logický). Také inzeráty na prodej 

realit mají v Národních listech odlišný charakter než v Kurýru - časté domy okolo 

Václavského náměstí proti živnostenským provozovnám v malých městech na 

venkově. Zajímavé jsou i jízdní řády, které mohou být příznakem skryté podpory 

deníku z vládních míst9. 

 

Některé souvislosti inzertních strategií se ovšem lépe ukážou na statistice 

četnosti inzerátů, bez ohledu na jejich plochu, v níž se výrazněji projeví drobná a 

řádková inzerce, která je méně nákladná, vhodná pro drobnější inzerenty. 

                                                         
9 O tom více v kapitole Staročeská strana a Pražský illustrovaný kurýr na straně 195. 
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Tabulka 13: Druhy inzerce podle četnosti v procentech 

v % 
Kurýr Č.Slo Právo lidu Nar. polit. Hlas nár. Nar. listy 

98 08 08 98 08 98 08 98 08 98 08 

potraviny, alkohol 14 15 19 13 17 1 6 7 14 10 9 

kosmetika,domácí chemie 6 10 8 1 3 0 4 2 3 3 2 

doktoři 5 3 0 1 1 0 4 4 2 5 5 

porody, dom.léčení, zuby 9 10 3 0 10 1 7 10 4 3 5 

obchodní domy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nábytek, vybavení 7 14 9 9 6 0 9 11 17 6 7 

oděvy, látky 8 6 15 39 16 1 9 14 2 9 6 

kola 1 2 2 0 3 0 4 1 1 3  

foto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  

šicí stroje 0 5 2 2 3 0 2 0 0 1 1 

gramofony, fonografy 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0  

hudební nástroje 1 3 0 0 1 0 2 3 2 1 2 

hodinky, klenoty 0 5 4 2 3 0 1 0 1 1 1 

knihy, časopisy 11 5 8 9 5 0 3 2 4 4 5 

dárky, drobnosti 1 1 4 1 1 0 1 2 0 1  

jiné zboží 3 3 1 0 3 0 1 0 0 2 3 

domácí zvířata 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 

hospodář.zvířata, rostliny 8 2 0 0 2 0 5 3 4 2 3 

reality 11 0 0 1 0 0 1 5 2 8 3 

stavebniny, uhlí 3 0 1 2 1 0 2 2 2 4 1 

stroje 1 7 1 2 2 0 7 2 4 6 6 

práce 3 0 2 4 3 0 2 3 3 6 2 

služby 2 1 3 6 2 0 2 4 1 3 2 

zábava, restaurace 4 0 5 1 5 0 5 2 17 3 12 

jízdní řády 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

školy, kursy 3 1 2 0 1 0 8 1 1 3 10 

banky, akcie, pojišťovny 1 3 6 1 1 0 1 12 11 3 3 

zástavy 0 0 1 0 0 0 3 3 0 3 3 

losy 0 0 2 2 2 0 1 2 3 2 0 

parte,poděkování,milostná 0 1 0 0 1 0 1 5 1 1 2 

vyhlášky, nabídky 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 

obchodní cestující 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 

 

1 

vozy, auta, motocykly 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 

 
98 08 08 98 08 98 08 98 08 98 08 

Kurýr Č.Slo Právo lidu Nar. polit. Hlas nár. Nar. listy 
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 Statistika četnosti inzerátů potvrzuje pozorování vyvozená z plochy 

inzerce, s výjimkou inzerce zábavních podniků a atrakcí, kde se v případě četnosti 

inzerátů ztrácejí rozdíly mezi jednotlivými novinami. Naopak se objevují další 

druhy výrobků a služeb, poukazujících na oprávněnost uvažování o dvou 

skupinách novin s odlišným inzertním zacílením. V této statistice jsou lépe vidět 

rozdíly mezi v podstatě žádnou inzercí daného typu v jedné skupině deníků, a ač 

občasnou, přesto existující v druhé skupině deníků. Opět je pro přehlednost 

uvádím do  zvláštní tabulky. 

 

Tabulka 14: Druhy inzerce sloužící k rozdělení novin podle možné ekonomické úrovně 
čtenářů podle četnosti inzerátů 

v % 

Kurýr Č.Slo Právo lidu Nar. polit. Hlas nár. Nar. listy 

98 08 08 98 08 98 08 98 08 98 08 

vyhlášky, nabídky 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 

zástavy 0 0 1 0 0 0 3 3 0 3 3 

šicí stroje 0 5 2 2 3 0 2 0 0 1 1 

gramofony, fonografy 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 

            domácí zvířata 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 

 

Vyhlášky a nabídky, tedy většinou inzerce samospráv a státní správy 

hledající dodavatele, nejčastěji stavitele, je jednoznačně směřována mezi listy, 

jejichž četbu buď u stavitelů a jiných podnikatelů očekávali, či možná spíše sami 

zadavatelé, rozhodující úředníci zmíněných úřadů četli. Také nabídky zástav jsou 

směřovány do deníků, jež spojuje vyšší pravděpodobnost zámožnějších čtenářů. 

Naopak nabídka šicích strojů, sloužících většinou k přivýdělku žen v domácnosti, je 

jednoznačně směřována do novin opačného sociálního spektra. Trochu překvapivě 

tomu v roce 1908 odpovídá i nabídka gramofonů a fonografů. Spojitost inzertního 

zacílení Kurýra s měšťanským tiskem ukazuje nabídka domácích zvířat.  

 

Ač některé z načrtnutých rozdílů mohou mít jiné vysvětlení než rozdíly 

v ekonomické síle čtenářů jednotlivých listů, či mohou být občas způsobeny 

náhodně, když se například některý podnikatel rozhodl pro intenzivnější inzertní 

kampaň, čímž vyvolal odezvu konkurence, a následkem toho ve studovaném 
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období se zvýšila četnost inzerátů jistého typu (ale i ti si vybírali nejspíše noviny 

s vhodnou čtenářskou obcí), domnívám se, že na základě četných a často výrazných 

rozdílů v četnosti některých typů inzerce mezi jednotlivými listy je možné 

načrtnout jejich rozdělení do skupin odpovídajících pravděpodobným příjmovým a 

sociálním rozdílům mezi jejich čtenáři. Alespoň tak, jak byli vnímány inzerenty, u 

nichž lze předpokládat, že do velké míry věděli, co dělají, když se rozhodují pro 

inzerci v tom kterém listě.  

Jednu skupinu tvoří listy sociálně orientovaných stran Právo lidu a České 

slovo. K nim má blízko i čtenářská obec Kurýra, která se ale částí inzerce 

přibližuje deníkům orientovanými na majetnější čtenáře. Z nich nejblíže Kurýru a 

tudíž pravděpodobně i s méně finančně zajištěnými čtenáři byla Národní politika, 

jak dokládá i její cena a další dosud uvedená zjištění.  Na druhé straně sociálního 

žebříčku pak je třeba předpokládat čtenáře Národních listů a Hlasu národa, které 

budu dále v textu označovat jako měšťanské. Národní politika by se potom dala 

označit případně jako maloburžoazní, ale domnívám se, že v jejím případě jde už o 

příliš určité označení, protože její čtenářská základna byla pravděpodobně 

mnohem širší. Mezi jejími čtenáři lze uvažovat mnohé lépe kvalifikované dělníky a 

drobné řemeslníky (viz například reklamy na šicí stroje, zprávy o dělnických 

spolcích - viz dále), přes zemědělce (nabídka dobytku a osiva) po výše postavené 

finančně slušně zabezpečené osoby (viz například reklamy na automobily a 

zámořské výlety). 

  

Ještě přesnější zacílení lze předpokládat u osobní inzerce typu sňatkových 

nabídek, které inzerenti mířili zhruba převážně do své vlastní vrstvy a obligatorně 

uváděli výši příjmu či věna. Tato inzerce se ovšem skoro nevyskytovala v listech 

socialistických stran, a pokud ano, bez uváděných požadavků na věno či zajištěný 

příjem. Což odpovídá tomu, na čem se shodují autoři popisující zvyky dělnického 

prostředí, ve kterém se lidé brali spíše na základě vzájemných sympatií, než že by 

sňatky domlouvali rodiče na majetkovém podkladě, jak bylo běžné ve středních a 

vyšších vrstvách, případě v zemědělském prostředí (Holubec, 2009, s. 35). Naopak 
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inzerenti v Kurýru, Národní politice a Národních listech finanční a majetkové 

požadavky většinou staví na první místo. 

Nabídnutí k sňatku! Velkoobchodník, 31 roků starý, samostatný, majitel 

domu a realit  v ceně 150.000 zl., vše dluhu prosté, v pražském předměstí, hledá 

touto cestou za příčinou sňatku seznámiti se s hodnou, spořivou a hezkou dívkou, 

vyšší postavy, tiché povahy, s přiměřeným věnem, které se na realitě pojistí. Ct. 

přípisy pp. rodičů aneb jich zástupců s udáním bližších poměrů a celé adresy 

vyprošují se do 10. března t.r. p.zn. „Žádná koketa“ ... (Národní listy, 1.3.1898, s. 8; 

Národní politika, 1.3.1898, s. 8) 

Praktičnost jako hlavní důvod sňatku je leitmotivem většiny inzerátů 

V Kurýru, Národních listech i Národní politice. 

Štukatéři pozor! Výhodné nabídnutí sňatku. Vdova 37letá bez dítek mající 

závod štukatérský hledá, kdo by mohl vésti obchod dále bez ohledu na jmění pod 

značkou „Štěstí“ (Pražský illustrovaný kurýr, 1. 3. 1898, s. 6) 

Omezeně se v těchto novinách objevují sňatkové nabídky z dělnického či 

řemeslnického prostředí. Je třeba počítat s tím, že dělníci se často označovali za 

řemeslníky, jak konstatuje Holubec (1009, s. 35). Potvrzuje se, že u lidí z těchto 

vrstev hrál při seznamování majetek malou roli. (V následujícím inzerátu je ve 

srovnání s předchozími příznačná snaha ušetřit na počtu písmen, svědčící o 

omezených finančních prostředcích ženitbychtivého.) 

V brzký sňat. vstoup. hodlá 29l krejčí, maj. něk. set K se sluš. dív., švadl. neb lep. 

služ. do 26 l ., m. pov. s upř. srdce. Nab. mož. s podob. do 10.břez. pod zn. „Sen o 

štěstí 1878“ (Národní politika, 1.3.1908, s. 9) 

Podobný důraz na lásku a štěstí lze nalézt i u učitelů: 

Jest možno ml. prof. příjem. zevn. sezn. se touto cestou s opravdu hezkou sleč., 

toužící rovněž po šťast. a tiché dom., kterou by též později za družku pojal? Nab. 

pod zn „Štěstí v lásce 8970“ (Tamtéž) 

Zajímavým příkladem přechodu mezi zvyklostmi dělnického prostředí a 

středostavovským přístupem, kam se mnozí výše kvalifikovaní dělníci dostávali či 
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snažili dostat, je následující inzerát, taktéž z Národní politiky, v němž sice inzerent 

uvádí výše svého příjmu, ovšem věno nežádá: 

Hledám pro bratra 28letého, příjemného muže, odboru strojnického, s ročním 

příjmem 1600 korun a nárokem na dílo-vedoucího, slušnou dívku neb mladou 

vdovu veselé povahy, třeba bez věna. (Národní politika, 1.3.1898, s. 12) 

To je jasný rozdíl od tradičně živnostnických návyků, kteří i přes důraz na 

cit (a patrně celkově zoufalou situaci inzerenta) nemohou věno opomenout: 

Menší obchodník, starší vdovec, neklade žádných jiných podmínek, než aby jeho 

nastávající manželka byla mu opravdově nakloněna a měla přece nějaké věno. 

(Pražský illustrovaný kurýr, 14. 3. 1893, s. 7) 

To ovšem může souviset i s tím, že dělníci a řemeslníci v zaměstnaneckém 

poměru, stejně jako učitelé nepotřebovali k výkonu své práce majetek, narozdíl od 

obchodníků, živnostníků a zemědělců.  

 

Pokud tedy vyjdeme z toho, že dělníci a drobní řemeslníci sňatkové inzeráty 

buď nepodávali vůbec, nebo měli tendenci neuvádět věno, což je naopak zvykem u 

majetkově zajištěnějších vrstev, jednotlivé deníky je možné přehledně rozdělit, 

podle sňatkové inzerce, která signalizuje sociální původ čtenářů. V grafu jsem 

rozlišoval sňatkové inzeráty podle toho, zda věno či majetek nezmiňují vůbec, 

zmiňují nekonkrétně či zda ho přesně vypočítávají. Mimo graf zůstali čtenáři 

Českého slova a Práva lidu, kteří se tímto způsobem obvykle neseznamovali a měli 

by tedy tvořit sociálně nejníže postavenou skupinu čtenářů politických deníků. 

Sňatkovou inzerci neobsahoval ani Hlas národa, který obsahoval minimum drobné 

a řádkové inzerce, mezi níž sňatková patřila. Vycházel jsem z těch ročníků novin, 

v nichž se vyskytlo dostatečné množství sňatkové inzerce, konkrétně byla 

analyzována březnová čísla Národní politiky a Národních listů z let 1898 a 1908 a 

Kurýra z let 1893 a 1898. 
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Graf 6: Distribuce sňatkové inzerce podle finančních požadavků 

 

Zatímco typickými inzerujícími či požadovanými povoláními v Národních 

listech byli velkoobchodníci, inženýři, profesoři a úředníci, v Národní politice 

budoucí zajištěné štěstí hledali nejčastěji úředníci a obchodníci a větší rolníci, 

Kurýr pak představoval platformu pro seznámeníchtivé lepší řemeslníky, menší 

obchodníky, úředníky, řemeslníky, živnostníky a nejčastěji lapidárně: pány 

se zajištěnou existencí.  

Protože bývá v inzerátech pečlivě uváděn majetek či příjem muže i věno 

ženy, zkusil jsem pro jasnější odlišení spočítat z inzerátů průměrnou sňatkovou 

nabídku. Z otisknutých inzerátů nešlo stanovit nějaký dobově uznávaný poměr 

mezi věnem a mužovým majetkem či příjmem, protože se v jednotlivých inzerátech 

značně rozcházejí. Patrné je, že někteří mužové zkoušejí požadovat mnohem vyšší 

věno, než bylo obvyklé: 

Mladý obchodník, 26letý, velmi slušného zevnějšku, dobré povahy, čilý a snaživý, 

s hotovostí 24.000 K, hledá za příčinou převzetí výnosného velkoobchodu družku 

života, vládnoucí jměním 30-40.000K, které se zajistí. Jen nean. nab. s podobenkou, 

pod značkou  „Budoucí ráj 20567“ do adm. t. l. Diskretn. zaruč. (Národní politika, 

1.3. 1908, s. 9) 

Uvádím proto zvlášť požadavky na věno a na majetek muže. Protože 

převládala inzerce ze strany mužů, považuji za reálnější údaj hodnotu majetku 

mužů, než požadovanou výši věna. 
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Graf 7: Požadovaný nebo nabízený majetek muže a věno ženy v sňatkové inzerci deníků 

 

Z takovéto statistiky nelze vyvozovat sáhodlouhé závěry, vzorek byl příliš 

malý, ale na druhou stranu rozdíly v průměrné nabízené a požadované částce jsou 

výrazné a také inzeráty s vyššími částkami se v Kurýru nevyskytovaly vůbec, 

kdežto v Národních listech tvořily většinu. 

 

Informaci získanou z inzertní části ještě doplním jednou pravidelnou 

rubrikou - inzercí o spolkové činnosti. Zde podobně jako u dalších statistik se na 

jedné straně nalézají sociálně orientované listy s informacemi o schůzích 

řemeslnických a dělnických spolků (většinou příslušné stranické orientace). České 

slovo se narozdíl od Práva také specializuje na spolky úřednické, kde je často 

kritizováno obsazování úředních míst Němci. V denících senzační orientace je 

mnohem méně dělnických spolků (v Kurýru žádné), ale mnohem více 

řemeslnických, živnostenských a obchodnických. Směrem od Kurýra po Národní 

listy sociální základna spolků patrně zvyšuje. Protože tyto údaje nelze nijak 

kvantifikovat, uvádím jejich stručný přehled. 

V první polovině března 1898 Kurýr například informoval o těchto spolcích 

a sdruženích: Jednota pro obnovu kláštera, Volební komitét řemeslníků a 

obchodníků, Spolek českých mydlářů, Ochotnická župa J. J. Kolára, Jednota 

průmyslová, Učitelská jednota Komenský, Veřejná schůze soukromých úředníků, 
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Mezinárodní spolek hostinských a kavárníků, Úvěrní spolek majitelů domů v Praze 

a okolí, zprávy osobní z kruhů pivovarských.  

Národní politika má 5. 3. 1898 široký rozptyl spolků jako například 

Zpěvácký spolek Lumír, Dámský odbor zábavního klubu Šotek, Spolek vzájemně se 

podporujících dělníků obuvnických, Českoslovanskou obchodnickou besedu, 

Dělnický klub, Spolek českých akademiků-židů, Vzdělávací besedu dělníků 

tesařských, Klub mechaniků a optiků, První spolek vzájemně se podporujících 

domovníků, Besedu barák, První spolek vzájemně se podporujících služebních 

dívek, Výherní spolek střela, Řemeslnicko-živnostenskou besedu, Klub cyklistů, 

dámský odbor Sokola, veřejná schůze mistrů bednářských, Jednota samostatných 

mistrů krejčovských, Bratrstvo řemeslníků a živnostníků, Slavia, literární a 

řečnický spolek, Jednota kandidátů advokacie, Stolová společnost Kruhu přátel 

zahraničních Čechů Frič a Klub citeristů.  

Národní listy v prvních březnových dnech roku 1908 informují o schůzkách, 

besídkách a jiném programu těchto spolků a sdružení: Spolek českých lékařů, 

Spolek architektů a inženýrů v král. českém, Sdružení českosl. úřednictva ústavů 

peněžních, Sokol smíchovský, Umělecká beseda, Česko-anglický circle, Klub 

českých filatelistů, Parokruh první spolek vzájemně se podporujících řidičů 

parních strojů.  

 

Sňatková inzerce i spolkové informace tedy potvrzují předchozí zjištění, že 

na základě novinové inzerce lze vyvodit některé závěry o převažujícím sociálním 

ukotvení jejich čtenářů. Na dobovém novinovém trhu se na čtenáře z nižších vrstev 

(pravděpodobně kvalifikovanějších dělníků, drobných a nesamostatných 

řemeslníků) zaměřovaly Právo Lidu a České slovo (to navíc i na úředníky). Na více 

samostatné, častěji malo-živnostické a malo-obchodnické čtenáře se obracel 

Illustrovaný Kurýr.  Ještě výše, mezi živnostníky a obchodníky lze situovat jádro 

čtenářské obce Národní politiky (pro níž ale obzvlášť platilo, že ji kvůli ceně a také 

jako hlavní inzertní médium drobné inzerce četlo i mnoho níže postavených 

čtenářů). Kurýr a Politika měly nejspíše společné čtenářstvo v zemědělských 
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hospodářstvích. V sociální pyramidě se nad čtenáři ostatních deníků nacházela 

čtenářská obec Národních listů a Hlasu národa.  

 

Vlastní obsah deníků 

Z dosud uvedených srovnání plyne jistá představa o sociálním a 

geografickém rozložení původu čtenářů pražských deníků. Další informace o 

čtenářích, tentokrát o tom, proč si pravděpodobně své noviny vybírali, čím se 

jednotlivé deníky lišily, lze získat z analýzy jejich obsahu.  

Nejdříve se budu věnovat statistice, jakou část novin zabíraly jednotlivé 

typy zpráv a dalšího obsahu. Celková podrobná tabulka je na následující straně. 

V drobné inzerci je zahrnuta řádková inzerce, která většinou tvořila samostatný 

oddíl, často pojmenovaný Malý oznamovatel. Do zábavy jsem zahrnul reklamy a 

upoutávky na divadla, koncerty a jiné atrakce. V rubrice politika jsou politické 

zprávy; zpravodajství z parlamentních jednání a voleb je v rubrice parlament. V 

denní kronice je hlavní souhrn převážně lokálních zpráv, označovaný většinou jako 

Denní či Různé zprávy. V senzacích jsou různé senzační zajímavosti převzaté hlavně 

ze světového tisku, rubrika bývá nazvána Světem či Různé zprávy. V literatuře jsou 

kromě povídek, básní a románů na pokračování zařazeny i recenze a kritiky. Ve 

spolcích jsou zařazeny různé zprávy o činnosti spolků. Velké články zahrnují 

zprávy delší než jeden sloupec, často důkladnější politické rozbory, ale také 

informace o lékařských objevech, školství, vědě atd. Vyčlenil jsem je zvlášť pro 

jejich neobvyklost (ostatní zprávy mívají délku několika vět) a možnou 

signifikantnost pro odlišení tradičních seriózních novin od těch senzačněji a 

lidověji orientovaných, i když to se ve výsledku nepotvrdilo. V kategorii stranické 

jsou zařazeny texty, které deníky blízké politickým stranám věnovaly politickému 

boji, tedy které informovaly o činnosti své strany i o vzájemných útocích se 

stranami konkurenčními.  
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Tabulka 15: Rozložení druhů zpráv a jiného obsahu v pražských denících podle plochy 

 
Ill. Kurýr 

České 
Slovo 

Právo Lidu 
Národní 
Politika 

Hlas národa Národní listy 

v procentech 
plochy 

1898 1908 1908 1898 1908 1898 1908 1898 1908 1898 1908 

počet stran 12 13 10 9 13 20 38 11 17 17 17 

drobná inzerce 7 0 5 1 2 23 24 0 0 9  6 

reklamy 12 15 33 15 16 23 33 28 22 25 23 

zábava  3 8 4 2 5 2 4 3 8 2 5 

politika 10 12 2 6 4 5 1 14 8 6 5 

parlament 4 12 5 7 4 3 2 6 6 7 4 

telegramy 5 6 6 3 6 4 4 4 6 4 6 

denní kronika 19 19 16 9 11 18 9 15 20 10 13 

senzace 7 4 3 0 5 2 3 1 3 2 4 

rady 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

rébusy, šachy  2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

literatura 19 14 4 8 12 11 8 4 10 8 8 

hospodářství 5 4 1 2 8 3 3 18 14 11 11 

soudy 4 2 3 4 3 2 1 2 1 2 2 

vyhlášky 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

sport 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

jízdní řády 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

spolky 0 4 0 0 1 2 2 2 0 3 1 

velké články 0 0 5 5 2 1 2 0 0 2 7 

komentáře 0 0 5 7 3 0 0 0 0 5 2 

stranické 0 0 8 27 13 0 1 0 0 0 2 

dopisy 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 

 

 Pro větší přehlednost jsem rubriky sloučil do hlavních kategorií, které 

uvádím v následujících tabulkách zvlášť pro rok 1898 a 1908, kdy došlo hlavně u 

Kurýra k částečné proměně obsahu a s tím souvisejícího postavení na novinovém 

trhu. K podrobné tabulce se ještě vrátím. Z následující tabulky je vidět, že rozložení 

rubrik a dalšího obsahu odpovídá typologii pražských deníků navržené v minulé 
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kapitole a tedy rozdíly v zacílení čtenářské obce mají svůj ekvivalent i v odlišném 

obsahu deníků. Soustředím se hlavně na odlišnosti Kurýra vůči ostatním deníkům. 

 Tabulka 16: Zjednodušená tabulka obsahu novin podle jednotlivých rubrik vroce 1898 

v % plochy Illustr.Kurýr Právo lidu Nár. politika  Hlas národa  Národ. Listy  

senzace a lokálky 29 13 21 16 14 

literatura a kvizy 23 8 11 4 8 

volný čas 3 2 4 5 5 

stranické 0 37 0 0 5 

politika 20 21 13 24 21 

hospodářství 5 2 3 18 11 

reklama 19 16 46 28 34 
 

Na první pohled je vidět, že Kurýr kolem vrcholu svého úspěchu skutečně 

naplňoval svým obsahem charakteristiky populárního městského tisku, kterým se 

budu věnovat podrobněji v následujícím oddílu. Do rubriky senzace a lokálky jsem 

soustředil zprávy typické pro tento typ tisku, tj. denní kroniku, senzace, soudy a 

sport. Ty tvořily skoro třetinu obsahu Kurýra (bez reklam skoro 40 procent). Tomu 

se v tomto přibližovala Národní politika, zatímco ostatní tituly měly obsah 

senzačních zpráv poloviční. (Bez reklamní plochy zabírají senzační a lokální zprávy 

v obou denících stejný prostor.)  

Graf 8: Podíl senzačních a lokálních zpráv v pražském denním tisku přelomu století 
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Ještě výraznější rozdíl je v rubrice zábavných aktivit literatura a kvizy, kam 

jsem shrnul kromě beletrie i rébusy, hádanky a šachové úlohy spolu s rubrikou rad. 

Ty v Kurýru tvořily dvojnásobek obsahu Politiky a několikanásobek toho, co 

v ostatních novinách.  Pouze v inspiracích na trávení volného času, tj. informacích o 

představeních, koncertech a spolkové činnosti Kurýr zaostával oproti skupině 

měšťanských listů, které se intenzivněji věnovaly právě spolkům, zatímco nabídka 

zábavných programů zabírala největší poměr z obsahu v Kurýru a Hlasu národa. Z 

toho je možné vyvodit, že vydavatelé Kurýra cílili jak na čtenáře, kteří využívali 

nabídky divadel, varieté a restaurací s koncerty, ale i na ty, pro něž bylo obtížnější 

utrácet za vstupy a konzumaci v zábavních podnicích, a proto jim redaktoři Kurýru 

nabízeli větší porci zábavného obsahu (beletrie, rébusů) v jejich novinách.  

 

Graf 9: Obsah novin podle jednotlivých rubrik v roce 1898 bez reklamy 

 

Kde naopak Kurýr nenásleduje své zahraniční vzory, je větší množství 

politických zpráv (politické a parlamentní zprávy, telegramy a velké články). Zde 

populárnímu tisku více odpovídá omezený důraz na politiku v Národní politice. 

Ovšem politické zprávy, kterých Kurýr obsahoval pětinu podobně jako ostatní listy, 

Kurýr '98 Právo '98 Politika '98 Hlas '98 Nár. Listy  '98

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ekonomika

politika

stranické

volný čas

literatura

senzance+lokálky



119 
 

byly v Kurýru pojímány mnohem senzačněji než v seriózních listech, jak ukážu 

v kapitole Role senzacionalismu na straně 223  

 

Graf 10: Podíl reklam a malé inzerce v pražském denním tisku přelomu století 

 

Také v množství reklamy Kurýr zaostával a dá se říci, že množství reklamy 

odpovídalo nákladu novin. Nejvíce jí měla Národní politika, poté Národní listy a 

nejméně Kurýr s Právem. (Hlas národa je výjimkou, pravděpodobně díky své 

orientaci na hospodářsky aktivní a úspěšnou klientelu.) Zde se možná začínají 

rýsovat důvody, proč Kurýr nedosáhl takového úspěchu, jako obdobný typ novin ve 

většině velkoměst.10 

Stranická agitace (obsahuje stranické zprávy, komentáře a dopisy čtenářů) 

byla nesilnější v orgánu internacionálních socialistů, v Právu, za níž s velkým 

odstupem následovaly mladočechům blízké Národní listy. Ostatní deníky se přímo 

stranické politice vpodstatě nevěnovaly s výjimkou volební agitace. Což 

neznamená, že nedodržovaly stranickou linii, pouze nefungovaly jako stranický 

orgán.11  

 

Částečně odlišná situace je vidět v roce 1908, kdy Kurýr již nějakou dobu 

stagnoval. Čím dál více jeho obsahu bylo totožného s Hlasem národa12, přičemž 

odpolední vydání byla zcela shodná. Ovšem, jak je vidět v následující tabulce, Hlas 

se spíše přizpůsobil stále ještě prodávanějšímu Kurýru.  

                                                         
10 Slabší postavení Kurýra mezi pražskými novinami oproti situaci v jiných velkoměstech diskutuji 
v Závěru. 
11 O způsobu politické agitace v Kurýru i dalších denících více v kapitole Staročeská strana a 
Pražský illustrovaný kurýr na straně 195. 
12 O proměnách ve vydávání Kurýra více tamtéž. 
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Tabulka 17: Zjednodušená tabulka obsahu novin podle jednotlivých rubrik vroce 1908 

v % plochy Ill. kurýr Čes. slovo Právo lidu N. politika Hlas nár. Nár. Listy 

senzace a lokálky 25 22 19 15 24 22 

literatura a kvizy 14 5 13 8 10 8 

volný čas 12 4 6 6 8 5 

stranické 0 15 20 1 0 4 

politika 30 18 16 9 20 22 

hospodářství 4 1 8 3 14 11 

reklama 15 38 18 57 22 30 

 

Hlavními změnami oproti roku 1898 je relativní pokles senzací a lokálních 

zpráv v Národní politice, ovšem ten je daný hlavně objemným množstvím inzerce, 

bez nich si udržuje v tomto typu zpráv mírný náskok nad ostatními tituly. Deníky 

socialistických stran se naopak přizpůsobily svým senzačnějším konkurentům, jak 

je vidět ze zvýšeného podílu lokálek a senzací stejně jako podílu beletrie v Právu 

lidu.  

 

Graf 11: Podíl politických zpráv v pražském denním tisku přelomu století 

 

Kurýr se naopak přiblížil měšťanským novinám zvýšeným zájmem o 

spolkovou činnost (jedním z důvodů by mohlo být i sblížení s Hlasem národa, které 

se ale neprojevilo na množství pozornosti věnované v Hlasu hospodářské rubrice). 

V Kurýru také výrazně stoupl podíl politických zpráv, za nímž ale stojí přepisy 
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senzačních parlamentních jednání, která zdaleka přesahují pozornost ostatních 

deníků k parlamentu. Naopak Kurýru radikálně pokleslo množství reklam, což 

možná vypovídá o jeho zhoršující se ekonomické situaci, potažmo situaci 

Staročeské tiskárny a nakladatelství. Celkově je vidět, že se rozdíly v obsahu novin 

znatelně snížily. 

 

Graf 12: Obsah novin podle jednotlivých rubrik v roce 1908 bez reklamy 

 

 Poměr obsahu ostatních deníků zůstává oproti roku 1898 nezměněný, jen 

Národní politika ještě navýšila podíl reklamních příloh, stejně jako celkový počet 

stran. Nově vydávané České slovo obsahem velmi přibližuje konkurenčnímu Právu 

lidu, liší se jen podílem beletrie ku lokálním zprávám a politických zpráv ku 

ekonomickým a větším podílem reklam. Z tohoto rozdílu je možné uvažovat o 

snaze redaktorů Práva lidu své čtenáře více informovat a vzdělávat způsobem 

charakterističtějším pro seriózní tisk, tedy více informací o literatuře a umění 

(spíše než beletrie) a více ekonomických informací. Vzhledem k zvýšení plochy 

věnované lokálním zprávám a senzacím v sociálně orientovaných listech a zároveň 

zvýšenému množství informací o spolkové činnosti a komerční zábavě v Kurýru je 

možné po přelomu století uvažovat o jistém posunu Kurýra k sociálně výše 
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postaveným čtenářům, způsobené úbytkem těch níže postavených, kteří mohli 

přejít k socialistickému tisku. 

Pokud se zaměříme přímo na poměr zpráv senzačních (včetně literatury a 

volného času, ale bez lokálních) ku zprávám politickým, můžeme je srovnat s údaji, 

které vyzkoumal Gerald J. Baldasty na základě důkladné analýzy amerického tisku. 

Podle jeho výpočtů měly americké noviny na začátku třicátých let 19. století v době 

vzniku penny pressu poměr senzací a politiky 0,4 (v metropolích) či 0,2 (v menších 

městech). To se do devadesátých let výrazně proměnilo a v metropolitních 

senzačních novinách převýšilo místo věnované senzačně orientovaným článků 3,3 

krát místo věnované zprávám politickým. Mimo metropole, ve větších 

venkovských městech se dostal tento poměr na 0,8 a v malých na 1,1. (Baldasty, 

1992, s. 123, 124) 

 

Tabulka 18: Poměr místa věnovaného senzacím, lokálním zprávám a volnému času ku 
místu věnovanému politickým zprávám 

 Ill. kurýr Čes. slovo Právo lidu N. politika Hlas nár. Nár. Listy 

1898 1,8 - 0,2 1,4 0,4 0,7 

1908 1,1 0,5 0,8 2,0 1,1 0,8 

 

V senzačnosti se pražské noviny nevyrovnaly americkým yellow press, u 

kterých se již plně prosadily inovace nového žurnalismu13, ale překonaly alespoň 

americká provinční velkoměsta. Těm plně odpovídal poměr senzací a politiky 

seriózních měšťanských novin i Práva lidu. Pokles u Illustrovaného kurýra jde na 

úkor obsáhlého parlamentního zpravodajství, zaměřeného na střety a souboje, 

které zůstalo zařazené do kategorie politických zpráv. Nebylo možné jasně odlišit, 

kdy považovat důvod informování o parlamentním jednání jako senzaci a kdy jako 

projev běžného dobového parlamentního života. 

 

                                                         
13 O novém žurnalismu, žlutém žurnalismu a vývoji populárních novin ve Spojených státech vůbec 
je podrobněji pojednáno v kapitole Vznik a vývoj masového populárního tisku na straně 140. 
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V následující části se zaměřím detailněji přímo na obsah novinových článků, 

jak byl zachycen v kvantitativní analýze14. V tabulce na následující straně uvádím 

zjednodušené kategorie. Na některé z nich, významné pro mé srovnání, se opět 

podíváme blíže. Ze studovaných kategorií je možné vyčlenit několik skupin, 

vyskytujících se s odlišnou frekvencí v různých typech deníků, podle výše 

načrtnuté typologie. 

Tabulka 19: Četnost článků podle témat 

 
Ill. Kurýr 

České 
Slovo 

Právo Lidu 
Národní 
Politika 

Hlas národa 
Národní 

listy 

v procentech 1898 1908 1908 1898 1908 1898 1908 1898 1908 1898 1908 

měšťani 8 6 1 0 0 5 5 3 6 4 4 

umělci 1 2 2 0 0 0 1 0 2 1 1 

politici, vojevůdci 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

dvůr, šlechta, církev 2 4 0 0 0 2 2 2 1 1 0 

spolky, dobročinnost 10 7 2 1 3 21 12 11 5 4 7 

slavnosti, divadla, 
 atrakce 

0 3 0 0 0 1 1 1 2 1 

6 3 3 2 4 5 9 7 8 8 
 

6 6 3 2 4 6 10 8 10 9 8 

telegramy 17 12 17 14 15 14 13 19 18 19 21 

parlament, politika 9 21 9 9 9 11 10 15 14 16 13 

komentáře 1 1 2 3 0 1 0 1 0 2 
 

1 1 2 3 0 1 0 1 0 2 1 

stranické 0 0 34 39 30 0 4 0 0 2 4 

hospodářství 3 1 1 1 7 5 5 12 9 11 10 

zajímavosti 8 2 4 1 2 3 2 1 3 2 4 

nehody, katastrofy, 
sebevraždy 

10 15 4 11 8 11 9 7 12 6 3 

zločiny, soudy 12 10 6 8 5 9 5 7 7 7 6 

vraždy 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

nepokoje, stávky 3 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 

sociální reportáže 1 1 11 6 2 1 1 0 0 1 0 

stavby, technika 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 
 

1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 

sport 1 1 0 0 5 0 12 0 0 0 6 

přednášky 3 2 1 2 1 3 4 3 3 5 2 

velké články 3 1 1 1 1 0 0 4 1 2 0 
 

                                                         
14 Podrobnosti o provedených kvantitativních analýzách jsou uvedeny v kapitole Metody na straně 
24. 
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 Jedinou kategorií, která má víceméně obdobnou distribuci ve všech 

dobových pražských denících jsou telegrafické a telefonické zprávy (zhruba mezi 

15 a 20 % zpráv), s o něco větší frekvencí u tisku výše postavených čtenářů 

(Národní listy a Hlas národa), ke kterým se v roce 1898 blížil i Kurýr (možná kvůli 

stejnému vydavateli, díky čemuž možná nemusel platit zvlášť za telegrafické 

zprávy) a České slovo, jehož redaktoři patrně kvůli finanční úspoře velkou část 

telegramů nahrazovali zprávami převzatými z jiného tisku (které jsem ovšem také 

zařadil do této kategorie).  

Hospodářské zprávy nejjednoznačněji oddělují tisk zaměřený na majetné 

čtenáře od ostatních deníků (a úzce korespondují například s finančními 

požadavky u sňatkové inzerce). Výjimku tvoří Právo lidu z roku 1908, u něhož lze 

pozorovat již výše zmíněnou snahu vzdělávat čtenáře i v národohospodářské 

problematice.  

 

Tabulka 20: Četnost článků o hospodářství, obecně politického zpravodajství a stranické 
agitace. 

 
Ill. Kurýr 

České 
Slovo 

Právo Lidu 
Národní 
Politika 

Hlas národa 
Národní 

listy 

v procentech 1898 1908 1908 1898 1908 1898 1908 1898 1908 1898 1908 

hospodářství 3 1 1 1 7 5 5 12 9 11 10 

přednášky 3 2 1 2 1 3 4 3 3 5 2 

slavnosti, divadla 
0 3 0 0 0 1 1 1 2 1 

6 3 3 2 4 5 9 7 8 8 
 

6 6 3 2 4 6 10 8 10 9 8 

spolky, dobročinnost 10 7 2 1 3 21 12 11 5 4 7 

sport 1 1 0 0 5 0 12 0 0 0 6 

sociální reportáže 1 1 11 6 2 1 1 0 0 1 0 

 

Podobně noviny pro měšťanské čtenářstvo, ovšem v tomto případě i pro 

jeho méně majetnou část, se ve zvýšené míře věnovaly informování o přednáškách 

(jejichž intenzity v měšťanském tisku kupodivu sociální demokraté nedosahovali) 

a o pořádaných slavnostech, divadelních představeních a jiných atrakcích. 

Typickým obsahem novin pro širší měšťanské vrstvy byl potom důraz na 

spolkovou činnost, na kterou se specializovala Národní politika. 
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Graf 13: Rozložení četnosti článků charakteristických pro "měšťanský tisk" 

 

Výraznou odlišností sociálně orientovaného tisku byl důraz na  informování 

o lidech na dně společenského žebříčku (kategorie sociální reportáže), které 

ostatní tisk vpodstatě ignoroval (11 respektive 6 procent vůči maximálně 2 

procentům v měšťanských denících). Na stránkách Kurýra se život lidí na spodní 

příčce společnosti objevoval pouze v souvislostech s policejními akcemi (šťáry a 

postrky) či s jiným nádechem senzačnosti. Nástup obliby sportu, který postupně 

asi nejvýrazněji propojil různé vrstvy, dokázala po přelomu století zachytit nejvíce 

redaktoři Národní politiky a o něco méně intenzivně i Národních listů a Práva lidu, 

zatímco do Kurýra se sportovní zpravodajství ve větší míře dostává až později. 

Národní politika také jako jediná měla pravidelnější Módní hlídku, ač v ní 

prezentovaný přístup je hodně tradicionalistický (ne-li mužský) „Je zle, 

mnohovážené čtenářky! Je zle! Marně jsme se tomu bránily. Tunika již zvítězila 

v Paříži na celé čáře.“ (Národní politika, 1. 3. 1908, s. 17) 

 

Další skupina rubrik od sebe odděluje na jedné straně skupinu novin 

zaměřených na politické zpravodajství (Národní listy, Hlas národa) a novin 

zaměřených buď na lokální události a senzace (Národní politika, Kurýr) nebo na 

stranickou agitaci a vzájemné stranické útoky (Právo lidu, České slovo), které pro 

ně byly podstatnější než obecné politické zpravodajství.  
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Tabulka 21: Četnost článků politických a stranických. 

