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Anotace 

 Tématem této bakalářské práce je obraz habsbursko-lotrinské dynastie a jejích 

příslušníků v českých populárně-naučných časopisech zaměřených na historickou 

problematiku. Periodiky, jež byla vybrána, jsou History Revue, Živá historie a Týden historie. 

Obraz habsburského rodu je ukázán na příkladu pěti vybraných osobností, jimiž jsou císař 

František Josef I., císařovna Alžběta, korunní princ Rudolf, arcivévoda František Ferdinand 

d´Este a poslední císař Karel I. Práce se koncentruje na to, jak jednotlivá periodika a jednotliví 

autoři přistupují k otázkám spojeným s Habsburky, resp. k pěti sledovaným osobnostem, 

kterým tématům dávají přednost, zda jsou zde uváděné informace pravdivé či nakolik se články 

váží k historickým výročím.  

 

 

 

Annotation 

The subject of these works deals with the representation of the Habsburg-Lothringian 

dynasty and its members in in the Czech Popular-Science Magazines focused on the historical 

issues. Jurnals which were chosen are History Revue, Živá historie and Týden historie. The 

representation of the Habsburgs is shown on the example of five selected personalities, which 

are Emperor Franz Josef I., Empress Elisabeth, Crown prince Rudolf, Archduke Franz 

Ferdinand d´Este and the last Emperor Charles I. These works concentrate on how various 

journals and various authors approach the questions connected with the Habsburgs, respectively 

with the five selected personalities, which topics they prefer, whether the information provided 

is true or how much the articles are related to historical anniversaries. 
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Úvod 

Habsburská, resp. habsbursko-lotrinská dynastie patří k nejvýznamnějším šlechtickým 

rodům evropských dějin. Již od středověku měli Habsburkové významnou úlohu v evropském 

dění a po dobu několika staletí patřily také Čechy, Morava a Slezsko do rozsáhlého souboru 

jimi spravovaných území. Právě tato skutečnost má přitom za následek do dnešních dnů 

přetrvávající rozpory v pohledu na tento panovnický rod. Pro některé byla léta pod vládou 

Habsburků pro Čechy „vězením“, pro jiné naopak představuje období habsburské monarchie 

zlatý věk. Ať tak či onak, téma Habsburků je v českém kulturním a společenském povědomí 

stále přítomné, a tudíž má také smysl se jím i nadále zaobírat. 

Tématem této práce je obraz Habsburků v českých populárně-naučných časopisech o 

historii. Jsou to právě tato periodika, na jejichž stránkách se téma habsburské dynastie 

opakovaně objevuje. Redakce populárně-naučných časopisů zabývajících se historií stále znovu 

poskytují příslušníkům tohoto rodu značný prostor, což poukazuje i na neutuchající zájem ze 

strany čtenářů. Cílem práce je zjistit, jaký obraz Habsburků nalezneme v jednotlivých 

časopisech, tj. mimo jiné jaká témata si jednotlivé časopisy vybírají, které osobnosti se 

v článcích objevují nejčastěji, zda je zde souvislost mezi texty a historickými výročími či jestli 

autoři textů neuvádějí chybné informace. Metodami, s nimiž budu pracovat, jsou historická 

analýza a komparace. 

Pro potřeby své práce jsem zvolila tři periodika – History Revue, Živou historii a Týden 

historie. Jedná se o populárně-naučné časopisy vycházející ve třech různých nakladatelstvích. 

Jejich primární zaměření je totožné, ve svém přístupu k dějinám se však od sebe navzájem 

odlišují, což umožňuje vzájemně porovnat obraz Habsburků na jejich stránkách. V tezích jsem 

jakožto období, v jehož rámci budu analyzovat texty věnované příslušníkům dynastie, uvedla 

vždy dobu od prvního čísla časopisu až do roku 2018. Vzhledem k přílišnému rozsahu 

materiálu, který by překračoval úroveň bakalářské práce, jsem však u dvou periodik po dohodě 

s vedoucí práce přistoupila ke zkrácení sledovaného období. U časopisů History Revue a Živá 

historie tak v práci sleduji pouze období let 2014–2018. Týden historie začal vycházet až roku 

2016, proto zůstalo jeho sledované období nezměněno.  

Jelikož je habsburská, resp. habsbursko-lotrinská dynastie velmi obsáhlou 

problematikou a příslušníků tohoto rodu, kteří se objevují na stránkách populárně-naučných 

časopisů, je mnoho, došlo po dohodě s vedoucí práce k rozhodnutí zúžit pro účely analýzy 

okruh Habsburků, jimiž se bude práce zabývat, na pět osobností. Konkrétně se jedná o císaře 

Františka Josefa I. (1830–1916), jeho manželku, císařovnu Alžbětu Bavorskou (1837–1898), 

jejich syna, korunního prince Rudolfa (1858–1889) a dále o následníka trůnu, arcivévodu 
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Františka Ferdinanda d´Este (1863–1914) a posledního panovníka z dynastie Habsburků, císaře 

Karla I. (1887–1922). Těchto pět příslušníků habsbursko-lotrinského rodu bylo zvoleno hned 

z několika důvodů. Prvním je skutečnost, že nejen v našem prostředí patří k nejznámějším a 

nejčastěji zmiňovaným Habsburkům (snad jen s výjimkou posledního císaře Karla). Druhým 

důvodem bylo, že všichni spadají do období druhé poloviny 19. století a počátku 20. století, 

navíc je pojily blízké příbuzenské vztahy – domnívám se, že je smysluplnější zabývat se 

osobnostmi, které k sobě mají blízko osobně i časově, než takovými, které se nikdy nesetkaly 

a dělí je od sebe často několik desítek či stovek let. V neposlední řadě jsem těchto pět 

historických postav vybrala také proto, že se můj historický zájem pojí do značné míry právě 

s nimi. 

První kapitola práce je věnována obecné problematice populárně-naučného stylu, jeho 

kontextu v rámci stylu vědeckého a uplatnění ve spolupráci se stylem žurnalistickým. V tezích 

bylo počítáno se zaměřením konkrétně na populárně-naučné časopisy, avšak zaměření na styl 

obecně se ukázalo jako nosnější. Druhá kapitola, s níž původně v tezích nebylo počítáno, 

stručně obeznamuje s užitou metodologií. Dále se již práce koncentruje na tři zvolené časopisy, 

tj. History Revue, Živou historii a Týden historie. Pozornost se zaměřuje na jejich obecnou 

charakteristiku, přičemž v některých bodech došlo k mírnému odchýlení se od tezí, neboť 

v nich zmiňované součásti této kapitoly byly posléze zařazeny na jiné, vhodnější místo. Ke 

změně došlo také v tom, že analýza jednotlivých textů netvoří podkapitolu druhé kapitoly, 

nýbrž jde o kapitoly samostatné. Každému z časopisů je věnována jedna z následujících kapitol. 

V nich jsou nejprve chronologicky představeny jednotlivé články věnované některé z pěti námi 

vybraných osobností a poté je konkrétně analyzován obraz Habsburků v daném periodiku. 

Poslední kapitola pak přináší stručné shrnutí přístupu jednotlivých časopisů a jejich opětovnou 

komparaci, jíž je částečně věnován prostor již v rámci oddílů o obrazu Habsburků.  

Nejdůležitějším zdrojem práce byly časopisy samotné. Kromě nich jsem vycházela 

z několika dalších odborných titulů zabývajících se médii a jejich výzkumem, případně 

problematikou funkčních stylů, především stylu populárně-naučného. Oproti tezím však došlo 

v seznamu literatury k několika změnám, neboť některé v nich uváděné tituly se ukázaly 

jakožto nerelevantní pro téma této práce. V seznamu literatury se vyskytují i některé tituly, na 

něž v textu sice neodkazuji, ale sloužily mi jakožto podklad při mé práci. Týká se to sekundární 

literatury o Habsburcích, která pro mě byla důležitá při analyzování přístupu jednotlivých 

periodik, kterou však zároveň nebylo třeba přímo citovat. Problematikou habsbursko-lotrinské 

dynastie se zabývám již řadu let, a to nejen ve volném čase, ale také odborně. Vystudovala jsem 

obor Historie – evropská studia na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity 
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Karlovy a v červnu roku 2020 tamtéž obhájila bakalářskou práci zaměřenou na osobnost 

císařovny Alžběty a její rodinu. S tématem Habsburků jsem tudíž důkladně obeznámena. Můj 

dlouholetý zájem o tento panovnický rod byl zároveň jedním z důvodů, proč jsem si vybrala 

toto konkrétní téma bakalářské práce (a byl také nutným předpokladem pro analýzu obrazu 

Habsburků v populárně-naučných časopisech). 

V samotném textu uvádím veškeré zdroje ve zkrácené podobě, plný citační záznam se 

nachází v seznamu použité literatury na konci práce. 
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1. Populárně-naučný styl 

Populárně-naučný styl patří do kategorie funkčního stylu odborného či vědeckého. 