 
Ill. Kurýr 

České 
Slovo 

Právo Lidu 
Národní 
Politika 

Hlas národa 
Národní 

listy 

v procentech 1898 1908 1908 1898 1908 1898 1908 1898 1908 1898 1908 

telegramy 17 12 17 14 15 14 13 19 18 19 21 

parlament, politika 9 21 9 9 9 11 10 15 14 16 13 

velké články 3 1 1 1 1 0 0 4 1 2 0 

stranické 0 0 34 39 30 0 4 0 0 2 4 

komentáře 1 1 2 3 0 1 0 1 0 2 1 

 

Kurýr z tohoto zdánlivě vystupuje v roce 1908, v němž v něm se 21 procent 

článků týkalo politického zpravodajství, ovšem, jak už jsem zmínil výše, kromě 

obsahového sloučení s Hlasem za tím stálo hlavně zaměření na senzační 

zpravodajství z parlamentu, kdy se v tomto roce poslanci Českého zemského 

sněmu i Říšské rady překonávali ve vzájemných verbálních i fyzických útocích a 

jiných výtržnostech.15 Vzhledem k úbytku telegramů je možné také uvažovat, že 

byla dána přednost článkům převzatým z Hlasu před přetiskováním telegramů. 
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Graf 14: Četnost politického zpravodajství v pražských deníkách 

Nejčetnějšími články v Kurýru oproti ostatním deníkům byly informace o 

zločinech, neštěstích a zajímavostech, které lze souhrnně označit jako senzace. A 

také osobní zpravodajství, kam patřil jednak utvářející se zájem o známé lidi, z 

prostředí uměleckého, dvorského i politického, k nimž se ovšem přidalo i důkladné 

                                                         
15 Případová studie o pojetí zpravodajství v Kurýru na podzim 1908 v kapitole Čepičky, balkánské 
typy, kostky cukru a Konsul Peter aneb podzim roku 1908 pohledem Pražského 
illustrovaného kurýra na straně 219. 
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informování o spoluobčanech, typické pro tehdejší středoevropský populární tisk. 

V těchto typech zpráv dosahoval Kurýr na dobovém novinovém trhu prvenství. 

Tabulka 22: Četnost a rozložení zpráv senzačních a osobních. 

 
Ill. Kurýr 

České 
Slovo 

Právo Lidu 
Národní 
Politika 

Hlas národa 
Národní 

listy 

v procentech 1898 1908 1908 1898 1908 1898 1908 1898 1908 1898 1908 

nehody, sebevraždy 10 15 4 11 8 11 9 7 12 6 4 

zločiny, soudy 12 10 6 8 5 9 5 7 7 7 6 

vraždy 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

nepokoje, stávky 3 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 

zajímavosti 8 2 4 1 2 3 2 1 3 2 3 

měšťani 8 6 1 0 0 5 5 3 6 4 4 

umělci 1 2 2 0 0 0 1 0 2 1 1 

politici, vojevůdci 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

dvůr, šlechta, církev 2 4 0 0 0 2 2 2 1 1 0 
 

Zatímco v informování o nehodách, katastrofách a sebevraždách se Kurýru 

blížily i ostatní deníky, ve zprávách o zločinech, jejich potrestání a nepokojích 

Kurýr dominoval. Svou specializaci na senzace ještě mnohonásobně umocňoval 

ilustracemi, kterým se budu věnovat později. Jak je vidět z této statistiky,  Národní 

politika  byla oproti Kurýru  mnohem méně senzační. Obdobně i v informování o 

spoluobčanech a zvláště o (z různých důvodů) významných občanech města a státu 

se intenzitě Kurýra přibližovaly ostatní měšťanské deníky, zatímco tyto 

socialistický tisk víceméně ignoroval. Analogický byl i zájem tradicionalističtěji 

naladěného tisku o významné osoby z kruhů šlechtických a církevních.  
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Graf 15: Graf četnosti článků v pražských denících podle hlavních kategorií 

 

Na přelomu století tedy existovala v Praze skupina politických deníků 

bohatšího měšťanstva, které se věnovaly méně přímé stranické agitaci a více 

zpravodajství ekonomickému a obecně politickému (Národní listy, Hlas národa), a 

skupina stranických orgánů socialisticky orientovaných čtenářů (Právo lidu, České 

slovo), zaměřená hlavně na stranický boj (30 až 40 procent článků). Od nich se 

lišila Národní politika, profilující se svým obsahem jako výrazně apolitický list, ač 

přesto během voleb podporovala Staročeskou stranu (viz 4 procenta stranických 

zpráv v březnu 1908 v době konání voleb do Zemského sněmu). Většinu jejího 

obsahu tvořila inzerce a zprávy spolkové spolu s i informacemi o možnostech 

organizované zábavy. Doménou Kurýra bylo senzační informování o zločinech, 

zajímavostech a významných lidech. Od nejčtenějšího deníku, Národní politiky, se 

lišil větším důrazem na politiku a menším na spolkovou činnost. Bylo by ho tedy 

opět možné umístit někde mezi noviny socialistických stran a maloburžoazní 

Národní politiku.  
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Tabulka 23: Četnost základních kategorií článků rozlišujících jednotlivé typy pražských 
deníků. 

 
Ill. Kurýr 

České 
Slovo 

Právo Lidu 
Národní 
Politika 

Hlas 
národa 

Národní 
listy 

v procentech 1898 1908 1908 1898 1908 1898 1908 1898 1908 1898 1908 

politické a ekonomické 32 35 28 25 32 30 28 50 42 48 44 

stranické a sociální 1 1 45 45 32 1 5 0 0 3 5 

senzační 35 32 17 23 20 26 18 18 24 17 15 

osobní 11 14 3 0 0 7 8 5 10 6 5 

 

V tabulce jsou zachyceny hlavní kategorie zpráv oddělující jednotlivé typy 

pražských deníků. Specifický je zdaleka nejčtenější deník Národní politika, který 

z uvedených kategorií nedominuje v žádné a k jeho úspěchu mezi čtenáři tak 

mohla přispět právě jeho univerzálnost, kdy čtenáři dostali skoro vše, ale nic 

v přílišné míře. Výjimkou byla pouze důkladná inzerce a po přelomu století také 

sport. 
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Graf 16: Rozložení četnosti hlavních kategorií zpráv 

 

 Zprávy je také možné analyzovat z geografického hlediska, tedy odkud která 

zpráva pocházela, které oblasti byly považovány pro čtenáře zajímavější či 

podstatnější a kam byla tedy směřována jejich pozornost. Stejně jako předchozí 

rubriky je i tato ovlivněna tím, co se zrovna v době, kterou jsem analyzoval 

v jednotlivých denících (březen 1898 a 1908) odehrávalo za události. Ale díky 
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tomu, že jsem ve všech novinách zkoumal stejné období, mohu srovnávat, v čem se 

zájem jednotlivých novin lišil. 

  

Tabulka 24: četnost zpráv v pražských denících podle lokality původu 

 
Ill. Kurýr 

Čes. 
Slovo 

Právo Lidu 
Národní 
Politika 

Hlas 
národa 

Národní 
listy 

v procentech 98 08 08 98 08 98 08 98 08 98 08 

Praha 48 26 38 33 34 51 39 44 32 30 37 

střední Čechy* 3 3 9 14 7 6 4 2 3 5 3 

Čechy* 10 23 20 23 16 13 12 14 18 15 13 

Morava 2 6 2 5 3 3 5 1 3 4 3 

Předlitavsko* 10 13 8 8 9 12 8 17 15 16 5 

Uhersko 2 5 3 2 5 2 5 4 8 5 6 

Německo 2 3 3 2 6 2 6 4 3 3 8 

Balkán 3 3 1 2 2 3 1 1 3 4 3 

Rusko 1 3 4 1 2 0 2 1 2 2 2 

Francie 3 4 2 2 4 2 4 3 3 4 5 

Spojené král. 2 2 1 1 2 2 4 2 2 3 3 

Itálie 3 2 1 2 1 2 2 3 1 3 2 

západní Evropa* 2 3 2 1 2 1 3 2 2 1 3 

USA 3 1 2 2 3 0 2 1 2 2 3 

Amerika* 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 

Asie 1 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 

Afrika 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

všeobecné 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

*uvedené kategorie jsou myšleny mimo území již uvedené nad nimi, tj. Čechy bez Prahy a 

středních Čech atd. 

 

Z tabulky je vidět, že pražský tisk přelomu století byl výrazně lokální, hlavní 

oblastí jeho zájmu byla Praha, po ní oblast Čech a na třetím místě celé Rakousko, 

hlavně tedy politika soustředěná do hlavního města, Vídně. Naopak sousedící 

samosprávné entity, jako Morava či Uhersko, vyvolávaly minimum pozornosti, 

nepřevyšující zájem o jiné evropské státy, z nichž nejčastějším objektem zpráv bylo 
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Německo (a po něm Francie). Protože v informování o jednotlivých zemích a 

kontinentech nejsou mezi deníky zřetelné rozdíly, zaměřím se na následující 

tabulku srovnávající četnost informací lokálních a globálních.  

 

Tabulka 25: Četnost zpráv podle lokality původu rozdělený na soustředná území 

 
Ill. Kurýr 

Čes. 
Slovo 

Právo Lidu 
Národní 
Politika 

Hlas 
národa 

Národní 
listy 

v procentech 98 08 08 98 08 98 08 98 08 98 08 

Praha 48 26 38 33 34 51 39 44 32 30 37 

České země bez 
Prahy 

15 32 31 42 26 22 21 17 24 24 16 

zbytek 
Rakouska-

Uherska 
12 18 11 10 14 14 13 21 23 21 14 

zbytek Evropy 16 20 14 11 19 12 22 16 16 20 26 

jiné kontinenty 7 5 5 4 6 0 5 2 5 7 8 

 

Patrný mírně ubývající zájem o lokální zprávy po přelomu století a naopak 

nárůst zpráv ze světa by se dal přičíst zvýšenému užívání telegrafických zpráv a 

tedy probíhajícímu procesu zmenšování světa. Ten je obzvlášť patrný u Národních 

listů, kterým ubyly zprávy z Čech i zbytku Předlitavska, ale zvýšila se pozornost o 

dění v ostatních evropských zemí. O lokální informace má největší zájem, alespoň 

v roce 1898, Kurýr a Národní politika. Zajímavý je výrazný pokles pražských zpráv 

u Kurýru i Hlasu v roce 1908. Může za ním stát větší podíl zpráv přejímaných 

z telegrafu či jiných novin a také omezení vlastní redaktorské práce v souvislosti 

s možným poklesem nákladu obou staročeských deníků. U Kurýra je v roce 1898 

také výrazný menší zájem o zprávy z Čech, místo nichž se více než o ostatní deníky 

věnuje zprávám z ostatních zemí, což odpovídá více přístupu středoevropského 

senzačního tisku16. Pokud uvážíme zájem Kurýra o senzace, stojí za tím patrně 

jejich přebírání ze světového senzačního tisku, zatímco přebírání z regionálních čili 

dobově venkovských tiskovin, tradičněji redigovaných, které také bylo běžné, 

zdaleka tolik senzačních zpráv nepřinášelo. Ovšem v roce 1908 naopak nastává 

                                                         
16 O tom více v kapitole Senzační masový tisk Předlitavska a následující od strany 157. 
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výrazný vzestup zpráv z české oblasti, proto bude lepší se mu věnovat podrobněji 

při rozboru samotného Kurýra.  

Zatímco u zpráv z českých zemí se mísí lokální události, politické zprávy, 

stranické a národnostní střety, mezi zprávami ze zbytku Rakouské monarchie 

převládají ty politické, z čehož vyplývá jejich větší četnost u měšťanských deníků a 

Kurýru, které se více specializovaly na politiku. Naopak u čtenářů méně politických 

listů stály události v monarchii mimo České země na okraji zájmu. Četnost zpráv 

z evropských zemí byla v roce 1908 velmi vyrovnaná, zatímco před deseti lety 

dosahovala obdobné četnosti pouze Národní politika, o kus níže byl Kurýr s Hlasem 

a nejmenší zájem o dění v evropských zemích projevovaly méně politicky založené 

noviny.  

 

Graf 17: Geografická distribuce zpráv v pražském tisku přelomu století 

 

Zbývající informace o podstatných rozdílech mezi jednotlivými deníky a o 

jejich zaměření na rozdílné čtenářské skupiny jsem získal přímo v jejich textech. 

Zatímco ostatní listy se snažili o přizpůsobení používaného jazyka a stylu 

současnějšímu jazyku, srozumitelnějšímu méně vzdělaným a méně pozorným 

čtenářům, jediné Národní listy si udržují velmi odlišný, silně šroubovaný a knižní 

jazyk s mnoha výraznými archaismy (tvary jako: Maďarův, týhodne, zejtra).  

Snaha lidovějších listů o živější, lidovější jazyk ovšem nedošla tak daleko 

jako v anglosaských zemích a jazyk novin zůstal vzdálený jazyku ulice, pokud 

zrovna redaktoři necitovali někoho z nižších vrstev. Ovšem rozdíl oproti Národním 
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listům je výrazný a zvlášť vynikne například při líčení nějaké senzační události 

v několika listech. Potom přes stále ještě knižní jazyk redaktorů Kurýra s dlouhými 

souvětími a složitě rozvitými přívlastky17 vynikne jejich schopnost vylíčit událost 

živě tak, aby byla schopna čtenáře vtáhnout do děje a nechat je ji spoluprožít. 

Knižní jazyk má možná souvislost s návykem čtenářů na emočně vypjaté scény 

v otiskované beletrii, který jim tak možná dokázal lépe zprostředkovat emoce a 

pocity způsobem, na který byly ze své četby zvyklí. Navíc redaktoři kvůli vybočení 

z tradičně těžkého stylu s oblibou zapojovali přímou řeč citátů. Redaktoři Národní 

politiky využívali lidovější jazyk při vyjádření averze vůči německým politikům 

(dokonalé blbství, kulturní exkrementy). 

Charakteristický pro předpokládané zájmy cílové skupinu Národních listů a 

jejich úroveň vzdělání je například i dlouhý vysvětlující dopis V. Flajšhanse 

v rubrice Zasláno (tj. placená inzerce), bránícího se nařčení, že v nějakém svém díle 

se dopustil omylu a ocitoval neexistující Husův výrok. (Národní listy, 1. 3. 1898, s. 

6). Podobně se proti kritikům bránil v Zasláno Národních listů i Alois Jirásek 

(Národní listy, 5. 3. 1908, s. 4). 

Opačnou pozici Práva lidu charakterizuje například odlišnost v pravidelně 

otiskovaných románech na pokračování, kdy narozdíl od ostatních deníků 

nabízejících čtenářům dobově oblíbené francouzské romány, které jen občas 

vystřídaly českou tvorbou (nejvíce ve sledovaných obdobích tak činil Kurýr), Právo 

lidu jim nabídlo novelu Maxima Gorkého. České slovo zase svou sociální 

uvědomělost dávalo najevo ironickým komentováním atentátu na perského šaha a 

další při této příležitosti zmíněné pomazané hlavy. (1. 3. 1908, s. 2) 

 

Závěr 

Jak vyplývá z analýz uvedených v tomto oddílu, na pražském novinovém 

trhu přelomu století lze deníky s větším nákladem rozdělit na tři hlavní kategorie. 

Do první patří deníky zaměřené na majetkově a sociálně nejvýše postavené 

skupiny, které by šlo zařadit převážně do měšťanské či středostavovské vrstvy, jak 

                                                         
17 Více k stylu vyvolávání emocionality u senzačních příběhů v Kurýru v kapitole Role 
senzacionalismu na straně 225. 
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vyplývá z inzerce (sňatkové i zboží a služeb) - Národní listy a Hlas národa. Jejich 

ideální čtenář v nich hledal důkladné zprávy o politických událostech a o 

hospodářské situaci. Zajímaly ho pravděpodobně také informace o důležitých 

občanech ve městě i v církevních a šlechtických kruzích. Potřebné pro něj byly i 

informace o pořádaných přednáškách, program divadel, koncertů a jiných atrakcí, 

stejně jako činnost mnoha druhů spolků. Místo přímé agitace dávali redaktoři 

těchto listů přednost objektivněji se tvářícím komentářům.  To vše tyto noviny 

svým čtenářům nabízely ve větší míře než ostatní tituly a při dlouholeté existenci 

těchto titulů lze předpokládat, že se vytvořila situace vzájemné obeznámenosti o 

tom, co jejich čtenáři v novinách hledají a co tyto listy čtenářům nabízejí, tedy 

nějaký konsensus mezi preferencemi čtenářů a vydavateli nabízeným obsahem. 

Také inzerenti v tomto tisku hledali majetnější čtenáře, čehož důsledkem bylo jak 

zaměření inzerce, tak její množství.  

Druhou kategorii tvoří deníky socialistických či dělnických stran, Právo lidu 

a České slovo. Čtenářům nabízeli většinou stranicky zaměření zprávy, ať už o 

činnosti strany vlastní či svých konkurentů a vzájemných střetů, které doplňovaly 

komentáře a sociální reportáže. O to méně obsahovaly zpráv o politice mimo 

stranický systém. V zájmu o senzace a lokální zprávy se po přelomu století 

přiblížily senzačním novinám. Neposkytovaly moc místa zpravodajství o dobových 

osobnostech společenského, politického ani kulturního života, spolkovou činnost 

mimo stranické struktury a o zábavné podniky. Vzhledem k jejich stoupajícímu 

nákladu lze předpokládat, že takovýto mix informací byl blízký požadavkům jejich 

čtenářů. Ze zaměření inzerce je lze hledat mezi aktivnějšími dělníky, drobnými 

řemeslníky, obchodníky a v případě Českého slova i nižšími úředníky.  

Mezi těmito dvěma skupinami se nacházel zdaleka nejprodávanější deník, 

Národní politika. S nejmenším důrazem na zprávy politické, se zájmem o lokální 

zpravodajství, senzace, zábavy a největším zaměřením na spolkovou činnost. Jádro 

její široce rozkročené čtenářské obce lze hledat mezi měšťanskými vrstvami, 

ovšem níže postavenými než u Národních listů, tedy takové, které by šlo označit za 

střední až nižší střední střídu či maloburžoazii, ač její celková čtenářská obec byla 

nejspíše mnohem širší, vzhledem k jejich ceně nejnižší na trhu a obsáhlé inzertní 

části i rozptylu spolků, o jejich činnosti Národní politika informovala.  



135 
 

V lecčems blízký Národní politice byl Pražský illustrovaný kurýr, jehož 

poznávacím znamením byly velké ilustrace a obsah zaměřený na senzace, zprávy o 

významných osobách a odpočinkový obsah typu beletrie a rébusů. S Národní 

politikou měl společný i zájem venkovských, v zemědělství působících čtenářů. 

Podle charakteru jeho inzerce lze jádro jeho čtenářské obce klást někam mezi 

měšťanskou nižší střední vrstvu a vrstvu dělnickou, kdy například 

v nejkonkrétnější sňatkové inzerci se střetává tradiční sňatková strategie 

dělnických kruhů se strategií živnostníků a obchodníků (důraz na majetek versus 

důležitost vzájemných sympatií). Od novin zaměřených na nižší vrstvy se Kurýr 

odlišoval větším důrazem na politické zpravodajství a možnosti organizovaného 

trávení volného času spolkovou činností či v zábavných podnicích. K novinám 

sociálně orientovaných stran se přibližoval spíše zaměřením inzerce, zatímco 

obsahem kromě svých specifik se blížil tisku měšťanskému.  

Lze ho proto považovat za deník, který lidem ze špiček nižších tříd nabízel 

modifikovanou verzi obsahu měšťanských listů. Tou modifikací byl 

senzacionalismus, který typicky měšťanským tématům jako politika a všeobecné 

informace o životě společenství dodal zajímavosti emoční naléhavostí, která 

zároveň mohla pomoci čtenářům chápat jejich význam jistou mytologizací, místo 

suchého podání zpráv jejich zarámováním do kategorií tragédie či komedie, 

zvýrazněním dobra a zla a podobným symbolickým rámováním. Což byly techniky 

občas využívané všemi deníky, ovšem Kurýrem zdaleka nejvýrazněji a nejčastěji. 

Typické čtenáře Kurýra je možné vnímat i jako jistou přechodovou vrstvu, 

s nejasným, nepevným společenským ukotvením,18 která se ekonomicky 

pohybovala na úrovni lépe vydělávajících kvalifikovaných dělníků a řemeslníků 

(jak je vidět z inzerce), ovšem vzhlížela k životu středních tříd, jak je vidět z obsahu 

Kurýra. Je třeba počítat také s tím, že nejúspěšnější období Kurýra s nejvyššími 

náklady a podílem na trhu spadá pravděpodobně do období před rozmachem 

dělnického tisku, který mu mohl část čtenářů převzít právě i svou obsahovou 

orientací na svět a zájmy této vrstvy čtenářů. O tom by svědčilo i to, že s propadem 

či snižováním podílu Kurýra na novinovém trhu (viz nejasné informace o 

nákladech) po přelomu století, sociálně orientované deníky přebírají vyšší podíl 

                                                         
18 Na což mě upozornil školitel Jiří Štaif. 
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senzačních a lokálních informací, typických pro Kurýr, tedy obsazují místo, ve 

kterém kolem roku 1898 dominoval Kurýr. 

O spojitosti čtenářů Kurýra se čtenáři národně orientovaného sociálního 

tisku a čtenáři měšťanského humoristického týdeníku (tedy na zábavu a národní 

satiru zaměřené součásti měšťanského tisku), svědčí zpráva z časopisu Sokol 

z roku 1912, ve které se uvádí, že sokolská Jednota v Praze – Staré Město jako 

jeden z aktů podpory své menšinové svěřenky, jednoty v Mostě, mimo placení 

nájmu za tělocvičnu zasílá do Mostu také tiskoviny České slovo, Kurýr a 

Humoristické listy. (Sokol, 1912, s. 321) 
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5. Populární tisk a jeho české varianty 

V následujícím oddílu se budu nejdříve věnovat historii a podobě tehdejšího 

světového senzačního tisku, následně vzájemné komparaci českých a 

středoevropských variant Pokusy o jeho napodobení v českých zemích svědčí o 

tom, že nestačilo osvědčený model masového tisku pouze převzít, ale bylo třeba ho 

patřičně přizpůsobit a nabídnout vhodnému publiku. Komparace Kurýra s jeho 

zahraničními vzory, zvláště se středoevropskými verzemi senzačních 

ilustrovaných deníků, poskytuje informace nejen o charakteristických specifických 

zájmech, potřebách, a zálibách čtenářů tohoto tisku v Praze potažmo českých 

zemích, ale i o situaci české společnosti na přelomu století. 

 

Vznik a vývoj masového populárního tisku 

Vznik masového tisku, stejně jako jeho další rozvoj, závisely na několika 

faktorech. Základní podmínkou byla možnost levného a rychlého tisku díky rozvoji 

papírenských a tiskařských technologií, stejně jako další technické inovace. Další 

podmínkou byl rozvoj gramotnosti a její rozšíření i do nejnižších tříd. Důležitým 

byl také rozvoj obchodu, který vedl nejen k proměnám v rozvrstvení společnosti a 

k nárůstu střední třídy, ale s rozvojem konzumní orientace společnosti vzrůstala 

důležitost reklamy. Posledním důležitým faktorem byla změna politické úlohy 

obyčejného člověka, který získal větší zájem o dění kolem sebe, a tedy důvod číst 

noviny.  

Vývoj tisku probíhal v opakujících se vlnách, jak je dobře vidět na příkladu 

Spojených států. Vždy, když nastala další vlna rozvoje populárního tisku, většinou 

daná technickými zlepšeními, začala senzacionalismem, než nové noviny vyzrály 

do větší serióznosti, stejně jako jejich nově získaní čtenáři. Stalo se tak opakovaně 

v dekádách následujících po letech 1620, 1833, 1890 a 1920. V prvních desetiletích 

devatenáctého století se o vydávání laciných novin pokoušelo ve Spojených Státech 

několik tiskařů, ale uspěl až Benjamin H. Day, který v roce 1833 zahájil svým New 

York Sunem éru levného tisku. Zaměřil se na lokální zpravodajství, zprávy o násilí a 

otřesných událostech, stejně jako na dojemné lidské příběhy. Většina zpráv byla 
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triviálních a prostořekých, ale vysoce čtivých. Hlavním lákadlem byla ovšem cena 

(jeden penny) a prodej na ulici, nikoliv na předplatné, jak bylo dosud zvykem. 

Masový náklad také umožnil velké příjmy z reklamy. Za půl roku Sun překonal 

dvojnásobným nákladem své rivaly. (Emery - Emery, 1992, s. 95, 97) 

V třicátých a čtyřicátých letech tak dochází k důležitému obratu, odklonu od 

stranicky zaměřených novin, sloužících zvláště k volební propagaci stranických 

kandidátů a k vytváření veřejného mínění, dotovaných svými vydavateli. Namísto 

nich přicházejí nové tituly vydávané primárně kvůli zisku. Za touto změnou vidí 

historici amerického tisku několik faktorů. Díky rozvoji vlakové sítě mohli 

kandidáti snadněji a rychleji cestovat přímo k voličům a preferovali tak osobní 

kontakt s voliči před novinovou kampaní. Zároveň stát přestal se skrytou 

podporou tiskáren politických novin a přestal jim automaticky podle stranického 

klíče zadávat tisk parlamentních a jiných tisků. Vydavatelé hledali nový příjem 

v reklamě, kvůli níž potřebovali víc čtenářů než jen straníky. Urbanizace zároveň 

vyvolala u čtenářů potřebu rozmanitějších informací než jen těch o politických a 

nové noviny nahrazovaly ústní šíření informací a nových významů způsobu života 

ve velkoměstech a při propojování jejich roztříštěného obyvatelstva. Městští 

Američané přestali být fascinováni politikou a více se zajímali o nové způsoby, jak 

trávit volný čas, o nové zábavy jakými byly baseball a divadla. (Baldasty, 1992, s. 

37-39) 

Klasické noviny té doby nabízely roční předplatné za 7 až 10 dolarů, což si 

kvalifikovaní dělníci nevydělali ani za týden, takže noviny byly jen pro bohaté a 

tedy převážně konzervativní čtenáře. Náklady byly nízké a nevyplatil se pouliční 

prodej. Naopak šestákový tisk (penny press), levnější a vydávaný v menším 

formátu, dokázal získat nové čtenáře, kteří dosud žádné noviny nečetli. Aby tyto 

obyčejné lidi přilákali, nabídli jim nový typ zpráv. Místo dosavadních informací o 

důležitých společenských, obchodních či politických událostech se v levném tisku 

objevovaly zprávy ze soudních síní, příběhy o poklescích, katastrofách a neštěstích, 

které lidé z ulice považovali za vzrušující, zábavné či hodné pozornosti. Raný 

šestákový tisk snižoval standardy, například Sun byl ochotný oslavovat pravdu, 

pokud to přinášelo zisk, ale ve skutečnosti skoro ztrojnásobil počet prodaných 
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výtisků, když přinesl slavnou reportáž o životě na Měsíci. (Emery - Emery, 1992, s. 

98) 

Ale masový tisk se také stal mluvčím pro rovnostářské ideály v politice, 

v ekonomice i sociálním životě díky své organizaci prodeje, nabídce reklamy, 

důrazu na zprávy, zásobování širokého čtenářstva a snižujícím se zájmu o politické 

úvodníky. Levný tisk se dostával k dělníkům, kteří čerstvě získali volební právo, a 

to s něčím zajímavějším, než s erudovaným míněním zaměřeným na hlavní 

události jako v tradičním tisku. Nově objevené publikum se zajímalo více o zprávy 

než o názory a jejich zájmy plnil penny press ve vysoce čtivé formě. Sun a množství 

jeho následovníků ukázaly, že zprávy jsou hodnotná komodita, když jsou podávané 

živou formou. Dalšími zájemci o masově vydávané noviny byli inzerenti, protože 

reklama v dosavadních nízkonákladových novinách neměla ideální efekt. Vysoké 

zisky z reklamy navíc umožňovaly vydavatelům expandovat a experimentovat 

s novými způsoby shromažďování zpráv i jejich prezentace. Protože se začalo 

prodávat na ulici, museli vydavatelé kvůli získání pozornosti zatraktivnit titulní 

stránky a používat čitelnější typy. (Tamtéž, s. 98, 99) 

Dayův úspěch rychle následovali další vydavatelé a tak masový tisk v 

několika letech dobyl celé Spojené státy. Nový typ novin nakonec začal být 

zajímavý i pro lidi z vyšších sociálních a ekonomických skupin, a také obyčejní lidé 

se literárně vzdělávali a začali požadovat lepší produkci. Deset let po objevení se 

masového tisku se mezi těmito levnými deníky určenými širokým vrstvám 

vynořily i respektované tituly nabízející seriózní informace zaměřené na politiku a 

ekonomiku i politické vůdcovství. Přerod masového tisku je možné ukázat na New 

York Tribune, založené Horacem Greeleym, který je považován za nejvlivnějšího 

šéfredaktora v historii amerického novinářství. New York Tribune založil, aby šířily 

ideje Whigů mezi obyčejnými lidmi. Jejich náklad dosahoval výše tamních 

nejprodávanějších novin, Sunu a Heraldu. Popularita Tribune vycházela 

z promyšlenější práce se čtenářem, Greeley přeměnil zaměření masového tisk 

z orientace na jednoduchý senzacionalismus na podporovatele tradiční kultury a 

povzbuzujících idejí, což se setkalo s úspěchem. (DeFleur - Ballová-Rokeachová, 

1996, s. 64-66, Emery - Emery, 1992, s. 102-105)  
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Tento tradovaný pohled se pokusil revidovat John C. Nerone ve studii The 

mythology of the Penny Press.  Podle něj nepředstavoval nástup penny pressu až 

takovou revoluci, protože hlavní změna novin - komercionalizace a politizace, 

probíhala už od americké revoluce a rozvoj penny pressu byl až jejím 

vyvrcholením, omezeným ovšem na oblast největších metropolí, zatímco 

regionální tisk se nadále držel tradičnějších způsobů žurnalistiky. Mnohé nové 

fenomény, přisuzované šestákovému tisku, platily pouze pro největší metropole, 

zvláště New York a na většině území Spojených států se tisk držel tradičnější 

podoby i funkce. Důležité je jeho tvrzení, že penny press ani tak výrazně nerozšířil 

čtenářskou obec, jak se běžně uvádí, protože titíž čtenáři před vznikem levného 

tisku čítávali týdeníky, které si jednou za týden mohli finančně dovolit a jejichž 

aktuální vydání zároveň mohlo delší dobu kolovat od čtenáře k čtenáři, než s 

dalším vydáním ztratilo aktuálnost. Nerone také upozorňuje na to, že levné deníky 

spolu s úspěchem cenu zase zvyšovaly a většinu jejich prodeje tvořilo předplatné, 

nikoliv prodej na ulici. Podobně se ani tak významně neměnil obsah zpráv od 

názorů k informování, stejně jako nepřibylo tak výrazně senzacionalismu. 

Vysokých nákladů dosáhlo jen několik titulů, stejně tak větší množství čtenářů z 

řad dělníků bylo asi jen záležitostí New Yorku podobně jako zájem o takzvané 

human interest stories - emočně podané příběhy o lidech a jejich osudech. Nerone 

místo prudké vydavatelské proměny nabízí obraz pozvolného společenského 

procesu změn, v jehož důsledku se proměňovaly i noviny a vznikl penny press. 

(Nerone, 1987, s. 384-396) Tento obraz postupného vývoje s existencí různých 

přechodových variant je podstatný i pro situaci v českých zemích. 

Jádrem diskuze je patrně úhel pohledu, z něhož autoři na situaci 

amerického tisku nahlížejí. Zatímco jedni vycházejí ze situace žurnalismu v New 

Yorku a dalších velkých městech hlavně východního pobřeží, Nerone naopak 

studoval situaci menších měst a převážně venkovských lokalit, jak v kritické 

odpovědi zdůrazňuje Donald Shaw (1987, s. 413) Ovšem radikální mnohonásobný 

vzrůst nákladů nového typu novin oproti tradičním listům stejně jako výrazné 

snížení ceny alespoň v metropolích znamenalo výraznou změnu a Neroneho 

poznatky tak hlavně upozorňují, jak je tento typ tisku úzce spjatý s velkoměstským 
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prostředím a jeho masou nových obyvatel zvolna začínajících s  konzumním 

způsobem života a obtížně přenositelný do méně urbanizovaných lokalit. 

 

Ve Francii se prvním deníkem, který dokázal rozšířit čtenářskou obec novin 

o nové skupiny čtenářů, byl Le Petit Journal vycházející od roku 1863. Již v roce 

1866 dosáhl stejného nákladu jako všechny ostatní pařížské listy dohromady, půl 

milionový náklad měl v roce 1869, do osmdesátých let překonal konkurenty 

čtyřnásobně vyšším nákladem a milion výtisků denně překročil v roce 1887. Stal se 

tak podle Jane Chapman prvním evropským populárním masovým deníkem. Jako 

první francouzské noviny přišel s prodejem jednotlivých čísel bez předplatného. 

Svého úspěchu dosáhl zkombinováním obsahu vyhrazeného dosud pro týdeníky 

včetně ženských magazínů s živějším, i když politicky opatrným tónem a stylem a 

důrazem na dojemné lidské příběhy, kriminalitu a romány na pokračování. Hlásil 

se k nestranické objektivitě, díky níž nemusel platit kauci povinnou pro politické 

tiskoviny a zároveň mohl cílit na širší, stranicky nerozlišenou čtenářskou obec. 

Díky vlakové síti se šířil i do nejzapadlejších vísek, a prodejci k vyvolávání 

využívali i houkačky a píšťalky. (Terdiman, 1985, s. 132, 133; Chapman, 2011) 

Ve Velké Británii rozvoji masového tisku bránil zákon o kolkovném, 

udržovaný konzervativci právě k zamezení rozšíření tisku mezi širší čtenářskou 

obec. Liberálům, kteří chtěli pomocí masového tisku šířit vzdělání a politické 

uvědomění mezi obyčejnými lidmi, se povedlo zdanění novin i reklamy radikálně 

snížit až v 50. letech. Poté se masový tisk rychle rozšířil i po britských ostrovech, a 

kromě deníků za jedno penny se objevily i půlpennyové tituly (zatímco v USA cena 

se vzrůstající úspěšností novin stoupala). V Británii do konce století nevznikl 

celonárodní tisk, takže v 70. letech a 80. letech, spolu s rozvojem a zlevněním 

telegrafu, nastala zlatá éra provinčního tisku s liberální převahou, zatímco 

londýnské noviny vycházely spíše pro střední a vyšší třídy. Vydávání novin začalo 

být s rozvojem techniky, komunikací, urbanizace a prosperity dosti atraktivním 

byznysem i ve Velké Británii. Existovaly přímo komerční tiskoviny, reklamní, 

senzační týdeníky atd. a na druhé straně čistě politické tituly, vydávané různými 

společnostmi, které prodělávaly ve velkém. V 70. a 80. letech komerční motivy 
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přibývaly a šlo o to, vyvinout takový typ, který by byl politicky použitelný a 

ekonomicky úspěšný. (Lee, 1976, s. 42-49, 75-76) 

 

Další rozvoj tisku šel ruku v ruce s rozvojem techniky - železnice, telegrafu a 

nových tiskařských strojů. Svět se tak propojil a zprávy se šířily dosud nebývalou 

rychlostí. Další vlna prudkého rozvoje nastala se vznikem takzvaného nového 

žurnalismu, na jehož vzniku se podílely vzájemně provázané sociální a ekonomické 

síly. Produkty industrializace a urbanizace hrály rozhodující roli při jeho vzniku. 

Koncem 19. století došlo ve Spojených státech k zintenzivnění vývoje - 

zdvojnásobila se populace a ztrojnásobil počet obyvatel ve městech. S tím se 

zečtyřnásobil počet deníků a počet denně prodaných kopií stoupl šestkrát. Prudce 

vzrůstající počet městských obyvatel se ekonomicky a kulturně sjednocoval a 

hledal v novinách příběhy ze svého městského života a své společné zájmy. Noviny 

označované jako nový žurnalismus byly levné, agresivní a snadno čitelné, věřily 

v zprávy jako hlavní povinnost novin, nezávislost šéfredaktora, výrazněji se braly 

za zájmy komunit, obracely se na masové publikum pomocí zlepšeného psaní, 

lepším vzhledem, užíváním titulků a ilustrací a popularizací obsahu. Růst počtu 

deníků táhl hlavně rozvoj večerníků, v roce 1890 jich byly v USA dvě třetiny. To 

bylo způsobeno jednak změnou čtenářských návyků městské populace, kdy ženy, 

na které se obracely reklamy obchodních domů, upřednostňovaly odpoledne 

doručované noviny, v nichž se také mohly objevit čerstvé události z toho samého 

dne. Některé deníky vydávaly večerník pod stejným jménem, jiné pod odlišným. 

(Emery - Emery, 1992, s. 156-161) 

Nový žurnalismus se rychle stal běžně užívaným termínem pro 

charakteristický vývoj novinářství od 80. let 19. století. Lze ho popsat jako směs 

žurnalistických a typografických prostředků, které dohromady konstituovaly nový 

styl žurnalismu, styl který reflektoval měnící se vztah mezi novinami a jejich 

čtenáři. Nejnápadnějším rysem byly typografické inovace, díky nimž byly noviny 

čitelnější, odstavce kratší, nadpisy přes celou šíři strany informativnější a 

obsahovaly i více ilustrací. Nešlo o prudký zlom ve vývoji jako po roce 1914, přesto 

byl vzhled novin v padesátých a devadesátých let 19. století velmi rozdílný. 
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Novinářskými inovacemi byly parlamentní skicy a interview vycházející ze 

vzrůstajícího zájmu o zprávy a upadajícího o komentáře a názory. Souviselo to i se 

zlevněním telegrafů, což ale vedlo k jistému zhoršení zvláště u zahraničních a 

telegrafických zpráv, které byly co nejkratší, bez kontextu a vysvětlení. Místo nich 

se novináři zaměřili na dojemné lidské příběhy, museli se naučit rychlému 

porozumění malým emocím a schopnosti o nich psát. Tedy méně politiky a více 

senzací a sportu, což bylo dosud spíše náplní nedělníků. Zájem o sport byla hlavně 

anglická specialita, spojená se sázkařskými zprávami. (Noviny, které je odmítaly 

z morálních důvodů tisknout, rychle zanikaly.)  (Lee, 1976, s. 120-127) 

Vznik nového žurnalismu je spojen se jménem Josepha Pulitzera, který ho 

rozvíjel nejdříve v Saint-Louissském Post-Dispatchi od roku 1878 a pokračoval v 

New York Worldu, který koupil v roce 1883. Jeho noviny byly sice plné příběhů 

vražd, hříchu a sexu, senzací ohledně násilí, lynčů a dramatických úmrtí, které se 

Pulitzerovi hodily jako záležitosti, o kterých se mluví (jeho definice zprávy). 