Tento jeden ze základních funkčních stylů slouží k formulování a předávání odborných 

poznatků v rámci vědecké komunity. Do sféry vědecké komunikace spadá celá řada velmi 

rozmanitých žánrů, které ovšem spojují některé základní společné rysy. Odborný text by měl 

být přesný a jasný, autor by se měl vyjadřovat jednoznačně a podat své téma pokud možno 

v úplnosti. Subjektivita podavatele sdělení je potlačena, stejně tak různé estetické či persvazivní 

prostředky. Typickou je také závazná struktura jednotlivých typů textů, jíž se autor musí držet.1  

Odborný styl není jednotnou kategorií, můžeme jej členit na několik typů. Prvním z nich 

je styl vědecký, někdy též nazývaný teoretický styl. Cílem těchto textů je informování odborné 

veřejnosti o nových myšlenkách, případně nový pohled na již známou problematiku. Vědecký 

či teoretický styl klade nejvyšší nároky na formální i jazykovou stránku textů a je určen 

primárně pro odborníky v daném oboru. Druhou kategorií je styl prakticky odborný. Jak již 

název napovídá, nejde v tomto případě o zprostředkování teoretických poznatků, nýbrž o 

praktické záležitosti spjaté s daným oborem. Z tohoto důvodu jsou texty tohoto stylu méně 

regulované pravidly a přístupnější i méně poučenému čtenáři. Třetím typem odborných textů 

jsou texty spadající pod styl učební. Jeho základním cílem je předat poznatky daného oboru 

těm, kteří se s ním teprve seznamují. Podle toho, o jaký obor a jaké žáky/studenty se jedná, se 

liší i náročnost textů a nároky kladené na jejich příjemce.2 

V centru našeho zájmu stojí ovšem styl populárně-naučný. Účelem textů populárně-

naučného stylu je seznámit s daným oborem laiky či příjemce, kteří mají pouze omezené 

znalosti týkající se oboru. To má za následek značné omezení přísných pravidel vědeckého 

stylu. Vedle prostředků typických pro odborný styl zde nalezneme i prostředky charakteristické 

spíše pro funkční styl publicistický či umělecký. Termíny, které jsou jedním 

z charakteristických znaků odborných textů, se zde neužívají, případně je jejich výskyt omezen 

a doplněn vysvětlením. Text může užívat beletrizace, hovorových výrazů či různých prostředků 

k navázání kontaktu se čtenářem.3  

Právě s tímto stylem se budeme setkávat při analýze článků o příslušnících 

habsburského rodu, neboť, jak již bylo řečeno, se ve všech třech případech jedná o populárně-

naučná periodika. Každé z nich ovšem s prostředky typickými pro tento styl zachází mírně 

odlišným způsobem, vybírá si z dostupného repertoáru jiné možnosti, které se mu nabízejí. 

 
1 ČMEJRKOVÁ, 2013, s. 70–72; KRČMOVÁ, 2017 [online]; ČECHOVÁ – KRČMOVÁ – MINÁŘOVÁ, 2008, 

s. 208. 
2 KRČMOVÁ, 2017 [online]; ČECHOVÁ – KRČMOVÁ – MINÁŘOVÁ, 2008, s. 222–224.  
3 KRČMOVÁ, 2017 [online]; MINÁŘOVÁ, 2011, s. 115. 
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Konkrétně to uvidíme v rámci analýzy přístupu jednotlivých periodik. Zároveň ale nesmíme 

zapomínat, že texty spadají i pod tzv. styl žurnalistický. Ten je vzhledem k širokému rozsahu 

možných podob žurnalistických textů obtížně definovatelný, přesto můžeme najít některé pro 

něj typické prvky, s nimiž se budeme setkávat při analýze. Jsou to mimo jiné kombinování 

prostředků z různých stylových rovin (slova spisovná i hovorová, případně nespisovná, 

nocionální i emocionální), využívání automatizovaných až stereotypních vyjádření v těsném 

sousedství s vyjádřeními aktualizujícími, užívání slov cizího i domácího původu, popř. 

okazionalizmů, nebo střídání odborného vyjadřování s vyjadřováním spíše uměleckého 

charakteru.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 MINÁŘOVÁ, 2011, s. 261–262. 
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2. Metodologie 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, metodami, které jsem zvolila, jsou historická analýza a 

komparace. Práce se pohybuje na poli kvalitativní analýzy, vychází z kvalitativních metod 

zkoumání a analyzování dat. To znamená, že primárním v našem případě bude mikropohled na 

problematiku, budeme se soustředit na vybrané články, které lze považovat za reprezentanty 

ostatních z téhož periodika i z periodik obdobného zaměření. Důraz budeme klást na 

interpretaci, přičemž budeme vycházet především z tzv. měkkých dat, a postupovat budeme 

induktivně. V průběhu analýzy se setkáme i s některými prvky kvalitativního přístupu, a to při 

srovnání skutečnosti, kolik prostoru dané periodikum analyzovaným článkům poskytlo 

(množství textů o Habsburcích, resp. o pěti námi vybraných osobnostech, rozsah těchto textů 

v kontextu daného vydání časopisu), jde však spíše o doplnění než o těžiště výzkumu.5 V tomto 

případě bychom také mohli hovořit o smíšené výzkumné strategii.6 

Výzkum probíhal ve třech základních fázích – příprava výzkumu, jeho následná 

realizace a vyhodnocení a zpracování závěrů.7 V přípravné fázi bylo nejprve třeba stanovit cíl 

výzkumu. Tím je zjistit, jaký obraz habsbursko-lotrinské dynastie nabízejí na českém 

mediálním trhu působící populárně-naučné časopisy o historii. Následovalo určení otázek, o 

jejichž zodpovězení se má práce snažit. Těmi základními jsou např. to, jaká témata si redakce 

periodik volí, které osobnosti jsou zmiňovány častěji než jiné, nakolik uváděné informace 

odpovídají současnému stavu historického poznání či jestli existuje provázanost mezi texty a 

aktuálními výročími členů dynastie či význačných událostí s nimi spjatých. Další fází bylo 

stanovení periodik, na nichž bude výzkum založen. Klíčové bylo vybrat takové časopisy, které 

vycházejí v různých nakladatelství, aby bylo možno určit, nakolik se obraz Habsburků liší či 

shoduje. Z tohoto důvodu byla vybrána právě periodika History Revue, Živá historie a Týden 

historie – zbylá populárně-naučná periodika vycházejí v týchž nakladatelstvích, případně již 

plně nevyhovují kritériu populárně-naučného stylu. Jako metodu, s níž budu pracovat, jsem 

poté zvolila již zmiňovanou historickou analýzu a komparaci.8 

V průběhu realizace výzkumu došlo s ohledem na velké množství materiálu k redukci 

sledovaných období dvou ze tří periodik a také k omezení analýzy na pět vybraných příslušníků 

rodu (viz úvod). Poté, co byla ukončena fáze sběru a analýzy dat, započala fáze jejich 

interpretace a zpracování do podoby této práce.9  

 
5 SEDLÁKOVÁ, 2014, s. 47–53; HENDL, 2016, s. 45–53, 58–60. 
6 HENDL, 2016, s. 41. 
7 SEDLÁKOVÁ, 2014, s. 57. 
8 Tamtéž, s. 65–70, 73–80, 86–93. 
9 Tamtéž, s. 57. 
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3. Periodika 

3.1 History Revue 

Populárně-naučný magazín History Revue vstoupil na český mediální trh v roce 2008.10 

Vydavatelem tohoto měsíčníku je společnost RF Hobby. History Revue se, jak je patrné již 

z názvu, věnuje dějinám, a to jak těm českým, tak také světovým. Na webových stránkách RF 

Hobby se můžeme dočíst, že se History Revue zaměřuje v první řadě na osobnosti významných 

panovníků, důležité válečné konflikty, význačné objevy a vynálezy a také na záhadné události: 

„Seznámíte se s nejmocnějšími vladaři, jejich urozenými manželkami i proradnými milenkami. 

Nahlédnete do zákulisí panovnických ložnic a míst, kde úřadovali proslulí intrikáni. Budete 

prchat před řinčením zbraní, duněním děl i nesnesitelnými křiklouny. Poznáte legendární 

válečníky nebo smolaře, jimž nevyšel geniální plán. A konečně budete tajit dech nad 

polozapomenutými událostmi i fakty, které chtěl někdo úmyslně zamlčet.“11 Populárně-naučné 

magazíny mohou mít velmi rozdílnou míru serióznosti. Již ze způsobu, jímž se časopis 

prezentuje, můžeme soudit, že na škále mezi populárně-naučným stylem blízkým spíše bulváru 

a tím, který se přibližuje stylu odbornému, stojí History Revue spíše v blízkosti prvně 

jmenovaného. Jak se ostatně můžeme dočíst na webových stránkách, časopis „není určen hrstce 

odborníků, ale naopak širokým vrstvám čtenářů.“12 

Struktura časopisu zůstává napříč lety stejná. Každé číslo má své hlavní téma. To bývá 

v ústřední pozici prezentováno na titulní straně a je mu věnován rozsáhlý text na začátku druhé 

poloviny daného vydání. Kromě toho nalezneme v každém čísle stálé rubriky jako jsou Dopisy 

čtenářů, Osobnost měsíce či čtenářské dotazy pod názvem Vy se ptáte, my odpovídáme. Velmi 

často se zde také vyskytují nejrůznější seriály, které zpracovávají určité téma v několika po 

sobě následujících číslech. Pro History Revue je dále typické, že jednotlivé články jsou 

doplněny rámečky s pouze volně souvisejícími informacemi, a to např. o významných 

osobnostech dané doby či zajímavých událostech, k nimž tehdy došlo ve světě. Od roku 2009 

navíc dvakrát ročně vychází speciální číslo, jehož články se vždy vztahují k nějakému hlavnímu 

tématu – první speciál se kupř. zaměřil na slavné milenecké páry v dějinách.13 

 
10 History revue [online]. 
11 History Revue – profil [online]. 
12 History Revue – inzerce [online]. 
13 History revue [online]. 
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V lednu roku 2014, tj. na počátku námi sledovaného období, byl průměrný tištěný 

náklad časopisu 61862. Ten v průběhu let klesal, a to až na 42385 v prosinci roku 2017 (pro 

rok 2018 není náklad znám).14 

 

3.2 Živá historie 

Druhým z populárně-naučných časopisů, jimiž se budeme zabývat, je Živá historie. 

Tento magazín společnosti Extra Publishing začal vycházet ve stejnou dobu jako výše 

zmiňovaná History Revue, tj. v roce 2008.15 Obdobné je také zaměření obou periodik, neboť i 

desetkrát ročně vydávaná Živá historie cílí nejen na české, ale i na světové dějiny. Na webových 

stránkách se sice nedočteme, na jaká témata se časopis primárně zaměřuje, při pohledu na obsah 

jednotlivých čísel však můžeme konstatovat, že i zde hrají důležitou roli nejrůznější světoví 

vládci, vojenské střety, případně vědecké objevy. Mimo to je zde ale věnován prostor také 

náboženským otázkám, které sehrály svoji úlohu v rámci dějin, umění minulých epoch či 

propojení minulostí se současností. Zatímco u History Revue bylo zdůrazňováno, že jde o 

časopis pro laiky, na webových stránkách vydavatelství Extra Publishing se dočteme 

následující: „Časopis je připravován předními odborníky v daných oblastech. To ale 

neznamená, že je nudný. Naopak, stylem článků i grafickou úpravou vás určitě nadchne a 

pobaví.“ 16 Tím je dáno najevo, že tvůrcům nejde jen o to, psát poutavě pro lidi. Zatímco 

v případě History Revue byla přitažlivost pro laiky primárním bodem sebeprezentace, zde jde 

spíše o něco navíc, o přidanou hodnotu odborníky psaných textů. Z toho plyne, že na pomyslné 

škále mezi bulvárním a odborným stylem se Živá historie snaží o přiblížení spíše k druhému 

z obou krajích bodů. 

I v případě Živé historie nedošlo v průběhu sledovaného období k výraznějším změnám 

ve struktuře časopisu. I zde má každé číslo své hlavní téma. Na rozdíl od History Revue mu 

však není věnován jeden rozsáhlý text, nýbrž několik článků napříč celým číslem. Součástí 

každého čísla jsou opět i stálé rubriky jako Kalendárium nebo tipy pro čtenáře Výstavy a knihy. 

Čím se Živá historie odlišuje od ostatních námi analyzovaných periodik, jsou dárky pro čtenáře. 

V každém čísle čtenáři naleznou kopii nějaké historické tiskoviny, ať už se jedná o dobovou 

mapu, důležitou listinu, bankovky či ukázku v minulosti vycházejícího časopisu.17 Taktéž Živá 

historie má svůj speciál. Ten vychází opět dvakrát za rok, a to od roku 2013, a i v tomto případě 

 
14 HISTORY REVUE: RF HOBBY, s. r. o. Leden 2014 [online]; HISTORY REVUE: RF HOBBY, s. r. o. 

Prosinec 2017 [online].  
15 Živá historie (časopis) [online]. 
16 Živá historie [online]. 
17 Živá historie (časopis) [online]. 



17 

 

platí, že všechny články spadají pod určité hlavní, zastřešující téma (první speciální číslo se 

např. věnovalo české společnosti za Rakousko-Uherska).18 

Průměrný tištěný náklad Živé historie byl od počátku menší než v případě History 

Revue. Na počátku sledovaného období činil 23855, na jeho konci pak 19115. 19 

 

3.3 Týden historie 

Populárně-naučný magazín Týden historie je ze tří námi zkoumaných periodik 

nejmladší. Tento dvouměsíčník vydavatelství Empresa Media totiž začal vycházet až v průběhu 

roku 2016. Jeho zaměření se v hlavních bodech nijak zvlášť neodlišuje od History Revue a Živé 

historie – taktéž v případě Týdne historie jde především o význačné osobnosti a zajímavé 

události z českých i světových dějin. Časopis je prezentován následujícími slovy: „přináší 

neotřelé úhly pohledu, informace o nových objevech, překvapivá zjištění i výsledky 

nejaktuálnějších výzkumů.“ Autory článků mají být „přední historici, antropologové, 

archeologové, spisovatelé a zasvěcení publicisté.“ 20 Na rozdíl od History Revue tu tak není 

snaha klást důraz v první řadě na určení pro laické čtenáře. Z toho, jak je časopis prezentován, 

by mohl vzniknout dojem, že jde vlastně o odborné periodikum, na jehož stránkách odborníci 

prezentují své nejnovější poznatky. Při pohledu do časopisu samotného však zjistíme, že se 

jedná především o snahu prezentovat periodikum v co nejpříznivějším světle, neboť 

k odbornému stylu má Týden historie z velké části podobně daleko jako History Revue. 

Jediným rozdílem je pouze to, že autory některých textů jsou skutečně odborníci na historii, 

což ale neznamená, že má díky tomu celý časopis blíže k odbornému periodiku. 

Týden historie se svojí strukturou poněkud odlišuje od předchozích dvou časopisů. 

Zatímco periodika History Revue i Živá historie měla hlavní téma čísla, jemuž věnovala jeden 

či několik textů, v tomto případě má své téma vždy celé číslo. Každý z textů se tak různou 

měrou vztahuje právě k tomuto jedinému tématu. Výjimku tvoří pouze mírně obměňované stálé 

rubriky jako Historie doporučuje, Historie – výročí či Historie dnes. Týden historie, na rozdíl 

od výše zmiňovaných časopisů, nemá vlastní speciál. Samotný časopis je totiž pojímán jako na 

historii zaměřený speciál magazínu Týden.21 Co se průměrného tištěného nákladu týče, první 

 
18 Živá historie Speciál [online]. 
19 ŽIVÁ HISTORIE: Extra Publishing, s. r. o. Březen 2014 [online]; ŽIVÁ HISTORIE: Extra Publishing, s. r. o. 

Prosinec 2018 [online]. 
20 Týden historie [online]. 
21 EMPRESA MEDIA vydává nový magazín Týden Historie [online]. 
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údaj pochází z října roku 2017, kdy tento činil 19852. O rok později, v listopadu 2018, to pak 

bylo již jen 16662.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 TÝDEN HISTORIE: EMPRESA MEDIA, a. s. Říjen 2017 [online]; TÝDEN HISTORIE: EMPRESA 

MEDIA, a. s. Listopad 2018 [online]. 
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4. History Revue 

Prvním periodikem, jímž se v souvislosti s obrazem habsbursko-lotrinské dynastie 

v českých populárně-naučných časopisech budeme zabývat, je History Revue. V průběhu 

sledovaného období, tj. mezi lety 2014 a 2018, zde bylo publikováno devatenáct textů, jejichž 

hlavním nebo jedním z hlavních témat byla některá z pěti vybraných osobností. Mimo to 

v History Revue nalezneme řadu menších zmínek v článcích na jiné téma nebo v rubrikách, 

které nemají charakter souvislého textu, jako je třeba Kalendárium. Kromě toho se zde setkáme 

také s množstvím článků, v nichž vystupují další příslušníci habsburské dynastie. Při pohledu 

na obsah jednotlivých vydání časopisu zjistíme, že jen zřídka vyšlo číslo, v němž by se 

neobjevila ani jediná zmínka o Habsburcích. Ve většině čísel nalezneme vícero zmínek a 

alespoň jeden článek týkající se přímo některého příslušníka dynastie. Tato skutečnost svědčí 

o význačném postavení rodu v rámci (především) evropských dějin, ale také o zájmu českých 

čtenářů o tuto problematiku.  

Výběr jednotlivých osobností zase napovídá, že redakce časopisu cíleně vybírá ty 

nejznámější z habsbursko-lotrinského rodu, kdežto jedincům v našem prostředí méně známým 

věnuje podstatně menší pozornost. Kromě námi sledovaných pěti příslušníků rodu byli 

v History Revue opakovaně zmiňováni např. císař Rudolf II., Marie Terezie nebo její nejstarší 

syn Josef II. Zatímco kupř. o v našich zemích vcelku známém Rudolfu II. tak v letech 2014 až 

2018 vyšlo celkem deset článků, o prvním císaři Svaté říše římské z tohoto rodu, středověkém 

panovníku Rudolfovi I., pouze jeden. Podobně o zřejmě nejznámější dceři Marie Terezie, Marii 

Antoinettě, vyšly v tomto období čtyři texty, zatímco o dceři císaře Františka II./I., portugalské 

královně a brazilské císařovně Marii Leopoldině, jen jediný. 

Nyní se podrobněji zaměříme na pět vybraných příslušníků dynastie – císaře Františka 

Josefa I., jeho manželku, císařovnu Alžbětu, korunního prince Rudolfa, arcivévodu Františka 

Ferdinanda d´Este a na posledního císaře Karla I. – a jejich obraz v History Revue.  

 

4.1 2014 

V prvním roce námi zkoumaného období vyšlo v časopisu History Revue celkem šest 

článků splňujících stanovená kritéria, přičemž dva se zabývaly osobností císařovny Alžběty, 

jeden pojednával o Františku Josefovi a tři se zaměřily na Františka Ferdinanda d´Este a jeho 

rodinu. První z těchto textů byl publikován ve druhém čísle tohoto roku. Šlo o text Matěje 

Kučery Na lovu: Pytlákům hrozilo oslepení i kastrace!.23 Autor v něm ukazuje proměny lovu 

 
23 History Revue, 2/14, s. 70–71. 
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napříč staletími a v souvislosti s přelomem 19. a 20. století poukazuje právě na arcivévodu 

Františka Ferdinanda, který je dodnes znám jakožto vášnivý lovec. V pasáži, která je doplněna 

i snímkem arcivévody v kruhu dalších lovců, je kromě počtu jím skolených kusů zvěře také 

zmiňován incident s mlynářem, jehož mlýn Františku Ferdinandovi při lovu překážel – ostatně 

již název této části zní Mlýn v revíru nestrpí. Celý oddíl končí zmínkou, že nakonec byl v roce 

1914 v Sarajevu arcivévoda sám zastřelen. Dvě stránky rozsáhlý text se nalézá v druhé polovině 

čísla a část věnovaná rakouskému arcivévodovi tvoří zhruba jednu dvanáctinu článku. Ten není 

hlavním tématem čísla, v jeho rámci působí zcela autonomně a není na něj odkazováno na 

titulní straně.  

V sedmém čísle roku vyšly současně články o Františku Ferdinandovi i o císařovně 

Alžbětě. Jedenáct stránek dlouhý text Ilony Kučerové 13 nejpodlejších zločinů, které šokovaly 

svět byl hlavním tématem čísla, přičemž na něj bylo odkazováno i na obálce.24 Autorka se zde 

zaobírá atentátem na následníka trůnu a jeho ženu Žofii, jak ale naznačuje název článku, nejde 

pouze o rakouského arcivévodu. Tomu je však věnována poměrně rozsáhlá část, která je větší 

než jedna třináctina. V oddílu nazvaném Následníka vezl na smrt Čech líčí Kučerová pobyt 

manželů v Bosně, varování, jehož se arcivévodovi dostalo před cestou do Sarajeva, a především 

podrobně události 28. června 1914, kdy byl na následníka trůnu a jeho ženu spáchán atentát 

hned dvakrát – poprvé neúspěšný, podruhé již úspěšný. S odkazem na titulek celého článku je 

poté popisováno, jaké byly následky atentátu nejen v samotném Sarajevu a na Balkáně jako 

takovém, ale i po celém světě. Text je doplněn fotografií Františka Ferdinanda a Žofie 

pořízenou nedlouho před smrtí, ilustračním obrázkem atentátu samotného, titulní stranou 

amerických novin informujících o smrti rakouského následníka trůnu a záběrem ze Sarajeva, 

kde se místní obrátili proti obyvatelům srbského původu. 