Podobně obsahovaly i skandální drby z bohatých rodin, zprávy plné přehánění, 

polopravd a humoru, stejně jako většina novin té doby. Ovšem v komentářích a 

úvodnících bojoval za pokrok a reformy, proti korupci, demagogii a 

nespravedlnostem. V New York Worldu se zastával hlavně imigrantů, pracujících a 

chudých. Dosáhl úspěchu, protože rozeznal hlavní charakteristiky svého 

potenciálního čtenářstva. Zaměřil se na přistěhovalce a děti přistěhovalců, kterých 

bylo v New Yorku až čtyři pětiny a vycítil u nich zájem o efektivní zábavu i 

pokrokové vedení. Pochopil, že dojemné lidské příběhy a senzační zprávy jsou 

potřebné k dosažení vysokého nákladu a ten zas k vytvoření veřejného mínění 

propagovaného v úvodnících a komentářích. (Emery - Emery, 1992, s. 170-175) 

V metropolitních novinách z třicátých let 19. století převládaly ještě  

politické zprávy nad senzacemi (jako kriminalita, soudy, nehody, společnost a 

volný čas) - v poměru 50 ku 20 procentům, zatímco deníky z konce století tento 

poměr skoro obrátily - 10 ku 40 procentům (ovšem z doby před občanskou válkou 

stále přežívaly i noviny starého typu, které si udržely poměr zpráv a senzací na 20 

ku 30 procentům). Rozvíjel se hlavně prostor věnovaný volnočasovým aktivitám, 

recenze na knihy, informace o divadelních a hudebních představeních, protože čím 

dál více lidí získávalo volný čas i volné peníze, které za jeho zábavnější strávení 
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mohli utratit. V devadesátých letech se také důležitým cílem novin staly ženy, které 

rozhodovaly o nákupu většiny zboží, a vydavatelé tak potřebovali nabídnout 

inzerentům rodinné, hlavně ženské publikum. S tím souvisel i rozvoj odpoledních 

či večerních vydání, které muž narozdíl od ranních, přečtených cestou do práce, 

přivezl při návratu domů a předal je zbytku rodiny. (Baldasty, 1992, s. 117, 123, 

124, 134) 

Mezi roky 1880 a 1900 se rozvíjela představa objektivity zpravodajství. Aby 

vydavatelé vydělávali na reklamě, chtěli získat co největší podíl mezi vzrůstající 

čtenářskou obcí, a aby si své čtenáře různorodých zájmů nepopudili, začali se 

snažit o vyváženost. Zavedli proto více organizovaný, méně osobní styl psaní, 

později standardizovaný jako „inverted pyramide“ styl, který se prosadil díky 

tiskovým agenturám, které dodávaly zprávy novinám všech politických a 

zájmových zaměření, stejně jako díky tlaku na jasnost a krátkost kvůli cenám 

telegrafu. (Emery - Emery, 1992, s. 178) 

Na přelomu století došlo k dalšímu rozvoji masového tisku způsobenému 

technickými vynálezy a zlepšeními. Linotyp zrychlil tisk, stereotyp umožnil ještě 

rychlejší tisk a rozbití monotónních sloupců obrázky, reklamami a titulky. V 90. 

letech se objevil i barevný tisk a hned se začal v USA naplno používat. Na desetinu 

díky chemické výrobě zlevnil i novinový papír. Velká poptávka byla po obrázcích, 

které se tiskly pomocí dřevotisku, případně ženské magazíny na ocelovou desku (a 

ručně se dobarvovaly), později se ujala zinková deska a fotografie se přímo 

přetiskovaly na dřevěnou nebo zinkovou desku, odkud je ilustrátoři snadno 

přeryli. V 80. letech se rychle rozmohly perokresby, takže roku 1891 na tisíc 

kreslířů kreslilo pro 5000 amerických novin a časopisů, což zaniklo až s úspěšným 

zvládnutím tisku polotónů (od 1897 New York Tribune), který umožňoval 

přetiskovat fotografie přímo. (Tamtéž, s. 187-190) 

Tyto inovace umožnily ve Spojených Státech vznik takzvaného žlutého 

žurnalismu. (Který se do Británie se před první světovou válkou nedostal.) 

Finanční stabilita novin záležela na získávání stále nových a nových čtenářů, aby 

nakladatelé mohli více vydělávat na reklamě. V čase deprese 90. let tak ubývající 

kupující novin museli být rychle nahrazováni novými, takže šéfredaktoři ještě dále 
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popularizovali svůj produkt ještě většími titulky, více čtivými příběhy a zprávami. 

Obrázky a barvy daly novinám novou tvář, ale mnozí toho využili k další vlně 

senzacionalismu. Používali stejné způsoby jako kdysi, ale s novými technikami to 

vypadalo ještě lákavěji. Šlo vpodstatě o stejnou změnu pojetí novin jako u nového 

žurnalismu. Místo přísunu takzvaných objektivních zpráv vydavatelé zásobili 

čtenáře křiklavým, senzacemilovným, bezstarostným žurnalismem. „This turned 

the high drama of life into a cheap melodrama.“ A místo efektivního vedení nabídli 

únikovou cestu do světa hříchu, sexu, násilí a fantazie bohatství. (Tamtéž, s. 191) 

Mezi Pulitzerem a Williamem Randolphem Hearstem vydávajícím v New 

Yorku Sunday World nastala takzvaná válka žlutého žurnalismu. (Žlutý 

žurnalismus získal své jméno podle vysoce populární komiksové postavičky Yellow 

Kida, o kterou tyto deníky nevybíravě soupeřily.) Po potopení křižníku Maine jejich 

vzájemná rivalita pomáhala senzačními manipulativními zprávami rozdmýchat 

v USA válečné nálady. Po Americko-španělské válce, na jejíž pokrytí americké 

deníky investovaly obří částky, trvalo ještě dalších 10 let, než se vlna 

senzacionalismu uklidnila a novináři se začali koncentrovat na rozumnější užívání 

titulků, obrázků a barevného tisku. Další vlna senzacionalismu se objevila až ve 20. 

letech dvacátého století s příchodem tabloidů (klasických bulvárních deníků). 

(Emery - Emery, 1992, s. 196-204) 

 

Populární tisk ve střední Evropě 

Nové možnosti vydavatelského podnikání i příležitosti k získání vlivu byly 

samozřejmě sledovány také ve střední Evropě a vydavatelé zaměřovali svou 

pozornost na prudký rozvoj nového typu tisku v anglosaských zemích a ve Francii 

a inspirovali se tamními žurnalistickými inovacemi. Souhrnně lze říci, že 

charakteristickými rysy nového typu tisku byla levná cena, která měla umožnit co 

největší dostupnost, s ní související obrat k inzerci jako hlavnímu zdroji příjmu a 

obsah zaměřený raději na senzační a lokální informace, doplněný o náplň 

věnovaný zábavě. Hlavními informacemi se tak místo politických zpráv stávaly 

reportáže z dobových velkolepých událostí, jakými byly války, revoluce, 

korunovace a jiné slavnosti atp. Ty doplňovaly humorné události a humor vůbec, 
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rady a odpovědi čtenářům, šachy, rébusy a divadelní zpravodajství. Hlavní 

přitažlivost ale měly povídky a romány na pokračování, které se často dostaly na 

první stranu. Nový byl i obsah přizpůsobený čtenářkám jako recepty a návody na 

šití, krásu a módu. Tento mix byl záhy úspěšně doplněn ilustracemi. Jejich 

oblíbeným námětem byly násilné události, krev, očekávání útoku či jiná napětí, 

která díky svému umístění na titulní straně měly nalákat kupce. (Anderson, 1991, 

s. 86-102) S rozvojem masového sportu se k typickému obsahu přidávají i stránky 

věnované sportovním událostem, sázkám a různým pokusům o rekordní výkony.  

Ve způsobu prodeje dominoval prodej jednotlivých čísel nad předplatným, 

ač i to bylo propagováno různými spotřebitelskými soutěžemi. Náklad zvyšovaly i 

různé soutěže krásy a jiná hlasování, kdy zvědavost čtenářů na vývoj soutěže a její 

výsledky pomohly udržovat náklad dočasně zvýšený až o 25 procent. Mohlo jít o 

hlasování o nejoblíbenějšího požárníka či cenu o nejchytřejšího studenta, ve které 

se hlasovalo vystřiženým kupónem (někteří adepti na nejchytřejšího studenta 

kradli lidem v tramvaji noviny a vraceli jim je bez kupónu). (Baldasty, 1992, s. 135, 

136) 

Ekonomický i společenský vývoj ve střední Evropě zůstával v 19. století  

oproti nejvyspělejším zemím opožděn, a proto se sem i zmíněné žurnalistické 

inovace dostávaly s charakteristickým zpožděním, nebo v modifikované, v lecčems 

omezené formě. První deník vyhovující této charakteristice, o němž lze uvažovat 

jako o zástupci populárního denního tisku, začal vycházet v roce 1876 ve Vídni. 

Nejdříve se ale budu věnovat německému tisku, který je lépe zpracován v odborné 

literatuře.  

 

Tradiční seriózní tisk se specializoval na informace ze vzdálených a tudíž 

čtenářům nedostupných míst, ať už geograficky, nebo společensky (vysoká 

politika). Na lokální zprávy, které nahrazovaly do té doby fungující ústní šíření 

informací, se německé noviny začaly zaměřovat po polovině století. Až v poslední 

třetině 19. století se v Německu začali lidé ve velkém stěhovat z venkova do měst, 

s čímž souvisel rozvoj General-Anzeigerů, listů zaměřených na drobnou řádkovou 

inzerci (jejichž roli v Čechách částečně plnila Národní politika). Čtenáře přilákaly 
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lokálními zprávami a informacemi spojenými s obsáhlou inzercí spíš než 

důvtipnými komentáři, vysokou politikou a propracovanými fejetóny. Rozsáhlá 

inzertní část umožňovala také srazit cenu. S městským tiskem začal August Scherl 

v roce 1883, když zahájil vydávání Berliner Lokal-Anzeigeru, „centrálního orgánu 

pro říšské hlavní město“, inspirován francouzským a americkým tiskem. Vsadil na 

nízkou cenu a vynechal vše, co by mohlo čtenáře obtěžovat – žádné politické 

mínění či ovlivňování, žádné zaměření na určitou sociální skupinu, málo velké 

politiky a mezinárodních zpráv, žádný politický úvodník a žádná snaha kulturně 

vychovávat. Scherl se stal prvním německým vydavatelem novin, který bral 

čtenáře jako nepolitické konzumenty. Berlín jeho novin byl městem orientovaným 

na konsum, nestranický a inkluzivní. (Fritzche, 1996, s. 72, 73) 

Spolu s dalšími inovacemi se tak dostal nový žurnalismus ze Spojených 

států přes Velkou Británii a Francii do Německa. Zaměřením na lokální zprávy 

začaly noviny psát to, co městské čtenáře zajímalo a čím se jím noviny staly 

užitečnými. Novým městským obyvatelům ukazovaly různé způsoby jak ve 

velkoměstě přežít a uspět v senzačních příbězích na první stránce upozorňovaly 

čtenáře na nebezpečí, která jim ve velkoměstském prostředí mohou hrozit. Již roku 

1889 měl Lokal-Anzeiger nejvyšší náklad mezi berlínskými novinami - 123 tisíc a 

prodával se hlavně na ulicích, v kioscích i kolportáží. Scherlovy noviny byly sice 

čistě bez názoru, bez tváře, bez poučování, ale postupně začaly nabývat lehce 

konzervativní, procísařský postoj a více se zaměřily na zprávy ze dvora. (Tamtéž s. 

73, 74) 

Toho využil Leopold Ullstein a začal vydávat v roce 1898 lidovější Berliner 

Morgenpost. Zavedl týdenní předplatné, odpovídající periodě dělnických výplat. 

List byl levicově orientovaný, zastával se malých lidí proti pruským autoritám a 

dělnící, i ti organizovaní v sociální demokracii, ho četli raději než stranické 

Vorwärts. Dalšími čtenáři byli obchodníci, živnostníci, úředníci a rentiéři. V jednom 

průzkumu se sice za dělníky označilo pouhé procento čtenářů, ale je třeba počítat 

s tím, že ti se asi podobně jako u nás za ně neradi sami označovali. Morgenpost také 

přišel s titulními ilustracemi, ovšem žádný berlínský deník nezačal až do dvacátých 

let s pravidelným otiskováním fotografií. Po osmi měsících od prvního vydání 

dosáhl Morgenpost sto tisíce předplatitelů, na přelomu století dvou set a překonal 
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Lokal-Anzeiger. Roku 1913 měl Morgenpost náklad 390.000, Lokal-Anzeiger 

250.000 a jejich třetí konkurent, Berliner Tageblatt, 220.000 výtisků. Ostatní 

deníky byly pod 100 tisíc a sociálně demokratický Vorwärts dosahoval nákladu jen 

50 tisíc. (Tamtéž, s. 74-78) Což je důležitá informace pro porovnání se situací 

v mnohem menší Praze, kdy ve stejném roce 1913 hned za nejprodávanější 

Národní politikou s nákladem 150.000, stojí Právo lidu s nákladem 60.000. 

Potvrzuje to mnohem pevnější pozici stranického tisku a je s tím nutno počítat 

v dalších úvahách o pražském deníkovém trhu a o lidových čtenářích. 

Morgenpost tak odhadem četla každá druhá až třetí berlínská rodina. 

Zároveň klesal počet lidí, kteří četli jen jeden výtisk novin, ve velkém Berlíně s 3,5 

miliony obyvatel bylo 1 milion předplatitelů deníků. Už na počátku století byly v 

Berlíně noviny každodenní součástí dělnických obydlí, ač zprávy o životě opravdu 

chudých byly i před první světovou válkou zprávami o jiném Berlíně. (Tamtéž, s. 

50) S další inovací přišel Ullstein v roce 1904, kdy začal vydávat první německé 

opravdové bulvární noviny, B.Z. am Mittag, prodávané pouze na ulicích. 

Obsahovaly hodně sportu a chudí dělníci si ho kupovali alespoň v pondělí, kdy 

v něm byly otištěny důležité víkendové výsledky. B.Z. dosáhl do války náklad 125 

tisíc a jako pravé masové noviny byl čten a kupován napříč všemi třídami. (Tamtéž, 

s. 80) Přes polovinu obsahu berlínských deníků zabírala inzerce. Její množství 

rapidně narůstalo, jak rostla produkce zboží, jeho pestrost i dostupnost a bylo 

nutné vyvolávat potřebu jeho nákupu. Reklamy na luxusní věci, dekorativní zboží a 

oblečení vytlačily reklamy na knihy, které převládaly v půlce století. (Tamtéž, s. 

140-142) 

 

První obrázkový deník se ve Vídni objevil v roce 1876, kdy na denní 

periodicitu přešel Illustrirtes Wiener Extrablatt založený již od roku 1873 

Ottokarem Franzem Ebersbergem a Franzem Josefem Singerem, od počátku 

s velkou titulní ilustrací a alespoň jedním menším obrázkem uvnitř čísla. Singer 

s Ebersbergem tak nejspíše přišli s tímto konceptem, doplněním levných lidových 

novin o velké ilustrace, které byly dosud hájemstvím dražších týdeníků, nezávisle 

na prvním americkém ilustrovaném deníku The Daily Graphic z New Yorku z roku 
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1873. Vídeň se tak pravděpodobně stala prvním místem mimo Spojené státy, kde 

začaly ilustrované deníky vycházet. Ve Francii začal mít La Petit Journal týdenní 

ilustrovanou přílohu až od roku 1884 a ve Velké Británii se první ilustrovaný deník 

objevuje v roce 1889 (taktéž The Daily Graphic). Francouzské a americké noviny 

ale již v 90. letech přicházejí s barevnými ilustracemi. Také v Berlíně Lokal-

Anzeiger má jen drobné obrázky uvnitř čísla a s titulními ilustracemi přichází až 

Berliner Morgenpost v roce 1898, které ovšem neměl každý den. Naopak 

vydavatelé rakouských senzačních deníků se snažili Wiener Extrablatt 

napodobovat a nabízeli pravidelné titulní ilustrace. K jejich pražským a 

krakovským zástupcům se ještě dostanu.  

Podobně jako ostatní již zmíněné tituly populárních deníků i Wiener 

Extrablatt přesáhl svým nákladem ostatní vídeňské deníky a udržoval si nejvyšší 

náklad až do poloviny 90. let, kdy se ho výší nákladu dohnaly další levné 

neilustrované senzační deníky, Neues Wiener Tagblatt a Neues Wiener Journal. 

Teprve po nich se výší nákladu nacházela tradičně seriózní Neue Freie Presse. Než 

se dostanu k nástupu nového typu senzačních novin, je třeba nejprve stručně 

uvést, jaká omezení rozvoji politického tisku do přelomu století kladla Rakouská 

monarchie. 

Politický tisk patřil nerozlučně k rozvoji politického života v 60. letech 19. 

století. Doboví pozorovatelé vyjmenovávali jako hlavní omezení kladená vládou 

rozvoji tisku konfiskace, propadnutí kaucí, uvěznění, novinové kolky, daň 

z inzerátů, pozastavení novin a celkový útisk. Výše kauce byla odvozena od 

velikosti místa, v němž noviny vycházely a platila pro všechny časopisy vycházející 

častěji než dvakrát měsíčně, které se zabývaly denním zpravodajstvím nebo 

časovými otázkami politickými, sociálními či náboženskými. Zrušena byla v roce 

1894. Zákazy článků a konfiskace se daly obejít tím, že inkriminované pasáže 

vadící cenzuře přečetl některý z poslanců v interpelaci a článek pak mohl být 

otisknut jako parlamentní řeč, kterou cenzura nemohla omezovat. Daň z inzerátu 

byla zrušena na konci roku 1899, do té doby se obcházela pomocí inzertních 

kanceláří, které nasbíraly malé inzeráty a otiskly je jako jeden velký. Novinový 

kolek byl zaveden už v roce 1858 ve výši 1 krejcar za každé tu i cizozemské 

politické noviny vycházející týdně či častěji, s výjimkou zahraničních titulů starších 
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půl roku, úředních novin a povinných výtisků pro úřady a knihovny. Účelem kolku 

nebyl ani tak fiskální zisk, ale jejich zdražení natolik, aby si je chudší vrstvy 

nemohly kupovat. Pokud byl zaplacen kolek u denního listu, jeho večerní a zvláštní 

vydání byla od něj osvobozena. Večerní vydání tak byla cenově dostupná a tudíž 

prodávanější. Další možností, využívanou například sociálními demokraty, bylo 

vydávat dva čtrnáctideníky místo jednoho týdeníku. Kolky jako poslední velká 

finanční překážka šíření tisku byly zrušeny na koci roku 1899. Ovšem většina 

novin přesto nezlevnila a odůvodnila to zvyšujícími se finančními náklady. Zrušení 

kolku tak více využili noví vydavatelé. (Walter, 1994, s. 12-15) 

Hned 2. 1. 1900 začal ve Vídni vycházet Illustrierte Kronen-Zeitung, jemuž 

vydavatel Gustav Davis dal do názvu cenu jeho měsíčního předplatného, jednu 

Korunu. To dokládá, že i typ novin odpovídající svým charakterem a obsahem 

bulvárním novinám, zůstával v Předlitavsku závislý na prodeji v předplatném. 

Jedním z důvodů byl často obcházený zákaz kolportáže, který bránil zvyšování 

nákladů, protože prodej na předplatné zdražovala pošta a množství pouličních 

trafikantů bylo omezené licencemi. Ač pravidelně trestán, tento zákaz byl často 

porušován a podle dobových zmínek se zdá, že u denního tisku částečně tolerován, 

a to včetně prodeje úředních novin. (Dorčáková, 2010, s. 41-43; Walter 1994, s. 16) 

Zákazu či omezení kolportáže lze také přičíst oblibu velkých titulních obrázků, 

nezvyklou jinde po světě, kde na přednosti čísla upozorňovalo vyvolávání 

kamelotů, zatímco se rakouský senzační tisk musel soustředit na lákavou a zdaleka 

viditelnou titulní ilustraci vystavenou za výlohou trafiky nebo krámku s tiskem, 

okolo které se scházeli lidi a rokovali, jak popisují už zmíněné ukázky.  

Kronen-Zeitung podobně jako v Berlíně Morgenpost představoval ještě 

senzačnější a masovější variantu než předchozí městské noviny. Svou formou 

předznamenávaly poválečné noviny typu klasického bulváru (tabloids), malý 

formát, grafická úprava radikálně se odlišující od sáhodlouhých uniformních 

sloupců jak seriózního tisku, tak staršího typu populárního tisku představovaného 

Illustrirtes Wiener Extrablattem. Také díky omezení délky textu na minimum a 

množství obrázků se stal Kronen-Zeitung dostupný i čtenářům méně navyklým na 

čtení. Charakteristická byla i nízká cena, ještě větší zaměření na zločiny, nehody a 

zábavu i odsunutí politických zpráv na samý okraj zájmu. Jeho redaktor Lipschitz 



151 
 

charakterizoval redakční strategii „Sind wir gescheit, bleiben wir blöd.“ (Walter 

1994, s. 137) Kurt Paupié1 popisuje orientaci Wiener Extrablattu jako levě liberální 

zatímco Illustrierte Kronen-Zeitung jako nepolitický. (Paupié, 1994, Band I, s. 166)  

Kronen-Zeitung svým nákladem rychle přeskočil ostatní tituly a růst jeho 

nákladu nezastavil ani vznik Neue Zeitungu, který začal ve Vídni vydávat v roce 

1907 korutanský spolek svatého Josefa jako protiváhu a zároveň věrnou kopii 

Kronen-Zeitungu. Malý formát charakterizující lidové proto-bulvární noviny a 

umožňující i nízkou cenu měl i Kleine Volkszeitung. Prodávaly se za 4 haléře, 

zatímco ostatní noviny většího formátu (patrně obdobného i těm pražským) za 8 

Haléřů, seriózní Die Zeit za 10 a Neue Freie Presse si mohly dokonce dovolit cenu 12 

Haléřů, i když jejich večerní vydání byla levnější, stejně jako v případě Národních 

listů, a kupovala se samostatně, zatímco prodejní model ostatních listů byl založen 

spíše na předplatném.  (Walter, 1994, s. 137) 

Jak je vidět v následující tabulce, s výjimkou Extrablattu, jehož úbytek 

čtenářů nastal už před přelomem století s nástupem neilustrovaného senzačního 

tisku (Neues Wiener Tagblatt, Neues Wiener Journal), rapidní nárůst nákladu 

obrázkových titulů neubral čtenáře ostatním deníkům, ty naopak svou čtenářskou 

obec také mírně navyšovaly a tak statisíce nových čtenářů muselo pocházet 

z vrstev, které se dosavadnímu čtení deníků vyhýbaly, kterým dosavadní listy 

nepřinášely nic, co by je mohlo zaujmout. Možná jediný titul, kterému mohly 

senzační noviny přebírat čtenáře, byl sociálně-demokratický Arbeiterzeitung, jehož 

náklad po rychlém nárůstu do roku 1908 začal stagnovat. 

 

                                                         
1 Edith Walter vyzdvihuje Paupiého charakteristiky jednotlivých novin vycházející z různých 
disertací, protože podle ní: „v charakteristikách už ho nikdo nepřekoná.“ (1994, s. 104) 
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Tabulka 26: Náklady vídeňského denního tisku podle inzertních katalogů  
(Dukes, 1894, 1909; Schalek, 1905, 1908, 1910, 1914; Haasenstein a Vogler, 1900) 

náklady v tisících 
všední den (neděle) 

1894 1900 1905 1908 1910 1913 

Illustrierte  
Kronen-Zeitung 

  70  180 
200 

(230) 

Neue Zeitung    50 150 125 

Illustrirtes Wiener 
Extrablatt 

50 40 
30 

(80) 
  

28 
(65) 

Neues Wiener Tagblatt 46,5  
64 

(93) 
  

81 
(138) 

Neues Wiener Journal 42  65 72 78 83 

Österreichische 
Volkszeitung 

 28 37 44 53 60 

Kleine Österreichische 
Volkszeitung 

 34  55 62 85 

Neue Freie Presse 45  55 65 68 68 

Arbeiterzeitung 22  28 62 54 58 

Die Zeit   35 35 35 35 

Deutsches Volksblatt   25  32 32 

Die Reichspost  7 4  25 25 

       
Dělnické listy   18 22 26 26 

Vídeňský denník    8 8 15 

 

Podle Edith Walter mělo mezi hlavní čtenáře převážně apolitického Kronen-

Zeitungu patřit služebnictvo a dělnictvo, na které cílil i Arbeiterzeitung. Zatímco 

měsíční předplatné Kronen-Zeitungu byla ona jedna Koruna, čtenář věrný sociálně-

demokratickému tisku musel měsíčně vydat 2,20 Koruny. Ovšem čtenáře mohly 

sociálním demokratům přebírat i křesťanskou-sociální tituly. Jako jeden z mála byl 

Kronen-Zeitung díky obřímu nákladu nezávislý jak na státních subvencích 

(maskovaných například jako inzerce ministerstev, třeba vlakových jízdních řádů), 

tak na subvencích z průmyslových kruhů. (1994, s. 96) Zatímco sociálně 

demokratický orgán měl stálé finanční problémy (zpočátku ho dokonce musela 

dotovat německá sociální demokracie) a začal otiskovat inzeráty velkých bank a 

přijímat od nich Pauschalien, pravidelné platby zajišťující firmám kromě 

pravidelného inzertního místa a zmínek v redakční části novin i to, že o nich takto 
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placené noviny nebudou psát negativně. Což byla v té době běžná a v oficiálních 

inzertních tarifech figurující praktika. (Tamtéž, s. 88) V souboji o čtenáře mezi 

dělnickým a senzačním tiskem pomohl až levicově radikální (a po válce 

komunistický), již vpodstatě bulvární Der Abend, který začal vycházet roku 1915. 

(Paupié, 1960, Band I, s. 177) 

Situaci na rakouském novinovém trhu, která do velké míry odpovídá i té 

pražské či české, shrnuje Edith Walter v závěru své práce věnované technickým, 

ekonomickým a právní podmínkám produkce denního tisku v habsburské 

metropoli. V porovnání se zahraničím představovali rakouští Němci malý trh. A 

zatímco ve Velké Británii i v Berlíně si lidé běžně kupovali několik deníků, 

v Rakousku se více četlo po kavárnách a domů si lidé předplatili maximálně jeden 

titul. Na venkově potom šlo jedno číslo z ruky do ruky. Zvláště proletariát, drobní 

obchodníci a venkované četli pouze jeden titul, který tak měl šanci více ovlivnit 

jejich pohled na svět. Jedním z důvodů menšího zájmu o tisk mohlo být i cena, 

kterou zvyšoval fakt, že vídeňské noviny měly významně větší rozsah než 

francouzské či anglické. Také kvůli tomu, že byly vydávány úřední noviny, 

neexistovaly jiné oficiální vládní dotace na tisk. (Walter, 1994, s. 189) 

 

Krakov byl mnohem menším městem než Vídeň i Praha, v roce 1915, po 

sjednocení s předměstími, dosáhl 183 tisíc obyvatel a byl tak pátým největším 

městem monarchie. Počet obyvatel Brna, pokud by se počítal v současných 

hranicích, by byl sice ještě vyšší, v roce 1900 by mělo 177 tisíc a v roce 1910 217 

tisíc obyvatel v oblasti takzvaného Velkého Brna (Růžková, 2006, s. 618), ale 

v Brně žádný masový tisk nevycházel. Což je signifikantní v porovnání se situací 

masového tisku v Praze a ve velikosti Brna podobném Krakově, ve kterém se 

objevilo hned několik obrázkových titulů, které se dokázaly vůči tradičnímu tisku 

výrazně prosadit. Speciálně tomuto typu krakovského tisku se věnoval Nathaniel 

Wood (2002ab, 2006, 2010).  

Na zrušení kolků zareagovali promptně i vydavatelé v Haliči. Ve Lvově se už 

v roce 1901 objevil Wiek Nowy, věrná nápodoba Kronen-Zeitungu, a v létě 1902 

začal v Krakově vycházet Kuryerek Krakowski (brzo přejmenován na Kuryer 
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Krakowski), s měsíčním předplatým také za jednu Korunu. Byl malého formátu, 

ilustrace přebíral většinou z cizího tisku (včetně pražského Kurýra). Podle svého 

vzoru se také stavěl ochráncem malých lidí narozdíl od velkého politického tisku a 

obracel se na maloburžoazní a dělnické čtenáře. Přesto jeho mix lokálních a 

senzačních zpráv mu nedokázal získat masovou čtenářskou obec a hned v roce 

1903 ho nahradily konkurenční Nowiny dla Wszytkich zahájené s vyšším 

počátečním kapitálem dosavadním vydavatelem literárních a dekadentních 

časopisů Ludwikem Szczepańskim. Určené pro čtenáře z nižších středních vrstev, 

také tyto noviny se hlásily k nezávislosti na politických stranách. Podobně jako 

Kuryer se prodávaly za 4 Haléře, později za 6. Podporovaly všeobecné rovné 

volební právo, po jeho dosažení v roce 1907 se mnohem více soustředily na 

politiku a začaly své čtenáře odrazovat od podpory sociální demokracie, protože 

byly údajně finančně podporovány konkurenčními stranami. Jejich konec nastal 

poté, co se jejich bývalý redaktor Dąbrowski vrátil z cest po Evropě, kde zkoumal 

populární tisk, a založil Ilustrowany Kuryer Codzienny. Nowiny překonal prodaným 

nákladem již čtvrtý den od svého vzniku. Jeho číslo bylo zpočátku o jeden Haléř 

levnější, obsahoval jak burzovní a obchodní zprávy určené bohatším, tak módu pro 

ženy. Přestože vydavatel Nowin přidal i tyto rubriky a zvýšil množství obrázků ve 

vydání, kvůli slabšímu kapitálu do roku 1914 podlehl a své noviny prodal 

úspěšnějšímu konkurentovi.   (Wood 2010, s. 54-63) 

 

Tabulka 27: Náklady krakovského denního tisku podle inzertních katalogů (Schalek, 1905, 
1908, 1910, 1913; Haasenstein a Vogler, 1900) a podle údajů u vedených v (Wood, 2010, s. 
54, 221) 

náklady v tisících 
všední den (neděle) 

1900 1905 1908 1910 1913 

Kuryer Krakowski 3 (1902)     

Nowiny dla Wszytkich  9 (1904) 11-20 11 11-35 

Ilustrowany Kuryer 
Codzienny 

   20 67 

Czas 6 4,6 5,5 5,5 7 

Nowa Reforma 6,5 10,6 12,8 14 15 

Głos Narodu 8,6 9,6 9 9 10 

Naprzód    13  
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Z dobových zmínek v novinách je vidět, že krakovské místní autority 

kolportáž patrně tolerovaly či přehlížely. Místní noviny si dokonce občas stěžovaly, 

pokud nějaký policista proti kolportérům zasáhl (včetně uvedení jeho čísla). Do 

města se k malé radosti místních vydavatelů dostávali i kolportéři vídeňského 

senzačního tisku. (Tamtéž, s. 54, 55) 

Podobně jako ve Vídní, i v Krakově se dokázali vydavatelé senzačního 

obrázkového tisku dostat nákladem na úroveň nejprodávanějších deníků ve městě 

a v případě senzačnějšího titulu je i násobně překonat. Také ovšem pro Krakov 

platí, že náklady podle hlášení posílaných do Pressbüra Prezidia ministerské rady 

byly výrazně nižší než ty uváděné v inzertních katalozích. Zde pracuju pouze 

s katalogovými údaji, protože náklady z hlášení mám jen pro konec 19. století.  

Ilustrowany Kuryer Codzienny, jehož vydavatel dokázal náklad rychle zvýšit na 67 

tisíc v zhruba 180 tisícovém městě, představuje úctyhodný úspěch, i když je třeba 

počítat i s prodejem na venkově. Naopak sociálně demokratické Naprzód dohnaly 

v nákladu seriózní tituly, ale podobně jako ve Vídni či Berlíně, na senzační tisk 

nestačily. Bude tedy potřeba se zamyslet nad tím, proč se podobně masivním 

způsobem nedokázal prosadit senzační obrázkový tisk i v Praze. 

 

Senzační masový tisk Předlitavska 

Ve studii Society and Culture in Prague, Vienna, and Budapest in the Late 

Nineteenth Century srovnává Gary B. Cohen největší města Habsburské monarchie. 

Tuto trojici považuje za hlavní, po nich uvádí haličské metropole Krakow a Lvov, 

které ale byly menší a napojené na mnohem méně rozvinuté ekonomické a sociální 

struktury Haliče. Ale i Praha od poloviny 19. století výrazně zaostávala za oběma 

centry administrativy mnohonárodnostních zemí. Rostla pomaleji a kulturu i 

veřejný život měla mnohem méně inovativní než kosmopolitní Vídeň a Budapešť. 

Do roku 1869 všechna města skoro zdvojnásobila svou velikost, ale pak Praha 

přestala růstu Vídně a Budapešti stačit. Do Prahy se stěhovali jen lidé z okolí, při 

sčítání v roce 1900 jich 95 procent pocházelo z Čech (z toho 40 procent bylo přímo 

narozených v Praze a jen 2 procenta pocházela z Moravy a Slezska a další 2 

procenta z míst mimo České země. To vysvětluje sledovaný nezájem pražských 
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deníků o zprávy z Moravy případně i zbytku monarchie. Obzor většiny Pražanů, 

jejich společná zkušenost, nesahala dále než za hranice Čech a Prahu lze z těchto 

obou důvodů považovat za faktické hlavní město pouze Čech a nikoliv Českých 

zemí, jíž se stává až po vzniku republiky. (Cohen, 1986, s. 467-9)  

 

Tabulka 28: Vývoj počtu obyvatel největších měst Habsburské monarchie (Cohen, 1986, s. 
468, 9) 

počet obyvatel 
v tisících 

1800 1850 1869 1880 1890 1900 1910 

Vídeň I-XIX 247 444 
834 1104 1365 1675 2031 

růst:   +32%         +24%        +23%         +21% 

Budapešť 54 146 
271 361 492 716 864 

růst:    +33%        +36%       +46%        +21% 

Praha a předm. 75 118 
204 256 314 394 442 

růst:    +25%          +23%      +25%      +12% 

 

V Praze druhé poloviny 19. století se sice vyvinul průmyslový, komerční, 

administrativní a vzdělávací aparát moderního průmyslového města s důležitými 

centrálními funkcemi, ale zůstala jen širším provinčním městem s limitovaným 

zázemím oproti Vídni a Budapešti. Praha byla sice mnohem více industrializovaná 

než Budapešť i Vídeň, přesto se v ní udrželo hodně drobných řemeslníků a 

podnikatelů. Procento dělníků ku sebe zaměstnavatelům v hlavních odvětvích bylo 

celou dobu v Praze menší než v obou metropolích. V roce 1890 byl v Praze poměr 

sebe zaměstnavatelů v řemeslech a průmyslu 22 procent ku 75 procentům 

pracujícím za mzdu (včetně učedníků), ve Vídni 17% ku 81% a v Budapešti 19% ku 

66%. Do roku 1910 sebe zaměstnavatelů ubylo, ale i tak v jejich poměru Praha 

vedla 17% ku 15% ve Vídni a 16% v Budapešti. V obchodu a dopravě bylo sebe 

zaměstnavatelů ještě více. Kupodivu přesto, že v Praze byly pouze zemské a nikoliv 

centrální úřady, byl v ní podíl obyvatel zaměstnaných ve státní administrativě 

stejný jako v ostatních metropolích, což bylo způsobené menším počtem obyvatel. 

(Cohen, 1986, s. 470-475) S těmito rozdíly je třeba počítat v dalších úvahách nad 

komparacemi obrázkového tisku ve Vídni, Krakově a Praze. Jejich účelem je zjistit 

jednak rozdílné čtenářské požadavky oproti Praze a také důvody, pro které Kurýr 
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nebyl natolik úspěšný, jako jeho protějšky jinde v monarchii a kvůli nimž se ani 

neobjevil nějaký jeho úspěšnější konkurent. 

 

Pro srovnání, které ukáže, jaké byly rozdíly mezi obrázkovými novinami 

v Praze, Vídni a Krakově, jsem vybral ve Vídni noviny staršího typu senzačních 

novin Illustrirtes Wiener Extrablatt, které byly po desetiletí nejčtenějšími, doplněné 

o hegemona trhu na počátku 20. století Illustrierte Kronen-Zeitung, který přišel 

s novějším modelem masových senzačních novin. U Extrablattu se inspirovali jak 

vydavatelé Pražského Kurýra, tak jim byl bližší i Kuryer Krakowski, zatímco 

Ilustrowany Kuryer Codzienny a Nowiny dla Wszytkich byly inspirovány 

modernějším Kronen-Zeitungem, jehož obdoba v Praze neexistovala. 

  

Tabulka 29: Srovnání cen předlitavského senzačního tisku 

cena v Haléřích 
za ranní vydání všedního dne 

1898 1903 1908 1913 

Illustrirtes Wiener Extrablatt 8 - 8 - 

Illustrierte  
Kronen-Zeitung 

- - 4 - 

Pražský illustrovaný kurýr 6 6 6 6 

Kuryer Krakowski - 4 - - 

Nowiny dla Wszytkich - 4 - 6 

Ilustrowany Kuryer 
Codzienny 

- - - 6 

 

Vídeňský Extrablatt si udržoval vyšší cenu 8 Haléřů i přes levnější 

konkurenci a na pražském trhu by patřil k nejdražším novinám, naopak ceně  

Kronen-Zeitungu by dokázala konkurovat Národní politika i České slovo. Kurýr 

zůstával někde uprostřed, podobně jako pozdější krakovské obrázkové deníky.  
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Tabulka 30: Druhy inzerce v procentech z inzertní plochy 

v % 

Kurýr  IWE IKZ  Krakov 

98 08  98 08 08  1902,3 1912,3 

potraviny, alkohol 20 6  9 6 4  11 9 

kosmetika, domácí chemie 7 13  7 3 10  3 8 

doktoři 4 1  16 13 3  0 4 

porody, dom.léčení, zuby 6 10  15 18 20  0 7 

obchodní domy 0 0  7 3 6  0 0 

nábytek, vybavení 4 18  10 7 15  11 4 

oděvy, látky 9 10  13 15 18  29 15 

kola 3 2  0 1 2  0 1 

foto 0 0  0 0 1  0 1 

šicí stroje 0 2  1 1 1  1 0 

gramofony, fonografy 0 2  1 1 2  0 2 

hudební nástroje 1 2  1 3 1  1 4 

hodinky, klenoty 0 4  1 2 3  4 9 

knihy, časopisy 14 14  1 1 4  6 3 

dárky, drobnosti 1 1  0 0 0  0 4 

jiné zboží 1 2  0 0 1  9 0 

domácí zvířata 1 0  0 0 2  1 0 

hospodář.zvířata, rostliny 4 1  1 0 0  0 2 

reality 5 0  0 0 0  1 2 

stavebniny, uhlí 2 0  1 1 0  0 3 

stroje, potřeby pro firmy 1 4  1 1 0  4 0 

práce 1 0  0 0 1  0 0 

služby 1 2  0 1 0  2 5 

zábava, restaurace 6 1  0 0 0  2 6 

jízdní řády 0 0  1 4 0  0 0 

školy, kursy 2 0  0 1 1  4 4 

banky, akcie, pojišťovny 5 2  4 11 2  4 3 

zástavy 0 0  1 5 1  0 0 

losy 0 0  0 1 1  2 0 

parte, poděkování milostná 0 1  6 1 0  4 1 

vyhlášky, nabídky 0 2  0 0 0  0 0 

obchodní cestující 0 0  0 0 2  1 0 

kočáry, auta, motocykly 0 0  1 1 0  0 0 

 

98 08  98 08 08  1902,3 1912,3 

Kurýr  IWE IKZ  Krakov 
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K dalšímu srovnání využiji statistiku inzerce. Protože krakovské senzační 

deníky se víceméně prostřídaly a hledaly inspiraci u obdobných vzorů i sebe 

navzájem, sledoval jsem dohromady vždy dva tituly reprezentující období, kdy 

vycházely vedle sebe. Analyzoval jsem tak počátky obou titulů, Kuryerek Krakowski 

v listopadu 1902 a Nowiny dla Wszytkich v listopadu 1903. další změnu na 

krakovském novinovém trhu jsem pak zachytil analýzou Nowin dla Wszytkich 

v lednu 1912 a Ilustrowaneho Kuryeru Codzienneho v dubnu 1913. (Rozdílná  data 

zkoumání jsou zapříčiněná dostupností jednotlivých novin v Bibliotece 

Jagiellońské.) 