Článkem, který se věnuje rakouské císařovně Alžbětě, je text Hany Stejskalové nazvaný 

3 módní ikony XIX. století: Obětovala císařovna Sissi kráse svoje zdraví?.25 Alžběta je zde 

jednou ze tří tehdejších evropských panovnic, jimiž se autorka zabývá – mimo ni je zde řeč 

ještě o britské královně Viktorii a francouzské císařovně Evženii. V rámci daného čísla zabírá 

text tři strany (ne ovšem celé, neboť poslední je zkrácena přítomností reklamního sdělení) a 

jedná se o poslední článek, který zde byl publikován. Alžběta se objevuje hned na samém 

začátku článku. Kromě toho, že je jako jediná konkrétně jmenována v titulku, je jí věnován celý 

perex a úvodní odstavec článku. Následují oddíly zaměřené na zbylé dvě panovnice, přičemž 

rakouská císařovna se znovu objevuje až na konci. Jí věnovaná část je nazvána Propagátorka 

 
24 History Revue, 7/14, s. 54–64. 
25 History Revue, 7/14, s. 93–95. 
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dekoltu, ačkoliv v následujícím textu není o dekoltu ani jediná zmínka. Autorka se v článku 

zabývá, jak naznačuje již titulek, především Alžbětinými módními návyky, stručně se však 

zmiňuje i o císařovnině životě. Najdeme zde také dva císařovniny portréty. 

Prvním článkem, který se v časopise History Revue více věnuje osobě Františka Josefa 

I., je text Petra Kašpara 4 zpackané atentáty: Zachránil Františka Josefa I. pohotový řezník?, 

který vyšel v devátém čísle roku.26 Článek, který se nachází hned na počátku daného vydání, 

má rozsah tří stránek, přičemž část věnovaná rakouskému císaři tvoří zhruba jeho čtvrtinu. 

František Josef je zmiňován již v názvu článku, přesto je oddíl o něm až třetím v pořadí 

(předcházejí mu texty o atentátech na Jakuba I., Ludvíka XIV., čtvrtým a posledním je pak 

atentát na careviče Mikuláše, budoucího ruského cara Mikuláše II.). Autor článku líčí 

neúspěšný pokus o zabití mladého rakouského panovníka z roku 1853 – jelikož čin 

nespokojeného uherského ševce Libényiho stojí v popředí zájmu, dovídáme se o dalším 

císařově životě jen to, co s atentátem přímo souvisí, především dobový kontext, který měl vliv 

na útok samotný. Pozornost je věnována i císařovým zachráncům. Celý text je doplněn dvěma 

císařovými portréty a ilustrací jeho procházky krátce před atentátem. 

V desátém čísle roku 2014 publikovala již zmiňovaná Ilona Kučerová druhý článek 

tohoto roku o císařovně Alžbětě. V tři strany rozsáhlém textu nazvaném Atentát na císařovnu: 

Sissi mohla za 50 franků žít! se autorka podrobně věnuje okolnostem Alžbětina úmrtí.27 

V perexu a úvodním odstavci je popisován život rakouské panovnice v době před atentátem. 

Hlavní část textu je poté rozčleněna na několik oddílů, které sledují, jak šly jednotlivé události 

týkající se atentátu za sebou, a to od 9. září 1898, kdy císařovna přijela do Ženevy, až do 15. 

září, kdy je její rakev dopravena zpět do hlavního města monarchie, tj. do Vídně. Text je 

doplněn řadou obrazů, fotografií i ilustrací, které zobrazují císařovnu, průběh atentátu, vraha 

Luigiho Lucheniho i vražednou zbraň (pilník), císaře Františka Josefa i následný císařovnin 

pohřeb. Kromě toho zde najdeme dva rámečky s doplňujícími informacemi – první, nazvaný 

Jedináček se dvěma sourozenci, je věnován císařovniným dětem, druhý, pojmenovaný Hlavu 

pak naložili do lihu, zase životu Lucheniho ve vězení a jeho následné sebevraždě. Lucheniho 

soudu se věnuje odstavec History Revue dodává, který má své místo na samém konci článku. 

Poslední z článků vyšel v prosincovém čísle History Revue. Jeho autorka Karolína 

Němcová v textu nazvaném Děti Františka Ferdinanda d´Este čistily latríny v koncentráku 

popisuje osudy dětí Františka Ferdinanda a Žofie po smrti jejich rodičů v Sarajevu.28 V článku 

 
26 History Revue, 9/14, s. 8–10. 
27 History Revue, 10/14, s. 68–70. 
28 History Revue, 12/14, s. 86. 
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označeném Na přání čtenáře je nejprve v perexu popsána situace, za níž se děti dozvěděly o 

zranění a posléze i o úmrtí svých rodičů, poté se autorka retrospektivně vrací k událostem 

v Sarajevu, jež krátce shrnuje. Následuje vylíčení života sirotků za první světové války, jejich 

vyhnání z rodinných sídel na našem území po vzniku Československa a další životní osudy, 

které bratry Maxmiliána a Ernsta zavedou, jak prozrazuje již titulek článku, až do nacistických 

koncentračních táborů. Článek doprovází společná fotografie sourozenců a ilustrační snímek 

z koncentračního tábora. V doplňujícím rámečku nazvaném I po smrti zůstanou spolu je 

zmiňován rakouský zámek Artstetten, kde byli pohřbeni František Ferdinand a jeho žena. 

Článek má rozsah jedné strany a nachází se v druhé polovině čísla. 

 

4.2 2015 

V následujícím roce vyšlo v History Revue o tři články splňující kritéria méně. 

S výjimkou císařovny Alžběty zde byl o každé z vybraných osobností rodu publikován jeden 

text, dvě osobnosti však byly součástí jednoho a téhož článku. Hned dva ze tří článků se objevily 

v šestém čísle roku 2015. Jeden se plně věnoval osobnosti císaře Františka Josefa. Jde o článek 

Karolíny Němcové nazvaný Okouzlila Františka Josefa I. patnáctiletá dívenka?29 Tři strany 

zabírající text se nachází v polovině čísla a vyšel v rámci seriálu History Revue nazvaném 

Nenapravitelní sukničkáři (konkrétně se jedná o jeho sedmé pokračování). Autorka zde líčí 

klíčové milostné vztahy předposledního rakouského panovníka. Nejprve se zabývá císařovnou 

Alžbětou, do níž se František Josef zamiloval během setkání v Bad Ischlu v létě roku 1853. 

Pozornost je věnována okolnostem zásnub, svatbě i následnému problematickému manželství. 

Další zmiňovanou ženou je Anna Nahowská, s níž císař několik let udržoval poměr. Za zmínku 

stojí to, že z článku není zcela jasné, zda onou „patnáctiletou dívenkou“ z názvu článku je 

císařovna Alžběta, nebo Anna Nahowská. Oběma totiž v době seznámení s císařem bylo 

patnáct let. Pouze ze zmínky šéfredaktora Milana Urama v editorialu můžeme soudit, že autorka 

článku měla v této souvislosti na mysli spíše Annu Nahowskou.30 Jako poslední z císařových 

žen je zde uvedena herečka Kateřina Schrattová, která se během let stala jeho důvěrnicí a 

přítelkyní. Článek doplňuje řada vyobrazení císaře i všech tří žen (včetně dcery Anny 

Nahowské, jejímž otcem možná byl František Josef). V doplňujícím rámečku pak najdeme 

zmínku o první platonické lásce budoucího císaře z doby, kdy mu bylo čtrnáct let. 

 
29 History Revue, 6/15, s. 49–51. 
30 History Revue, 6/15, s. 3. 
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Dalšími postavami habsbursko-lotrinského rodu, jimž je v tomto čísle History Revue 

věnována pozornost, jsou arcivévoda František Ferdinand a císař Karel. Oba dva jsou přitom 

součástí téhož textu, a sice článku Ilony Kučerové 10 největších skandálů českých dějin: 

Rozvody, zakázané romance a zostuzení císaři.31 Deset stran dlouhý text je hlavním tématem 

čísla a odkaz na něj nalezneme na obálce časopisu. V případě Františka Ferdinanda není 

tentokrát hlavní pozornost zaměřena na sarajevský atentát, nýbrž na jeho sňatek s Žofií 

Chotkovou. Autorka popisuje okolnosti náhodného prozrazení několik let trvajícího tajného 

vztahu následníka trůnu a české hraběnky i odmítavou reakci císaře Františka Josefa. Následně 

je zde líčen další průběh událostí, kdy se takřka všichni, vyjma arcivévodovy nevlastní matky, 

snažili zamilovaný pár rozdělit. Kučerová poté píše o tom, jak byl císař nakonec přesvědčen a 

k nerovnému sňatku svolil, i to, že se František Ferdinand před svatbou samotnou musel vzdát 

veškerých nároků na trůn pro svoji ženu i budoucí děti. Celý oddíl nazvaný Láska mohla zničit 

monarchii, který je zhruba desetinou článku, končí svatbou následníka trůnu, jíž se nezúčastnil 

takřka nikdo z habsburské rodiny. 

Podobného rozsahu je i oddíl zaměřený na posledního rakouského císaře. Karel je zde 

spolu se svou ženou, císařovnou Zitou, zmiňován v souvislosti s aférou, která vypukla poté, co 

byly vyzrazeny tajné pokusy císařského páru o zajištění míru během první světové války. 

Autorka začíná svoje líčení smrtí předchozího císaře Františka Josefa, pokračuje odhodláním 

nových panovníků zajistit co nejdříve mír a dostává se až k samotnému neúspěšnému 

vyjednávání. To se ve skandál změnilo ve chvíli, kdy celou záležitost vyzradilo neprozřetelné 

chování ministra zahraničí Černína. Text je doprovázen fotografiemi obou příslušníků rodu i 

jejich manželek a také kresbou Františka Josefa na úmrtním loži. 