Nyní se zaměřím na ty kategorie propagovaných výrobků či služeb, které 

odlišují inzertní rubriky jednotlivých srovnávaných deníků a budu brát v potaz 

obdobné srovnání pražských deníků a závěry, které jsem na jeho základě učinil. 

Čtenářská obec, na kterou se obracel Wiener Extrablatt, byla patrně nejbohatší 

z uvedených titulů a nejblíže středním třídám, asi podobně jako čtenářské jádro 

pražské Národní politiky, jak je vidět podle množství inzerátů lékařů, reklam na 

banky, akciové společnosti a zástavy, stejně jako kočáry a automobily. Množství 

inzerátů na jízdní řády může kromě většího majetku předpokládaného u čtenářů 

svědčit i o nepřímé státní podpoře tohoto listu. 

Tabulka 31: Vybrané druhy inzerce charakteristické pro jednotlivé deníky v procentech z 
inzertní plochy 

v % 

Kurýr  IWE IKZ  Krakov 

98 08  98 08 08  1902,3 1912,3 

potraviny, alkohol 20 6  9 6 4  11 9 

doktoři 4 1  16 13 3  0 4 

porody, dom.léčení, zuby 6 10  15 18 20  0 7 

obchodní domy 0 0  7 3 6  0 0 

knihy, časopisy 14 14  1 1 4  6 3 

hospodář.zvířata, rostliny 4 1  1 0 0  0 2 

jízdní řády 0 0  1 4 0  0 0 

školy, kursy 2 0  0 1 1  4 4 

banky, akcie, pojišťovny 5 2  4 11 2  4 3 

zástavy 0 0  1 5 1  0 0 

parte, poděkování milostná 0 1  6 1 0  4 1 

kočáry, auta, motocykly 0 0  1 1 0  0 0 
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Čtenářská obec Kronen-Zeitungu byla patrně méně majetná a četností 

jednotlivých inzerovaných výrobků a služeb je bližší provinčním deníkům 

s výjimkou inzerce obchodních domů, kterou lze považovat za indikátor rozvoje 

konzumního životního stylu mezi obyvateli Vídně, jehož rozvoj bývá s obchodními 

domy v odborné literatuře provázán. Opakem je větší frekvence inzerátů na 

potraviny v Praze a Krakově, která podle provedeného srovnání pražských deníků 

může signalizovat méně majetnou klientelu, spotřebovávající zatím většinu peněz 

za produkty nezbytné k přežití, oproti na konzumní životní styl zaměřenému 

čtenářstvu Vídně. V Krakově byla narozdíl od Vídně i Prahy mnohem nižší inzerce 

porodních babiček a dalšího domácího léčení, která může svědčit o tom, že ohledně 

těchto služeb mohla ještě v Krakově fungovat tradiční informační síť šířící 

potřebné informace od člověka k člověku, narozdíl od urbanizovanějších měst, 

v nichž se obyvatelé museli stále více spoléhat na masová média. V Krakově byla 

také vyšší nabídka školení a kursů. Na čtenáře Kurýra naopak směřovalo vyšší 

množství inzerce knih a časopisů stejně jako hospodářských zvířat a rostlin 

svědčící o už konstatované části čtenářské obce žijící na venkově, na kterou se 

patrně Krakovský masový tisk neorientoval, ačkoliv Halič byla více zemědělsky 

orientovaným krajem než silně industrializované Čechy. Důvodem může být i 

mnohem nižší gramotnost na haličském venkově a místní chudoba.  

Tabulka 32: Nabízená či hledaná pracovní místa rozdělená podle požadované kvalifikace 

v % 
Kurýr  

(93, 98) 
IWE  

(98, 08) 
IKZ  

1908 
Krakow 

1902, 1912 

služba 9 23 17 3 

učedníci 8 6 30 26 

nekvalifikovaní 11 10 19 5 

dělníci 17 26 6 3 

řemeslníci 25 12 9 5 

výše kvalifikovaní 
dělníci, předáci 

11 5 6 0 

obchod, úřady 15 12 8 16 

vychovatelé, umělci 2 6 6 32 

vyšší vzdělání 2 0 0 8 
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Z rozložení pracovních nabídek a poptávky nelze ani v tomto případě 

mnoho vyvozovat. Patrná je výrazně větší poptávka po služebnictvu v bohatší 

Vídni, stejně jako po nekvalifikovaných zaměstnancích. V Krakově se neobjevila 

poptávka po výše kvalifikovaných dělnících, která naopak byla největší v Kurýru. 

Místa s požadovaným vyšším vzděláním se neobjevují ve vídeňských novinách. 

Sňatková inzerce v krakovských novinách, pokud mohu z malého vzorku soudit, 

odpovídá té v Kurýru či Národní politice. 

Pražské obyvatelstvo čtoucí senzační tisk (včetně čtenářů Národní politiky) 

se (nepřekvapivě) nachází někde mezi podobně zaměřenými obyvateli Vídně na 

jedné straně a Krakova na straně druhé, což patrně signalizuje míru přechodu od 

tradiční společnosti k moderní, konzumní městské civilizaci. Ale nevysvětluje to 

mnohem silnější úspěch masového tisku v Krakově. Pro ten bude třeba hledat jiné 

důvody, než jen míru urbanizace a ekonomického rozvoje.  

 

Ilustrace 

Hlavní nabídkou obrázkového tisku byly ilustrace. Proto jsem se u statistik 

těchto novin místo článků zaměřil na ně.  Při kvantitativní analýze jsem rozlišoval 

velké titulní ilustrace a drobné ilustrace uvnitř čísla - výhodou zkoumání ilustrací 

je i jejich zřetelné rozdělení na více a méně důležité podle jejich umístění v listu, 

které u písemných zpráv v tehdejších novinách nefungovalo. Sledoval jsem také 

počty fotografií, které se v Kurýru začaly po přelomu století prosazovat. Přechod 

vydavatele Kurýra na tiskovou techniku vhodnou pro reprodukci fotografie, tedy 

schopné zachytit půltóny, umožnil také místo rytin (používajících jako podklad 

převážně perokresby) přejít na dokonalejší malované, stínované obrázky. Ty žádné 

jiné středoevropské senzační noviny netiskly (ovšem ani tato technická inovace 

vydavatelům Kurýra nepomohla k zvýšení nákladu). V následujícím srovnání je 

zachyceno, jaké procento fotografií se vyskytovalo u jednotlivých novin na titulce a 

v čísle a jaký průměrný počet ilustrací jedno vydání obsahovalo (včetně 

obligatorních titulních). 
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Tabulka 33: Podíl fotografií a počet obrázků v předlitavských ilustrovaných denících 

 
Kurýr  IWE IKZ  Krakov 

98 08  98 08 08  1902,3 1912,3 

 průměrný počet ilustrací 1,8 6,8  4,0 4,2 8,4  1,5 2,1 
 fotografií na titulce v % 20 12  0 6 0  0 0 

 fotografií uvnitř vydání v % 52 98  0 8 0  0 0 
 

Nejvíce ilustrací obsahoval Kronen-Zeitung, Kurýr se mu v tom blížil a 

otiskoval velké množství fotografií, v roce 1908 skoro všechny uvnitř čísla (pokles 

fotografií na titulce diskutuji v kapitole Ilustrace a emocionalita na straně 209), 

ale ani toto navýšení počtu obrázků, jejich kvality (půltóny) i počtu fotografií, 

nedokázalo zastavit jeho propad na pražském novinovém trhu. Kurýr svým 

zaměřením na fotografie předběhl vývoj masových novin ve střední Evropě, fotky 

se po přelomu století plně prosadily ve Velké Británii a Spojených státech (ve 

Spojených státech a Francii také barevný tisk).  

V Německu se první časopisy spolehly jen na fotografie od roku 1894 jen 

fotky a už v roce 1906 vyšla původní xylografická (rytá) reprodukce fotografie dráž 

než poloautomatická autotypie (půltóny). Ale senzační deníky jako Morgenpost 

zůstávají u ilustrací, až od roku 1908 se v něm začínají zvolna objevovat fotografie. 

(Weise, 2003, s. 101) Obdobně i další nejsenzačnější a zároveň nejprodávanější 

deníky Německa a Rakouska se i nadále soustředily na ilustrace a fotografie se v 

nich prosadily až po válce. Vzhledem k tomu, že jedinými studovanými 

středoevropskými novinami, kde se objevily fotografie, ač v mnohem menším 

množství, byl na bohatší a konzervativnější čtenáře zaměřený Wiener Extrablatt, je 

možné Kurýru přisoudit snahu orientovat se tímto směrem, poté co méně majetné 

čtenáře mu začal přebírat socialistický tisk. V Krakovském tisku počet obrázků 

kolísal, zvýšil se vždy v době vzniku nového titulu a po zajištění pozice na trhu zase 

klesl. 

Pro statistiku geografického původu zobrazených osob a dějů jsem využil 

všechny ilustrace, velké titulní i drobné uvnitř vydání. 
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Tabulka 34: Četnost ilustrací v předlitavských denících podle lokality původu rozdělených 
na soustředná území, z centra po kontinenty 

v % 

Kurýr  IWE IKZ  Krakov 

98 08  98 08 08  1902,3 1912,3 

 sídlo deníku  
 (Praha / Vídeň / Krakov) 

38 31  57 56 21  30 4 

 zbytek země deníku v   
 současných hranicích 
 (Česko/Rakousko/Polsko) 

13 32 
 

12 9 8  22 12 

 zbytek Rakouska-Uherska 7 9  10 2 12  16 18 
 zbytek Evropy 19 23  7 23 34  23 37 
 jiné kontinenty 23 6  14 10 24  10 28 

 

Podobně jako z pohledu sociálního členění čtenářů, se také z perspektivy 

předpokládané preference zpráv z oblasti lokální, národní a státní či 

internacionální nachází Kurýr mezi Wiener Extrablattem na jedné a modernějšími 

verzemi populárního tisku na druhé straně. Vydavatelé nového typu senzačních 

novin se méně soustředily na ilustrované informování o událostech ve vlastním 

městě (které v Extrablattu představuje přes polovinu všech vyobrazení, často jde o 

portréty měšťanů, pravděpodobně placené podobně jako společenské inzeráty) a 

více se specializovali na senzační a zajímavé obrázky kolující mezi obrázkovými 

novinami, onen interurban matrix, který popisuje Wood (2002a). V Krakově je 

mezi roky 1902 a 1912 vidět výrazný přechod k modernějšímu, 

kosmopolitnějšímu typu tisku, napodobujícímu Kronen-Zeitungu či berlínský 

Morgenpost. 
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Graf 18: Distribuce ilustrací v předlitavském tisku podle jejich geografického původu 

 

V detailnějším pohledu je vidět, že důležitou součástí kolování obrazových 

zpráv byly Spojené státy, odkud pochází vyšší procento obrazových zpráv v 

senzačnjších listech nového typu. Podobným místem vzniku a jádra šíření lákavých 

senzačních vyobrazení je i Francie, která i přes proklamovaný příklon české 

společnosti k Francii slouží za podklad obrázku v Kurýru s nižší četností než 

v senzačněji pojatých novinách (krakovští vydavatelé měli pravděpodobně 

zpočátku omezený přístup k americkým novinám a tak ilustrace čerpali raději 

z tisku francouzského). Výrazný je také zvýšený zájem Kurýra a krakovských novin 

o svůj region ve srovnání s vídeňskými novinami. To může mít vysvětlení v již 

zmíněném lokálním přistěhovalectví, ovšem vídeňské deníky nemají vyšší 

procento vyobrazení ani v případě celé monarchie, takže mohlo jít i o celkově 

kosmopolitnější orientaci metropolitních čtenářů vůči těm provinčním.  
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Tabulka 35: Četnost ilustrací v předlitavských denících podle lokality původu 

v % 

Kurýr  IWE IKZ  Krakov 

98 08  98 08 08  1902,3 1912,3 

sídlo deníku  
(Praha / Vídeň / Krakov) 

38 31  57 56 21  30 4 

země deníku* 
(Čechy / Rakousy / Halič) 

10 28  12 9 8  18 4 

Morava / Polsko 3 4  0 0 0  4 8 

Předlitavsko* 5 8  9 2 4  16 16 

Uhersko 2 1  1 0 8  0 2 

Německo 1 4  2 6 0  4 5 

Balkán 2 1  1 1 4  3 7 

Rusko 1 3  1 2 4  3 1 

Francie 7 4  1 7 13  11 6 

Spojené království 4 2  2 2 8  0 5 

Itálie 1 2  1 2 4  1 3 

západní Evropa* 2 8  1 2 0  1 10 

USA 6 1  7 3 11  1 10 

Amerika* 3 0  1 0 0  1 2 

Asie 1 3  1 1 8  0 5 

Afrika 0 1  1 0 0  1 5 

všeobecné 13 1  5 5 4  7 6 

*uvedené kategorie jsou myšleny mimo území již uvedené nad nimi, tj. Čechy bez Prahy a 
středních Čech atd. 

V dalším srovnání se zaměřím na typy vyobrazených událostí. Kategorie 

jsou podobné jako u článků. Pro toto srovnání jsem použil pouze titulní ilustrace, 

které představují nejvýznamnější zprávu vydání, která měla na stáncích a jiných 

prodejních místech nalákat případné kupce.  
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Tabulka 36: Srovnání frekvence titulních ilustrací předlitavských deníků podle typu 
vyobrazených postav a události 

v % 98 Kurýr 08  98 IWE 08 IKZ 08  02,3 Krakov 12,3 

měšťané 0 4  8 2 4  0 0 

umělci 2 3  2 4 0  4 0 

politici, vojevůdci 6 1  13 7 0  2 1 

dvůr, šlechta, církev 0 0  8 2 0  2 0 

přírodní katastrofy, požáry 3 2  8 4 4  2 3 

nehody, neštěstí 12 24  8 9 21  24 21 

vraždy 2 12  4 2 21  2 21 

sebevraždy 6 6  0 2 4  4 1 

jiné zločiny 6 12  1 4 4  2 0 

tresty, zatčení 7 3  0 0 0  0 4 

soudy 6 2  0 6 8  8 0 

zločinci 0 1  2 0 0  0 0 

oběti, zachránci 2 1  1 0 0  0 0 

války, vojáci 1 1  4 0 0  0 9 

dav, atentát, nepokoj 6 8  4 6 0  2 3 

sociální reportáže 1 0  3 0 0  0 0 

parlament, politika 6 1  0 0 0  0 0 

slavnosti 1 2  3 4 4  4 0 

atrakce, divadla 1 1  0 2 0  0 0 

zajímavosti 15 1  4 22 8  16 27 

historie 2 0  9 7 4  4 0 

umělecká díla 0 2  0 0 0  10 0 

stavby 1 0  7 6 0  8 1 

technika 1 0  8 4 0  4 4 

sport 0 0  0 2 0  0 0 

móda 2 0  0 0 0  0 0 

zvířata 2 4  0 4 8  4 1 

vtipy, karikatury 6 5  3 0 0  0 1 

ilustrace beletrie 0 0  0 0 4  0 0 

krajina, zeměpis 0 3  0 0 0  0 0 

věda, lékařství 0 0  0 2 4  0 0 

ilustrační 5 0  3 2 0  0 0 

statistiky 0 4  0 0 0  0 0 
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Že si lidé skutečně noviny vybírali pohledem, je možné usuzovat i z dalších 

informací, na které redaktoři považovali za důležité upozornit - kromě titulu a 

ilustrace se na ní většinou objevoval i údaj o počtu dalších ilustrací uvnitř čísla 

(někdy byly i vyjmenované), počtu stran, románu na pokračování, případně dalším 

lákavém obsahu (rébus, soutěž krásy). Tradiční noviny měly na první stránce často 

inzerci, nebo hlavní zprávy a neupozorňovaly na další obsah čísla. 

Pokud budeme porovnávat základní kategorie druhů vyobrazení, je vidět 

výrazná orientace Wiener Extrablattu na portréty měšťanů a osob z vrcholu 

společenského žebříčku, která má blíž k tradičním měšťanským ilustrovaným 

časopisům a s ním spojenému kultu váženosti a prestiže. Ještě větší množství 

portrétů měšťanů bylo na medailoncích uvnitř Extrablattu, podle jejich množství 

se lze domnívat, že mohlo jít o formu placené služby, doplňující inzertní 

společenskou rubriku. Na portrétech se nejčastěji objevovali obchodníci, 

řemeslníci a jiní živnostníci a přes tíhnutí Extrablattu k středním vrstvám také 

dělníci. Občas se objevili i tajní a císařští radové, policejní inspektor nebo advokát a 

na druhé straně i kuchařka, porodní bába, drožkář a několik posluhů.  Bylo to 

patrně záležitostí prestiže, objevit se v novinách a zároveň způsob, jak se mohli 

čtenáři seznamovat s různými důležitými nebo typickými obyvateli svého města. 

Tento zájem o měšťanskou reprezentaci přebraly i rané krakovské senzační noviny 

a částečně také Kronen-Zeitung, v němž ovšem u zobrazených osob dominuje 

neurčité pojmenování zaměstnanec (mohlo jít o dělníky) a živnostníky 

s řemeslníky. V méně frekventovanějších portrétech v Kurýru se dělníci 

nevyskytovali, jen vážení měšťané a výjimečně několik věrně mnoho let sloužících 

služek (kterým patrně fotografii zaplatila měšťanská rodina zaměstnavatelů, 

zvyklá na tento typ reprezentace). Proto je možné uvažovat o sbližování představ o 

prestiži měšťanských a nižších vrstev, které ovšem mohlo být dáno četbou 

stejného listu, který toto pojetí či vyjádření prestiže vytvářel, zatímco v Praze se 

střední vrstvy a nižší více potkávaly nad četbou Národní politiky. Signifikantní je 

zájem čtenářů Wiener Extrablattu (neboť zrovna u titulních ilustrací prodávajících 

číslo je možné předpokládat přímou vazbu mezi nabídkou a čtenářskou oblibou) o 

osoby z dvorských, šlechtických a církevních kruhů, stejně jako o portréty lidí 

činných v politice, která byla společná i čtenářům Kurýra před přelomem století.  
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Pokud přejdeme k senzacím, přírodní katastrofy, požáry, nehody a soudní 

stání dominují rovnoměrně všem předlitavským novinám, zatímco vraždy a 

sebevraždy jsou doménou novějšího typu obrázkových deníků, zaměřených více na 

senzace. Specialitou Kurýra byly titulní obrázky znázorňující různé loupeže a 

krádeže, s nimi související policejní akce a zvláště portréty zločinců a obětí, které 

se v ostatních denících skoro nevyskytovaly. Pro pražské čtenáře či prohlížitele 

senzačních obrázků domácí drobnější zločiny nahrazovaly krvavější ilustrace ze 

světových velkoměst maloformátových bulvárních novin a místo portrétů 

zasloužených měšťanů a dvorských činitelů měšťanského Extrablattu si Pražané 

na stáncích, v hospodách i v domácím kruhu prohlíželi zločince a jejich oběti. 

Podstatné je, že tento typ ilustrací, katastrof, nehod a zločinů se vyskytoval 

převážně na titulkách a minimálně uvnitř čísla, což svědčí o jeho prodejním 

potenciálu, z něhož můžeme odvodit lákavost tohoto typu zobrazení pro čtenáře. 

 

Tabulka 37: Srovnání frekvence titulních ilustrací předlitavských deníků podle základních 
typů vyobrazených postav a událostí 

v % 98 Kurýr 08  98 IWE 08 IKZ 08  02,3 Krakov 12,3 

osobnosti 8 8  41 15 4  8 1 

katastrofy, požáry, nehody 15 26  16 13 25  26 24 

zabití 8 18  4 4 25  6 22 

zločiny, výkon 
spravedlnosti, oběti 

21 19 
 

4 10 12  10 4 

davy, slavnosti, parlament, 
vojsko 

16 14 
 

14 14 4  6 12 

zajímavosti 21 14  13 37 24  34 28 

stavby, technika 2 0  15 10 0  12 5 

vtipy, karikatury, ilustrace 11 5  6 2 4  0 1 
 

Naopak davové scény, různé nepokoje, stávky a atentáty se dostávaly 

hlavně na titulní strany měšťanského tisku (ke kterému v tomto ohledu měl blíže i 

Kurýr), protože pro jeho čtenáře mohli představovat podobnou potenciální hrozbu 

jako vraždy a další zločiny prodávající noviny v jiné dny (u obrázkového tisku 

oblíbeného nižšími vrstvami zůstávaly nepokoje uvnitř čísla, nejsouce patrně pro 

jejich čtenáře oproti vraždám dostatečně lákavé). V tradičněji a méně senzačněji 

založeném Extrablattu menší zájem usedlejší a vzdělanejší čtenářské obce o krvavé 
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zločiny nahrazovaly různé zajímavosti zeměpisné, historické humorné i umělecké 

a také technické vynálezy, které se v jiných obrázkových denících na titul 

nedostávaly. Společný s pražskými čtenáři pak měli tito Vídeňané zájem o nové i 

starodávné stavby a reportáže ze života a prostředí nejchudších obyvatel (které 

pro skupiny nacházející se v sociální hierarchii pod nimi, preferující senzačnější 

deníky, nebyly vůbec zajímavým tématem). Těmto dvou skupinám trochu lépe 

postavených čtenářů vyhovovaly i nezpravodajské a nedramatické titulní obrázky 

dekorativních, lehce symbolických kreseb vítajících pravidelně příchod jara, 

masopustu, nového roku atp. stejně jako vtipy a karikatury.  
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Z obecnějších trendů, platných pro všechny předlitavské obrázkové deníky 

je rostoucí zájem o sport, módu (jejíž větší výskyt v krakovských denících by mohl 

signalizovat nedostatek či finanční nedostupnost rodinných a ženských týdeníků, 

které se jí více věnovaly), které ovšem neměly takovou důležitost, aby se dostaly 

na první stránky. Tu naopak měly události a zajímavosti, v nichž se vyskytovala 

zvířata, obzvláště ta nebezpečná. Jedná se asi o podobnou lákavost setkání se 

s cizím a nebezpečným, jako v případě zločinců, chudáků, davu a žen v mužských 

rolích. Kupodivu byl poměrně nízký zájem o obrázky z exotických dálav kolonií, 

které asi obyvatelům státu neúčastnících se koloniálních výbojů přišli příliš 

vzdálené, narozdíl od zájmu německých čtenářů, který popisuje Short (2003). 

Exotiku temných pralesů a žíznivých pouští s podivnými a nebezpečnými zvířaty i 
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domorodci, které si podmaňuje ruka bílého muže, a ambivalentní postoj k této 

civilizační a kulturní misi, připomínající poněkud nepříjemně jinde v českých 

novinách prezentovanou rétoriku rakouských Němců vůči Slovanům, tak 

nahrazoval předlitavským čtenářům mnohem bližší Balkán, v jehož záležitostech 

se habsburská monarchie silně angažovala. Exotické reportáže se v předlitavském 

tisku také občas vyskytovaly, ovšem v daleko menší míře než v zemích 

zúčastňujících se kolonizačních akcí. 

Pro pražské potažmo české čtenáře angažující se či vyděšené probíhajícími 

nacionálními a politickými střety, nabízel Kurýr v jiných listech ojedinělé titulní 

ilustrace z parlamentních střetů a kraválů, které v znervóznělé společnosti 

dokázaly přispět k vyvolání odvetné reakce na pražských ulicích. V počátcích 

Kurýra také čtenáře často lákala titulní strana s rébusy.  
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Tabulka 38: Srovnání frekvence malých ilustrací uvnitř vydání předlitavských deníků 
podle typu vyobrazených postav a události 

v % 98 Kurýr 08  98 IWE 08 IKZ 08  02,3 Krakov 12,3 

měšťané 10 12  33 20 19  21 6 

umělci 11 4  8 14 3  13 13 

politici, vojevůdci 3 11  5 3 3  0 21 

dvůr, šlechta, církev 11 6  4 3 5  0 4 

přírodní katastrofy, požáry 5 2  0 2 5  0 1 

nehody, neštěstí 0 1  1 5 8  4 1 

vraždy 0 1  0 0 1  0 1 

sebevraždy 0 0  0 3 3  0 0 

jiné zločiny 4 1  0 2 3  0 5 

tresty, zatčení 0 1  0 1 0  0 0 

soudy 1 1  3 2 1  17 0 

zločinci 0 4  5 10 6  0 0 

oběti, zachránci 4 2  1 3 2  0 0 

války, vojáci 0 2  2 0 4  0 1 

dav, atentát, nepokoj 4 1  0 1 2  0 2 

sociální reportáže 0 2  0 1 0  0 0 

parlament, politika 1 1  0 0 0  8 0 

slavnosti 0 7  6 9 6  0 0 

atrakce, divadla 0 2  6 2 0  0 0 

zajímavosti 4 6  1 5 4  0 13 

historie 3 1  9 3 2  0 0 

umělecká díla 0 3  1 1 1  0 0 

stavby 0 12  7 1 4  0 1 

technika 0 3  5 2 2  4 12 

sport 0 2  0 3 1  4 0 

móda 0 0  2 1 0  4 6 

zvířata 3 1  0 1 3  0 1 

vtipy, karikatury 10 0  0 1 0  25 2 

ilustrace beletrie 10 0  0 0 0  0 0 

krajina, zeměpis 0 10  0 0 6  0 9 

věda, lékařství 0 1  0 1 3  0 0 

ilustrační 0 0  0 0 1  0 0 
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Závěr 

V předchozích kapitolách jsem načrtl vývoj předlitavského populárního 

tisku, jeho vnější podmínky, charakteristiku a specifika. Zbývá srovnat Kurýr a oba 

studované vídeňské listy, které představovaly vzor pro ostatní předlitavský 

masový tisk, podle plochy věnované jednotlivým typům zpráv a jiného obsahu.  

 

Tabulka 39: Rozložení druhů zpráv a jiného obsahu v předlitavských denících podle 
plochy v roce 1908 

v % plochy 
Pražský 

illustrovaný kurýr 
Illustrirte  

Wiener Extrablatt  
Illustrierte  

Kronen-Zeitung 

drobná inzerce 0 4 14 

reklama 15 7 20 

hospodářství 4 7 3 

lokální 19 28 7 

politika 12 9 3 

parlament 12 2 1 

telegramy 6 7 0 

senzace 4 7 20 

soudy 2 5 4 

literatura  14 12 12 

zábava  8 8 4 

sport 0 1 0 

spolky 4 1 0 

rady 0 1 11 
 

Pražský illustrovaný kurýr byl sice prvním komerčně úspěšným pokusem o 

vydávání senzačního populárního deníku v Českých zemích, ale jeho vydavatelům 

se nepodařilo dostat ho do role hegemona novinového trhu, jak bylo běžné v jiných 

středoevropských velkoměstech. Ve srovnání s nimi vychází jako mezistupeň mezi 

tradičnějším a více na střední vrstvy zaměřeným Illustrirte Wiener Extrablattem, 

dominujícím vídeňskému novinovému trhu už od sedmdesátých let 19. století, u 

něhož vydavatelé Kurýra hledali inspiraci a návod, jak vydávat tento typ tisku 

v socioekonomických i právních podmínkách předlitavské monarchie, která se 

opožďovala ve vývoji vůči západní Evropě a omezovala různými způsoby vznik a 

šíření na lidovější vrstvy zaměřeného tisku. 
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Tento model si ovšem přizpůsobili podmínkám devadesátých let a 

pražskému prostředí. Tím se obsah Kurýra posunul směrem k pozdějšímu typu 

senzačních novin, inspirovaných  novým žurnalismem, které prohloubily koncept 

populárního velkoměstského tisku o větší senzačnost, snadnější čtivost, 

apolitičnost a orientaci na nové čtenáře z ještě nižších vrstev než jejich předchůdci 

a které díky těmto inovacím několikanásobně rozšířily počet čtenářů denního 

tisku. Tento nový typ metropolitních novin se už v Praze do války neobjevil, 

narozdíl například od mnohem menšího Krakova. 

O tom, že Kurýr tvoří přechod mezi oběma vývojovými typy tisku jak 

obsahem, tak čtenářskou obcí svědčí jeho inzerce, ukazující na v minulém oddílu 

identifikované sociální skupiny zařaditelné jako měšťanské nižší střední vrstvy a 

špičky vrstvy dělnické, jejichž propojující se habity do jisté míry odrážel. O tom 

svědčí i jeho obsahové zaměření nejlépe reprezentované titulními ilustracemi, 

hlavním prodejním artiklem listu. S preferencemi více středostavovsky 

zaměřených listů (a jejich vzdělanějších čtenářů) sdílel nižší zájem o senzační a 

krvavé ilustrace ze vzdálenějších zemí a metropolí, obavu z davů, zájem o exotický 

svět pauperizovaných skupin, o nedramatická ilustrativní a dekorativní 

symbolická vyobrazení stejně jako o historii, vyobrazení staveb a portréty 

významných spoluobčanů. Naopak s deníky zaměřenými na nižší vrstvy sdíleli 

čtenáři Kurýra zájem o nehody a zločiny, i když narozdíl od kosmopolitně 
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orientovaného tisku se stávaly důležitějšími zločiny a nehody bližší, stejně jako 

nižší zájem o další témata odlišující měšťanský senzační tisk od proto-bulvárních 

deníků. 
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6. Pražští čtenáři senzačních novin 

V závěrečném oddílu se za použití předchozích zjištění zaměřím na to, co 

Kurýr a jeho předchůdci nabízeli pražským čtenářům a pro co se ho tedy ti 

rozhodovali číst či prohlížet, co se jim z jeho obsahu mohlo hodit pro jejich život 

v rozvíjejícím se velkoměstě, kde se střetávala tradičnější mentalita příchozích 

z venkovských oblastí s novou zkušeností života rodících se masových 

konzumentů, na které se orientoval levný senzační tisk. Nejdříve se zaměřím na 

více či méně neúspěšné pokusy o vydávání tohoto typu novin v Praze, které svědčí 

o různých pokusech, jak spojit či přetransformovat tradiční kulturu lidových 

vrstev, která v novém prostředí ztrácela svojí funkčnost, s převzatým modelem 

metropolitních populárních novin, pomáhajících formulovat velkoměstskou 

zkušenost. 

 

Od Brousku ke Kurýru - cesta k metropolitním novinám 

„Bůh ví, že se neradi zabýváme v našich článcích s frakcí mladočeskou.“ (Brousek, 

4. 11. 1974, s. 1) 

Po zahájení vydávání a rychlém úspěchu Illustrirtes Wiener Extrablattu 

v roce 1872 se začínají i v Praze projevovat snahy o vydávání lidového listu. Přes 

několikeré pokusy je vidět, že teprve v 90. letech 19. století dozrály v pražské 

aglomeraci podmínky k rozvoji tohoto raného zástupce masové populární kultury. 

Roku 1874, po secesi mladočechů z Národní strany začal Jan Skrejšovský ve 

prospěch Staročeské strany vydávat lidový typ deníku Brousek, jehož hlavním 

zaměřením byla polemická útočnost proti Mladočechům. Levný deník menšího 

formátu (velikosti zhruba pozdějšího Kurýra), zacílený stylem i jazykem na nižší 

vrstvy než Národní listy, brzy dosáhl podle Josefa Holečka na svou dobu nezvykle 

vysokého nákladu 10 až 12 tisíc výtisků, čímž překonal i tehdejší Národní listy, 

které této výše dosáhly až na konci 80. let. Jako mladočeskou odezvu připravil ve 

stejném roce Julius Grégr obdobně koncipovaný deník Obrana, čímž se hlavní 

náplní obou listů stala vzájemná nekonečná polemika a obviňování všech, kdo 
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s nepřátelskou stranou přišli do styku. Senzačněji orientovaná Obrana si ovšem 

nedokázala získat sdostatek čtenářů a již za rok přešla na týdenní periodicitu a 

v roce 1876 přestala vycházet úplně. Úspěšnější Brousek se držel déle, až do doby, 

kdy i jeho mateřské Národní listy „bojovaly o bytí a nebytí a malý polemický list jim 

byl zbytečná přítěž a luxus, jež si nemohly dovolit.“ Když Skrejšovský odešel do 

Vídně, přestal mít zájem Brousek nadále dotovat, a ten roku 1879 končí. (Holeček, 

1925, s. 278) 

První číslo Brousku ze dne 13. 9. 1874 přineslo úvodník, v němž vydavatel 

vysvětluje, že cena byla zvolena co nejnižší, aby mohli konkurovat úředním 

tiskovinám, které si lidé kupovali kvůli jejich nízké ceně, a četli tak tisk nepřátel 

národa, ale nedá se vyhnout povinnosti připlácet 1 Krejcar novinové daně. 

Vydavatel Brousku se hlásí k Národní straně, s níž jeho noviny chtějí být kolegiální 

a tepat jen nepřátele národa. 

„Náš úkol. 

‚Brousek‘, politický denník prostonárodní, v duchu lidu našeho redigovaný a jeho 

zájmům věnovaný, jednotlivé číslo za 2 kr. [...] Žurnalistika naše národní vykazuje 

právě v této době mezeru dosti nemilou a ji vyplniti je naším úkolem. Veliký 

politický list, mající na zřeteli vyplnění požadavkův rozličných tříd občanstva, 

nemůže při stísněných poměrech politické literatury kromě toho daněmi 

přetížené, se vyznačovati též peněžní lácí, čímž se stává nepřístupným četným 

třídám našeho občanstva, naší mládeži, zkrátka každému, jemuž se nedostává 

hojných hmotných prostředků.“ 

Hlásí se k představě vlastní zahraničnímu populárnímu tisku, že se stanou 

hlasem a bojovníkem za práva malých lidí, který je zde ovšem omezen „jejichž 

přání spadá v okruh národní“ a zůstává čistě proklamativní, protože Brousek zůstal 

čistě politickým, stranickým deníkem. Představa lidového deníku byla založena 

také na rétorice kamarádského přístupu ke čtenáři, kterého redaktoři, jakožto 

starší a chytřejší přátelé, familiérně oslovovali a kazatelským i bodrým tónem 

přesvědčovali o své pravdě. Opoziční postoj staročechů se projevoval i v mnohem 

útočnějšímu tónu vůči rakouské vládě oproti pozdějšímu Kurýru a první dvě čísla 

Brousku byla obratem zkonfiskována. Kromě vlády útočil Brousek na úřední noviny 
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(titulované Pr.D - Pražský deník), ale nejvíce na Mladočechy „účel žamputářského 

toho pišišvorství“ (Brousek, 1. 11. 1874, s. 2) Ve svých polemických útocích 

kombinovali redaktoři Brousku styly, u nichž předpokládali, že budou čtenářům 

známé už z mimonovinové oblasti a vnesením nových významů do již osvojené 

rétoriky jim mělo umožnit silněji čtenářům vštěpovat rozdělení na dobré a špatné. 

Na jedné straně se tak v titulních úvodnících či komentovaných zprávách objevuje 

až biblický jazyk, 

„právě svobodomyslníci zradili nás, zradili svobodu národa svého svým 

přeběhnutím k nepřátelům a ti se pak odvažují nazývat sebe „svobodomyslnými?“ 

Ať se skryjou ty škůdcové, ti ubíječi svobody české, ti pochopové a šerhové našich 

nepřátel! Oniť jsou ta ohavná chasa temnoty, která vztáhla zločinnou ruku na 

naši jednotu – abychom tak zbaveni byli nejpevnější ohrady naších svobod a snáze 

podlehli nepřátelům!“  (Brousek, 1. 11. 1974, s. 2) 

který ve stejném úvodníku o dva odstavce dále přechází do představy o 

lidovém humoru: 

„To dostane pak člověk pořádný rešpekt před tou ‚svobodomyslnou stranou‘, ale 

arci ‚rešpekt‘, který jenerálům té strany není příliš milý.“ (Tamtéž.) 

Deklarovaná národní shoda na odsouzení Mladočechů byla demonstrována 

množstvím dopisů z venkova denuncujících místní mladočeské stoupence. Zde se 

také objevovala pozice Brouska jako důvěrného přítele, jemuž je možno si 

postěžovat na všechna příkoří prožitá v období voleb. Opět přítele staršího, 

zkušenějšího, k němuž má sice čtenář přátelský vztah, ale zároveň respekt vůči 

výše postavenému. Jedná se přinejmenším o dopisy redakcí redigované, ne-li 

rovnou napsané, jak to u dopisů redakci obecně bývá. 

„Hlas venkovana. Milý Brousku! S velikou dychtivostí a napětím očekávali jsme na 

venkově prvé vyjití Tvé a rozličné kolovaly úsudky, jakou politiku pěstovati budeš, 

zda mlado- či staročeskou; já soudil, že pěstovati budeš politiku rozumnou, 

bojovati ve prospěch celého národa, ...“ (Brousek, 18. 9. 1874, s. 2) 

Do představy lidovosti spadal i antisemitismus „Pijavice lidu před porotou 

vídeňskou. [...] konečně snad stihne upíra spravedlivý trest [...] semitickou 
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nestydatostí svou lid utiskují a vydírají.“ (Brousek, 12. 11. 1874, s. 2), kterému se 

pozdější staročeské tiskoviny narozdíl od mladočeských vyhýbaly. Lidové 

mentalitě mělo odpovídat i používání posměšných přezdívek pro nepřátele 

(zmíněný Pr.D., pětikostelní plácek - parlament, spolek svobodomyslných 

myslitelů), a vůbec snahy o lidový humor.  

„Chytání mladých hejlů. [...] Nejlépe opět vyznamenala se Březnice. Ta poslala ze 

svého středu samé mladé rozličné s t r a k a t é ptáky a každý z nich zpíval tak, jak 

mu mladočeský zobák narostl, jen aby nějakého hejla přivolal.“ (Brousek, 18. 9. 

1874, s. 2) 

V rámci ironizování a polemiky se často využívala snaha vylíčit nepřátele 

jako novátory přebírající zahraniční módy, cizí českému lidu a jemu přirozenému 

přístupu ke světu. V článku z 8. 11. 1874 (s. 3) se tak vysmívali Národním listům, že 

„svobodomyslná strana vegetariánská“ propaguje vegetariánství a chce zakázat 

prodej držkové polévky, protože „Jan Hus nejedl ani polévky, ani masa“, což 

inspirovalo „některé novomódní husity“.  

 „Hrubší mluva Brousku nevadila. v ní si lid oblibuje a snad vždycky ji bude 

pokládati za jedinou formu, v kterou se může radikální smýšlení vylíti.“ (Holeček, 

1925, s. 278) 

 

Mladočeská odpověď, Obrana, Prostonárodní politický denník zápasící za 

práva vlasti, za osvětu a svobodu, byla skoro totožnou kopií Brousku (velikostí, 

cenou i obsahem), ovšem ještě v mnohém lidovější a výrazně senzačněji pojatou. 