V srpnovém čísle byl poté uveřejněn článek Heleny Stejskalové Korunní princ Rudolf 

si vzal milenku i na námluvy.32 Článek má rozsah jedné dvojstrany a nachází se v druhé polovině 

vydání. Jak naznačuje již titulek a uvedení stránky slovy „habsburský nevěrník“, autorka se 

věnuje především manželství a milostným poměrům rakouského následníka trůnu. Důležitou 

roli hraje jeho manželka, belgická princezna Stefanie (zde nazývaná počeštěně Štěpánka),které 

autorka věnuje největší pozornost. V doplňujícím rámečku se pak čtenář může seznámit se 

životem Alžběty, jediné dcery Rudolfa a Stefanie. Článek je doplněn společnou fotografií 

korunního prince a princezny, snímkem jejich dcery a také Mary Vetserové, poslední 

z Rudolfových četných milenek. Pro ilustraci se zde nachází také reprodukce obrazu 

 
31 History Revue, 6/15, s. 55–64. 
32 History Revue, 8/15, s. 64–65. 
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zachycujícího lidi tančící valčík (popisek odkazuje k tomu, že byl tento tanec tančen u 

příležitosti Rudolfova sňatku). 

4.3 2016 

V roce 2016 dostala v History Revue prostor každá z námi vybraných osobností kromě 

Františka Ferdinanda d´Este, a to v celkem čtyřech článcích. První z textů vyšel hned 

v lednovém čísle a zaměřil se na posledního rakouského panovníka. Jedná se o článek Ilony 

Kučerové 5 dramatických konců panovnických dynastií v Evropě: Atentáty, revoluce, vraždění 

a zběsilé útěky do exilu.33 Vedle ruských Romanovců, německých Hohenzollernů, bavorských 

Wittelsbachů a portugalské dynastie Braganza zde autorka líčí okolnosti konce vlády 

habsbursko-lotrinského rodu. Sedm stránek dlouhý text je opět hlavním tématem čísla. 

Odkazováno na něj je již na obálce a nalézá se, jak je pro téma čísla typické, na počátku druhé 

poloviny vydání. Oddíl věnovaný Habsburkům, který tvoří přibližně sedminu textu, začíná 

svatbou arcivévody Karla a bourbonsko-parmské princezny Zity v roce 1911. Podobně jako 

v předchozím článku je i zde podrobně rozebírána aféra, které dalo vzniknout tajné vyjednávání 

císařského páru s Francií o případném separátním míru (oproti výše zmíněnému textu je zde ale 

ministr zahraničí označován jakožto Czernin, nikoliv počeštěně Černín). Text dále zmiňuje 

Karlovu snahu zachránit monarchii na podzim 1918 reformami. Jelikož toto snažení nebylo 

úspěšné, došlo k tomu, že se monarchie po několika staletích rozpadla. Na závěr autorka 

popisuje okolnosti posledních dní vlády a abdikace, kterou ale Karel a Zita za abdikaci 

nepovažovali, což vedlo ke dvěma pokusům o návrat na trůn alespoň v Maďarsku, o nichž 

stručně informuje doplňující rámeček. Celý článek doprovází fotografie ze svatby Karla a Zity 

a snímek posledního císaře na úmrtním loži v exilu na ostrově Madeira v roce 1922. 

Ve čtvrtém čísle roku 2016 pak vyšel text věnovaný hned dvěma z námi sledovaných 

postav, a sice Františku Josefovi a jeho jedinému synovi Rudolfovi. Jedná se o další z příspěvků 

Ilony Kučerové, která se v textu nazvaném 9 největších milostných skandálů v dynastii 

Habsburků: Sňatky s nevěstkami, politika přes postel a sex po tenise věnuje milostnému životu 

obou mužů.34 Text, jenž se nachází na začátku druhé poloviny čísla, je hlavním tématem tohoto 

vydání, na což odkazuje již ústřední pozice na titulní stránce, kde je fotograficky vyobrazen 

právě František Josef spolu s císařovnou Alžbětou a Kateřinou Schrattovou. O důležitosti 

článku svědčí také jeho rozsah, který činí deset stran textu s početným obrazovým doprovodem. 

Císař je zde jakožto jeden ze zástupců habsbursko-lotrinského rodu a již podle úvodního 

 
33 History Revue, 1/16, s. 54–60. 
34 History Revue, 4/16, s. 55–64. 
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přehledu jde především o jeho vztah s Kateřinou Schrattovou, přičemž skandálem, na nějž 

odkazuje titulek článku, má být to, že mu manželka „dohodila milenku“. Oddíl o rakouském 

panovníkovi je přibližně jednou devítinou článku. Autorka stručně líčí panovníkův každodenní 

život a poté se zabývá jeho milostnými vztahy. Nejprve je krátce zmíněn poměr s Annou 

Nahowskou, poté se text již plně soustředí na Kateřinu Schrattovou. Autorka píše o okolnostech 

seznámení císaře a herečky, roli císařovny Alžběty v celém vztahu i o tom, jak byla celá 

záležitost vnímána běžnými lidmi Text je doplněn portréty císařovny i Kateřiny Schrattové a 

nechybí ani společná fotografie Schrattové s císařem.  

Co se korunního prince týče, i jemu věnovaný oddíl tvoří zhruba devítinu článku. I nyní 

se začíná u manželství se Stefanií, z řady Rudolfových milenek zde pak větší prostor dostávají 

dvě. Tou první je prostitutka Mizzi Kasparová, s níž Rudolf trávil hodně času a svými dary a 

závětí jí zajistil bohatý, pohodlný život, druhou poté baronesa Mary Vetserová. Právě společná 

sebevražda Rudolfa a Mary je oním skandálem, o němž je zmínka již v titulku. Dodnes není 

zcela jasné, co se na loveckém zámečku Mayerling 30. ledna 1889 odehrálo, za 

nejpravděpodobnější verzi je však považován právě společný dobrovolný odchod milenců ze 

světa. Existuje však řada dalších teorií, jejichž živnou půdou se stala skutečnost, že císařský 

dvůr se snažil okolnosti smrti korunního prince utajit. Kromě toho se zde autorka zaobírá i 

Rudolfovou jedinou dcerou Alžbětou, jejímuž životu je věnován samostatný oddíl. Součástí 

článku jsou dva doplňující rámečky. V prvním nalezneme spekulace o možném tajném sňatku 

korunního prince s toskánskou princeznou, ve druhém zase zmínku o vztahu Stefanie a hraběte 

Potockého. Text je doprovázen fotografiemi Rudolfa, Stefanie, Mary Vetserové, arcivévodkyně 

Alžběty a druhého Stefaniina manžela, hraběte Lónyayho. Článek doplňuje ilustrativní kresba 

zachycující možnou podobu událostí na Mayerlingu. 

Součástí říjnového čísla byl mimo jiné článek Heleny Stejskalové nazvaný Modrou 

louku František Josef I. příliš neocenil.35 Autorka zde na císaře pohlíží z jiné perspektivy, 

prezentuje vztah císaře k nejrůznějším odvětvím lidské společnosti a života člověka. Zaměřuje 

se na to, jaký měl František Josef poměr k hudbě, malířství či moderním technologiím, dále pak 

na panovníkovy zvyklosti ve věcech stravování či oblékání, nevynechává ani přísnou dvorskou 

etiketu či otázky domácí i zahraniční politiky. Rakouský monarcha zde vystupuje jako člověk 

přísný, dbalý pravidel, nepříliš umělecky založený, ale také jako někdo dochvilný, velice 

skromný a odmítající zbytečný luxus. Článek se nachází v druhé polovině vydání a tvoří ho 

jedna dvojstrana. 

 
35 History Revue, 10/16, s. 70–71. 
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V posledním čísle roku byl uveřejněn článek Nenáviděná tchyně císařovny Sisi: 

Opravdu byla Žofie Bavorská taková fúrie?.36 Jeho autor Milan Uram se sice z velké části 

věnuje císařovnině tetě a tchyni v jedné osobě, arcivévodkyni Žofii, na císařovnu však odkazuje 

již samotný název článku, a i v jeho rámci je velký prostor věnován problematickému vztahu 

mezi oběma ženami. Text má délku tří stran a začíná v období zasnoubení a sňatku Františka 

Josefa, Žofiina nejstaršího syna, s Alžbětou. Text se poté retrospektivně zabývá Žofiiným 

dosavadním životem a od dětství a mládí se dostává až k tomu, jak Žofie dosáhla toho, aby se 

z jejího syna stal rakouský císař. Posléze se autor vrací ke vztahu Žofie a Alžběty, který byl 

značně komplikovaný, neboť obě ženy měly rozdílný pohled na celou řadu věcí – od role 

císařovny až po výchovu dětí. Text končí líčením toho, jak Žofie ztratí rozhodující slovo 

v rámci rodiny, a popisem jejích posledních let. Článek je doplněn několika portréty a 

fotografiemi Žofie a jejího manžela, arcivévody Františka Karla, Františka Josefa s Alžbětou či 

ilustrace pokusu o atentát na císaře z roku 1853. Navíc zde najdeme dva rámečky s dalšími 

informacemi. První, Teď přijde bubák!, se zaměřuje na děti Žofie a Františka Karla a vztah 

mezi otcem a jeho potomky. Druhý, nazvaný Poslední dopis vnukovi, cituje úryvek z dopisu, 

jímž Žofie odpovídala korunnímu princi Rudolfovi na jeho přání k jejím narozeninám v roce 

1872. 