Začala vycházet o dva týdny později, od 30. 9. 1974. Rétorické gesto v 

prvním úvodníku ještě více vyzdvihuje nadřazenou kamarádskost, jistý učitelský 

přístup, která na současného čtenáře působí hodně neupřímně, ale ve své době 

mohla fungovat. 

„Upravme si zde prostonárodní besedu, ku které se po namáhavé denní práci 

sejdeme a v kteréž si  krátce a dobře  povíme, co se kde a jak v tom širém světě 

děje. Jmenovitě povíme si, co v našich zlatých Čechách a na družné Moravě nového 

a i do ostatních zemích slovanských častěji se podíváme a na pokrocích, jež 
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slovanský svět činní, se potěšíme. [...] I bude za potřebí, abychom si o všelijakých 

věcech, jež se právě nyní ve vlasti naší dějí, tak po prostu, ale zároveň ze srdce 

pohovořili!“ (Obrana, 30. 9. 1874, s. 1) 

Na polemiku s Brouskem vyčlenili redaktoři samostatnou rubriku Od plic, 

v níž v dialogické formě diskutuje pan Čipera s panem Ubrouskem o mizernosti 

staročeské politiky.  

Nepolitické část zpráv Brousku měla mnohem senzačnější charakter. 

Senzace přebírali redaktoři ve velké množství ze světového tisku, také uveřejňovali 

podrobné zprávy o soudních stáních včetně dialogů a soutěžili se Staročechy 

v antisemitismu, který doplňovali radikálním antiklerikalismem „Blázni v 

Turecku.  V prvních šesti měsících t.r. putovalo celkem 120.000 poutníků do Mekky.“ 

(Obrana, 5. 11. 1874, s. 3). Také v popisu senzačních zpráv zapojili již silně 

emotivní jazyk, jejich přístup připomíná pozdější Kurýr mnohem více než 

staročeský Brousek. 

„Šílený okamžik se dostavil; Freuda se zmocnila zvířecí vzteklost, černé jeho oko 

utkvělo s hrozným hladem na tomto obnaženém krku – neváhal více, vyňal nůž a 

na způsob židovského „khošer“, dvojím řezem zavraždil Kačera.“ (Obrana, 30. 9. 

1874, s. 2) 

 Tuto ideálně senzační zprávu o den později využili k apelu na vládu, aby 

zajistila větší bezpečnost ve vlacích a 

vrátili se k ní i v následujících dnech, 

kdy mimo jiné popisovali, že 

následkem této vlakové vraždy jezdí 

všichni lidé raději třetí třídou 

s chudými.   

Ovšem tyto prvky senzačního 

žurnalismu nepomohli Obraně zvýšit 

náklad. Tento typ zvýšeného 

senzacionalismu, ve kterém Obrana 

překonávala i Kurýra, nemusel 

Obrázek 1: Drobné zprávy (Obrana, 12. 11. 
1874, s. 3) 
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odpovídat čtenářské vrstvě, která měla v sedmdesátých letech zájem o čtení novin 

a která měla finance k jejich nákupu. Lepší odhad zájmů a zálib cílové čtenářské 

obce měli staročeští vydavatelé i později. 

 

S konceptem lidovějšího konkurenta Národních listů přišli staročeši znovu 

v osmdesátých letech, když od roku 1882 zavedli českou přílohu německé Politik 

nazvanou Česká politika, kterou vedl Adolf Srb. Ta od roku 1883 vycházela 

samostatně jako Národní politika a rychle se stala nejčtenějším pražským deníkem, 

i když více než na staročeskou politiku byla orientovaná na komerční úspěch.  

Postupně do ní pronikal mladočeský kapitál a tím se proměňoval i charakter listu. 

Podle Jiřího Malíře a Pavla Marka od roku 1907 redaktor Beneš-Šumavský 

přestoupil k Mladočechům, čímž staročeši ztratili na Politiku vliv (Malíř - Marek, 

2005, s. 122), ale podle mých výzkumů ještě v roce 1908 agitovala při zemských 

volbách ve prospěch staročeských kandidátek.  

 

Mezitím se o vydávání obrázkového listu pokusil J. B. Brandeis, který využil 

pozastavení Brousku a pokusil se v letech 1879–1882o vydávání  Illustrirtes Prager 

Extrablattu, obrázkových novin přímo inspirovaných vídeňským Extrablattem. Ve 

své diplomové práci Počátky senzacechtivého tisku v českých zemích se jím zabývala 

Jana Dorčáková (2010). Pražský Extrablatt začal vycházet jako německojazyčné 

noviny určené pravděpodobně středním pražským vrstvám, jazykově ne zcela 

vyhraněným, s titulní ilustrací většinou zachycující významného pražského 

měšťana, úředníky, profesory, členy rakouského dvora, spoustu vojenských 

hodnostářů a domácí i zahraniční umělce. Otiskoval program českých i německých 

divadel (české deníky se omezovaly pouze na česká divadla), občas se objevily i 

české reklamy. Frekventované společenské zprávy informovaly o dění v Karlových 

varech i o událostech typu, že v Praze jedna baronka navštívila druhou nemocnou 

baronku. Po vzoru zahraničních populárních novin se také pokoušel zvyšovat 

pozornost obyvatel města pořádáním speciálních reklamních představení, na něž 

uveřejnil reklamu i v jiných denících. 
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„Zejtřejší nedělní číslo listu Illustrirtes Prager Extrablatt přináší co vyobrazení 

v čele podobiznu vyhlášeného magnetiséra Hansena, který ku pozvání vydavatele 

řečeného listu v pondělí dne 1. března v sálech ostrova žofínského pro příznivce a 

přátele listu „Illustrirtes Prager Extrablatt“ soukromé představení uspořádá.“ 

(Národní listy 28. 2. 1880, s. 4) 

Periodicita novin se měnila, od počátečního týdeníku až po pokus o denní 

vydávání od března 1881, které ale vydrželo jen do července, odkdy se zase 

Extrablatt vrátil k týdenní periodicitě. Tyto změny zavedl již Viktor Paul Mendl, 

který převzal vydávání Extrablattu v roce 1880. Ten v srpnu také zavedl českou 

přílohu vycházející dvakrát týdně (i v době, kdy byl list deníkem). Česká příloha 

nabízela v porovnání s hlavním listem mnohem senzačnější obsah a byla tak patrně 

zaměřená na nižší čtenářské vrstvy, než německá hlavní část. Původně ji Mendl 

zamýšlel vydávat samostatně jako odpolední list, ale to by za ní musel platit 

novinový kolek a složit kauci, takže ji vyčlenil alespoň jako samostatnou přílohu, 

samostatně prodejnou, ovšem nemožnou samostatně předplatit. Zatímco celé 

noviny stály 5 Krejcarů, což odpovídalo cenám ostatních deníků, samostatně 

prodávaná příloha stála 3 Krejcary. Svým obsahem naplňovala představu o 

dobovém senzačním tisku mnohem více než usedlejší německá část. Kromě zpráv 

z vyšší společnosti a podrobného informování o zločinech obsahovala i rubriku 

Veřejná hovorna, kam mohli čtenáři psát dopisy a stížnosti. (Dorčáková, 2010, s. 

51-58) 

 

Česká část se od německé výrazně odlišovala. Její titulní stránka místo 

portrétů vážených osobností společenského života (vystřídané výjimečně stavbou 

či požárem Národního divadla), nabízela podivný žánr, který neměl protějšek 

v žádných jiných novinách, které jsem studoval. Je o ní možné uvažovat jako o 

názorném příkladu přechodu od původní kultury knížek lidového čtení, kalendářů 

a kramářských písní k moderní populární kultuře reprezentované například 

zmiňovaným vídeňským Extrablattem či budoucím Kurýrem. V tomto ohledu jsou 

nejvýraznější titulní ilustrace a s nimi spojené články. Jednalo se většinou o 

zvláštní žánr, který nebyl ani aktuální zprávou, ani beletrií. Titulní texty na témata 

jako „Srdcelomná jízda vzduchem“, „Lidožrouti“, „Boj ve vzduchu“, „Vstal z mrtvých“ 
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nebo „Od vzteklých ukřižován“ bývaly uvedeny neurčitým místním i časovým 

zasazením: 

„Nevyslovitelná hrůza zmocnila se onehdy všech myslí, když se pojednou zpráva 

roznesla, že nic méně a nic více než 15 osob od vzteklého psa pokousáno bylo a že 

tento pes velmi mnoho měst a vesnic navštívil.“ (3.7.1881)  

„Nejdivočejší fantasie není s to vymysliti hrůznějšího děje, nežli onen jest, který se 

tohoto téhodne udál...“ (7.7.1881)  

„Naše město nachází se nyní v nemalém rozčilení, neboť včera přibyl sem náš 

krajan, slavný cestovatel africký Vojtěch Sandor.“ (10.7.1881) 

„Ačkoliv příslušné úřady všemožnou práci si dávají, aby následujíc případ pokud 

možno před světem utajily, přece dostal se na světlo denní se všemi svými 

strašlivými podrobnostmi a pobuřuje obyvatelstvo města ve všech ulicích...“ 

(14.7.1881) 

„Srdcelomná jízda vzduchem, kterou minulý čtvrtek ne neznámý sběratel mincí a 

archeolog Vojtěch Broven byl podnikl, spůsobila ve světě takovou senzaci, že 

považujeme takřka za svou povinnost, seznámt laskavé čtenáře s tímto zvláštním a 

velice zajímavým případem.“ (17.7.1881) 

Nebo sice titulní příběh konkrétně místně i časově začínal, vyvolávajíce 

dojem aktuálnosti: 

„Strašlivá noc (Nejnovější událost v kostele umrlců v Sedlci u Kutné Hory). 

Prázdniny študentské již počaly. Každý, jemuž poměry dovolují hluboko do kapes 

sáhnouti, opustí lidnaté ulice města a spěje do širého světa... Tři v okresu svém 

dobře známí synkové ...“ (21.7.1881) 

Ovšem o to neurčitěji skončil, odsunujíce celý příběh někam do neurčité 

minulosti: 

„Po dnes nemá dobrý kostelník o tom tušení, co v kostele se událo, a kdyby nebyl 

pan Kaftan, který nyní ve Vídni se zdržuje, co přítel našeho listu tak laskav býval a 

nám případ ten sdělil, nevěděli bychom ani my ničeho o tom.“ (Tamtéž) 
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Ještě mnohem více znějišťující zakončení mají ostatní příběhy. Jakoby se 

redaktor v závěru chtěl od příběhu distancovat. Přinejmenším poruší onu na 

počátku manifestovanou aktuálnost uvedením pramene, odkud čerpá, ale ještě 

častěji pravdivost příběhu víceméně v poslední větě vyvrátí. Případně 

s neutralizujícím dodatkem, že i přesto je historka zajímavá. 

„Ubohý Jard pak zemřel, jak anglické noviny vypravují, těchto dní následkem 

utrpěných ran.“ (3.7.1881) 

„Dle toho zdá se nemožno, že dr. Tanner mohl bez jídla 40 dní vydržeti, když 30 dní 

postu pět obětí vyžádalo.“ (12.8.1880) 

„Zvláště podivno jest, že pisatel těchto řádků, které jsme z jednoho amerického 

listu přeložili, neustále Salsone městem jmenuje, kdežto jest to malou vesnicí. Také 

není, pokud naše vědomí sahá, Sandor proslulým cestovatelem po Africe, kterou 

jen pro svou zábavu navštěvuje. Avšak vypravovaná povídka jest přes to přece 

zajímavá.“ (10.7.1881) 

Příznačná jsou i národnostně neurčitá jména hrdinů příběhů  (Broven, 

Taner, Taller, Tegler, Seran, Velvik). Tyto senzační fantastické a hrůzostrašné 

příběhy se tvářily jako skutečné aktuální události a od beletrie otiskované uvnitř 

čísla se lišily i tím, že neměly uvedeného autora. Jejich ilustrace, ač vyvedeny 

perokresbou stejně jako v jakémkoliv jiném dobovém obrázkovém tisku, 

napodobovaly spíše techniku dřevorytu kramářských písní. Konzervativnost 

pražského prostředí a vyplývající  upřednostňování starších typů tiskových i 

spisovatelských technik dokládá i Martin Sekera, který uvádí, že při vydáváni Květů 

jako pokusu o český obrázkový časopis v letech 1865-67 byl problém 

s konzervativním vkusem českého obecenstva, kterému se nelíbily nové metody 

obrazové reprodukce, zinkografii, moderní a oblíbenou techniku reprodukce 

fotografií a obrazů převzatou z Francie čeští čtenáři zcela odmítali. (Sekera, 1997, 

s. 31) Také silně archaický jazyk, kterým byla příloha psána, ze všeho nejvíce 

připomínal knížky lidového čtení. „Samoten tu stál ve světě, v tomto slzavém údolí.“ 

(14.7.1881) nebo „Kdo jsi nešťastníče, který v srdci země sténáš a naříkáš? Rci jak 

bych ti pomohl!“ (7.7.1881) 
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Vydavatel nejspíše předpokládal, že v Praze ještě nedozrál trh pro klasický 

masový tisk – tedy existence dostatečně velké, dostatečně majetné a dostatečně 

akulturované masy velkoměstských obyvatel, kteří by měli zájem kupovat si 

pravidelně zpravodajský list informující o aktuálních událostech, a pokusil se o 

kompromis vycházející z doznívající tradiční lidové kultury. Nabízel tak čtenářům 

ve formátu moderních zpravodajských senzačních novin obsah kalendářů a 

lidového čtení. Dorčáková uvádí, že podle údajů z policejních hlášení dosahoval 

Extrablatt nákladu až 6 500 kusů, čímž se přiblížil i tehdejšímu nákladu Národních 

listů (kolem 10 tisíc) (2010, s. 68) a pokud se přidržíme policejních hlášení, dosáhl 

tak nákladu většího než později Kurýr. Přesto vzhledem k jeho rychlému konci asi 

nešlo o finančně prosperující podnik, a otázkou zůstávají údaje z policejních 

hlášení, podle kterých Kurýr s nižším nákladem a zpravodajštějším, tedy 

nákladnějším přístupem, se na trhu udržet dokázal. Vliv mohlo mít i snížení 

nákladů díky rozvoji tiskařské techniky a společné zázemí s Hlasem národa. Získat 

předplatitele a kupující se vydavatel Extrablattu snažil zvyšující se senzačností, 

sliboval na pokračování překlad Zolova skandálního románu Nana, stejně jako 

zprávu o požáru Národního divadla doplnil slibem otisknutí nového senzačního 

román Palič Národního divadla.  

Extrablatt se hlásil k politické neutralitě a volal po národnostním smíru. 

Podrobně popisoval a zároveň odsuzoval střet českých a německých studentů 

známý jako Chuchelská bitka. Přitom je signifikantní, že se neobracel na studenty, 

ale na lid, který se k nim přidal. 

„Bylo by arci na čase, aby tento lid přišel konečně k rozumu a nahlédl, že takovým 

nešlechetným jednáním jen českému národu plodí se ostuda a české věci 

českým zájmům, že se tím velice škodí.“ (Illustrirtes Prager Extrablatt, 3. 7. 1881, 

česká příloha, s. 2) 

Pro pojetí zpráv v pražském Extrablattu je příznačné i to, že tuto zprávu 

otiskl bez ilustrace na druhé straně (s pětidenním zpožděním), zatímco na titulce 

se vyjímala zmíněná zpráva s vyobrazením Od vzteklých ukřižován, tvářící se jako 

zpráva, ale působící spíše jako hrůzostrašná povídka, včetně dialogů. Poté ještě 

následoval román na pokračování - Krvavé provinění a až po něm zprávy ze světa a 
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domova, mezi nimiž je zařazena Chuchelská bitka a její následky v pražských 

ulicích.  

Nejen fiktivní zprávy a romány na pokračování, ale i skutečné zprávy jsou 

psány velmi archaickým jazykem, v složitých souvětích, celkově upomínající na 

jazyk lidových knížek, jejichž éra ještě doznívala a které vydavatel patrně 

považoval za přiměřený pro svou cílovou skupinu, která na něj byla z dosavadní 

četby kalendářů a knížek lidového čtení zvyklá. Obzvláště v rámci aktuálních 

dramatických zpráv asi zvolené jazykové prostředky mohly odrazovat čtenáře, 

zvyklé na nedávno zaniklý Brousek s aktuálnějším jazykem. 

„‚Kde domov můj‘ a ‚Hej Slované‘ pějíce, směrem ku německému kasinu táhly. Tam 

se zastavily a volajíce ‚Pereat!‘ působili kočičinu. Na to houfně braly se davy 

k německému divadlu, každého německy hovořícího tlukouce.“ (Tamtéž) 

Podobně jako ostatní noviny cílící až do devadesátých let  19. století na 

lidovějšího čtenáře, redaktoři využívali živější, aktuálnější jazyk pouze při útocích 

na politické a jiné konkurenty. V případě Extrablattu jimi byli němečtí liberálové. 

 „Neue freie Freche - pardon, chtěl jsem říci Presse, ptá se svého čtenářstva, ovšem 

po spůsobu svém, t.j. po spůsobu lidí na hlavu padlých.“ (Illustrirtes Prager 

Extrablatt, 14. 7. 1881, česká příloha, s. 3) 

Krvavá senzačnost, stejně jako nacionální neutrálnost a možná konkurence 

vyvolaly silný odpor u ostatních novinářů a vydavatelů. Hlavním konkurentem 

byly České noviny, které pod vlivem Extrablattu začaly také tisknout obrázky, 

ovšem nepravidelně, v horší kvalitě a menšího rozměru a začaly si pravidelně 

vyměňovat vzájemné invektivy a obvinění. (Dorčáková, 2010, s. 71)  

„‘České noviny‘ nám nijak v cestě nestojí, neboť se svými zastaralými obrázky, o 

něž se nikdo nestará a na které se ani stará baba nepodívá, konkurenci nám 

nečiní…“ (Illustrirtes Prager Extrablatt, 14. 7. 1881, česká příloha, s. 3, citováno 

podle Dorčáková, 2010, s. 70) 

České noviny se z obavy z konkurence snažily vyvolat velkou národní 

kampaň proti podle nich německému židovskému hnusnému listu, který 
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rozhlodává jednotu národa. Podle jejich složité konstrukce měli Češi odmítnout 

kupovat českou část (případně bojovat proti jejímu odebírání v kavárnách), aby 

tak zánikem české přílohy způsobili konec i jí údajně vydržované části německé, 

čímž by došlo k národně výhodnému zániku jedněch německých novin. Ovšem 

redaktor si 30. 9. 1881 v úvodníku stěžuje, že neuvědomělí Čechové, dokonce i 

známý vlastenec, se odhlášení listu z kaváren bránili, a naopak někde prosadili 

odběr dvou exemplářů Extrablattu. (České noviny, 30. 9. 1881, s. 1) 

Tradiční tisk v rámci jisté morální paniky z existence senzačního tisku se 

snažil zesměšňovat svého konkurenta i jeho čtenáře a využíval také zmínky o jeho 

četbě k zesměšnění či k  charakteristice různých negativně vnímaných osob. 

Obzvláště si ho oblíbily Humoristické listy, které v této době Extrablatt připomínaly 

nějakým vtipem či veršíkem snad v každém čísle. Lépe charakterizující veršování 

nabízela kniha scének a výstupů pro organizátory zábav Merendy, která může 

představovat pohled elitnější části společnosti na nový úkaz na novinovém trhu. 

Z kupletu Obrázky z Prahy: 

„Moc papíru/ Na mou víru, / ale málo smyslu v něm./ Povídání/ samé lhaní,/ přec 

to bere celá zem!/ V každém čísle v čele zříte / poltré nebo morytát: / To je náš 

Illustrirte/ Prager Deutsche Extrablatt.“ (Merendy, 1881, s. 68) 

 

Na počátku 90. letech se ještě další, anonymní vydavatel marně pokusil o 

úspěch s vydáváním obrázkového listu. Německé Il. Deutsche Presse vycházely po 

několik měsíců roku 1891. Také napodobil vídeňský Extrablatt a díky své orientaci 

na pražské německé čtenáře (nebo spíše německy čtoucí, informovaly i o českých 

divadelních představeních v Národním divadle, nikoliv už v lidových arénách) se 

Deutsche Presse svým obsahem blížily německé části zaniklého pražského 

Extrablattu. Na titulních ilustracích projevovaly podobný zájem o celebrity 

společenského života místo senzací a vůbec pražský německý společenský život. 

Jejich inzertní část ovšem narozdíl od Prager Extrablattu odpovídala tomu, že 

pražští Němci tvořili sociálně lépe situovanou skupinu pražské společnosti. Ta byla 

ovšem nepříliš početná a pravděpodobně nedokázala vygenerovat dostatečně 

velkou čtenářskou obec pro tento typ tisku.  
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Až znovu staročeši, kteří mezitím ztratili kontrolu nad Národní politikou, 

dokázali znovu správně odhadnout situaci v Praze, kde rozrůstající se české 

obyvatelstvo pražské aglomerace už dosáhlo potřebné ekonomické úrovně, 

vzdělání i politického uvědomění, aby si obrázkové senzační noviny dokázaly mezi 

nimi najít dostatek čtenářů. Na pražském novinovém trhu se tedy dokázal prosadit 

až Národní tiskárnou a nakladatelstvím vydávaný Pražský Illustrovaný Kurýr 

vycházející v letech 1893 až 1918.  

 

Komparace pražských pokusů o levný masový tisk 

Aby bylo možné lépe pochopit, pro jaký obsah více či méně úspěšní 

předchůdci Illustrovaného kurýra hledali životaschopnou čtenářskou obec, 

pokusím se stručně porovnat jejich obsah, stejně jako jsem to učinil u českých 

deníků přelomu století a u předlitavského obrázkového tisku. Ve srovnání 

vynechávám Prager Extrablatt, pro jehož obsah by bylo nutné vymyslet zvláštní 

kategorie. 

 

Tabulka 40: Obsah pražského masového tisku rozdělený podle obsahových kategorií. 

v % Brousek 1874 Obrana 1874 D. Presse 1891 P.I.Kurýr 1893 

lokálky 28 26 12 18 

senzace 2 1 4 22 

literatura 14 20 9 18 

volný čas 2 1 7 5 

stranické 20 27 0 0 

politika 11 8 21 15 

hospodářství 3 3 8 5 

reklama 21 15 39 13 

poměr 
zábava/politika 

0,6 0,6 0,1 3,0 
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Jak je vidět z tabulky, levné malé stranické deníky sedmdesátých let měly 

ještě minimum místa věnovaného senzacím. Jako zábavný obsah nabízely svým 

čtenářům beletrii a lokální zprávy (které, zvláště u Obrany už senzační nádech 

měly, jak uvidíme). Větší množství senzací a zajímavostí převážně ze světa tak 

obsahovala i jinak konzervativní Deutsche Presse a nejvíce Kurýr, který se Brousku 

a Obraně blížil množstvím beletrie a lokálních zpráv. Je ho proto možné považovat 

za prvního skutečného zástupce senzačního tisku v Praze (nechávám otevřenou 

otázku, za co považovat Prager Extrablatt). Také kategorie volného času byla 

významnější až pro noviny vydávané v devadesátých letech 19. století, 

v předchozích desetiletích ji redaktoři nepovažovali pro své čtenáře za příliš 

důležitou.  Politice se nejvíce věnovaly spíše středostavovské Deutsche Presse a 

méně Kurýr. Brousek a Obrana dávaly přednost stranickému boji. Podobně s časem 

stoupá podíl ekonomického zpravodajství, které je znovu významnější u Deutsche 

Presse než u Kurýra. 

 

Graf 19: Obsah pražského masového tisku rozdělený podle obsahových kategorií. 

 

Jako jistý ukazatel míry senzačnosti deníků je porovnávám s jejich 

prototypy ve Spojených státech pomocí poměrů zábavného (senzace, literatura a 

volný čas) a politického obsahu, které uvádí Baldasty (1992, s. 123, 124).  Brousek 

a Obrana se tak celkem nepřekvapivě nalézají mezi raným penny pressem 30. let 

(poměr 0,4) a novinami venkovských měst 90. let (poměr 0,8). Deutsche Presse 

odpovídá americkým nemetropolitním městským novinám konce století (poměr 

Brousek 1874 Obrana 1874 Ill. D. Presse 1891 P.I.Kurýr 1893
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0,8-1,1) a Kurýr se přiblížil v době svých počátků na poměr příznačný pro americké 

metropolitní noviny devadesátých let (poměr 3,3), i když tento podíl v dalších 

letech významně klesal (1,8 v roce 1898 a 1,1 v roce 1908). Prager Extrablatt by 

v tomto srovnání americké metropolitní deníky několikanásobně překonal. 

 

Z inzertních částí uvedených listů nevyplývá žádný nový poznatek, proto 

jejich souhrnnou tabulku neotiskuji a případného zvědavého čtenáře odkazuji na 

výsledky analýz jednotlivých titulů uveřejněné v příloze. K sňatkové, případně 

pracovní inzerci, nejlépe vypovídající o sociálním původu čtenářů, bylo 

v analyzovaných deníkách málo výskytů tohoto typu inzerátů, aby je bylo možné 

jakkoliv zobecňovat. Také vynechám statistiky obrázků, které přicházejí v úvahu 

pouze u Kurýra a Deutsche Presse, protože v případě specifického Prager 

extrablattu by bylo nutné použít zcela jiné kategorie. 

 

Tabulka 41: Geografická distribuce zpráv v pražském populárním tisku 

v % 
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Brousek 74 24 7 30 4 16 2 4 2 0 3 1 1 3 3 0 0 0 0 

Obrana 74 39 9 18 3 11 2 4 2 0 2 1 2 3 2 0 2 0 1 

D. Presse 91 24 1 7 2 13 5 11 4 4 6 8 5 3 4 3 0 1 0 

Kurýr 93 29 2 14 3 12 3 4 4 3 8 3 3 3 5 0 2 1 2 

 

Z hlediska geografické distribuce zprávu u všech deníků převládalo 

zaměření na lokálky, v případě Brousku a Obrany i větší zájem o střední Čechy a 

Čechy celkově, který je vykompenzován menším zájmem o zprávy ze vzdálenějších 

zemí Evropy i zbytku světa. Ten může být dán i menším využíváním telegrafických 

zpráv. Nižší zájem o zprávy německojazyčné Presse z Čech byl nahrazen zájmem o 

zprávy z Německa. Pokud tabulku sjednotím podle distribuce zpráv od centra po 

světadíly, dostanu následující graf. 
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Graf 20: Geografická distribuce zpráv v pražském populárním tisku 

 

Vypovídající kategorií jsou také druhy článků. Obrázkové noviny se 

mnohem více zaměřovaly na osobní články, zatímco dvojice Brousek a Obrana se 

věnovala převážně politické a stranické propagaci, částečně i hospodářství. 

Polovinu obsahu Deutsche Presse tvořily telegramy.  Četnost zpráv o spolkové činnosti 

byla u všech těchto masových deníků podobná. Obrana místo telegramů pouze přebírala 

zprávy, které se tak dostaly do kategorie politické.  

 

Tabulka 42: Srovnání frekvence zpráv a dalšího obsahu předlitavských deníků rozdělené 
na základních typy. 

v % Brousek 74 Obrana 74 D. Presse 91 Kurýr 93 

osobní 4 4 10 12 

katastrofy, požáry, nehody 8 7 5 9 

zabití 7 10 1 5 

zločiny, soudy 10 10 3 10 

zajímavosti 9 16 10 17 

zábava, spolky 11 6 10 10 

politické 13 20 9 11 

stranické a sociální 11 20 0 0 

telegramy 22 0 49 21 

ekonomické 4 5 2 1 

 

Středostavovské Deutsche Presse bylo na to, že bylo obrázkovým časopisem, 

velmi seriózní. Jeho redaktoři skoro nepsali o násilných zločinech (a vůbec o 

vraždách) ani nehodách a taky zajímavostí obsahovalo mnohem míň než jiné tituly. 

To potvrzuje jeho orientaci na méně senzace vyhledávající majetnější a vzdělanější 

skupiny, které ovšem dávaly přednost tradičnějším, neobrázkovým novinám. Jak 
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už jsem konstatoval výše, Obrana byla senzačnější než Brousek a v informování o 

zločinnosti překonávala i Kurýr. Přesto se nedokázala prosadit. Důvodem mohla 

být přílišná míra senzačnosti, když uvážíme, jak velká a jak sociálně situovaná 

mohla být v sedmdesátých letech 19. století potenciální čtenářská skupina 

politického deníku. V porovnání s devadesátým lety je nutné předpokládat jak 

mnohem menší skupinu politicky aktivních občanů, tak těch, co si mohli pravidelné 

kupování novin dovolit. Proto i ve Vídni úspěšný Illustrirte Wiener  Extrablat 

nabízel v porovnání s Obranou čtenářům méně senzací, méně politiky a 

konzervativnější obsah, doplněný navíc o ilustrace. Dokázal se tak trefit do vkusu 

lidí, u nichž bylo v té době možné předpokládat zájem o četbu levného deníku. 
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Tabulka 43:  Četnost zpráv podle kategorií v pražském masovém tisku 

v % Brousek 74 Obrana 74 D. Presse 91 Kurýr 93 

spolky 6 2 2 4 

měšťané 2 1 5 5 

umělci 0 0 0 2 

politici, 
vojevůdci 

0 0 1 1 

dvůr, šlechta 1 1 1 1 

církev 1 2 2 2 

katastrofy, 
požáry 

4 3 2 4 

nehody, 
zranění 

4 4 3 5 

vraždy 3 4 0 2 

sebevraždy 4 6 1 3 

jiné zločiny, 
policie 

7 8 2 8 

soudy 3 2 1 2 

války, vojáci 0 2 0 0 

atentáty, 
nepokoje 

0 0 1 1 

sociální 
reportáže 

1 2 0 0 

parlament, 
politika 

12 18 8 10 

atrakce, 
slavnosti 

5 3 8 6 

zajímavosti 8 14 9 13 

stavby, 
technika 

1 2 1 4 

přednášky 0 1 0 2 

hospodářství 4 5 2 2 

velké články 1 0 1 1 

komentáře 2 6 0 0 

telegramy 22 0 49 21 

stranické 0 0 0 0 

stranické boje 9 12 0 0 

nár. střety 1 0 0 0 

dobročinnost 1 0 1 0 
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 Záhadným zůstává Illustrirte Prager Extrablatt, který nabízel podivnou směs 

lidové kultury a formátu moderního městského zpravodajství, která mu na jednu stranu 

dokázala podle dostupných údajů získat velké množství čtenářů, kteří ho ale nedokázali po 

ekonomické stránce uživit. 

 

Graf 21: Četnost jednotlivých druhů zpráv v pražském masovém tisku. 

 

Staročeská strana a Pražský illustrovaný kurýr 

"Pražský Ilustrovaný Kurýr, politický denník obrázkový. Přináší všecky politické 

a jiné zprávy, telegramy, referáty, články a hojnost zábavného, poučného a 

humoristického čtení, rébusy atd., atd., jakož i dva romány od nejlepších 

spisovatelů. Každodenně přináší "Pražský Ilustrovaný Kurýr" vyobrazení událostí 

časových, podobizny atd." (Pražský Ilustrovaný Kurýr, 1898) 

Národní strana (staročeská) pro zlepšení finanční bilance svého deníku Hlas 

Národa (o tom dále) začala od roku 1887 vydávat jeho každodenní obrázkovou 

zábavnou přílohu Pražský Ilustrovaný Kurýr. Od roku 1893 začal vycházet 

v samostatném ranním vydání a od 30. 6. 1895 jako samostatný deník až do roku 

1918 (Roubík, 1936). Odpovědnými redaktory byli Pavel Projsa1 (1892-1901) 

(Kučera, 1994, s.716) a V. Beneš (1901-1918) (Beránková, 1981, s.241). První 

samostatné vydání vyšlo 21. 12. 1892 a do konce roku byl Kurýr distribuován 

zdarma na ukázku údajně ve 40.000 exemplářích společně s Hlasem Národa. (Hlas 

Národa, 16. 12. 1892, s. 2). Od roku 1893 ho dosavadní odběratelé Hlasu národa 

                                                         
1
 Beránková uvádí chybně: Projsa J. 
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obdrželi automaticky, ostatní si ho mohli zakoupit zvlášť. V Praze vycházelo od 20. 

prosince 1897 (Roubík, 1936) ranní a večerní vydání, pouze ranní vydání si bylo 

možno předplatit podle údajů v tiráži v celém Rakousko-Uhersku, Německu, 

Srbsku a Černé Hoře, a noviny byly dodávány i do všech ostatních zemí a států 

světa. V Praze stálo předplatné obou vydání na čtvrt roku 3 zlaté 60 krejcarů a 

pouze ranního 2 zlaté 60 krejcarů. Po Rakousko-Uhersku byl deník distribuován za 

3 zlaté 60 krejcarů. 

Podle Hocha se jednalo o textovou obměnu Hlasu Národa doplněnou titulní 

a dalšími ilustracemi (1933, s. 505), zatímco podle Kučery byl obsah blízký spíše 

Politik (1994, s. 716). Z mého srovnání čísel Hlasu národa a Kurýru v letech 

vychází, že v roce 1898 hlavní (ranní) vydání Kurýra přebíralo z Hlasu část zpráv 

(včetně sazby), z politických a hospodářských zpráv pouze výběr a naopak denní 

zprávy Hlasu byly v Kurýru výrazně rozšířeny, stejně jako senzace a zajímavosti 

v rubrice Světem. Odpolední vydání bylo společné, jen s rozdílným titulem. V něm 

vycházely i vystřihovací romány na pokračování, které byly v ranním vydání 

Kurýra doplněné o další román. Na venkov byl Kurýr distribuován jednou denně 

jako ranní vydání doplněné o odpolední vydání z předchozího dne jako další 

přílohu.  V roce 1908 tvořil Kurýr úvodní dvojlist na lesklém papíře s ilustracemi a 

románem na pokračování, které se v Hlasu nevyskytovaly a vnitřní část, která byla 

naopak z většiny převzatá z Hlasu, ovšem sjednocena do jednoho vydání z 

původního odpoledního a ranního, vynechána byla jen větší část ekonomického 

zpravodajství. 

V období svého největšího rozmachu, okolo roku 1898, vycházelo denní 

číslo Kurýra většinou o 12 nečíslovaných stranách, tvořených vlastním deníkem a 

dvěma přílohami, v neděli vycházel s třemi přílohami celkem většinou o 16 

stranách a v pondělí měl většinou pouze osm stran a jednu přílohu. Vlastní vydání 

a přílohy se vzájemně prolínaly a obsahovaly často stejné rubriky. 

Na první straně byl vždy hlavní obrázek s titulkem, k němu příslušný text 

pokračoval většinou na druhé straně, kde byla také otištěna další část románu na 

pokračování. Za ní na třetí straně mohly následovat: povídka, Hádanky, Rébusy či 

Skrývačky a Rady a odpovědi na dotazy. Celá čtvrtá strana byla vyhrazena 
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řádkovým inzerátům doplněným plošnou reklamou. Poté následovaly přílohy, 

jejichž náplň byla skoro totožná. Na počátku první byl jeden či více delších článků 

(z oblasti politiky) a aktuálních komentářů, po nich následovaly podrobnější 

zprávy ze zahraničí prolínající se s rubrikou Telegramy, obsahující stručné zprávy 

ze světa a z Rakouska mimo české země. Většinu obsahu čísla tvořila Denní kronika 

s rozmanitými zprávami převážně z oblasti Prahy a Českých zemí, doplněná 

programem pražských divadel a varieté (většinou na začátku druhé přílohy). Na 

posledních stranách bylo možno nalézt rubriky Soudní síň, Národní hospodář, 

Zemřelí v Praze a Světem. Poslední strana nabízela druhý román na pokračování 

určený k vystřihování. Celé číslo bylo naplněno plošnou reklamou. Nedělní 

rozšířené vydání obsahovalo navíc Týdenní kroniku (vybrané zprávy z posledního 

týdne sepsané ve verších anonymním autorem), Nedělní hovory (fejeton) a větší 

množství povídek. Příležitostně se objevovaly rubriky Ze sportovního světa a 

Umění a literatura. 

 

Staročeský stranický orgán Hlas Národa, vydávaný staročeskou Národní 

tiskárnou a nakladatelstvím (tu později v roce 1906 odkoupil pro neshody 

s Albínem Bráfem Edvard Jan Baštýř a vydával stranické deníky nadále pod svým 

jménem), trpěl po marginalizaci Národní strany po punktacích a s nimi spojené 

porážce ve volbách v roce 1891 finančními problémy. Tehdejší šéfredaktor Hlasu 

národa Josef Hubáček, který již dříve dokázal přivést k úspěchu Národní Politiku, 

založil na jeho finanční podporu Kurýra. Prosazoval také, aby se v Hlasu přestalo 

psát o mladočeších v nesmiřitelném tónu, který odrazuje čtenáře. Bohužel nejsou 

k dispozici žádné doklady, zdali se Kurýr skutečně stal tou finanční záchranou, jak 

si od něj staročeši slibovali, každopádně jeho náklad v prvních letech rostl a v 

českém tisku se objevovaly následné komentáře o situaci staročeského tisku: 

 „‚Hlas národa‘ rozesílá svým důvěrným přátelům a příznivcům něžné dopisy 

s významným pokynem, že jim rád dopřeje té cti, aby mohli jej co nejdříve podepřít 

nějakou novou peněžní pomocí. Má to býti již poslední dopis tohoto druhu, neboť 

ředitelé ‚Hlasu národa‘ jsou pevně přesvědčeni, že bude-li jim ještě tentokráte 

pomoženo – že více nezahynou. Ve třech letech bude prý se najisto vypláceti 

‚Illustrovaný kurýr‘, a nejen vypláceti, nýbrž i hraditi schodky hlavního listu ‚Hlasu 
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národa‘. Ale rozhodující živlové, skupení kolem tohoto orgánu, jsou připraveni prý 

i na tu možnost, že by důtklivé jich vyzváni mohlo vyznít na prázdno, a tu má prý 

pak ‚Illustrovaný kurýr‘ vycházeti sám, ovšem s rozmnoženým obsahem o část 

politickou.“ (Světlo, 6. 11. 1896, s. 94) 

Což se částečně po přelomu století stalo, když byl obsah Kurýra a Hlasu 

národa do velké míry sjednocen, ač nadále vycházely oba pod vlastní hlavičkou. 

Situaci potom, co po smrti Hubáčkově převzal Hlas národa Baštýř, komentovaly 

Lidové noviny: 

„Zbývá tedy jediný ‚Hlas Národa‘, udržovaný nepoměrnými hmotnými oběťmi při 

životě. Zdálo se, že znovu osvěží spolupůsobením prof. Bráfa, který zavedl v přední 

jeho části národohospodářskou rubriku, výborně psanou a pečlivě redigovanou. 