 

4.4 2017 

V roce 2017 vyšly v History Revue pouze dva kritéria splňující články, což je nejmenší 

počet za celé sledované období. První z nich byl publikován v říjnovém čísle a pozornost se 

v něm soustředila na arcivévodu Františka Ferdinanda. Jedná se o text Ilony Kučerové 11 

největších skandálů na panovnických dvorech Evropy: Nevěry, rozvody, týrání či zločiny 

s příchutí krve.37 Jedním ze skandálů, o nichž je řeč v titulku, je vztah rakouského následníka 

trůnu a hraběnky Chotkové. Opět se jedná o hlavní téma čísla. Text má délku deset stran, nalézá 

se na začátku druhé poloviny vydání a upoutávku na něj nalezneme již na obálce časopisu, kde 

tentokrát není přímo František Ferdinand, na jemu věnovaný oddíl však odkazuje portrét císaře 

Františka Josefa s popiskem „šílel z nerovných sňatků“. Autorka část věnovanou arcivévodovi, 

která je přibližně jednou dvanáctinou textu, začíná popisem toho, jak habsbursko-lotrinská 

dynastie fungovala za vlády Františka Josefa, který byl nejen císařem, ale také hlavou rodu. 

Text pokračuje líčením okolností, za nichž se František Ferdinand stal následníkem trůnu, a 

 
36 History Revue, 12/16, s. 93–95. 
37 History Revue, 10/17, s. 55–64. 
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popisem arcivévodových názorů na ženy a manželství. Když se zamiloval do Žofie Chotkové, 

rozhodl se, že právě s ní se ožení, i když věděl, že bude mít potíže svůj nerovný sňatek prosadit. 

To se mu nakonec přes nesouhlas císaře i okolního světa povedlo. Pasáž věnovaná Františku 

Ferdinandovi končí císařovým souhlasem se svatbou a opatřeními stran nároku Žofie a 

případných společných dětí na trůn, která před ní arcivévoda musel učinit. Oddíl je doprovázen 

společnou fotografií Františka Ferdinanda a Žofie a rámečkem Šlo o náhlé pomatení mysli? 

věnovaným korunnímu princi Rudolfovi, po jehož smrti se arcivévoda stal následníkem trůnu. 

V následujícím vydání se pak nachází text Veroniky Boušové 5 nejkrásnějších 

královských svateb: S vlečkou Viktorie zápasilo 12 družiček.38 Jeden z jeho oddílů je věnován 

svatbě Alžběty s císařem Františkem Josefem. Článek se kromě rakouské panovnice zabývá 

ještě již v titulku zmiňovanou královnou Viktorií, francouzskou císařovnou Evženií (tyto dvě 

ženy byly v jednom článku s Alžbětou již ve výše uvedeném textu o módních ikonách své 

doby), Viktoriinou nejstarší dcerou nesoucí matčino jméno a poslední ruskou carevnou 

Alexandrou Fjodorovnou. Alžbětě je věnován oddíl nazvaný Lesk monarchii nespasí a autorka 

v něm líčí nejenom samotný svatební obřad, ale i příjezd budoucí císařovny do Vídně, 

Alžbětinu výbavu či dívčiny obtíže se zvládnutím náročného dne plného formalit. Text má 

rozsah tří stran. Oddíly věnované jednotlivým svatbám jsou pak více méně stejně rozsáhlé, ten 

o rakouském císařském páru tak zabírá zhruba pětinu textu. Co se obrazového doprovodu týče, 

nenajdeme zde žádný týkající se Alžběty nebo Františka Josefa, nýbrž pouze obrazy a fotografie 

zbývajících nevěst a ženichů. 

 

4.5 2018 

V posledním roce námi vybraného období vyšly v History Revue čtyři články, které 

splňovaly určená kritéria, přičemž pozornost byla v jejich rámci věnována všem pěti členům 

habsburského rodu. První z těchto článků byl publikován ve třetím čísle tohoto roku. Konkrétně 

šlo o text Žárlivá Marie Valerie: Císařskému otci netolerovala milenku z pera Veroniky 

Boušové.39 Autorka se věnuje životu nejmladší dcery císařského páru obecně, jak ale již název 

naznačuje, řeší i vztah Marie Valérie k otci a jeho mimomanželským vztahům. Článek se 

nachází v první polovině vydání a má rozsah tří stran, přičemž ovšem polovinu poslední strany 

zabírá reklama na History Revue. Text není hlavním tématem čísla, ale je na něj odkazováno 

na titulní straně. Článek líčí životní osudy Marie Valérie, přičemž velkou pozornost věnuje 

 
38 History Revue, 11/17, s. 70–72. 
39 History Revue, 3/18, s. 42–44. 
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tomu, jaký vztah měla dívka se svými rodiči. Povahou byla bližší otci, zároveň ji však zraňoval 

právě vztah císaře k herečce Schrattové. Kromě samotné skutečnosti, že se její otec se 

Schrattovou vídá, jí vadil i vstřícný postoj císařovny Alžběty k celé záležitosti. Text je 

doprovázen několika fotografiemi zachycujícími Františka Josefa, Kateřinu Schrattovou, 

císařovnu Alžbětu (té je věnován i rámeček s dalšími informacemi, které se týkají jejího vztahu 

k uherské části monarchie) a Marii Valérii. Na jednom ze snímků je pak císař ve společnosti 

svých četných vnoučat. 

O dvě čísla později, v květnovém vydání History Revue, vyšel text téže autorky nazvaný 

Prokletá rodina císařovny Sisi: 9 sebestředných bláznů, výstředníků, sebevrahů a nevěrnic.40 

Ten, jak je zřejmé již z jeho názvu, soustředí svůj zájem nikoliv na jednoho člena panovnické 

rodiny, nýbrž na celou řadu osob z bezprostředního okolí rakouské císařovny. Opět se jedná o 

článek označený jakožto téma čísla, což potvrzuje nejen dominantní odkaz na titulní stránce 

čísla, kde je zobrazena Alžběta a někteří členové její rodiny, ale také rozsah článku, který je 

deset stran. Text se nachází přibližně v polovině čísla, což je v případě History Revue pro hlavní 

téma daného vydání typické. Článek začíná stručným nástinem Alžbětina života. Poté již 

následuje líčení životních osudů jednotlivých císařovniných blízkých i císařovny samé. Autorka 

se věnuje Alžbětinu otci, jejím sourozencům (konkrétně jsou zde zmiňováni bratři Ludvík a 

Karel Theodor a sestry Marie a Žofie), bavorskému králi Ludvíku II., jehož byla Alžběta 

vzdálenou tetou, a Alžbětinu jedinému synovi Rudolfovi, přičemž vždy je zmíněna také Alžběta 

a její vztahy a kontakty s danou osobou.  

Císařovně jsou pak věnovány i dva ze čtyř rámečků s dalšími informace k tématu. 

V prvním je líčen Alžbětin ambivalentní vztah k nevěře – sama vyhledává platonický obdiv 

řady ctitelů, když se však dozví o nevěře své sestry Žofie, prudce ji odsoudí. Druhý se zabývá 

Alžbětiným životem po smrti syna Rudolfa, kdy tato chodila už pouze v černých šatech, což 

ilustruje i císařovnin portrét v černé. Stejně jako v předchozích případech, i zde je text článku 

doplněn řadou portrétů a fotografií zachycujících osoby, o nichž se zde hovoří, v jednom 

případě pak i místo, konkrétně světově proslulý zámek Ludvíka II. Neuschwanstein.  

Poslední dva články vyšly v listopadovém čísle, přičemž jeden je věnován poslednímu 

císaři Karlovi a druhý Františku Ferdinandovi, resp. jeho rodině. Ilona Kučerová je autorkou 

textu 100 let od vzniku republiky: Zabránil Karel I. masakru?.41 Text sice není hlavním 

tématem čísla, přesto je na něj upozorňováno v centrální pozici na titulní straně. Článek je čtyři 

strany dlouhý a nalezneme ho v první polovině vydání. Začíná smrtí Františka Josefa 

 
40 History Revue, 5/18, s. 54–63. 
41 History Revue, 11/18, s. 16–19. 
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v listopadu 1916 a nástupem Karla a Zity na trůn. Podobně jako v předchozích článcích, i zde 

dojde na aféru spojenou s jednáním o separátním míru – zde je konkrétně označována jakožto 

Sixtova aféra (toto jméno získala podle jedno z bratrů císařovny Zity, který se na vyjednávání 

podílel). Autorka líčí okolnosti vyjednávání, potíže s ministrem zahraničí, který je opět česky 

označován jako Černín, i následky aféry pro habsburskou monarchii. Nejenže se císařovna Zita 

stala velmi nepopulární, ale došlo také k nucenému většímu navázání Rakousko-Uherska na 

Německo, což proti zemi popudilo jak některé její neněmecké národy, tak i zahraniční 

mocnosti. 

Další část je věnována zhoršující se situaci v zemi, kterou se Karel snažil napravit, nebyl 

však úspěšný. Na jeho výzvy o ukončení války ani na snahu o přeměnu říše ve federaci nikdo 

výrazněji nereagoval. Autorka následně líčí císařovu snahu vyhnout se krveprolití, která vedla 

k tomu, že nástupnické státy mohly vzniknout bez střetů s císařskou mocí. Text končí Karlovým 

odstoupením z pozice císaře. Celý článek doprovází řada fotografií. Na několika z nich je 

zachycen poslední rakouský císař, najdeme zde však i Tomáše Garrigue Masaryka, ministra 

Černína či záběr z Prahy oslavující vznik československého státu. Text doprovází rámeček 

s informacemi o vzniku Maďarska a budoucí Jugoslávie a také medailonky osmi důležitých 

osobností v císařových službách nazvaných souhrnně Všichni císařovi muži.  

Františku Ferdinandovi a jeho rodině se v svém textu Sarajevští sirotci čistili latríny 

věnovala Helena Chvojková.42 Jedná se o dvě strany dlouhý článek nalézající se v druhé 

polovině čísla. V centru pozornosti opět stojí děti Františka Ferdinanda a Žofie, na rozdíl od 

obdobně zaměřeného článku z prosincového čísla roku 2014 je zde však řeč pouze o dvou 

synech, nikoliv o dceři Žofii. Text začíná v období anšlusu Rakouska Německem na jaře 1938, 

kdy se Maxmilián i Ernst chovají otevřeně protinacisticky a pokoušejí se dostat se země, kde 

jim hrozí nebezpečí. To se jim nepodaří, načež jsou uvězněni a převezeni do koncentračního 

tábora. Právě jejich věznění je věnována hlavní část článku. Na závěr autorka shrnuje, jaké byly 

jejich osudy poté, co byli propuštěni. Text doplňuje několik fotografií – na jedné jsou všichni 

tři sourozenci se svými rodiči, na další pak již dospělí bratři (zřejmě s manželkami), Adolf 

Hitler ve Vídni po anšlusu a Hermann Göring, u nějž byla Maxmiliánova žena intervenovat za 

manželovo propuštění. Článek je doprovázen také rámečkem, v němž je shrnut postoj další 

šlechtické dynastie, konkrétně rodu Württenbergů, k nacistickému režimu. Autorka uvádí, že 

také tento rod se stavěl proti nacismu, až na jedinou výjimku, princeznu Pauline, jejíž fotografie 

je tu pro ilustraci.  

 
42 History Revue, 11/18, s. 82–83. 
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4.6 Obraz Habsburků v History Revue 

Tématem této práce je obraz Habsburků v populárně-naučných časopisech o historii. 

Jaký je tedy obraz této dynastie na stránkách History Revue? Navzdory poměrně značnému 

množství textů, a to jak těch zaměřených přímo na pět námi sledovaných osobností, tak na další 

členy dynastie, můžeme nalézt prvek, který všechny tyto články spojuje, a tím je důraz na 

skandálnost a senzaci. Již při pohledu na titulky článků zjistíme, že panovnická rodina je zde 

představována především v souvislosti s nejrůznějšími milostnými či politickými skandály, 

podivným chováním jejích členů či s jejich tragickým osudem a smrtí. Články se buďto 

zaměřují přímo na některou vybranou událost takovéhoto charakteru, nebo líčí celý život 

daného jedince, ovšem s důrazem na to, co v jeho životě bylo senzační, čtenářsky zajímavé. 

Příkladem zde může být osobnost císaře Františka Josefa. V letech 1848–1916 byl vládcem 

rozsáhlé říše, za jeho panování došlo k celé řadě politicky důležitých událostí, a to jak na 

domácí scéně, tak v mezinárodním rámci. Jednotlivé texty se však více než jeho politickým 

životem zaobírají jeho soukromím. V článcích, v nichž jde o politické události jeho éry, bývá 

pouze zmíněn, a to nejčastěji v titulku, v textu samotném však zásadní roli nehraje. 

To se týká nejen pěti analyzovaných osobností, ale i těch ostatních. Leccos o tom napoví 

již pohled na titulky článků: Vytáhla Marie Terezie do boje s divočáky?43, Zapřáhl si Ferdinand 

Dobrotivý do kočáru studenty?44, Skrývala se pod závojem nemanželská dcera Josefa II.?45, 

Doplatil lakomý protiva Fridrich III. na nezralé melouny?46 či Víte, že Rudolf II. 

experimentoval s kaktusy?47. Redakce se snaží, aby názvy textů byly pokud možno co 

nejzajímavější a poutaly k sobě pozornost čtenářů, a to jak při listování časopisem, tak již při 

pohledu na titulní stránku (pokud jde o jeden z textů propagovaných na obálce) nebo do obsahu 

daného čísla. Nejde přitom pouze o grafickou stránku, ale především o to, co titulek sděluje. 

Toto sdělení ovšem ne vždy vystihuje obsah článku samotného, a to právě kvůli své snaze 

zaujmout čtenáře na první pohled.  

Titulky v History Revue bývají dlouhé, jejich součástí je totiž ve většině případů také 

podtitul, který nezřídka nese onu hlavní informaci, jejímž úkolem je čtenáře „nalákat“. Jedná 

se převážně o skandálně působí sdělení připomínající svým charakterem bulvární tisk. Tyto 

„senzační“ informace však v textu samotném tvoří pouze malou část článku, nikoliv jeho 

těžiště. Dalo by se říci, že jde o účelově vybrané perličky, které slouží pouze jedinému účelu, a 

 
43 History Revue, 9/18, s. 25. 
44 History Revue, 4/18, s. 12. 
45 History Revue, 11/17, s. 5. 
46 History Revue, 7/16, s. 69–71. 
47 History Revue, 5/16, s. 53. 



31 

 

sice zaujmutí pozornosti. Při pohledu na to, jaké názvy nesou texty jednotlivých autorů, 

zjistíme, že zřejmě nejvíce je tato tendence patrná u článků Ilony Kučerové. Ta je totiž autorkou 

hned několika textů, kterém mají charakter dlouhých článků rozdělených na několik přibližně 

stejně dlouhých oddílů zaměřených na konkrétní historickou osobnost či událost. Všechny tyto 

oddíly pak spojuje jedno jednotící téma. To je označeno v první části titulku, zatímco podtitul 

vybírá několik „nejskandálnějších“ prvků napříč oddíly. 

Ukažme si to na několika příkladech. Ve čtvrtém čísle roku 2016 Kučerová uveřejnila 

článek nazvaný 9 největších milostných skandálů v dynastii Habsburků: Sňatky s nevěstkami, 

politika přes postel a sex po tenise, v desátém čísle roku 2017 zase 11 největších skandálů na 

panovnických dvorech Evropy: Nevěry, rozvody, týrání či zločiny s příchutí krve.48 Oba titulky 

ilustrují to, co bylo popsáno výše. První část velmi dlouhých názvů tvoří jakési uvedení do 

tématu, naznačení toho, o čem bude řeč, zatímco druhá přináší několik vybraných „šokujících“ 

prvků. Kromě toho pracuje Kučerová ve svých titulcích také s vykřičníky a otazníky. Příkladem 

může být článek Atentát na císařovnu: Sissi mohla za 50 franků žít! z desátého čísla roku 2014 

či text 100 let od vzniku republiky: Zabránil Karel I. masakru? z jedenáctého čísla roku 2018.49 

Titulky se i zde skládají ze dvou částí, první působí seriózním dojmem, kdežto druhá se obrací 

k bulvárnímu stylu, o čemž svědčí i již zmiňované užití interpunkčních znamének. Tento 

způsob bychom ostatně nalezli i u dalších autorů napříč History Revue. 

Jak je vidět, History Revue upřednostňuje témata, která pokládá za čtenářsky atraktivní, 

jako jsou např. milostné poměry, zločiny, nemanželské děti či výstřední chování, před těmi 

serióznějšími, což v případě členů panovnického rodu znamená primárně politiku. Tato témata 

jsou buďto zcela opomíjena, nebo je jim věnována okrajová pozornost. Z toho vyplývá, že 

pravidelný čtenář History Revue se sice o habsbursko-lotrinské dynastii dozví řadu informací, 

jeho dojem však zřejmě nebude nejpříznivější. Autoři článků nepředstavují jednotlivé osobnosti 

ve vysloveně negativním duchu, nesnaží se předat čtenářům informaci, že Habsburkové jsou 

„špatní“, avšak to, jaká témata vybírají a jak je prezentují, nevyvolává právě pozitivní dojem. 

Na základě článků v tomto periodiku by se mohlo zdát, že Habsburkové jsou pouze skandály 

provázenou dynastií, která se nezabývala vládou, nýbrž takřka jen svými soukromými zálibami, 

které často byly šokující či podivné.  

S tím souvisí také to, jak jednotliví autoři pracují se zdroji, z nichž při psaní článku 

vycházeli. History Revue jména historiků, z jejichž prací autoři článků čerpali, uvádí 

nepravidelně, a to pouze pokud se v textu objevuje přímá citace. V takovém případě se však 

 
48 History Revue 4/16, s. 55–64; History Revue, 10/17, s. 55–64. 
49 History Revue, 10/14, s. 68–70; History Revue, 11/18, s. 16–19. 
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čtenář dozví pouze historikovo jméno, nikoliv konkrétní odbornou práci, z níž citace pochází. 

Navíc na základě toho, jak jsou citace uvozeny, by čtenář v některých případech mohl nabýt 

dojmu, že se nejedná o pasáž citovanou z knihy, nýbrž o sdělení, které historik řekl časopisu 

přímo pro daný článek. Příkladem může být text Milana Urama o arcivévodkyni Žofii 

z dvanáctého čísla roku 2016, kde je citace uvozena slovy „dodává rakouský autor Gerd Holler 

(1922–1999).“50 To působí, jako kdyby autor svůj text s historikem konzultoval, což však ani 

není možné, neboť Holler již nežije, jak History Revue také uvádí. Pokud je autor ještě naživu, 

bývá v tomto periodiku označován jakožto současný historik nebo současný autor, navíc je jeho 

jméno vždy vyznačeno tučně a doplněno o dotyčného národnost. 

Celkový obraz poté doplňuje práce autorů s jazykem či s obrazy a fotografiemi. Autoři 

užívají výrazy hovorové či nespisovné, nevyhýbají se expresivním či citově zabarveným 

slovům či slovním spojením. V odborných textech se s takovými jazykovými prostředky 

nesetkáváme, tudíž jejich užití v populárně-naučných časopisech vzdaluje tyto od vyšší míry 

odbornosti. V History Revue prakticky nenalezneme článek, kde by jeho tvůrce zůstal pouze u 

spisovné češtiny a odborného jazyka. Ilustrací může být několik následujících příkladů 

z různých článků. Helena Stejskalová kupř. ve svém textu o módních ikonách předminulého 

století psala o tom, že císařovna Alžběta „zpražila“ komornou nebo že by ji v počtu vlastněných 

šatů určitě „trumfla“ francouzská císařovna Evženie.51 Veronika Boušová zase v článku o 

císařovně a jejích příbuzných nazývá jejího otce, bavorského vévodu Maxmiliána „vášnivým 

veršotepcem“, o Alžbětě píše, že „vymetá“ cukrárny, její sestra Žofie se věnuje „pitvání pocitů“ 

a ke korunnímu princi Rudolfovi se ženy „slétají jako vosy na med“.52 Ilona Kučerová v článku 

o císaři Karlovi hovoří o tom, že ministru Černínovi Tomáš Garrigue Masaryk „leží v žaludku“, 

monarchie se „řítí do propasti raketovým tempem“ a císař má „kabát z ostudy“.53 

Dalším prvkem, s nímž se v tomto periodiku můžeme opakovaně setkat, je užívání 

narativních prvků či přímo celých pasáží, které působí, jako by byly publikovány nikoliv 

v populárně-naučném časopise, nýbrž v beletristickém díle. Autoři se v rámci textů uchylují 

k tomu, že pro jeho ozvláštnění či zvýšení jeho atraktivity a přístupnosti pro čtenáře užívají 

vyprávěcí postup doplněný mnohdy o fiktivní dialogy nebo o to, co si daná historická osobnost 

měla v určitou chvíli myslet. Příkladem může článek Heleny Stejskalové o módních ikonách 

19. století. 54 V perexu a v úvodním odstavci uvádí smyšlenou přímou řeč císařovny Alžběty 

 
50 History Revue, 12/16, s. 94. 
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ke komorné, navíc pak i to, co si myslí ona nejmenovaná komorná nebo jak se cítí sama 

panovnice. Základ nalezneme ve známých informacích o císařovnině životě, samotný rozhovor 

je ale opět pouhou fikcí autorky. Nejedná se však pouze o záležitost žen, také autoři se k tomuto 

postupu uchylují. Kupř. Milan Uram v textu o matce Františka Josefa píše: „Arcivévodkyně 

Žofie se spokojeně usměje, jak to hezky vymyslela.“55 Opět se přitom jedná pouze o jeho 

domněnku, něco, co do textu vnáší prvek příběhu, nezakládá se to však na faktech. 