Úmrtím chefredaktora dra. Hubáčka a nastoupením dra. Baštýře, o němž neznám 

kde kvalifikace žurnalistické potřebné k řízení velkého denního listu nabyl, se věci 

změnily. Prof. Bráf opustil ‚Hlas Národa‘ a list, sotva osvěžený, začíná znova 

chřadnouti. ‚Illustrovaný kurýr‘ má velkou práci, aby mu opatřil potřebnou 

alimentaci.“ 

 Po přelomu století i přes vylepšení jeho grafické podoby zavedením tisku 

půltónů schopných reprodukovat v lepší kvalitě fotografie i stínované reprodukce 

náklad Kurýra stagnuje či klesá, což může souviset i Hubáčkovým úmrtím. Přesto 

jeho vydávání v jisté symbióze s Hlasem národa pokračuje a marginalizace se 

dočkali až během první světové války, kvůli těsnému příklonu k vládní politice. Se 

vznikem republiky oba listy zanikají. Nejen během války, ale patrně již před ní je 

dost pravděpodobné, že byly finančně podporovány vládou. Podle Edith Walter 

existoval Dispositionsfond ministerstva zahraničí, ze kterého byli placeni jak autoři 

honorovaných článků posílaných do zahraničního tisku, tak fungování státního 

Korespondenzbüra, které působilo jako oficiální rakouská tisková agentura, ale 

také z něj byli placeni někteří redaktoři a vydavatelé. Dalším byl Geheimsfond 

prezidia, na který přispíval velký průmysl a průmyslníci žádající nobilitaci a 

z něhož byl dotován tisk v provinciích. Z obou fondů se dochovaly se pouze účetní 

knihy z let 1908 až 1912, s velkým množstvím jmen přeškrtaných, 

přerazítkovaných či nečitelných, z nichž se autorce podařilo vyluštit pouze ty, které 

uvádí ve své knize a které se týkají rakouského tisku. Ale o státní podpoře je možné 
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uvažovat i na základě autorčina poznatku, že také státní dráhy investovaly hodně 

peněz do novin, a tak jejich inzeráty s jízdními řády mohou být jak formou 

Pauschalií zaručujících kladné psaní o firmě, tak důsledkem podpory novin vlády či 

dvora. (Walter, 1994, s. 162-167) 

 Jízdní řády státních drah se v předválečných letech často vyskytovaly jak 

v Kurýru, tak v Hlasu národa či Národní politice. Podobným vodítkem mohou být i 

různé vyhlášky vládních orgánů, jako například vyhláška 

„C. a K. intendance 8. sboru č. 4.829 ze dne 17. září 1902, uveřejněnou v úředním 

listě ‚Pražské Noviny’, v časopisech ‚Politik’, ‚Národní Listy’, ‚Hlas Národa’, ‚Pražský 

illustrovaný kurýr’, ‚Prager Tagblatt’ a ‚Bohemia’, týkající se opatření potřebného 

chleba a ovsa.“ (Plzeňské listy, 24. 9. 1902, s. 5) 

Výběr tisku, ve kterém bylo inzerováno, svědčí spíše o podpoře těchto 

deníků, než o snaze najít vhodné dodavatele.  

 

Pražský ilustrovaný kurýr se lišil od ostatních novin masového senzačního 

typu svou úzkou provázaností s politickou stranou. Strategií těchto deníků byl 

komerční prospěch, který přímá agitace či podpora některé politické strany mohla 

ohrozit, protože by mohla odrazovat část čtenářské obce. A tyto noviny se často ke 

své nezávislosti hlásily a proklamovaly ji hned na titulu, jak je vidět i na pražském 

Extrablattu. To ovšem neznamená, že neměly žádnou politickou orientaci, že více či 

méně otevřeně nepodporovaly jistý politický směr či stranu. Ale chyběla u nich 

přímá svázanost se stranou, která byla jasná u Kurýra, jehož vydavatele se ani 

nesnažili tuto nezávislost deklarovat. 

Jeho obsah ovšem nebyl obsahem stranického orgánu, kterým byla většina 

ostatních pražských deníků té doby. Dokonce i Národní politika ubírající se od 

půlky 90. let po vstupu mladočeského kapitálu do jejího vydavatelství vlastní 

cestou na zisk orientovaného deníku (Kučera, 1994, s. 716) ještě v době voleb do 

Zemského sněmu v roce 1908 podporovala staročeské kandidáty mnohem více, 

než Kurýr a na jejích stránkách byla podrobně vysvětlována i staročeská 

stanoviska.  
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Naproti tomu se mezi senzacemi Kurýra v období před prvními 

všeobecnými rovnými volbami do vídeňského parlamentu až tři týdny před 

prvním kolem voleb (14. 5. 1908), v nichž staročeši podporovali mladočeskou 

kandidátku, objevuje prohlášení Národní strany svobodomyslné k Národu, ve 

kterém agitují za svou podporu národní kandidátky. V dalších dnech se spíše 

sporadicky objevují zprávy o voličských schůzích v Praze i v krajích a až 28. 4. se 

objevuje první komentář konstatující, že všechny české strany mají vpodstatě 

stejný program a Kurýr se také zastává mladočechů proti sociálním demokratům. 

V květnu potom Kurýr otiskuje uvnitř čísel fotografie kandidátů všech českých 

stran, z nichž ti staročechy podporovaní mají často, ovšem ne vždy, větší fotografie. 

V květnu se také začaly objevovat pravidelné zprávy z voličských schůzi s hlavními 

argumenty řečníků, případně s doplňkem, že na schůzi vznesl sociálně-

demokratický kandidát námitky, které mu byly vyvráceny. Podobě Kurýr 

s vyhlášením výsledků prvního kola vyjadřuje obavu z úspěchu sociální 

demokracie a po druhém se raduje, že národní agitace zvítězila. Hlavním 

nepřítelem redakční politiky tak byla kromě jakýchkoliv Němců a jejich stran 

internacionální sociální demokracie, která porušovala, když už ne jednotu, tak 

alespoň soulad národní politiky. 

Ve volbách do zemského sněmu v roce 1908, kdy v pražských obvodech 

stáli staročeští a mladočeští kandidáti znovu proti sobě, se redakce Kurýra do 

volebního boje skoro nezapojuje, pouze otiskuje několik prohlášení staročeské 

strany obviňující mladočechy z rozbití národního bloku a představuje stranickou 

kandidátku. V devadesátých letech byla volební podpora o něco vyšší, ale přesto se 

nedala srovnat se stranickými listy. Kurýr byl patrně od počátku koncipován jako 

méně politický, protože si staročeši uvědomovali, že mezi jeho cílovou skupinou 

nemají šanci moc voličů získat a raději agitovali za něco, co nazývali národní 

politikou, do níž se vešly všechny české strany s výjimkou sociálních demokratů. 

Redakční směr, snažící se čtenáře odradit od podpory sociálních demokratů ve 

prospěch jakékoliv jiné strany včetně národních sociálů se vinul politickou částí 

Kurýra po celou dobu jeho předválečné existence (výtisky z válečných let jsem již 

nesledoval, jak vysvětluji v úvodu). Kritika sociální demokracie byla vedená zhruba 

stejnými prostředky jako kritika politiky německých stran, někdy přímými 



199 
 

komentáři, výběrem dehonestujících zpráv a zcela nejčastěji jistou nepřímou, zdání 

objektivity nabízející technikou (kterou využívaly i jiné deníky), kdy místo 

redakčního komentáře redakce sestavila citáty z ostatních novin jako jakýsi 

přehled tisku, které podporovaly její stanovisko, aniž by se k němu jakkoliv hlásila. 

Přes jasně směřovaný osten proti nenárodním socialistům, obviňovaných z cílené 

podpory německých snah o utlačování českého národa, sociálně demokratickému 

Právu lidu mnohem více vadily ostřejší útoky Národních listů a Národní politiky (ač 

jejich hlavním nepřítelem v redakčních bojích a polemikách byly národní socialisté 

a křesťanské strany). Společná oběma redakcím, Práva lidu a Kurýra byla absence 

antisemitismu.  

Působení Kurýra na čtenáře v ideologické rovině je tedy nutné hledat jinde. 

Jak uvádí v předmluvě Paper Voices Stuart Hall, tisk hraje vždy, ale hlavně v dobách 

prudkých sociálních změn, významnou roli společenského vzdělavatele. Pomocí 

svého neustálého reportování a komentování lidí a událostí reflektuje změny 

schémat života ve společnosti. A vybírání, zdůrazňovaní, pojímání prezentaci zpráv 

vytváří interpretaci tohoto procesu změn. (Hall, 1975, s. 1) Jak vyplývá z obsahu 

Kurýra, takovouto neustálou snahou je udržovat představu jednotného národa a 

s jednotnými zájmy, který neustále ohrožován německou rozpínavostí, potřebuje 

jednotnou politiku, která by dokázala prosadit jeho oprávněné požadavky. Když už 

konzervativní staročeský proud ztratil lidovou podporu, je rozpad českého 

politického systému do mnoha směrů vnímán jako šance, jak lépe podchytit české 

voliče, jejichž zástupci v parlamentu by měly úzce spolupracovat, a jak Kurýr doufá 

po volbách v roce 1907, i sociální demokraté, ač se asi v parlamentu nepřidají 

k českým kruhům, i tak snad budou hájit českou věc. (Pražský illustrovaný kurýr, 

11. 5. 1907, s. 2).  

Do jejich pojetí národa se vejdou, jak už jsem zmínil, i česky orientovaní 

Židé. Což souvisí i s jejich konzervativním postojem, který je nejvíce odlišuje od 

mladočechů a politiky prosazované Národnimi listy. Narozdíl od nich například 

neoslavují pražské protiněmecké a protižidovské pouliční bouře na sklonku roku 

1897 jako mohutnou vlasteneckou demonstraci, ale odsuzují je, že spravedlivý 

hněv Čechů byl sveden radikály k nepředloženostem, které pozici národa ohrožují. 

Zároveň ovšem tyto nepokoje i všechny následující interpretují jako protiněmecké 
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a jejich antisemitský osten zcela vynechávají. Konzervativní pojetí souvisí i 

s kladným postojem k císařskému dvoru a pravidelnou oslavou panovníka, jehož 

cesty po Čechách vždy Kurýr důkladně zpravodajsky pokrývá.  

Hlavní náplní Kurýra je ovšem senzacionalismus. Ten byl ve světě využíván 

jak masovými novinami konzervativní, tak radikální orientace. V podání Kurýra 

ovšem senzacionalismus přispívá ke konzervativnímu pojetí hodnot preferovaných 

pro život společnosti. Narozdíl od Práva lidu, které drobné uliční nehody i zprávy o 

neštěstích, sebevraždách a zločinech či procházejících vystěhovalcích do Ameriky 

rámuje pravidelně titulky jako Z pražského ráje či Z uherského a haličského ráje. 

Také u různých nehod nezapomene zdůraznit, že za ně může špatná politika a 

žádná starostlivost magistrátu či vlády o osud obyčejných lidí a jsou tedy chybou, 

kterou je nutno hledat ve fungování systému. V podání Kurýra jsou všechna 

neštěstí a nehody vystoupením z řádu, které svou pravidelností a četností potvrzují 

jistou nevyhnutelnou osudovost, stejně jako předurčenost danou osobními 

kvalitami a návyky těch, kteří překročí zákon či společenské normy a jsou za to 

potrestáni. V žádném případě nejsou vztahovány k panujícímu politickému 

systému a informace o nich nijakým způsobem nepodrývají autoritu vládních 

orgánů. 

Ilustrativním příkladem je krátká zpráva o nehodě, která se stala 

řeznickému pomocníkovi, který si cestou do kopce z Vysočan na Prosek nechal 

táhnout svůj vozík místo psa tak, že ho uvázal za jeden z kolony těžkých vozů 

s kamením tažených voly. Ti se ale lekli štěkotu, splašili se a vozík rozbili, načež se 

seběhla prudká hádka, kdo uhradí nastalou škodu na rozbitém vozíku. Právo lidu 

v noticce o této události vynechalo informaci uváděnou ostatními deníky o tom, že 

seběhlé obecenstvo bylo proti řeznickému pomocníkovi. (Právo lidu, 4. 3. 1898, s. 

5; Pražský illustrovaný kurýr, 4. 3. 1898, s. 7) 

Jedním z důsledků pravidelných textů a ilustrací věnovaných nepokojům na 

parlamentní půdě je kromě hájení české politiky vůči německé agresivnosti 

zároveň výsledný dojem, že parlamentní politický systém není příliš funkční a 

jedinou oporou pořádku a fungování tak zůstává císař a armáda, která jediná je 

schopná svým zakročením uklidnit i události v rozbouřené Praze. Stejně tak 
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senzační zprávy o vraždách a zločinech budují kladný obraz policie, která je 

schopná dopadnout zločince a ochránit většinu občanů (kromě těch několika 

nešťastníků, kteří se stali oběťmi). Senzace v Kurýru tak mají čtenáře emočně 

vytrhnout z jeho každodennosti, ale nemají ho přimět k žádné jiné akci, než koupi 

dalšího čísla Kurýra, narozdíl od mnoha jeho zahraničních protějšků, v nichž 

senzační, emoce vyvolávající pojetí mělo sloužit k vyvolání pozornosti na 

společenské problémy a mělo vést ke změně špatných pořádků. Anglické populární 

deníky takto například pomocí reportáží ze sirkáren a hrnčířství ukazujících 

dělnice stižené otravou olovem bojovaly za zlepšení nebezpečných pracovních 

podmínek či zákaz ženské práce v těchto místech. Takovouto problematiku cíleně 

vyhledávaly a zdůrazňovaly svůj podíl na zlepšování života lidových vrstev. 

(Malone, 1999, s. 50) Zatímco reportáže Kurýra z nocleháren chudých, z míst, kde 

přespávali lidé bez domova, z policejních zátahů do těchto míst či o lidech 

posílaných postrkem z Prahy se zaměřovaly na exotičnost tohoto prostředí, oné 

neznámé Prahy, která existuje paralelně k Praze čtenářů Kurýra. Ony nešťastníky 

politovaly, a zdůraznily, že osud některých je dílem nešťastné náhody, zatímco jiní 

se do této situace dostaly samy následkem svého nezřízeného života. Nijak 

nepopíraly nutnost policejních akcí vedených proti těmto lidem, ale nehledaly 

opatření, jak těmto podmínkám předejít.  

 

Přes tuto svou silnou konzervativnost vyvolával Kurýr u ostatního nejen 

měšťanského tisku silnou odmítavost, vedenou podobným způsobem a podobnými 

argumenty, jako 15 let před tím Prager Extrablatt a podobně se stával i oblíbeným 

objektem humoristických časopisů. V časopise Nový paleček tak byla například 

otištěna humorná divadelní scénka založená na tom, jak se zchudlý pár doma hádá. 

On se snaží číst Kurýr, z čehož ho ona neustále vytrhává a vyčítá mu celý jejich 

zpackaný život. Kurýr je tak prezentován jako četba zchudlých a zpustlých 

příslušníků nižší střední vrstvy - vystupující pár je charakterizovaný tím, že On si ji 

bral s věnem a doma mají na oko lepší nábytek, ač posháněný všelijak. 

„On: Tady Kurýr povídá . . . Ona (vyčítavé): Když ti chci něco důvěrné říci, nemusíš 

se hned čertit, to se čerti až budeš sám, rozumíš! On (vyjevené): Ale? A kdo pak je 
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tu pánem, co? (Klidně): Tady v Kurýru stojí . . . Ona (dopáleně): To se podívejme na 

pána, ty jsi tedy pánem — ajajaj [...] Ona: Snad mi nechceš vyčítat mé přátely anebo 

snad dokonce, že jsem o pár roků starší než ty—jako bych zato mohla, že jsem o 

pár roků starší než ty — jako bych za to mohla, že jsem se o pár roků dříve narodila 

než ty ... On (netečně): Co mi po tom, já při tom nebyl a jsem rád . . . tady Kurýr“ 

(Nový paleček, 14. 1. 1898, s. 26) 

Realistům blízký časopis Stopa odmítal povolení kolportáže jako vějičky 

nahrazující úplnou svobodu tisku, protože pokrokové časopisy, které se zatím 

jakžtakž drží, budou ještě více ubyty nevkusem a zpátečnictvím, protože proti 

vyvolávání kolportérů nebudou mít šanci.  

„nyní, až nevkus bude moci svůj velkokapitál volně a svobodně uplatnit, uplatní jej, 

jak náleží. Počet odběratelů ‚Národní Politiky‘ stoupne na pět set tisíc. Také ‚Kurýr‘ 

se svými krvavými obrázky docílí závratné číslice čtenářů, neboť nyní bude míti 

volnost naprostou, bude moci své zboží na ulicích nabízet a vnucovat. Bahno 

ukryté v kanálech vystoupne na ulice. Neučiníme kroku, aby na nás někdo nevolal: 

‚Za dva Národní Politikááá! Mrtvola v kufrúúú! Za dva Kurýýýr! Mluvící kočkááá‘ Za 

čtyry Echo velké Prahýýý! Rozvod Mařenky Ziegelrovééé!‘“ (Stopa, 1911-1912, s. 

12) 

Naopak mnozí jeho čtenáři Kurýru plně důvěřovali, jak o tom svědčí 

například příběh faráře, který na základě portrétu uprchlého zločince otištěného v 

Kurýru nechal zatknout nevinného. Jiný farář zase do opravené makovice věže sv. 

Jakuba vložil kromě mincí i své oblíbené noviny, Národní politiku, Hlas národa, 

Čecha a Illustrovaný kurýr, což Národní listy ironicky komentují (27. 6. 1904, s. 2). 

(Farářové samozřejmě byly oblíbeným terčem antiklerikálního tisku, takže jejich 

spojení se senzačním tiskem se dalo dobře využít.) Zajímavým dokladem je i 

vydání výslechu omladinářů, kde se jeden z obžalovaných, 18letý zlatnický 

pomocník, hájí takto  (z kontextu celé výpovědi se domnívám, že nešlo o ironii): 

„Předs.: Mrva uváděl vás zřejmě mezi účastníky výtržnosti na Staroměstském 

náměstí a dále, že jste byl jedním z „prstů" tajného spolku „Omladiny“.  
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Obž.: Tu prosím, slavný soude, aby vzat byl zřetel k osobě udavače. „Illustrovaný 

Kurýr" dobře zajisté psal o něm, když přinesl jeho podobizny, že byl to člověk 

zároveň naivní a zmatený...“ (Čížek a Hajn, 1894, s. 202) 

Těchto několik ukázek potvrzuje představu, že odmítání či obliba 

senzačního tisku byla do velké míry dáno sociálním či kulturním kapitálem 

dotyčných. Také redaktoři sociálně demokratických tiskovin si opakovaně 

stěžovali, že mnozí organizovaní dělníci dávají přednost senzačním novinám.  

„známým Baštýřovým ‚Kurýrem‘. Je to list, který může odpovídati a ukájeti potřeby 

jen lidí perversnich, jimž příšerné mazanice, zobrazující různé vraždy a výjevy v 

nejkřiklavějším provedení způsobuji vzrušení a ukájí žízeň po sensaci.“ (Pochodeň, 

14. 7. 1914, s. 2)  

 

Illustrovaný kurýr a Praha  

Procesy modernizace, rapidních ekonomických a technických změn, vedly k 

zvýšené diferenciaci společnosti. Vědomí této diferenciace se obzvlášť zřetelně 

projevovalo ve střední Evropě, kde stará kulturní paměť, předávaná z generace na 

generaci opakovaným zacvičováním a zaučováním, byla postupně nahrazena 

regionálními a nadregionálními identitami. (Csáky, 1999, s. 8,9) Masový tisk tak 

vytvářel nový komunikační prostor velkoměsta, využívaný čtenáři z neelitních 

vrstev. S ústupem venkovského rolnického světa, oné pospolitosti paměti, zanikají 

podle Pierra Nory prostředí paměti a vědomí kontinuity společnosti se přimyká 

k místům. Existují tak místa paměti, které si nová městská - zmasověná, 

demokratizovaná a medializovaná (industrializovaná a urbanizovaná) společnost 

vyhledávala, aby tam mohla krystalizovat a uchýlit svou paměť.  (Nora, 1996, s. 39, 

40) Podle Iana Chamberse hrála populární kultura ve vzniku městské kultury 

centrální roli. Ve své knize ukázal souběžný vývoj městského prostředí a populární 

kultury a popsal historii každodenního života jakožto druhé tváře anglických měst. 

Rozvoj populární kultury byl doprovázen zvyšující komplexní vizuální a akustickou 

odezvou městského prostředí. Populární kultura tak podle Chamberse utvářela 

městské prostředí a je nemožné ji od něj oddělit. (1986, s. 17, 18) 
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Výzkum paměti navazuje na studie Maurice Halbwachse, založené na 

představě, že vzpomínání je skupinovým fenoménem. Členství ve skupině 

poskytuje pro vzpomínání materiál a vybízí jisté události k zapamatování a jiné 

k zapomenutí. Kolektiv může nejen pomáhat vzpomínky rekonstruovat, ale 

dokonce dokáže vyvolávat vzpomínky, které samotní jednotlivci nikdy přímo 

nezažili. Paměť je stejně tak produktem veřejně dostupných symbolů a narativů 

jako vlastnictvím jednotlivců. Přičemž individuální paměť je formována sociálně, 

protože podle Halbwachse je paměť způsob, jakým mysli jedinců kooperují 

vzájemně ve společnosti. Jednotlivci nemohou trvale a koherentně vzpomínat 

mimo skupinový kontext, protože jejich vědomí a paměť jsou dopředu utvářené 

skupinou, která formovala jejich identity. (Olick 1999:  334, 335)  

V případě Kurýra tak můžeme uvažovat o jistém kolektivu jeho čtenářů a 

těch, kteří si prohlíželi na ulicích jeho titulky. Jejich společný zážitek četby či 

prohlížení, vedl k vytváření (dohadování a vyjednávání) vlastních významů nad 

jeho stránkami a ilustracemi, z nichž si jednotlivci z jako z jednoho ze svých zdrojů 

informací o životě v Praze i ostatním světě vytvářeli určitou kolektivní představu o 

životě v Praze, provázanou s pamětí. V případě Kurýra potom takto budovaná 

představa a paměť města byla na jedné straně tvořena důrazem na podrobné 

lokální a senzační zprávy, od drobných zranění, přes nehody, neštěstí a drobnou 

kriminalitu až po spolkový a kulturní život (lidová divadla, varieté), včetně 

seznamu úmrtí místních obyvatel, jejich bankrotů, příspěvků na dobročinnost a 

Prahou prošlých vystěhovalců do Ameriky či zpět. Z druhé strany do ní vstupovaly 

ze stránek stejných novin, často nijak výrazně neoddělené informace o velkých 

událostech, které vystupovaly z všednodenního světa a tvořily k němu jistý 

kontrapunkt. Mám na mysli zprávy ze světa velké politiky - v podání redaktorů 

často vybíraných a podávaných jako zábavný spektákl, stejným způsobem jako 

zprávy o krvavých zločinech, pouličních bojích či o přírodních katastrofách. Ovšem 

i tyto ve své pravidelnosti a svém množství nakonec zapadaly do mozaiky 

velkoměstské každodennosti. Po přelomu století potom do této mozaiky ještě 

vstoupil sport, událost na jedné straně pravidelná, a na druhé s každým 

vybojovaným vítězstvím či prohrou výjimečná. V případě sportu docházelo 

k zásadní proměně, přes zájem Kurýra a jeho čtenářů převážně o lokální informace, 
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najednou v případě sportu dostávali podrobné výsledky zápasů z celé Evropy a 

hlavně z Vídně a Německa, které jinak redaktoři Kurýra vzpomínaly hlavně 

v souvislosti s národnostními a jazykovými střety a příkořími. Stejně tak se 

objevovaly zprávy o pražském německém fotbalovém klubu, ač jinak český tisk 

společenský život svých německých sousedů zcela ignoroval (včetně německých 

divadelních a jiných zábavných programů či přednášek). 

  

Pokud uvažujeme o obyvatelích Prahy jako o společnosti nacházející se ve 

střetu tradiční mentality spojované s venkovským a maloměstským způsobem 

života (odkud skoro polovina obyvatel Prahy na přelomu století pocházela) 

s modernizačními trendy, způsobenými hlavně rozvojem kapitalismu (Štaif 2008, 

s. 18, 19), můžeme na příkladu populárního tisku, spjatého s velkoměstským 

prostředím, tento dialog tradice a modernizace pozorovat. Kurýr ani jiné pražské 

noviny nenabízely svým čtenářům natolik intenzivní obrazy metropolitního života 

z celého světa i z vlastního města jako masový tisk jiných metropolí, a to včetně 

haličských velkoměst. Naopak se Kurýr specializoval na lokální události podobně 

jako starší typ masového tisku (viz Tabulka 34 na straně 163), což může svědčit o 

tom, že pražské obyvatelstvo ještě zůstávalo v starším, ne tolik na moderní 

velkoměsto orientovaném vnímání svého okolí a svých životů. Jako srovnání může 

sloužit i úspěch městských novin Wiener Extrablattu ve stejné době, kdy se 

pražských ulicích prodával silně na lidovou kulturu orientovaný Prager Extrablatt. 

Spíše na maloměstské prostředí orientovanému publiku také Kurýr nabízel 

důkladné a podrobné informace o těch nejmenších událostech, které se 

spoluobčanům přihodily a na které v anonymním prostředí moderních velkoměst 

není místo (a v metropolitních denících se narozdíl od těch provinčních ani 

nevyskytovaly).  

 Pro redaktory respektive čtenáře Kurýra tak byla důležitá právě ta 

informační úplnost, úplné pokrytí i nepatrných událostí, protože i ty pro sousedy 

dotčených byly podstatné a Kurýr jimi tak vlastně nahrazoval ústně šířené klepy a 

příběhy. Jak poznamenává de Certeau, vzpomínky, které obyvatele spojují s místy, 

jsou osobní, nezajímavé pro nikoho dalšího, ale dávají sousedství jeho charakter. 
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(Certeau, 1984, s. 108) Praha přelomu století tak do jisté míry mohla ještě stále 

fungovat jako jedno velké sousedství. Lokálky přinášející nejčerstvější informace o 

událostech v Praze tak skutečně mohly nahrazovat či spíše doplňovat, výměnu 

informací při čekání na vodu u kašny (na přelomu století ještě stále mnoho bytů 

v Praze nemělo vodovod). Ale přeci jen už v Praze rozrostlé o velká předměstí 

tento ústní způsob předávání informací, jejich šíření a udržování vědomí komunity 

nestačil, což mohlo vyvolat podobně jako ve Spojených státech, potřebu masového 

tisku. 

Podrobnou lokální kroniku uzavírala souhrnná noticka všech drobnějších 

příhod, které opravdu připomínají spíš setkání lidí někde pod lípou či u 

staropražské studny, než hektický všednodenní provoz velkoměsta: 

„Nehody. Anna Řadová, 59letá žena mlynářského dělníka v Klecanech, česala včera 

švestky na knedlíky. Při tom spadla se žebříku a zlomila ruku. - Podobný úraz stihl 

v Mratíně strážníka Václava Melichara, který česal vlašské ořechy. Spadl se stromu 

a potloukl se. - Včera zlomil si na hřišti levou nohu 14letý realista Jindřich Fehrer z 

Ústí n. L., bytem v Jungmannově ulici v Karlíně.“ (Pražský Illustrovaný Kurýr, 26. 9. 

1908, s. 6) 

A přidávám ještě ukázku z jiného dne, více orientovanou na zprávy přímo 

z Prahy. 

Předevčírem ubíralo se Prahou 45 vystěhovalců z Uher do Ameriky - Zatčeno bylo 

v Praze i policejním obvodu pražském na včerejšek celkem 57 osob, pro různé 

příhody učiněno bylo policii 21 oznámení. - Vratislavskou ulicí na Vyšehradě jel 

předevčírem odpoledne kočí Josef Zonek u povozníka p. Václava Sochy v Braníku 

zaměstnaný s tak těžkým nákladem cihel, že koně nemohli povoz utáhnouti. Když 

pak surovec za to ubohá zvířata do hlavy tloukl, byl přivolán strážník, který výjevu 

tomu učinil konec a kočího oznámil ku potrestání. - S dvojspřežním vozem, na nějž 

naloženo bylo uhlí, ubíral  se ve středu o půl 10. hodině dopolední Jungmanovou 

třídou na Král.Vinohradech kočí Josef Bartoš u Viktora Popra, obchodníka uhlím, 

zaměstnaný. Z nenadání vyhodil podsední kůň zadní nohou a kopl kočího do břicha 

tak, že týž v bezvědomí k zemi klesl. Kolemjdoucí zraněného vzkřísili, a když se 

zotavil, jel s povozem dále.“ (Pražský Illustrovaný Kurýr,11. 3. 1898, s. 7) 
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 Tento typ informací, se jmény, adresami, navíc člověka lokalizujícího podle 

jeho zaměstnavatele a zachycující drobné události běžného života (zakopnutí, 

omdlení) je specifický pro města jisté velikosti, která ještě nedospěla do stádia 

anonymních metropolí (jako Vídeň či Berlín), v nichž se obyčejný jedinec ztrácí a 

pronikne na stránky jedině neobyčejným činem a zprávy o běžném životě jsou 

vyhrazené pouze prominentním občanům, vznikajícímu kultu celebrit. Naopak pro 

obyvatele měst velikosti Krakova a Prahy na přelomu století ještě existovala 

představa pomyslné komunity, v jejímž udržování začal hrát důležitou roli i 

masový tisk, který propojoval čtenáře nejen informacemi o každodenních 

pouličních zážitcích ostatních obyčejných lidí, ale nabízel jim i společný prožitek 

hrůzných či velkolepých událostí. Místo vyvolávačů u stánků s kramářskými 

písněmi tu byli kolportéři (alespoň v Krakově) a jako vhodná platforma ke 

společné diskuzi, společnému sdílení dojmů a prožitku, k vytváření významů a 

zasazování do systému hodnot (či jejich přehodnocování), sloužily místa, kde bylo 

nejnovější vydání Kurýru vystaveno, u stánků a krámků, kde se lidé shromažďovali 

a neznajíce se navzájem probírali nejnovější senzace, od vražd v okolí Prahy, přes 

katastrofální požáry ve Spojených státech, válečné události v Asii či Africe až po 

uliční bouře v Praze, pohraničí či Vídni, vytvářejíce tak skutečnou komunitu.  

Informace o drobném pouličním ruchu byly doplňovány oznámeními 

z pražských spolků, medailóny a osobními zprávami ze života pražských obyvatel. 

Ty byly samozřejmě cílené mezi čtenářskou skupinu - drobnou buržoazii a více 

kvalifikované dělníky. Obyvatelé velkoměsta tak získávali plnou představu o životě 

svých spoluobčanů, které buď sami znali, nebo se jim pomocí Kurýra natolik 

přiblížili, že i přes rozrůstající se velkoměsto zůstávali do jisté míry sousedy. 

 

Podle výzkumů Petera Fritzscheho a Nathaniela Wooda se berlínské a 

krakovské stávaly se nepostradatelným průvodcem po městě a pomáhaly svým 

čtenářům, nově přišlým do měst, cítit se součástí metropolitní veřejnosti. Kterážto 

vrstva identity mohla být mnohem silnější než nově podněcovaný nacionalismus či 

starodávná městská hrdost. (Wood, 2006, s. 15, 16)  
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Narozdíl od Pražanů obyvatelé Krakova podle Wooda, zásobeni směsí 

zpráv, zajímavostí a senzací ze světových metropolí, dohromady s místními 

zprávami informujícími o dění ve vlastním městě, se mohli začít identifikovat 

s moderním velkoměstským životním stylem. I v případě rychle se rozrůstajícího 

provinčního města, jakým byl Krakov, upevňovali svůj rozchod s venkovskou 

minulostí přihlášením se k moderní městské civilizaci, o které získávali představu 

za pomoci svých oblíbených novin, které tak hrály významnou roli při formování 

jejich nové identity. Ovšemže tyto obrazy společné velkoměstské kultury byly 

v různých městech interpretovány rozdílným způsobem, přesto ale obyvatelé 

velkoměst po celém světě četli stejné příběhy, zatímco se věnovali stejným 

velkoměstským rituálům. Také Krakovany podobně jako obyvatele ostatních 

rozvíjejících se měst spojovaly s moderní městskou kulturou jejich každodenní 

aktivity, jako procházení se po ulicích, popíjení kávy v kavárnách, vození se 

v tramvajích a hlavně čtení bulvárních deníků. Wood v této souvislosti píše o 

vznikajících meziměstské (interurban) identitě, tedy o uvědomění si podobností, 

které přesahovaly národní hranice. Ačkoliv krakovští obyvatelé neměli možnost 

zažívat všechny hyperbolické senzace velkoměst typu Paříže či Berlína, sdíleli s 

nimi společný základ, díky kterému dokázali porozumět příběhům ze zahraničních 

metropolí, se kterými se setkávali ve svých oblíbených ilustrovaných novinách 

(Wood, 2002a, s. 8; Wood, 2006, s. 15-17) 

Něco takového je ovšem v pražském populárním tisku obtížně 

pozorovatelné. Rétorika novin byla vyhraněně nacionalistická, popisující německé 

obyvatele jako nepřátele, podobné nacionální stanovisko zastávalo i mnoho 

Pražanů, jak se projevovalo v nacionálních bouřích, kterých se na české straně 

účastnily velké davy, od učedníků, studentů a drobných řemeslníků po dělníky a 

živnostníky. Pro velkou část Pražanů, včetně čtenářů Kurýra, se stávala nacionální 

identita rozhodující a patrně i oslabovala či znemožňovala pociťovat vědomí větší 

sounáležitosti s obyvateli ostatních metropolí více než česky mluvícícmi lidmi 

žijícími v okolí Prahy nebo v českých zemích. O podstatnosti nacionálního 

přesvědčení svědčí i pravidelné informace o národnostních a jazykových příkořích, 

které se děly české menšině v převážně německých oblastech, a které dokázaly 

v Pražanech vyvolat silnou odezvu a pouliční pomstu, vedenou vědomím národní 
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sounáležitosti. Odlišně k nacionální problematice přistupovalo jen sociálně-

demokratické Právo lidu, jehož věrní čtenáři se během bouří místy dokázali 

postavit proti drancujícímu davu a chránit redakci i spolkové místnosti. U sociálně 

demokratických stoupenců zase ale vítězilo vědomí odlišnosti a nepřátelství 

k socialistům národním (které bylo vzájemné) a pravidelné těžké fyzické střety 

plnily nejen stránky socialistického tisku. 

Přes tyto důležité odlišnosti od převládajícího modelu populárního tisku i 

Kurýr informoval své čtenáře o životě ve městě a poskytoval jim širokou škálu 

informací jak se chovat v městském prostředí - od výstrahy kriminálních příběhů, 

přes varování každodenních neštěstí až po znění městských vyhlášek. Také 

inzertní rubrika nabízela čtenářům návody, jak si užít života ve městě - od 

programu divadel a zábavných podniků přes širokou nabídku obchodníků až po 

množství zastaváren.  

O souvislosti Kurýra s představou velkoměstského života a zábav, které 

nabízí, svědčí i tato soudnička z Národní politiky. Potom co v lese u Chuchle 

postřelil svou milou 19 letý, v Praze rozený komptoirista Zelenka: 

„odjel večer z Chuchle do Prahy, šel do ‚Varieté‘, do rána se potloukal po kavárnách. 

Čekal prý až vyjde — ‚Illustrovaný kurýr‘. Dočetl se tam již sice v lokálních 

zprávách o své události, ale illustraci k ní tam marně hledal. Na to se šel sám udati 

na policii.“ (Národní politika, 28. 10. 1896, s. 2) 

 

Ilustrace a emocionalita 

Při studiu ilustrací v obrázkových novinách je výhodou, že nám redaktoři 

kromě samotné ilustrace poskytly jeho titulek a další popis obrázku ve formě 

samostatného článku či alespoň odstavce. Badatel se tak může do určité míry 

vyhnout problému, na nějž upozorňuje Peter Burke v kapitole Views of Society 

(Burke, 2001, s. 103-122), protože při interpretaci obrazů je nutné si dát pozor na 

to, co obraz má vyjadřovat. Většinou nebylo malířovým účelem realistické 

zobrazení, ale jeho obraz měl být idealizací, ironií, vyjadřovat kritiku či nějaký 

symbolický smysl atd., což nemusí být z obrazu na první pohled vidět a často je 
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nutné pečlivě studovat dobový kontext. Oproti tomu ilustrace v Kurýru a jiných 

obrázkových novinách jsou doprovázeny pečlivým vysvětlujícím komentářem, 

který má čtenáře instruovat, co mají na obrázku vidět a jak tomu rozumět, čímž 

badatel kromě samotné ilustrace získává i představu o snaze vydavatele o jeho 

preferované čtení. 

Hlavním zaklínadlem redaktora či malíře je většinou snaha o co 

nejrealističtější zobrazení, které mělo jako nástroj zpravodajství přinášet lidem 

události až do jejich domovů a nabídnout k lepšímu spoluprožití než nabízelo 

pouhé čtení. Nečetnými výjimkami byly občasné aktuální karikatury, většinou 

věnované Němcům a jazykovým bojům s nimi, které se začaly objevovat až kolem 

roku 1908, ilustrační obrázky k různým svátkům (Nový rok, karneval, Velikonoce), 

ilustrace k románům a v počátcích Kurýra i Skrývačky, ve kterých měl pozorný 

čtenář nalézt na první pohled neviditelnou postavu a které byly tištěny údajně na 

žádost čtenářů, ale spíše působí dojmem, že se jednalo o momentální absenci 

aktuální ilustrace. Ale přes 90 procent všech vyobrazení činily ilustrace hlásící se 

k realistickému, zpravodajskému zachycování skutečnosti. Přímo programově byly 

vyjádřeny zásady vyhotovování kreseb a jejich výběru a v tiráži v roce 1893  

„(PIK) zároveň uveřejňovati bude časové ilustrace k všelikým událostem a 

pozoruhodným příběhům domácím a v cizině, dále vyobrazení osob, jež upoutají 

na se pozornost veřejnou a všeho druhu kresby zábavné a humoristické. Všecky 

hlavní ilustrace a kresby obstarány jsou prací osvědčených domácích malířů a přes 

rychlost, kterouž vyžaduje provedení časových ilustrací, jest pečlivě přihlíženo 

k umělecké jejich dokonalosti.“ (Pražský Ilustrovaný Kurýr, 2. 1. 1893, s. 2) 

Jak vyplývá z popisků k titulním obrázkům, oficiální snahou a úkolem 

ilustrátorů deníku, kteří nejsou nikde jmenováni, bylo co nejvěrněji a nejpravdivěji 

zachytit kreslenou událost. Ideálně měl být kreslíř události přímo přítomen. Pokud 

kreslíř neměl to štěstí, alespoň si měl místo načrtnout a nechat si příhodu 

odvyprávět od očitých svědků, případně ji nakreslit podle zaslaného náčrtku či 

fotografie. „Výjev tento je právě znázorněn na dnešním našem titulním vyobrazení 

dle zdařilého a věrohodného náčrtku účastníka pohnutlivé této schůze.“ (Pražský 

Ilustrovaný Kurýr, 2. 3. 1898, s. 2) Jen u zahraničních zpráv, ať už přebíraných ze 
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zahraničního tisku i s ilustrací či ne, nebýval většinou zdroj uváděn, narozdíl od 

místní produkce, u které bylo vždy zdůrazněno, jak byl obrázek pořízen. Kreslíř 

měl také pravidelnou hodinu týdně, kdy za ním do redakce mohli přijít čtenáři. 

Smysl těchto setkání či konzultací se mi nepodařilo zjistit.  

 „Celý tento zajímavý výjev byl pro náš list fotografován, ale poněvadž figurky 

dopadly zrovna liliputánsky následkem veliké vzdálenosti, bylo fotografie té 

použito k naší dnešní kresbě, která sloužila ilustrátoru našemu jenž dílo to z 

vlastního názoru znal, jako vítaná pomůcka.“ (Pražský Ilustrovaný Kurýr, 15. 2. 

1898, s. 2)  

Realita byla ovšem dost odlišná, jak vzpomíná již zmiňovaný ilustrátor B. 

Chlad.  

Když šeřily se ulice večerním soumrakem, odkládal jsem ve svém doupěti štětec či 

tužku a vycházel na lov do redakce. Tam na velkém stole rozloženy byly všechny 

denní i krajinské listy, v jejichž sloupcích pídili jsme se s kolegou X. (list měl totiž 

dva stálé ilustrátory) po nějaké sensaci hodné našich štětců. Našel-li jsem událost 

hodně dramatickou, s vystřiženou notickou v kapse a s klidem v černé své duši 

odešel jsem na obligátní večerní pivo (někdy i víc). Druhého dne dopoledne jsem tu 

příšernou historii nakreslil, odpoledne zhotovila zinkografie štoček a po čtvrté 

hodině odpolední sypal už stroj výtisky listu s hrůznou ilustrací.“ (Chlad, 1924, s. 

135) 

Dále popisuje, vyobrazení stereotypních situací, která opakovaně kreslili 

v každém roce a redaktoři k nim jen dodali potřebný titulek jako „Katastrofální 

zátopy v jižních Uhrách“ nebo „Strašlivá povodeň v severním Německu“.  

„V zimě kreslívali jsme s oblibou dramatické boje s houfy krvežíznivých vlk, jež 

přepadly cestující v saních. Statný, zarostlý muž v tryskem jedoucích saních pálil 

z pušky do dravců sáně sledujících. [...] Dělalo se to v měsíční noci a zvlášť dobře 

působilo, je-la li v saních také žena s děckem v peřince v náručí. Tu byl efekt 

zaručen. Pod obrázek se pak vysadilo: ‘Boje s vlky v Karpatech’ nebo ‘Přepadeni 

vlky v severním Polsku’.“ 

Ale rétorika realističnosti a aktuálnosti je mnohem důležitější než skutečný 

stav vzniku vyobrazení. Čtenářům, nepříliš zvyklým číst, ilustrace 
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zprostředkovávaly mnohem výraznější vizuální informace. V tomto ohledu byl 

důležitý nástup fotografie, která se v Kurýru prosadil mnohem dříve a mnohem 

výrazněji než v ostatním studovaném středoevropském tisku, jak jsem uvedl výše. 

Fotografie byla pro čtenáře lákavá jako na první pohled mnohem realističtější, 

věrnější a méně manipulovatelná. Jak zdůrazňuje Schneirov, záznam událostí 

pomocí fotografie činil události dostupné více lidem. Od té doby, co svět začal 

promlouvat domněle přímo ke čtenáři, žádné speciální dovednosti či vědomosti již 

zdánlivě nebyly čtenářům potřeba k porozumění a reagování. (1994: 71) 

Fotografie byla jednoznačně považována za lákavou, protože vydavatelé Kurýra 

v době stagnace či úpadku nákladu po přelomu století investovali do tiskařské 

techniky umožňující tisk půltónů nutných ke kvalitní reprodukci fotografických 

předloh. Vývoj počtu fotografií a ilustrací dokumentuje následující tabulka. 

 

Tabulka 44: Vývoj počtu obrázků a podíl fotografií v Illustrovaném Kurýru 

 1893 1898 1903 1908 1913 

 průměrný počet ilustrací 2,4 1,8 4,4 6,8 6,7 

 fotografií na titulce v % 6 20 11 12 4 

 fotografií uvnitř vydání v % 15 52 54 98 77 

 

Kurýr v prvním roce existence, dokud se neetabloval, nabízel více obrázků 

než později, kdy už měl jistý vyšší náklad a ač rozšířen i o odpolední vydání, 

množství obrázku kleslo, podobně jako klesalo po zajištění pozice na trhu 

například i v krakovském obrázkovém tisku. Stagnaci, která nastala kolem přelomu 

století, se snažila redakce řešit zvýšením množství ilustrací (což mohlo souviset i 

s jejich zlevněním), jejich kvality (přechod na půltóny, které umožňovaly kromě 

kvalitnějších fotografií i stínované obrázky místo šrafovaných). Rychle také 

stoupalo množství fotografií, ovšem snaha po zvýšení atraktivity kolem přelomu 

století vedla redaktory paradoxně k úbytku fotografií na titulní stránce.  

Jak už jsem zmínil, ostatní středoevropský obrázkový tisk na fotografie 

nepřešel. Fotografie sice byly realističtější a v mnohém pro čtenáře přitažlivé 

(proto také v Kurýru stoupalo jejich celkové množství), ale nehodily se na titulní 

stránku, která byla rozhodující pro prodej. Důvodem nebyla jen horší kvalita 
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fotografií, které musely být snímány s dlouhou expozicí, což představovalo 

problém pro veškerý pohyb a události na ulicích a ne ještě plně zvládnutá 

reprodukce, ale domnívám se, že hlavním důvodem byla jejich neakčnost. Výhodou 

ilustrace je možnost zachytit, sice jen podle autorovy fantazie, ten nejdramatičtější 

okamžik události, který se většinou přihodí bez fotografovy přítomnosti, se všemi 

detaily a rysy emocí viditelnými ve tváři. Proto si redaktoři nechávali na titulní 

stranu kresby dramatických událostí, doplněné vevnitř čísla fotografickými 

portréty zločinců, obětí a míst nešťastných událostí. Redaktoři tak dokázali 

skloubit výhody obou technik a poskytovali čtenářům vše, co dobová technika 

reprodukce mohla nabídnout. Vrcholem tohoto propojeni byly titulní ilustrace 

srdceryvných událostí, doplněné fotografickými portréty zúčastněných osob 

v rámečku.  

Fotografie se ve středoevropských novinách plně prosadila až během či po 

světové válce a návrat přímého zachycení toho nejdramatičtějšího a nejen jeho 

následků můžeme ve větší míře pozorovat až dnes, s neustálou dostupností kamer 

a nahrávacích zařízení v mobilních telefonech, množstvím průmyslových kamer na 

ulicích a hlavně díky počítačovým rekonstrukcím, které si oblíbilo televizní 

zpravodajství a které tak vrací divácky požitek z přímého spoluprožitku do situace, 

kterou si mohli užít zvědavý čtenáři obrázkového tisku před sto lety. 

 

Titulní ilustrace vlastně ani tolik neinformují ve smyslu zpravodajství 

seriózních listů, to je spíše úlohou menších ilustrací uvnitř čísla, zobrazujících 

kromě zločinu a nehod vyobrazení různých průvodů a slavností, staveb, krajin a 

portréty významných osobností, měšťanů, zvolených politiků i podobizny slečen 

soutěžících v kompetenci krásy, stejně jako zvířecích a lidských kuriozit, u kterých 

postupně převážily fotografie. U velkých titulních vyobrazení se jedná o jiný typ 

informace. Ty mají za úkol nabídnout čtenářům spektákl, předvést emočně nabité 

představení, které je má ohromit, zaujmout, přitáhnout jejich pozornost k číslu. 

Informace o tom, že si jistý obyvatel Prahy zlomil nohu či někde omdlel, čtenáře, 

pokud dotyčného nezná, nedojme. Čtenář tuto informaci potřebuje kvůli 

uspokojení své potřeby vyznat se ve městě, znát, co se děje v jeho okolí, v oblasti, 
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která se ho přímo dotýká. A na to mu stačí zmínka uvnitř čísla. Ale typický spektákl 

na titulní stránce se může odehrávat na druhé části zeměkoule, u něj je důležitá 

jeho schopnost vyvolat emoce, umožnit čtenáři událost spoluprožít. Samozřejmě 

ale bližší událost je vždy důležitější než ta vzdálená. 

Natolik silný emoční zážitek nabízí čtenářům většinou beletrie, zvláště 

dobově oblíbené kolportážní romány, jejichž autor uměl vymyslet a čtenáři 

nabídnout ty nejzajímavější příběhy, jejichž text uměl ve čtenářích vyvolat 

nejsilnější emoční odezvu. Ale přes tendenci čtenářů těmto příběhům věřit, stále 

v nich fungovalo vědomí, že příběh je jen výsledkem fantazie autora a není tak 

úplně hoden prožitých, investovaných emocí. A této potřebě čtenáře vychází vstříc 

zpravodajský spektákl, nabízející skoro stejně barvité vyobrazení události, 

obdobně zajímavý příběh, ale tentokrát prodávaný jako reálný, s neustále 

zdůrazňovaným ujištěním, že se příběh skutečně stal a přesně tak, jak jej vidí 

čtenář před sebou (vyobrazeno podle náčrtku z místa události, podle očitých 

pozorovatelů), a který je tudíž hoden spoluprožitku při recepci, i prodlužované 

konzumace události v diskuzích s okolím, která je důležitou součásti procesu 

recepce, jak se o tom zmiňuje například vzpomínka ilustrátora Chlada na lidi 

diskutující nad novým číslem Kurýra, nebo již zmíněná stížnost v Právu popisující, 

jak se Pražané srocují u portrétu anarchisty Luccheniho či jiná zmínka v Kurýru o 

lidech obhlížejících a diskutujících na místech národnostních střetů. 

 Součástí emotivní odezvy na zobrazený spektákl je i reakce ironická, 

„psina“, kterou také zmiňuje Chlad, smích nad barvitostí a přehnaností vyobrazené 

události. Sarkasmus či cynismus může na jednu stranu sloužit jako ventil pro 

vnitřní emoční reakci i jako omluva toho, že jedince tento spektákl (vhodný pro 

„babky s děravými kabelami“) zajímá. Každopádně recepční proces funguje 

podobně, emoční prožitek, zde spíše zasmání, pobavení, zaujmutí vlastního postoje 

k události a její následné sdílení s ostatními. Často byly vyobrazené události 

vybírané na titulní stránku pro tuto svoji kvalitu, kdy již ve svém podání nabízejí 

obojí potenciální reakci, hrůzu z prožitku neštěstí i zábavný, vtipný moment 

neobvyklosti, humornosti situace, které tak jdou ve své spektakulárnosti ruku 

v ruce a činí tuto událost vhodnou pro vyobrazení a prodej.  
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Ideální titulní ilustrace tak má snahu zachytit a nabídnout čtenářům přesně 

ten okamžik, kdy se událost stane, okamžik, kdy účastníku události dochází hrůza 

toho, co se mu děje, ale ještě má čas si to v kratičké sekundě uvědomit, jak vidíme 

na jeho tváři, zastavený čas nehody. Proto se objevují časté, a tedy asi čtenáři 

oblíbené, obrázky padajících osob, vznášejících se ve vzduchu, někdy hlavou dolu, 

někdy naležato, které okolo oblétávají ptáci, jako jakási připomínka svobody 

pohybu ve vzduchu, narozdíl od neodvratného údělu padajícího, s vytřeštěným 

výrazem ve tváři, s tušeným tragickým koncem události někde dole mimo obrázek. 

Podobně fungují i obrazy osob v okamžiku výstřelu, jedna vyděšená, znovu 

zastavený čas, kdy si, alespoň podle fantazie ilustrátora, má oběť šanci uvědomit 

hrůzu konce svého života, a druhá postava radující se zlým či šíleným úsměvem 

pohrávajícím jí na lících, či také vyděšená, s vědomím neodvratnosti provedeného 

činu, pokud došlo k spuštění kohoutku omylem. 

 Stejný okamžik hrůzy, neodvratnosti, který působil na čtenáře a který mohl 

být jisté míry náhražkou veřejných poprav, umožňoval čtenářům si nanečisto, bez 

vlastního ohrožení prožít okamžiky, kterých se, ve svých nejistých existencích, 

obávali. Obdobné zachycení události představovali obrazy sebevražd, muž kráčející 

proti tramvaji či vlaku, rozhodný ač zoufalý výraz ve tváři, hlava nakloněná 

kupředu, v kabině případně vyděšený obličej strojvedoucího, syrovost okamžiku 

doplněná obrysy světel ve tmě či mlze (a ignorující fakt, že podle statistik se 

většina sebevražd odehrává za hezkého, slunečného počasí, která by se ovšem 

nehodila k vykreslení náladové scény). 

Na podobné bázi fungovala i vyobrazení dopravních nehod, něčeho, co 

obyvatelům města mohlo hrozit na každém kroku. Dopravní nehoda je 

souputníkem, do jisté míry možná i symbolem moderního městského způsobu 

života, s neovladatelnou technikou, která v hustém provozu ulic neustále ohrožuje 

obyvatele a kromě své přitažlivosti může fungovat i jako návod, na co si dávat 

pozor, tedy pomáhá čtenáři mapovat potenciální nebezpečí jeho životního 

prostoru (podobně jako zprávy o zločinech). Ale jako součást spektáklu kromě 

nebezpečnosti a krvavosti je důležitá právě ta technická stránka, v ideální nehodě 

na první stránku jde často o srážku dvou strojů (vlaků, tramvají, automobilů či 

povozů), kde jsou vidět masy materiálu, kovu, zdestruované, zaklesnuté do sebe, 
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nebezpečné působení hmot, proti nimž lidský jedinec, pokud se dostane mezi ně, 

nemá šanci a dostává se do role drobného hmyzu, snadno rozmáčknutelného 

silami, které vyvolal, ale neovládá. V tomto ohledu je signifikantní ilustrace z 

Kuryerku Krakowského, komiks o dětech, které si hrají si u kolejí elektrické dráhy, 

pokládají maňáska na koleje a pozorují, co s jeho hadrovým tělem dělají 

projíždějící tramvaje. Poslední obrázek série ukazuj jejich zděšení, když nárazníky 

tramvají měkké hadrové tělo maňáska zcela rozmáčknou. (Kuryerek Krakowski, 

15.11.1902, s. 3,4) 

Senzačními kategoriemi, které se v Kurýru dostávaly přednostně na titulní 

stránku, nebyly jen klasické senzace zločinů, nehod, katastrof a rodinných tragédií, 

ale v českém prostředí nabitém politikou a národnostními spory se jimi stávaly i 

události v parlamentu a na pražských ulicích. Dalším typem zpráv, který mohl 

vtrhnout na titulní stránky a porušit monotónní střídání loupeží, vražd, nehod a 

národnostního násilí, byly válečné konflikty. Ve studovaném vzorku se tak objevuje 

španělsko-americká válka, po jejímž vypuknutí v létě 1898 se jí věnovala naprostá 

většina ilustrací a s větší frekvencí se začaly objevovaly také fotografie (které s e 

díky ní naplno prosadily i v americkém tisku). Podobně za odlišným poměrem ve 

statistikách ilustrací v roce 1913 stojí vleklý balkánský konflikt, který s výjimkou 

občasných vražd plně ovládl titulní stránky a velkou část fotografií uvnitř čísla. 

Nejednalo se jen o vyobrazení přímých střetů, které dominovalo titulkám, ale 

doplňovaly je i různá vyobrazení krajin a měst, kde konflikt probíhal. Tyto obrázky, 

často fotografie, řazené do kategorie Geografické, tvořily pro redaktory vhodný 

doplněk zpráv o aktuálním dění v cizích zemích, zvláště v okamžiku, kdy ještě do 

redakce nedorazily fotografie či ilustrace z místa činu.  

Věnovat se jim budu i v následující kapitole, která jakožto jistá případová 

studie má ukázat, jaký způsobem redaktoři Kurýra se senzacemi pracovali, co vše 

jako senzace využívali a zpracovávali, co tím nabízeli čtenářům a jak se tím podíleli 

na vnímání a vytváření prostoru a kolektivní paměti v rozvíjejícím se velkoměstě. 
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Čepičky, balkánské typy, kostky cukru a Konsul Peter aneb podzim roku 

1908 pohledem Pražského illustrovaného kurýra 

V této kapitole se budu věnovat krátkému období podzimu roku 1908, 

signifikantnímu pro způsob informování o světě i nejbližším okolí v podání 

redaktorů Kurýra, kdy se na jeho stránkách mísily standardní obrazy 

všednodenního městského ruchu s takzvanými velkými dějinami. Nejdříve pro 

znalost situace stručná rekapitulace událostí roku 1908, jak je předváděl Kurýr. Na 

přelomu února a března proběhly volby do zemských sněmů a byly uspořádány 

honosné pohřby Svatopluka Čecha a Josefa Hlávky. Během léta probíhala Výstava 

pražských obchodních a živnostenských komor a v červenci byl uspořádán 

Přípravný slovanský sjezd. O všech těchto událostech Kurýr bohatě informoval, 

zvláště výstava umožňovala hojné publikování reklamních snímků expozic 

jednotlivých firem i spolků navštěvujících výstavu. 

Pro případovou studii jsou důležité události posledního čtvrtletí tohoto 

roku, kdy vývoj kulminoval. Na konci září se sešel český zemský sněm, který 

vyvrcholil německou obstrukcí, zapříčiněnou jmenováním pouze českých 

sněmovních úředníků, hromadným zpěvem všeněmecké hymny Wacht am Rhein a 

následnými potyčkami mezi poslanci. Obdobná situace se opakovala po anexi 

Bosny, kdy protesty v zemském sněmu opět vedly ke rvačkám, odročení sněmu a 

demisi českých ministrů. Následovala demise celého Beckova kabinetu a 

jmenování Bienerthovy úřednické vlády. Neklidný vývoj doplňovaly ostré a násilné 

národnostní střety v celém Rakousku a zvláště v českých zemích - vyhánění 

menšin z měst, útoky na menšinové spolkové budovy a školy, střety studentů mezi 

sebou i s policií. Situace v Praze vedla až k vyhlášení stanného práva 2. prosince, 

přímo na den 60. výročí císařova nastoupení na trůn, což v podstatě překazilo 

plánované oslavy.   

Podle Maurice Halbwachse je paměť produktem veřejně dostupných 

symbolů a narativů stejně jako vlastnictvím jednotlivců. Jedinci nemohou trvale a 

koherentně vzpomínat mimo skupinový kontext a skupinové členství poskytuje 

jejich paměti materiál - jisté události odsuzuje k zapamatování, zatímco jiné 
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k zapomenutí. (Olick, 1999, s. 334, 335) V případě Illustrovaného kurýru byla 

paměť města pojata silně nacionálně. Vydavatelé se obraceli k českému publiku, 

které prostor Prahy vnímalo z českých pozic. Obzvlášť v době nacionálních střetů, 

ať už v parlamentu nebo přímo v ulicích, rozložení dobra a zla, kladných a 

záporných postav bylo dáno čistě národnostně. De Certeau v tomto případě 

pracuje s pojmem region, což je prostor vytvořený určitou interakcí. V 

jeho představě je možné mít ve stejném místě tolik regionů, kolik je tam interakcí 

či střetnutí programů. Texty soupeřících skupin neúnavně vytvářejí hranice, a 

jejich aktéři si rozdělují nejen místa, ale i predikáty a pohyby. (Certeau, 1996, s. 91) 

V Praze se tak střetávala česká a německá paměť v (nejen symbolickém) boji o 

městský prostor. Kurýr k ní přispíval svým důrazem na podrobné líčení 

národnostních střetů, národních přetlačování, národních nespravedlností a 

národních orientací jednotlivých míst a podniků. Němečtí odpůrci jsou v Kurýru 

pravidelně charakterizováni sadou dehonestujících přídavných jmen a sloves, 

s jejichž pomocí je popisován jejich fyzický vzhled, záporné vlastnosti a chování. 

Ztělesněním všeho německého nacionalismu je oblíbená záporná postava 

všeněmeckého poslance Wolfa, která nesmí chybět skoro u žádného národnostního 

střetu, stejně jako z druhé strany stejně problematičtí, ale mnohem pozitivněji 

vnímaní původně mladočeští poslanci Březina a Vašatý. 

„Posl. Wolf [...] zařval konečně svým řezavě protivným a odporným hlasem. Ostatní 

chechtali se knížeti Lobkovici do obličeje s drzou výsměšností. Němečtí poslanci 

stáli v jednom klubku, pokřikovali a počínali si věru jako uličníci.“ (Pražský 

Illustrovaný Kurýr, 15. 1. 1898, s. 2)  

Během událostmi nabitého podzimu roku 1908 ubývaly v Kurýru se 

stoupajícím napětím osobní a spolkové zprávy i zajímavosti a byly nahrazeny 

senzačními zprávami o nacionálních bouřích, parlamentních jednáních a hrozícím 

vojenském konfliktu. Ovšem některé pitoreskní fotografie si svoje místo udrželi, 

jako například "Konsul Peter" opice-člověk v divadle Varieté nebo Podivný zajíc s 

osmi nohami.  

Zvláště častým byl motiv útoků na českou menšinu v takzvaném 

„zněmčeném“ území. Atraktivní senzační zprávy (vraždy, sebevraždy, soudy, 
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přírodní katastrofy) redaktoři Kurýru pravidelně v následujících číslech postupně 

doplňovali a udržovali tak čtenářovu pozornost. Stejným způsobem pojímali i 

zpravodajství o politických událostech roku 1908: 

„Obrázky z uzavřeného území. V Karlových Varech došlo v neděli k velikým 

zákeřným bouřím protičeským. Bezpečnost českých lidí na ulici i  bytech byla v 

nejvyšší míře ohrožována. ... Za huronského řevu a zpěvu "Wacht am Rhein" jali se 

němečtí násilníci prudce útočiti na Slovanskou besedu. ... Policie pohlížela nečinně 

na hrozné řádění německých násilníků. ... Připravovány jsou  další, větší výtržnosti 

proti Čechům, kteří jsou v pochopitelném rozechvění a v odůvodněné obavě o 

životy a majetek.“ (Pražský Illustrovaný Kurýr, 13. 10. 1908, s. 2) 

Atraktivní zprávu Kurýr v několika následujících číslech postupně doplňoval 

a udržoval tak čtenářskou pozornost: 

„Z Karlových Varů došly nás právě obrázky, představující část největších spoust - 

dílo to sběsilé lůzy, charakterisující dokonale úroveň německonacionálních 

roznašečů prušácké kultury. K obrázkům není potřeba dalších slov.“ (Pražský 

Illustrovaný Kurýr, 15. 10. 1908, s. 17) 

 

V listopadových číslech se na titulní stránce rovnou mírou střídaly zločiny a 

katastrofy s nacionálními násilnostmi, demonstracemi a politickými karikaturami. 

Z tohoto výběru nejdůležitějších zpráv je možné soudit, že toto spektrum tvořilo 

onen ideální spektákl, neoddělitelnou směs informací a zábavy, kterou ve svém 

oblíbeném tisku hledali a požadovali jeho čtenáři. Jako ilustrace, jaká byla 

důležitost zobrazovaných zpráv, může sloužit vydání z 12. listopadu, kdy na titulní 

stránce dostala přednost zpráva o sebevraždě redaktora Bohemie před pověřením 

Bieneratha sestavením vládního kabinetu. Redaktoři Kurýru ztvárňovali obojí typ 

velkých událostí - politické zprávy i lidská neštěstí - obdobně, protože 

představovaly stejné vybočení z každodennosti se stejným emocionálním nábojem. 

Způsob jejich podání byl analogický. Podobně jako zprávu o zločinu později 

doplnily fotografie oběti či pachatele (nejlépe obou postupně uveřejňované v sérii 

v několika následujících číslech), byla zpráva o zranění chlapce během zásahu 

jízdní policie proti českým demonstrantům v pozdějším čísle doplněna 
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momentkami zafačovaného dítěte, které bylo redaktory speciálně odvedeno do 

fotografického atelieru. (Pražský Illustrovaný Kurýr, 1. 12. 1908, s. 2 a následující) 

I v klidnějších dobách se zprávy z jednání parlamentu nebo zemského 

sněmu soustřeďovaly na nejkonfliktnější okamžiky, ze kterých byl přetiskován 

doslovný zápis. Tento politický cirkus byl natolik oblíbený, že při přesunech 

poslanců z Prahy do Vídně či naopak (díky tomu, že stejní poslanci byli často 

zároveň v říšské radě i v zemském sněmu, se také konflikty přelévaly mezi oběma 

městy) Kurýr už před zahájením zasedání upozorňoval na všechny nevyřízené 

účty, které se určitě projeví v nadcházející schůzi. 

„Náhle vyskočil na stůl před předsednictvem pos. Meyer (z Chebu), a chtěl 

vniknouti mezi sražené poslance české. Kterýsi český poslanec chopil se ho a 

shodil jej se stolu v řadu židlí. Posl. Meyer vylezl znova a hnal se zaťatými pěstmi 

na české poslance. Za ním posl. dr. Herold z Mostu, dr. šl. Kriegelstein a šl. Stransky. 

Mezi poslanci dochází k pranici, poslanci strkají se k předsednictvu. Ze zadních řad 

hází se brožurky, tiskopisy a kousky prkének na předsednictvo. Někteří němečtí 

poslanci snaží se upokojiti posl. dra. Herolda a přiměli jej a ostatní německé 

poslance, aby sestoupili se stolu. 

Posl. Schreiter objevuje se s kusem dřeva mezi německými poslanci, ale jeden 

z českých poslanců vrhl se naň a vyrval mu kus dřeva s takovou silou, že posl. 

Schreiterovi byl roztržen třískou prst. Nepřetržitě se píská a tluče do stolků... 

Hluk v zasedací místnosti však nepřestává, poslanci obou stran dorážejí prudce na 

sebe. Posl. dr. Štemberka volá na Němce: Počkejte, až my se na Vás dostaneme, to 

poběhnete! - Posl. dr. Maly: Ovšem! Držte hubu! Budeme před Vámi utíkati, 

nebuďte tak hloupý. Posl. Walters: Nejvyšší maršálek má zachovávati jednací řád, 

více nežádáme. - Posl. dr. Štemberka: Nebudeme-li míti sněmu, nebudete míti 

říšské rady. - Posl. Choc: (obrácen k Němcům): Na Vaši říšskou radu.... - Posl. Iro: 

Všecko byla pražská roura! Němci volají potupně Pražské roury! Pražské roury! 

Posl. šl. Stransky: Časy minuly, nedáme si od vás líbiti.“ (Pražský Illustrovaný 

Kurýr, 25. 9. 1908, s. 2, zvýrazněno v originálu) 

V době anexe Bosny a Hercegoviny a hrozícího balkánského konfliktu byly 

oblíbené žánrové obrázky z dotčených zemí. Pražským čtenářům se tak 



221 
 

přibližovaly končiny, které ač součást monarchie byly v jejich dosavadním obrazu 

světa zařazeny jako exotické, ovšem pod dojmem hrozící války se stávaly bližšími a 

aktuálnějšími. Míšení politických zpráv se zábavou, dobový infotainment, se 

například projevil i u zprávy o uvěznění slovenských aktivistů v Szegedu, která 

byla doplněna několika pohledy na město spolu s jeho vlastivědným popisem. 

V podání Illustrovaného Kurýru byly události politického života rakouské 

monarchie stejně humorné, dech beroucí i dojemné jako běžný senzační materiál 

v politicky klidných obdobích. Na podzim 1908 se na stránkách deníku i v myslích 

jeho čtenářů mísil temný svět politiky s temným světem zločinu, pohnutlivá 

neštěstí se stejně pohnutlivým násilím na české menšině, strach z hrozících 

přírodních katastrof se strachem z hrozícího válečného konfliktu, stejně jako 

pitoresknost parlamentních strkanic s pohazovanými kostkami cukru a 

s pitoreskností podivného zajíce s osmi nohami.  

 „Posl. Iro: Zavolejte Práška. - Posl. Wolf: Prášek ať promluví slavnostní řeč! - Posl. 

Kubr: Drž hubu! Neřvi pořád!  - (Hlučné hlasy: Jdeš ven, ven, ven!) - Posl. Wolf: 

Navrhl jsem, aby Exc. Prášek byl vyzván promluviti slavnostní řeč. (Pokřiky a hluk. 

Hlasy: Cukr, cukr, cukr!)“ (Pražský Illustrovaný Kurýr, 2. 10. 1908)2 

 

Výmluvné je vydání z 2. prosince 1908, ze dne císařského jubilea. Šest 

fotografií včetně titulní zachycujících různé okamžiky z panovníkova života je 

doplněno fotografiemi autobusového neštěstí v Bohdanči a ilustracemi z 

buršáckých bouří v Praze. Následující čísla jsou již věnována převážně nepokojům, 

které císařské oslavy plánované na celý měsíc zcela vytlačily ze zájmu čtenářů. Což 

svědčí o tom, jak moc byl Kurýr a jeho čtenáři orientováni na prostor Prahy a které 

události byly považovány za podstatné pro pražské čtenáře (pražské nepokoje) a 

které bylo možné vynechat (oslavy císařova jubilea). 

 

Místa, zvýrazněná na mapě Prahy dotykem velkých dějin, zůstávala i nadále 

v obecném povědomí. Čtenáři, informováni svým deníkem o události, se vydávali 
                                                         

2
 Pravidelní čtenáři parlamentního zpravodajství v podání Kurýra patrně nepotřebovali 

vysvětlovat vzájemné narážky poslanců. 
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dané místo obhlédnout a v novinách se následně objevovaly další články a 

ilustrace, zachycující nejen následky činu, ale i srocující se zvědavce. I venkovští 

čtenáři se vydávali do Prahy a nechávali se provázet po místech, která takto znali 

z novin. Prohlubovalo se tak pouto mezi místem a proběhlou událostí. 

Zprostředkovaná paměť spojená s místem se díky osobní návštěvě smísila s vlastní 

zkušeností do nerozlišitelného konglomerátu. Jak uvádí Wulf Kansteiner, 

kolektivní vzpomínky jsou vždy mediovány, a to i v případě, že je někteří členové 

skupiny přímo zažili, protože i paměť očitých svědků nabývá kolektivní relevance, 

když je strukturována, reprezentována a používána v sociálním prostředí. 

(Kansteiner, 2002, s. 190) Spojitost události s místem v paměti čtenářů se dala 

využít i komerčně - zpráva o střetech na Příkopech byla doplněna ilustrací 

místního obchodu módním zbožím a doplněna upozorněním P.T. obecenstva na 

tuto vlasteneckou firmu, která jako "první česká bašta ... čeliti musí soutěži cizí". 

(Pražský Illustrovaný Kurýr, 17. 11. 1908, s. 3) Čtenáři, chystající se místo 

předchozích kraválů obhlédnout, tak mohly své potěšeni z participace na události 

doplnit i vlasteneckým nákupem. 

Pražský Illustrovaný Kurýr svým výběrem zaznamenáníhodných a 

pamětihodných informací vytvářel pro své čtenáře obraz soudobého města, 

doplňovaný srovnáním se světovými metropolemi o představu, jaké by velkoměsto 

mělo být. Zároveň se svými zprávami spolupodílel na vystupňování dalších 

událostí.  Například zpráva o potyčkách v parlamentu vyvolala srocení lidu, které 

vedlo k policejnímu zásahu. Zpráva o zásahu vyvolala jednak shromažďování 

zvědavců, (které mohlo vyvolat případně další policejní reakci), tak následnou 

parlamentní debatu. A zpráva o ní mohla vést k dalším nepokojům. Kurýr, jako 

hlavní zdroj informací pro obyčejné Pražany, tímto způsobem vytyčoval jejich 

českou mapu města – místa nerozlišitelně spojená s nacionálními i senzačními 

vzpomínkami. Jakožto zdroj kolektivních představ o soudobé Praze nesloužil 

pouze jejím obyvatelům, ale i čtenářům z širokého okolí. Kurýr, zaměřující se na 

lokální události, nabízel časově a prostorově (i sociálně) ohraničené skupině svých 

čtenářů z řad neelitní vrstvy českých obyvatel Prahy, paměť spojenou 

s konkrétními místy v Praze 
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Do paměti města mohly vstoupit ovšem i informace z mimopražských 

lokalit. Jak je vidět na příkladu roku 1908, události v Bosně či vídeňském 

parlamentu, stejně jako v českém pohraničí, vyvolávaly silnou reakci Pražanů obou 

národností. Převážně lidé z nižších vrstev vycházeli do ulic a shromaždovali se na 

místech různým způsobem spojených s pražskou českou pamětí (a s protikladnou 

německou). Na Příkopech, v okolí Stavovského (německého) divadla, na 

Václavském náměstí a dalších místech pak probíhaly symbolické i skutečné 

souboje o tento prostor. Kurýrem vytvářená kolektivní paměť spojovala pražský 

prostor s mnoha významy a událostmi podílel se tak na utváření paměti města 

širokých českých vrstev. Výběrem událostí a jejich významové ukotvení bylo dílem 

redaktorů případně vydavatele deníku, ti se ovšem snažili svou nabídkou vycházet 

vstříc očekáváním a požadavkům svých čtenářům 

 

Zbývá otevřená otázka, zda politické události a pouliční jako například 

pražské kravály a následné stanné právo, byly vybočením z normality běžného 

života, anebo zda tyto události byly čtenáři Kurýra vnímány jako nepříliš odlišné 

od každodenního světa vražd, sebevražd, katastrof, nehod, kterýmžto senzačním 

obsahem je Kurýr zásoboval a informoval o světě kolem nich. 

 

 

Role senzacionalismu 

Kromě nehod nejčastější událostí na titulních stranách Kurýra, scjhopnou 

vyvolávat silné emoce, jsou rodinné tragedie. Ty hrají mezi všemi zprávami o 

neštěstích a zločinech primát. Souvisí to patrně už se zájmem o obdobné události 

v raných kramářských tiscích, o kterých píše Joy Wiltenburg ve studii True Crime: 

The Origins of Modern Sensationalism (2004). Ve studovaném vzorku těchto tisků 

z 16. a 17. století jich přes polovinu pojednávalo o vraždách v rodině, většinou 

hromadných. Autorka vysvětluje, že zprávy o kriminalitě fungují nezávisle na 

samotné kriminalitě, jde spíše o diskurz a rituál kriminality, než o její přímou 

zkušenost. Nikoliv určitá událost, ale její kulturní užití přináší deviantní akce 
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z marginální osobní zkušenosti do hlavních médií. Vzrůst senzačních zpráv o 

zločinech v moderní době nereflektuje jen vzrůst komercionalismu, se kterým bývá 

spojovaný, ale adresuje změny v kulturních potřebách a sociopolitické agendě. 

Samotné slovo senzacionalizmus pochází z druhé poloviny 19. století a byl jím 

odsuzován žurnalismus zaměřený na vyvolávání silných emocí u čtenářů. Ale 

samotná technika má mnohem starší minulost. Staré kramářské tisky, rozšiřující se 

z Německa, se na senzační zločiny, co nejkrvavější, zaměřovaly a užívaly techniky, 

jak zvýšit jejich emoční působivost. Zprávy o senzačních zločinech budují svou 

emoční potencialitu jak na vnitřní odpovědi na zločin samotný tak na kvazi-

náboženském dilematu způsobeném přestoupením základních hodnot a pravidel 

ve společnosti. Zločiny a jejich trestání hrálo klíčovou roli v uplatňování moci a 

definici sociálních hranic. Zároveň s tím, jak byly senzační texty zaměřené na 

vyvolávání emoční odpovědi u čtenářů, předpokládaly nějaký její očekávaný 

způsob, typizovanou reakci a tím předpokladem vytvářely komunitu obdobně 

smýšlejících, skupinu odpovídající na společný apel a zároveň předpokládající 

společný postoj vůči překročení zákonitých hranic a mocenské autority. Senzační 

texty tedy pomáhaly procesu socializace. (Wiltenburg, 2004, s. 1377-1380)  

Můžeme proto uvažovat o podobném způsobu fungování u senzačních 

masových novin, které tak mohly pomáhat socializovat své nové městské čtenáře i 

svou senzační náplní. I vzhledem k tomu, že každá nová vlna masového tisku, 

přibírajícího nové, zatím s četbou novin nezkušené čtenáře, byla vedena na vlně 

zvýšeného senzacionalismu, jak popisuje Emery a Emery (1992, s. 95), což je 

možné připočítat nejen snaze nalákat nové čtenáře, ale i jejich potřebě socializace 

do nového společenství moderních městských občanů. Na druhou stranu to potom 

vyvolává otázku, jaký účel plnila naopak v Kurýru oblíbená vyobrazení střetů a 

rvaček v parlamentu, tedy překračování nějakých pravidel a hodnot právě těmi, 

kteří měli představovat společenskou autoritu. Přinejmenším to mohlo pomáhat 

posilování autority panovnického rodu, o jehož členech Kurýr takto senzačním 

způsobem neinformoval (pokud se tedy nestaly obětí takovéhoto činu). Kurýr 

spolu s Hlasem také zůstal věrný císařské autoritě až do konce války a spolu 

s monarchií zanikl. 
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Přetrvávání ilustrací ve středoevropském tisku, přes dostupnost techniky 

k reprodukci fotografií (i finanční dostupnosti, jak je vidět na vydavateli Kurýra), 

může svědčit o jistém zpoždění vývoje a akulturace středoevropské čtenářské 

obce, která zatím stále dávala přednost divokým senzačním ilustracím před 

realističností, ale také většímu poklidu fotografických zobrazení. (Ve Vídní 

s fotkami začínal více středostavovský Wiener Extrablatt, zatímco nové čtenáře 

z nižších vrstev nabíral Kronen-Zeitung na své senzační perokresby.) Podobně čeští 

čtenáři odmítli novou, na západě oblíbenou tiskovou techniku, umožňující lepší 

reprodukci fotografií a obrazů již v 60. letech, jak uvádí Sekera (1997, s. 31). 

 

Prvními šířenými senzačními zprávami o zločinech byly kramářské tisky z 

16. stol., které představovaly respektovaný způsob šíření a obsahu informací, 

mířily do vyšších vzdělaných tříd a byly často psány a čteny kleriky a učiteli. 

Podobně jako jeho vzdálení potomci na konci 19. století užívaly emotivní adjektiva, 

zdůrazňovaly rodinné vztahy, užívaly přímé dialogy a celkově emotivní jazyk. 

Podobně jako senzační masový tisk zdůrazňovaly již ve svém titulu, že se jedná o 

pravdivý příběh, tedy se vymezovaly vůči fikční beletrii a budovaly si vlastní, 

odlišný, raný zpravodajský žánr. Oblíbené dialogy z místa zločinu či samomluvy 

vraha s bohem před popravou nijak tento důraz na pravdivost neomezovaly, 

patřily do očekávání, jak se má takový vrah v rozhodujících okamžicích chovat. 

Zdůrazňovaly jak emoce účinkujících v příběhu, tak emoce autorovy a 

předpokládané emoce u čtenářů, které tak měly sloužit jako návod, jak čtení 

prožívat. S oblibou se soustředí na popis vražedných nástrojů i všech obdržených 

ran, případně vykreslují ve formě jistého puzzle i všech 16 kusů, na které bylo tělo 

rozřezáno. Tyto texty jsou tvarovány široce sdíleným přesvědčením, jak takovéto 

interpretování a líčení krvavých zločinů má vypadat. Jak autorka zdůrazňuje, ne 

všichni samozřejmě museli autorův pohled akceptovat, ale budování narativu 

podle jistých společných a rozšířených schémat ukazuje, co považovali autoři za 

úspěšné a vhodné pro takovýto zpravodajský diskurz. Senzacionalismus, hraní na 

city a výzvy k jejich spoluprožívání měly vyvolávat jednotnou odezvu čtenářů. 

Očekávaná, preferovaná reakce na úděsnou událost byla prezentovaná jako 

přirozená a nevyhnutelná, společná všem, kdo sdílejí lidskou humanitu. Kramářské 
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tisky také pomáhaly upevňovat vzrůstající aktivitu raně moderního státu, s 

monopolem násilí, odpovědného za trestání zločinů a překročení norem. 

Vyzdvihovaly i roli státních či městských orgánů na dopadení zločince a občas si i 

představení města řezbáře k vylíčení činu, který se stal v jejich městě, pozvali a 

zaplatili. (Wiltenburg, 2004, s. 1381-1398) 

Podle Fritzcheho je moderní metropole vlastně průmyslem na senzace, ke 

kterým se jeho obyvatelé dostávají přes média, získávají medializovanou 

zkušenost s velkoměstem, v němž se tak rozostřuje hranice mezi realitou a 

imaginárním. Senzační noviny nabízely město jako místo k diváctví, jako zdroj 

potěšení, užívaného pomocí jejich stránek. Senzace často byly popisovány 

divadelními termíny, což zdůrazňovalo spektakulárnost situace a zároveň lidem 

nabízelo známý rámec, jak popsanou událost vnímat a prožívat. Proto i jejich 

redaktoři rádi zdůrazňovali, jak kolemjdoucí v davech se zájmem zírali. (Fritzche, 

1996, s. 154-8) Což je podobná metoda, jako výše zmíněný popis prožívaných 

emocí účastníků i sepisovatele v raných kramářských tiscích 

Pronikání sensacionalizmu z metropolitních novin do lokálního tisku ve 

Velké Británii se věnoval John Benson ve svém článku Calculation, Celebrity And 

Scandal (2009) Považuje senzacionalismus za jednu z nejdůležitějších inovací 

masového tisku v druhé polovině 19. století, jako zpravodajskou kategorii i 

diskurzivní strategii.  Senzačnost byla důsledkem zvyšujícího se konkurenčního 

boje komerčního tisku. Tento vývoj ovlivnil v Británii i tradičnější venkovský tisk, 

který také začal věnovat více pozornosti sportu, kriminalitě a human-interest 

stories (dojemným lidským příběhům) a to včetně deníků a týdeníků zaměřených 

na vyšší třídy. Zločinci a oběti tak byli na stránkách tisku představovány jako 

osobnosti, prožívající emoce a nikoliv jen jako pouhé objekty zpravodajství a 

výkonu spravedlnosti, jako dříve. (Benson 2009, s. 837, 838) Stejně jako výzkum 

Neroneho (1987) ohledně amerického provinčního tisku, tak i Benson nám nabízí 

možnost, že není nutné o pražských novinách uvažovat jen jako o metropolitních, 

kterými se mohly stát až v meziválečném období v souvislosti s rozvojem Prahy, 

ale jejich předválečný rozvoj tak může odpovídat i vývoji provinčního tisku 

v ostatních zemích. 
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Senzační náplň Kurýru netvořila jen titulní ilustrace, ale i více než třetina 

zpráv. Takovéto množství senzačního obsahu na jedné straně lákalo čtenáře, na 

druhé bylo odsuzováno jeho novinovými konkurenty, politickými protějšky a 

vůbec lidmi z vyšších vrstev, odmítajícími populární pojetí tisku, které vnímali jako 

ohrožení své kulturní a společenské autority. Popisování světa jako senzace 

porušuje tradiční hierarchii důležitosti událostí, místo aby tisk raději tradičním 

způsobem vedl čtenáře ke správným rozhodnutím. Podobně i výraznější grafická 

úprava a titulky u článků umožňovaly čtenářům surfovat novinami a vybírat si 

podle svého, čímž odsouvaly autoritu editora. (Fritzche, 1996, s. 179-184) 

Redaktoři Kurýra cítili potřebu uveřejňování senzačního materiálu  

omlouvat a zároveň asi i pro čtenáře zdůraznit, že to, co jim přinášejí se řídí jejich 

požadavky. Tato rétorika se dala využít i při vrácení se k již odeznělému 

senzačnímu případu. 

"Je ovšem zcela pochopitelno, že celá veřejnost je zvědava, jak asi vypadali 

nešťastní mladí ti lidé, kteří svým činem vzrušili neobyčejnou měrou všechny 

vrstvy. [...] Den co den docházely do redakce dopisy a korrespondenční lístky, 

abychom uveřejnili podobizny obou obětí nešťastného a hrozného poblouznění - 

ženy chtěly znát mladého barona, jenž s tak krutou chladnokrevností dovedl 

vypáliti smrtonosnou ránu do čarovného těla svojí milenky, mužové zas doléhali na 

uveřejnění její podobizny, aby poznali tu, která několik hodin před umluvenou 

společnou smrtí dovedla se smát a žertovat." 

 Zároveň omlouvali sebe i zvědavé čtenáře:  

 "Nikdo se nediv tomu úkazu. Je přirozený a nedá se proti němu brojiti a nikdo jej 

nezastaví. Je to v prvním případě neobyčejná síla nejživější soustrasti..."  

A končili znovu potvrzením čtenářského zájmu o tuto událost i o Kurýr:  

" ... a z větších měst bylo i telegrafováno a telefonováno, aby v tom případě, budou-

li podobizny mladých lidí uveřejněny, byl náklad pro ono místo určený 

zdesateronásoben." (Pražský illustrovaný kurýr, 9. 2. 1898, s. 2, 3)  
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Obhajoba uveřejnění zprávy spolu s reklamou na ní se dala zdůvodnit i 

zájmem, který událost vzbudila po celém světě: „Je to bestiální čin svého druhu 

jediný. Poněvadž proces tento způsobil skutečnou senzaci po celém světě a i našimi 

čtenáři byl průběh jeho sledován s napětím.“ (Pražský illustrovaný kurýr, 6. 2. 1898, 

s. 3) Zcela obdobným způsobem, zpravodajskou povinností, redakce vysvětlovala i 

otiskování parlamentních nepokojů a jiných politických senzací. 

 „A jako jsme celou řeč Wolfovu podrobněji přinesli ne snad z toho důvodu, že by 

vůbec stála za uveřejnění, nýbrž jenom proto, aby ukojena byla zvědavost, jaké 

duševní hodnoty jest člověk, jenž tak značnou měrou za mimořádných těchto 

poměrů  k sobě poutá veřejnou pozornost, z toho také důvodu konáme svou 

zpravodajskou povinnost v části obrázkové, vyobrazujíce německého tohoto 

ztřeštěnce a fanatika...“ (Pražský illustrovaný kurýr, 19. 1. 1898, s. 4) 

Ke zvýšení emotivnosti a možnosti spoluprožitku při čtení přispívalo 

používání různých stylistických postupů převzatých z beletrie i dramatu. Působivé 

bylo používání protikladů, štěstí x tragedie, poklid x drama. Například protiklad 

šťastného milostného dostaveníčka a hned na to přicházející hrozné a kruté smrti. 

"A tu chvíli, když smrt již sáhala na ladné to tělo, milenec její roztouženě na ni myslel 

a starý, bručivý ponocný si myslel, že není šťastnějších lidí na světě." (Pražský 

illustrovaný kurýr, 13. 2. 1898, s. 2) 

Podobně jako u ilustrací, i u popisu k jejich vyobrazením je oceňována 

autentičnost, síla sdělení prožitku a co největší věrnost. Pro vykreslení tklivé 

atmosféry, jaká měla panovat na místě události, stejně jako k vyjádření 

autentičnosti využívají redaktoři přímých řečí, kterými děj komentují očití svědci, 

čímž chtějí vyvolat ve čtenáři pocit zjitřené atmosféry vyskytující se na místě 

události  

„Nahodili jsme se právě k tomu, když nehoda se přihodila. Viděli jsme ohromný 

zástup, vyplňující celou ulici. Každý byl úžasem a zděšením zrovna ohromen. Ze 

všech stran slyšeli jsme volání. "To je zázrak".- "Anděl strážný držel nad nimi svou 

mocnou a ochranou ruku." (Pražský illustrovaný kurýr, 26. 2. 1898, s. 2) 

Důraz na autenticitu a realističnost hrůzné rodinné události a způsoby jejich 

vyvolání u čtenářů fungovaly úplně stejně jako u o 300 let starších kramářských 
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tisků. Byla tak otištěna vrahova slova při činu a drobné detaily zvyšující 

autenticitu. 

 „Nejdříve tloukl jej rukou a pak teprve prutem a když prut se rozštípl, obrátil jej a 

mrskal Jeníka druhým koncem, až se mu od vyštípnutého konce udělaly na 

dlani velké puchýře. Surovec při tom prý křičel:  ‚To víš, že tě musím utlouci, až 

zůstaneš ležet na zemi; já se tě parchante přece jenom zbavím.‘ .. ‚No už je po 

tobě , parchante, už jsem se tě zbavil.‘ (Pražský illustrovaný kurýr, 18. 3. 1898, s. 

2). 

Prožitek události zvyšovalo použití vznosného knižního stylu a zároveň 

jednání u soudu popisovali redaktoři jako svého druhu divadelní hru, plnou emocí: 

„V soudní síni přihodí se do roka pěkná snůška neobvyklých a zvláštních episod, 

které právě svou zvláštní scenerií stávají se poutavými a zajímavými. Střídají se, 

jako všechno na světě, jsou brzo smutné, tak smutné, že posluchači hrdlo se 

zatahuje a v očích to zapálí, brzo veselé a rozmarné ale nikdy nejsou bez té krůpěje 

pelyňku, kterou vždy a vždy srážka se zákonem má v zápětí. Někdy jsou poboční 

tyto výjevy bouřlivé a vášnivé, že překvapí i staré sešedivělé soudce, někdy tklivé a 

dojímavé, že s namáháním potlačí slzu i nejotrlejší divák a posluchač. Někdy pláč, 

někdy smích, někdy oboje zároveň. Skoro každý den přináší takovou historku, 

všednější už ani se neregistrují a jenom zvlášť pozoruhodné případy vybírají se pro 

veřejnost.“ (Pražský illustrovaný kurýr, 7. 1. 1898, s. 6) 

Dalším užívaným postupem bylo hromadění emotivně zabarvených adjektiv 

jako v titulním článku s ilustrací Smrt v železné kličce po dostaveníčku.  

„Kruté, hrozné drama lásky. Tak zvláštní a nebývalé, že nadarmo v bohaté kronice 

hledáme podobného příkladu. Něco příšerného čiší z tohoto obrázku, jenž hlásá, že 

si osud vybral k provedení svého útoku zvláštní způsob." (Pražský illustrovaný 

kurýr, 13. 2. 1898, s. 2) 

Vršení zmíněných rétorických prostředků a postupné vybudování nálady 

příběhu, dosahující dobových románových kvalit, je předvedeno v následující 

ukázce. Zatímco se ze Spojených států do Evropy spolu s novým žurnalismem šířilo 

používání stručného, objektivně laděného, mluveného jazyka, středoevropské 

populární deníky (podobné stylistické prostředky používaly i berlínské a vídeňské 
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noviny) lákaly čtenáře na barvitý knižní jazyk, kterému byli patrně navyklí z četby 

levné beletrie. Vyprávění příběhu začalo pozvolna, vykreslením scenérie 

poklidného dne  

"Bylo krásné nedělní dopoledne v měsíci září. Nad Malou Stranou a Hradčany 

plným žárem léta rozhořelo se slunce na bezoblačném nebi, střechy vydechovaly 

horko, dlaždice pálily, jež dopoledne toužilo po stinném odpočinku."  

Poté postupně vstupují do příběhu jeho aktéři: 

"Pěšák František K o l á ř  od 91. pěšího pluku, vycídiv s náležitým respektem 

svému panu nadporučíkovy, u něhož byl sluhou, šavli a boty, líně se protáhl 

vzpomínaje, kam by odpoledne šel."  

Dále se rozhodoval, co by dnes mohl podniknout, až poté se v poklidném 

plynutí děje objevil první konflikt.  

"Duši vojínovu však krušil žal. ... Právě dnes došla k jeho sluchu strašná zvěst, že 

jeho Františka byla včera u muziky s jiným. Srdcem 24letého muže zmítaly hněv a 

pocity pomsty." 

Teprve nyní, po plném předestření situace, začalo líčení samotné události, 

skutečného obsahu (a důvodu otištění) vlastní zprávy, a to velmi podrobně a živě. 

" ...a tu vystoupila proti němu na Radnických schodech jeho milenka-již bývalá- a s 

roztomilým úsměvem se chystala svého pěšáka chytit za rámě. Tento uskočil, jako 

by jej had uštknul. Děvče znova k němu blíže a znova rázným pohybem bylo 

odmrštěno."  

Následoval podrobný popis rvačky, kdy pěšák rozbil dívce v obraně pěstí 

obličej, a příběh, chýlící se ke konci, vzal prudký spád.  

"Tichý boj mezi vojínem a jeho znejmilejší se na to obratem ruky změnil ve výjev 

velice pohnutý. Dívka křičela, až kolemjdoucím uši zaléhaly, přišla policejní stráž, 

zjistila jméno klamající i klamaného, a věc se dostala před soudní tribunál." Příběh 

byl uzavřen stručným souhrnem výpovědí u soudu a následným rozsudkem. 

(Pražský illustrovaný kurýr, 13. 2. 1898) 
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7. Závěr 

 

Pro mnoho badatelů se v posledních desetiletích populární kultura a zvláště 

populární tisk staly vhodným pramenem k pochopení a vysvětlení změn 

probíhajících v modernizující se společnosti, v níž se do aktivní role postupně 

dostávaly prozatím spíše neviditelné vrstvy neprivilegovaných obyvatel, mezi 

nimiž se zvolna šířila funkční gramotnost, stejně jako jistá míra bohatství 

umožňující jim zajímat se o více než jen o pohodlné přežití. Masová populární 

kultura, kterou si tyto vrstvy nejdříve v rychle se rozvíjejících velkoměstech 

osvojily, se utvářela spojením tradičních lidových kultur, které v novém prostředí 

ztrácely svojí funkčnost, s novou metropolitní zkušeností a s elitní kulturou, 

přetransformovanou producenty do podoby přijatelné pro recipienty bez 

předchozího styku s její tradicí. Tento proces je obtížně studovatelný na tradičních, 

přímých pramenech, vázaných na zkušenost elitních vrstev, naopak populární 

kultura se ukazuje jako sice nepřímý, ale mnohem více vypovídající pramen 

pro výzkum vznikající masové společnosti. Levný senzační tisk je prvním masovým 

médiem seznamujícím své nové čtenáře nejen se světem mimo jejich nebližší okolí, 

ale i pomáhajícím jim rozumět jejich každodenním zkušenostem v nově se 

utvářejícím prostředí velkoměst. Výzkumníci dobové populární kultury vycházejí z 

teze, že masový tisk zároveň čtenářskou zkušenost reflektoval i formoval.  

Probíhající rychlá industrializace a s ní spojená urbanizace vyvolala 

mohutné přesuny venkovanů do měst, díky čemuž došlo k rozkladu jejich 

původních kulturních zvyklostí. Noví neelitní obyvatelé městských aglomerací 

získávali díky svému materiálnímu vzestupu volný čas i lepší vzdělání. Masa 

obyčejných lidí si proto začala hledat nové způsoby zábavy a vytvářet nové 

kulturní vzorce odpovídající jejich novému způsobu života. Zároveň technologický 

vývoj vyvolal radikální změnu v možnostech šíření kulturních produktů – od 

zlepšení tiskové techniky umožňující vznik a prudký rozvoj prvních masových 

médií až po média zcela nová jako film či reprodukce hudby. Stmelujícím 

elementem nových městských vrstev se tak stala masově šířená populární kultura. 

Zároveň nejnižší třídy dosáhly koncem 19. století nebývalého ekonomického a 
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kulturního vlivu a staly se tak cílovou skupinou pro nově se šířící sociální a 

politické ideje. Mediálně šířená kultura přestala být majetkem elit a postupně se 

stala dostupnou nejširším vrstvám. V této práci předkládám hypotézu, že se 

populární kultura ve své masové formě objevila u nás na přelomu 19. a 20. století, 

kdy se díky výše zmíněným socio-ekonomickým fenoménům zformovala masa 

neelitních městských obyvatel, pro kterou vznikající kulturní průmysl začal nabízet 

či vytvářet vhodné produkty. 

 

V jádru předkládané práce stojí Pražský illustrovaný kurýr (PIK), vydávaný 

v letech 1893 - 1918 staročeskou Národní tiskárnou a nakladatelstvím jakožto 

první český obrázkový senzační deník, předchůdce pozdějšího bulvárního tisku. 

Pomocí jeho analýzy se chci přiblížit světu jeho čtenářů, pocházejících z tehdejších 

neprivilegovaných vrstev, jimž se dosud česká historiografie věnovala pouze 

okrajově. Svůj výzkum jsem doplnil analýzami jeho méně úspěšných předchůdců. 

Ze sedmdesátých let 19. století ještě neobrázkových staročeského Brousku a 

mladočeské Obrany, na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let vycházejícího 

českoněmeckého Illustrirte Prager Extrablattu a z počátku devadesátých let 

pocházející Ill. Deutscher Presse. 

Aby bylo možné určit, na jaké čtenáře se Kurýr obracel a co jim nabízel 

odlišného od ostatních pražských deníků, provedl jsem srovnání jejich 

nejprodávanějších titulů. Na pražském novinovém trhu přelomu století lze deníky 

s větším nákladem rozdělit na tři hlavní kategorie. Do první patří deníky zaměřené 

na majetkově a sociálně nejvýše postavené skupiny, které by šlo zařadit převážně 

do měšťanské či středostavovské vrstvy, jak vyplývá z inzerce (sňatkové i zboží a 

služeb) - Národní listy a Hlas národa. Jejich ideální čtenář v nich hledal důkladné 

zprávy o politických událostech a o hospodářské situaci. Zajímaly ho 

pravděpodobně také informace o důležitých občanech ve městě i v církevních a 

šlechtických kruzích. Potřebné pro něj byly i informace o pořádaných přednáškách, 

program divadel, koncertů a jiných atrakcí, stejně jako činnost mnoha druhů 

spolků. Místo přímé agitace dávali redaktoři těchto listů přednost objektivněji se 

tvářícím komentářům.  To vše tyto noviny svým čtenářům nabízely ve větší míře 
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než ostatní tituly a při dlouholeté existenci těchto titulů lze předpokládat, že se 

vytvořila situace vzájemné obeznámenosti o tom, co jejich čtenáři v novinách 

hledají a co tyto listy čtenářům nabízejí, tedy nějaký konsenus mezi preferencemi 

čtenářů a vydavateli nabízeným obsahem. Také inzerenti v tomto tisku hledali 

majetnější čtenáře, čehož důsledkem bylo jak zaměření inzerce, tak její množství.  

Druhou kategorii tvoří deníky socialistických či dělnických stran, Právo lidu 

a České slovo. Čtenářům nabízeli většinou stranicky zaměřené zprávy, ať už o 

činnosti strany vlastní či svých konkurentů a vzájemných střetů, které doplňovaly 

komentáře a sociální reportáže. O to méně obsahovaly zpráv o politice mimo 

stranický systém. V zájmu o senzace a lokální zprávy se po přelomu století 

přiblížily senzačním novinám. Neposkytovaly moc místa zpravodajství o dobových 

osobnostech společenského, politického ani kulturního života, spolkové činnosti 

mimo stranické struktury a zábavných podnicích. Vzhledem k jejich stoupajícímu 

nákladu lze předpokládat, že takovýto mix informací byl blízký požadavkům jejich 

čtenářů. Ze zaměření inzerce je lze hledat mezi aktivnějšími dělníky, drobnými 

řemeslníky, obchodníky a v případě Českého slova i nižšími úředníky.  

Mezi těmito dvěma skupinami se nacházel zdaleka nejprodávanější deník, 

Národní politika. S nejmenším důrazem na zprávy politické, se zájmem o lokální 

zpravodajství, senzace, zábavy a největším zaměřením na spolkovou činnost. Jádro 

její široce rozkročené čtenářské obce lze hledat mezi měšťanskými vrstvami, 

ovšem níže postavenými než u Národních listů, tedy takové, které by šlo označit za 

střední až nižší střední střídu či maloburžoazii, ač její celková čtenářská obec byla 

nejspíše mnohem širší, vzhledem k jejich ceně nejnižší na trhu a obsáhlé inzertní 

části i rozptylu spolků, o jejich činnosti Národní politika informovala.  

V lecčems blízký Národní politice byl Pražský illustrovaný kurýr, jehož 

poznávacím znamením byly velké ilustrace a obsah zaměřený na senzace, zprávy o 

významných osobách a odpočinkový obsah typu beletrie a rébusů. S Národní 

politikou měl společný i zájem venkovských, v zemědělství působících čtenářů. 

Podle charakteru jeho inzerce lze jádro jeho čtenářské obce klást někam mezi 

měšťanskou nižší střední vrstvu a vrstvu dělnickou, kdy například 

v nejkonkrétnější sňatkové inzerci se střetává tradiční sňatková strategie 
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dělnických kruhů se strategií živnostníků a obchodníků (důraz na majetek versus 

důležitost vzájemných sympatií). Od novin zaměřených na nižší vrstvy se Kurýr 

odlišoval větším důrazem na politické zpravodajství a možnosti organizovaného 

trávení volného času spolkovou činností či v zábavných podnicích. K novinám 

sociálně orientovaných stran se přibližoval spíše zaměřením inzerce, zatímco 

obsahem kromě svých specifik se blížil tisku měšťanskému.  

Lze ho proto považovat za deník, který lidem ze špiček nižších tříd nabízel 

modifikovanou verzi obsahu měšťanských listů. Tou modifikací byl 

senzacionalismus, který typicky měšťanským tématům jako politika a všeobecné 

informace o životě společenství dodal zajímavosti emoční naléhavostí, která 

zároveň mohla pomoci čtenářům chápat jejich význam jistou mytologizací, místo 

suchého podání zpráv jejich zarámováním do kategorií tragédie či komedie, 

zvýrazněním dobra a zla a podobným symbolickým rámováním. Což byly techniky 

občas využívané všemi deníky, ovšem Kurýrem zdaleka nejvýrazněji a nejčastěji. 

Typické čtenáře Kurýra je možné vnímat i jako jistou přechodovou vrstvu, 

s nejasným, nepevným společenským ukotvením, která se ekonomicky pohybovala 

na úrovni lépe vydělávajících kvalifikovaných dělníků a řemeslníků (jak je vidět z 

inzerce), ovšem vzhlížela k životu středních tříd, jak je vidět z obsahu Kurýra. Je 

třeba počítat také s tím, že nejúspěšnější období Kurýra s nejvyššími náklady a 

podílem na trhu spadá pravděpodobně do období před rozmachem dělnického 

tisku, který mu mohl část čtenářů převzít právě i svou obsahovou orientací na svět 

a zájmy této vrstvy čtenářů. O tom by svědčilo i to, že s propadem či snižováním 

podílu Kurýra na novinovém trhu (viz nejasné informace o nákladech) po přelomu 

století, sociálně orientované deníky přebírají vyšší podíl senzačních a lokálních 

informací, typických pro Kurýr, tedy obsazují místo, ve kterém kolem roku 1898 

dominoval Kurýr. 

 

Během 19. století se začaly paralelně vedle sebe vyvíjet dva typy tisku. 

Jedním byl solidní politický tisk velké a střední buržoazie, propojený se zájmovými 

skupinami a politickými směry a postupně i politickými stranami, který se obracel  

na kulturně jednotné, vzdělané a finančně zabezpečené publikum. Druhý směr 
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představoval nový typ novin - penny press (a pozdější yellow press) zaměřený na 

neelitní vrstvy. Tento tisk byl charakteristický masovými náklady, nižší prodejní 

cenou, nápadnou grafickou úpravou (výrazné titulky, velké ilustrace a později 

fotografie), důrazem na místní zprávy, soudničky a informace o společenských 

aktivitách, přechodem od komentářů a rozborů k věcným, nekomentovaným 

informacím a důrazem na aktuálnost informací. Důležitá byla zdůrazňovaná 

nezávislost na politických stranách. Politická témata byla podávána spíše jako 

zábava. Krátké články byly psány jednoduchým jazykem (což v této době neplatí 

pro středoevropský tisk). Hlavním zdrojem zisku vydavatelů byly příjmy od 

inzerentů, které přitahoval vysoký náklad. Pro tento typ nepolitického populárního 

tisku, který vycházel vstříc kulturním a sociálním návykům čtenářů z nižších 

sociálních vrstev byla významná i jeho úniková a katarzní funkce, dosahovaná 

zaměřením na senzace, skandály, napětí a hrůzné události. 

Pro rozvoj populárního tisku byla tak zároveň důležitá existence dostatečně 

velké, nově se formující vrstvy velkoměstských obyvatel, kteří pro sebe požadovali 

novou kulturu, která by jim nahradila v novém velkoměstském prostředí ztracený 

přístup k původní lidové kultuře, a jimž ekonomický rozvoj poskytl volný čas a 

zároveň dostatečnou nákupní sílu. Důležitým faktorem byl i rozvoj vzdělání a 

možnost aktivního působení v demokratizujícím se politickém systému, což 

zvyšovalo zájem obyčejných lidí o veřejné záležitosti. 

Ekonomický i společenský vývoj ve střední Evropě zůstával v 19. století  

oproti nejvyspělejším zemím opožděn, a proto se sem žurnalistické inovace 

dostávaly s charakteristickým zpožděním, nebo v modifikované, v lecčems 

omezené formě. Pokusy o jeho napodobení v českých zemích svědčí o tom, že 

nestačilo osvědčený model masového tisku pouze převzít, ale bylo třeba ho 

patřičně přizpůsobit a nabídnout vhodnému publiku. Proto jsem srovnal analýzy 

pražského obrázkového populárního tisku s obdobným tiskem vycházejícím ve 

Vídni a Krakově: Illustrirtes Wiener ExtrablattI, Illustrierte Kronen-Zeitung, 

Kuryerek Krakowski, Nowiny dla wszystkich a Ilustrowany Kuryer Codzienny.  

Pražský illustrovaný kurýr byl sice prvním komerčně úspěšným pokusem o 

vydávání senzačního populárního deníku v Českých zemích, ale jeho vydavatelům 
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se nepodařilo dostat ho do role hegemona novinového trhu, jak bylo běžné v jiných 

středoevropských velkoměstech. Ve srovnání s nimi vychází jako mezistupeň mezi 

tradičnějším a více na střední vrstvy zaměřeným Illustrirte Wiener Extrablattem, 

dominujícím vídeňskému novinovému trhu už od sedmdesátých let 19. století, u 

něhož vydavatelé Kurýra hledali inspiraci a návod, jak vydávat tento typ tisku 

v socioekonomických i právních podmínkách předlitavské monarchie, opožďující 

se ve vývoji vůči západní Evropě i omezující různými způsoby vznik a šíření na 

lidovější vrstvy zaměřeného tisku. 

Tento model si ovšem přizpůsobili podmínkám devadesátých let a 

pražskému prostředí. Tím se obsah Kurýra posunul směrem k pozdějšímu typu 

senzačních novin, inspirovaných  novým žurnalismem, které prohloubily koncept 

populárního velkoměstského tisku o větší senzačnost, snadnější čtivost, 

apolitičnost a orientaci na nové čtenáře z ještě nižších vrstev než jejich předchůdci 

a které díky těmto inovacím několikanásobně rozšířily počet čtenářů denního 

tisku. Tento nový typ metropolitních novin se už v Praze do války neobjevil, 

narozdíl například od mnohem menšího Krakova. 

O tom, že Kurýr tvoří přechod mezi oběma vývojovými typy tisku jak 

obsahem, tak čtenářskou obcí svědčí jeho inzerce, ukazující na v minulém oddílu 

identifikované sociální skupiny zařaditelné jako měšťanské nižší střední vrstvy a 

špičky vrstvy dělnické, jejichž propojující se habity do jisté míry odrážel. O tom 

svědčí i jeho obsahové zaměření nejlépe reprezentované titulními ilustracemi, 

hlavním prodejním artiklem listu. S preferencemi více středostavovsky 

zaměřených listů (a jejich vzdělanějších čtenářů) sdílel nižší zájem o senzační a 

krvavé ilustrace ze vzdálenějších zemí a metropolí, obavu z davů, zájem o exotický 

svět pauperizovaných skupin, o nedramatická ilustrativní a dekorativní 

symbolická vyobrazení stejně jako o historii, vyobrazení staveb a portréty 

významných spoluobčanů. Naopak s deníky zaměřenými na nižší vrstvy sdíleli 

čtenáři Kurýra zájem o nehody a zločiny, i když narozdíl od kosmopolitně 

orientovaného tisku se stávaly důležitějšími zločiny a nehody bližší, stejně jako 

nižší zájem o další témata odlišující měšťanský senzační tisk od proto-bulvárních 

deníků. 
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Ze srovnání pražského masového tisku vyplynulo, že středostavovské 

Deutsche Presse bylo na to, že bylo obrázkovým časopisem, velmi seriózní. Jeho 

redaktoři skoro nepsali o násilných zločinech (a vůbec o vraždách) ani nehodách a 

taky zajímavostí obsahovalo mnohem míň než jiné tituly. To potvrzuje jeho 

orientaci na majetnější a vzdělanější skupiny, které ovšem dávaly přednost 

tradičnějším, neobrázkovým novinám a nevyhledávaly tolik senzace. Jak už jsem 

konstatoval výše, Obrana byla senzačnější než Brousek a v informování o 

zločinnosti překonávala i Kurýr. Přesto se nedokázala prosadit. Důvodem mohla 

být přílišná míra senzačnosti, když uvážíme, jak velká a jak sociálně situovaná 

mohla být v sedmdesátých letech 19. století potenciální čtenářská skupina 

politického deníku. V porovnání s devadesátými lety je nutné předpokládat jak 

mnohem menší skupinu politicky aktivních občanů, tak těch, co si mohli pravidelné 

kupování novin dovolit. Proto i ve Vídni úspěšný Illustrirte Wiener  Extrablat 

nabízel v porovnání s Obranou čtenářům méně senzací, méně politiky a 

konzervativnější obsah, doplněný navíc o ilustrace. Dokázal se tak trefit do vkusu 

lidí, u nichž bylo v té době možné předpokládat zájem o četbu levného deníku. 

 

Základem úspěchu senzačního tisku byly (alespoň v středoevropském 

prostoru) ilustrace, které tvořily dominantu titulní stránky a byly tak hlavním 

lákadlem Kurýra. Čtenářům, nepříliš zvyklým číst, zprostředkovávaly mnohem 

výraznější vizuální informace. Titulní vyobrazení nebývalo většinou jedinou 

ilustrací, další se často nacházely uvnitř listu. Často bývalo zdůrazňováno, jak byla 

ilustrace pořízena. Proklamovanou snahou ilustrátorů deníku, je co nejvěrněji a 

nejpravdivěji zachytit kreslenou událost. Na počátku století, v době přechodu od 

ilustrací k fotografiím, dokázali redaktoři Kurýru zajímavě skloubit výhody obou 

technik – výhodu větší realističnosti a tudíž atraktivnosti pravdivého zachycení 

situace ve fotografii, kterou u ilustrace nahrazovala výhoda zachycení toho 

nejdramatičtějšího okamžiku, který se většinou přihodí bez fotografov přítomnosti. 

Na vývoji ilustrací je možné pozorovat i předpokládaný postupný přechod 

od původní lidové kultury k velkoměstské populární kultuře. Ještě před vznikem 

Illustrovaného Kurýru existoval jeden neúspěšný pokus o vydávání pražského 
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senzačního obrázkového deníku, také inspirovaný vídeňským Extrablattem. J. B. 

Brandeis a později Viktor Paul Mendl vydávali v letech 1879 - 1882 německy psaný 

nesenzační Illustrirtes Prager Extrablatt, určený středním a vyšším pražským 

německým vrstvám, s titulní ilustrací většinou zachycující významného pražského 

měšťana či člena rakouského dvora. Pražský Extrablatt vycházel nejdříve dvakrát 

týdně, později přešel na denní periodicitu. V lednu 1881 začala dvakrát týdně 

vycházet jeho česká příloha, s mnohem senzačnějším obsahem v porovnání 

s hlavním listem. Byla patrně určena sociálně a kulturně níže postaveným českým 

vrstvám.  

Česká část nebyla podobná ani tehdejšímu senzačnímu vídeňskému 

Extrablattu, ani pozdějšímu pražskému Kurýru. V jejím případě je možné uvažovat 

o přechodné fázi vývojového posunu od původní lidové kultury knížek lidového 

čtení, kalendářů a kramářských písní k moderní populární kultuře reprezentované 

například právě Kurýrem. Svědčí o tom titulní ilustrace a s nimi spojené články. 

Jedná se o zvláštní žánr, který nebyl ani aktuální zprávou, ani beletrií - titulní text 

na témata jako Srdcelomná jízda vzduchem, Lidožrouti, Boj ve vzduchu býval 

uveden neurčitým místním i časovým zasazením, i hlavními hrdiny národnostně 

neurčitých jmen (Broven, Taner, Taller) - šlo o senzační fantastické a hrůzostrašné 

příběhy, které se lišily od otiskované beletrie (povídek a románů na pokračováni) 

nejen tím, že neměly uvedeného autora, ale celkově se tvářily jako skutečné 

události. Jejich ilustrace, ač vyvedeny perokresbou stejně jako v jakémkoliv jiném 

dobovém obrázkovém tisku, napodobovaly techniku dřevorytu kramářských písní. 

Silně archaický jazyk, kterým byla příloha psána, připomínal knížky lidového čtení. 

Vydavatel nejspíše předpokládal, že v Praze ještě nedozrál trh pro klasický masový 

tisk - tedy existence dostatečně velké, dostatečně majetné a dostatečně 

akulturované masy velkoměstských obyvatel, kteří by měli zájem kupovat si 

pravidelně zpravodajský list informující o aktuálních událostech a pokusil se o 

kompromis vycházející z doznívající tradiční lidové kultury. Pokus to byl ovšem 

neúspěšný, Prager Extrablatt přešel během léta 1881 na týdenní periodicitu a do 

roka zanikl. 

 



240 
 

Ve vznikajícím velkoměstském prostředí přestával fungovat tradiční ústní 

způsob předávání informací a masová média se stávala základním komunikačním 

prostředkem šířícím společné povědomí o městě, událostech i o jeho důležitých či 

zajímavých obyvatelích. Podle výzkumů Petera Fritzscheho a Nathaniela Wooda 

ohledně berlínského a krakovského populárního tisku,  hrály tyto deníky  svým 

důrazem na život ve vlastním městě i ostatních velkoměstech významnou roli ve 

vývoji společné identifikace obyvatel s velkoměstským prostředím. Díky jím 

vytvářené a šířené shodné moderní velkoměstské kultuře, společné proletářům i 

buržoazii, se u městských obyvatel utvářelo vědomí podobnosti a sounáležitosti 

s obyvateli ostatních velkoměst. Nově vznikající velkoměstská identita dokázala 

přesáhnout politické a do velké míry i etnické a jazykové hranice rozdělující 

regiony. 

Něco takového je ovšem v pražském populárním tisku obtížně 

pozorovatelné. Vyhraněná nacionalistická rétorika novin, popisující německé 

obyvatele jako nepřátele, stejně jako výrazně vyhraněné nacionální stanovisko 

mnoha Pražanů, jak se projevovalo v nacionálních bouřích, kterých se na české 

straně účastnily velké davy, od učedníků, studentů a drobných řemeslníků po 

dělníky a živnostníky, svědčí o tom, že pro velkou část Pražanů, včetně čtenářů 

Kurýra, se stávala nacionální identita rozhodující a patrně i oslabovala či 

znemožňovala pociťovat vědomí větší sounáležitosti s obyvateli ostatních 

metropolí více než česky mluvícími lidmi žijícími v okolí Prahy nebo v českých 

zemích. O podstatnosti nacionálního přesvědčení svědčí i pravidelné informace o 

národnostních a jazykových příkořích, které se děly české menšině v převážně 

německých oblastech, a které dokázaly v Pražanech vyvolat silnou odezvu a 

pouliční pomstu, vedenou vědomím národní sounáležitosti. Odlišně k nacionální 

problematice přistupovalo jen sociálně-demokratické Právo lidu, jehož věrní 

čtenáři se během bouří místy dokázali postavit proti drancujícímu davu a chránit 

redakci i spolkové místnosti. U sociálně demokratických stoupenců zase ale 

vítězilo vědomí odlišnosti a nepřátelství k socialistům národním (které bylo 

vzájemné) a pravidelné těžké fyzické střety plnily nejen stránky socialistického 

tisku. 



241 
 

Přes tyto důležité odlišnosti od převládajícího modelu populárního tisku i 

Kurýr informoval své čtenáře o životě ve městě a poskytoval jim širokou škálu 

informací jak se chovat v městském prostředí - od výstrahy kriminálních příběhů, 

přes varování každodenních neštěstí až po znění městských vyhlášek. Také 

inzertní rubrika nabízela čtenářům návody, jak si užít života ve městě - od 

programu divadel a zábavných podniků přes širokou nabídku obchodníků až po 

množství zastaváren.  

 

Hlavním úkolem Pražského illustrovaného kurýra bylo finančně podpořit 

stranický orgán Hlas Národa. Kurýr se v prvních pěti letech existence podařilo 

prosadit mezi 3 až 4 nejprodávanější pražské deníky, ovšem poté jeho náklad začal 

stagnovat či klesal. Po přelomu století i přes vylepšení jeho grafické podoby, 

zavedením tisku půltónů schopných reprodukovat v lepší kvalitě fotografie i 

stínované reprodukce, náklad Kurýra tento vývoj nezměnil. Přesto jeho vydávání 

v jisté symbióze s Hlasem národa pokračovalo a marginalizace se dočkaly až během 

první světové války, kvůli těsnému příklonu k vládní politice. Se vznikem republiky 

oba listy zanikly.  

Nabízím několik vysvětlení, proč se model masového obrázkového deníku, 

úspěšný v jiných velkoměstech habsburské monarchie i jinde po světě, nepodařilo 

zcela přenést do Prahy, kde až do vzniku republiky se tomuto typicky městskému 

typu tisku nepodařilo prosadit na trhu natolik zásadně, jako jeho zahraničním 

protějškům. Jednou možností je to, že Praha i s předměstími nedosahovala 

velikostí středoevropských metropolí, jakými byly Berlín či Vídeň. Ovšem senzační 

tisk slavil velký úspěch i v mnohem menším Krakově. Další možností je jeho 

závislost na staročeské straně, popírající jednu z hlavních charakteristik tohoto 

tisku, nezávislost na politických stranách. Tomu ale neodpovídá, že 

nejprodávanějším pražským deníkem se po desetiletí udržela Národní politika, 

v mnohém po dlouhá léta bližší Národní straně.   

Z vývoje nákladů je možné odvodit, že prodej Kurýru upadal v závislosti na 

tom, jak rostl náklad Práva lidu. Tento sociálně-demokratický deník, potažmo 

pozdější národně socialistické České slovo mohly přebírat čtenáře Kurýru. Svědčil 
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by o tom i fakt, že kolem roku 1908 tyto deníky přizpůsobily nabízený obsah 

částečně tomu, co dosud nabízel hlavně populárně a senzačně orientovaný Kurýr. 

Právě sociálně demokratický orgán dosahoval mnohem většího podílu na trhu, 

dokázal nákladem překonat i druhé Národní listy, než jeho protějšky v Berlíně, 

Vídni i Krakově, kterým čtenáře přebíral právě nezávislý senzační tisk. Důvodem 

k menšímu úspěchu Kurýra na trhu tak může být vypjatá nacionální a politická 

situace v Praze, jejíž obyvatelé a čtenáři denního tisku považovali pro sebe 

politickou agendu za mnohem důležitější, než na konzum a městské radovánky 

orientovaní obyvatelé tehdejších světových metropolí. Svědčí o tom i jedna ze 

specialit Kurýra, senzační zpravodajství z politického a parlamentního života, se 

kterým se v takové intenzitě nejde v jiném populárním tisku doby přelomu století 

setkat. 
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