Co se obrazového materiálu týče, každý text doprovází velké množství obrazů a 

fotografií, a to od velmi malých až po velké, které zabírají takřka celou stránku. Nejčastěji jsou 

zde zachycovány osobnosti, o nichž je v textu řeč. Dále zde najdeme ilustrace událostí a jevů, 

o nichž autor píše, a v menší míře pak i fotografie zachycující předměty s osobou či událostí 

spjaté. V některých případech se pak jedná o doprovod ryze ilustrační, neboť je zde zobrazeno 

něco s jen velmi malou souvislostí s tématem článku.  

Pokud bychom měli prezentaci Habsburků v History Revue nějak shrnout, dojdeme 

k tomu, že časopis sice nepředkládá informace, které by byly v rozporu s aktuálním stavem 

vědeckého bádání, ale tím, jaká témata si vybírá, obraz habsbursko-lotrinské dynastie značně 

deformuje. Zajímavosti se zde z doplňkových témat stávají tématy hlavními, což vede k tomu, 

že celkový obraz Habsburků je zde plochý, jednotvárný a bez větší hloubky. To hraje svoji roli 

především proto, že nejde o tendenci pozorovatelnou u jednoho autora či u jedné z osobností, 

nýbrž napříč autory článků a u všech členů habsburského rodu.  
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5. Živá historie 

Druhým z populárně-naučných časopisů, na nějž zaměříme pozornost, je Živá historie. 

Co se týče prostoru, který toto periodikum věnovalo příslušníkům habsbursko-lotrinského rodu, 

byla Živá historie druhá v pořadí za History Revue. Mezi lety 2014 a 2018, tedy v období, na 

nějž se tato práce zaměřuje, zde vyšlo deset článků, v nichž jsou vybraní Habsburkové hlavním 

tématem, případně jedním z hlavních témat. I v Živé historii navíc nalezneme takové články, 

v jejichž rámci byla dynastie zmíněna, ačkoliv nebyla primárním tématem. Mimo to se i zde 

píše o příslušnících habsburského rodu v rubrikách typu Kalendárium, v jejichž případě nelze 

hovořit o souvislém textu. Obdobně jako v History Revue, i v Živé historii se setkáme 

s množstvím článků, jejichž autoři se zaměřili na ostatní příslušníky rodu, nejen na pět námi 

sledovaných osobností.  

Zatímco předchozí zmiňovaný časopis psal o Habsburcích pravidelně v takřka každém 

čísle, Živá historie publikovala textů, v nichž je o příslušnících tohoto rodu řeč, výrazně méně. 

I zde se sice se zmínkou o Habsburcích potkáme ve skoro každém vydání, z velké části se ale 

jedná o zmínky tak malého významu, že v celkovém obrazu Habsburků v tomto periodiku 

nehrají žádnou roli. Co se potom článků primárně o habsbursko-lotrinské dynastii týče, objevují 

se spíše sporadicky a referují především o některém z pěti vybraných jedinců, tj. o Františku 

Josefovi, jeho ženě a synovi, o Františku Ferdinandovi d´Este či posledním císaři Karlovi. 

Význam může mít to, že Živá historie vychází pouze desetkrát ročně, kdežto History Revue 

dvanáctkrát, případně i skutečnost, že v každém vydání je rozsáhlý prostor věnován článkům 

spadajícím pod hlavní téma čísla, které v History Revue bývá tvořeno jen jediným textem, což 

může vést k tomu, že příležitostí pro články o habsburské dynastie je méně. Důležitým faktorem 

ale nepochybně bude i redakční politika, která si klade za cíl představit širší a rozmanitější škálu 

témat, nevracet se stále pouze k několika osobám či událostem. Vliv na počet článků by mohla 

mít i konkurence s jinými populárně-naučnými časopisy – redakce Živé historie možná volí 

toto téma méně často právě proto, že se opakovaně objevuje v jiných periodikách tohoto 

zaměření, mimo jiné právě i v History Revue. 

I zde pak můžeme konstatovat, že si autoři vybírají především ty nejznámější osobnosti 

z řad příslušníků rodu, neboť nejčastěji se na stránkách periodika setkáme právě s pěti námi 

sledovanými postavami, a i další častěji zmiňované osobnosti patří k těm, o nichž v našem 

prostředí panuje jisté obecné povědomí. Nyní se již podívejme na to, jak ve sledovaném období 

Živá historie psala o námi vybraných příslušnících habsburského rodu. 
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5.1 2014 

V průběhu roku 2014, tedy v prvním roce sledovaného období, vyšly v Živé historii 

celkem tři články pojednávající o třech z pěti vybraných osobností dynastie. První z nich byl 

uveřejněn v šestém čísle a zaměřil se na osobu následníka trůnu Františka Ferdinanda. V článku 

nazvaném Poslední konopišťský pán představuje jeho autor Jiří Pernes život Františka 

Ferdinanda s důrazem na jeho vztah k Čechům.56 Pětistránkový text, na nějž je odkazováno i 

na obálce, se nachází v první polovině čísla. Tématem čísla je vypuknutí první světové války, 

přičemž tento článek je jeho součástí, neboť právě arcivévodova smrt symbolicky stála na 

počátku tohoto konfliktu. Text se odvíjí retrospektivně. Autor v perexu předjímá názor 

následníka rakouského trůnu na válku a v úvodní části článku poté uvádí čtenáře do situace po 

smrti korunního prince Rudolfa, kdy se František Ferdinand stal dědicem trůnu. Poté se autor 

vrací do arcivévodova dětství a mládí, líčí jeho rodinné vztahy, vojenskou kariéru i to, jak 

František Ferdinand přišel k přídomku d´Este a s ním spojenému velkému majetku. Další část 

je již věnována zámku Konopiště, který arcivévoda zakoupil a nákladně přebudoval. Následuje 

pasáž zaměřená na vztah následníka trůnu a hraběnky Chotkové. Poté, co autor popíše svatbu, 

jí předcházejí renunciační obřad i manželské štěstí páru, zaměří pozornost na vzájemný vztah 

arcivévody a obyvatel z okolí Konopiště. František Ferdinand je zde vylíčen jako „lakomec a 

egoista“, který si až přehnaně střeží svůj majetek a upřednostňuje němčinu před češtinou, což 

vedlo k tomu, že mezi místními nebyl příliš oblíben.  

Následuje analýza následníkova pohledu na válku – zatímco dříve byl František 

Ferdinand považován za jejího příznivce, nyní již, jak poukazuje autor, víme, že tomu bylo 

naopak. Rakouský arcivévoda válku odmítal, neboť se bál jejích důsledků pro zemi i dynastii. 

Článek končí zmínkou o atentátu v Sarajevu a následných událostech, které ukázaly pravdivost 

arcivévodových obav. Text doprovází časová osa s vyznačením milníků života Františka 

Ferdinanda a dva doplňující rámečky. První z nich, nazvaný Nelichotivý portrét následníka 

trůnu, předkládá příběh, který Františka Ferdinanda i jeho ženu ukazuje ve velmi špatném 

světle. Druhý, Osudy dětí, se, jak již název napovídá, věnuje dalšímu životu potomků 

manželského páru po jejich smrti v Sarajevu. Text provází řada fotografií Františka Ferdinanda, 

Žofie a dalších rodinných příslušníků, snímky z Konopiště či mapa habsburské monarchie tak, 

jak ji plánoval nově uspořádat právě František Ferdinand. 
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Další z textů vyšel v desátém čísle a věnoval se korunnímu princi Rudolfovi. Šlo o 

článek Petra Jiráka nazvaný Z Mayerlingu do Tovačova.57 Článek o rozsahu tří stran se nachází 

přibližně v polovině čísla, v případě Živé historie to však, na rozdíl od History Revue, nesouvisí 

s tím, že by se jednalo o hlavní téma. Živá historie sice má téma čísla, tento text však mezi 

články pod něj spadající nepatří. Předmětem zájmu je smrt rakouského následníka trůnu, 

konkrétně jedna z teorií či mýtů o událostech na Mayerlingu, která se rozšířila především 

v okolí Tovačova v Olomouckém kraji. Zatímco většina ostatních teorií přicházela s rozličnými 

způsoby a důvody smrti korunního prince (řada teorií popírala zřejmě nejpravděpodobnější 

variantu Rudolfovy smrti, tj. sebevraždu, a přicházela s tvrzením, že se korunní princ stal obětí 

vraždy), tovačovská pověst počítá s tím, že Rudolf nezemřel, nýbrž byl uvězněn a nějaký čas 

držen na různých místech na Tovačovsku.  

Autor podrobně popisuje tovačovskou teorii, její vznik i zasazení do dobového kontextu. 

Srovnává ji s tovačovskými reáliemi, které mnoha aspektům legendy odporují a hledá možné 

kořeny příběhu související s vírou lidí v návrat korunního prince, do nějž vkládali mnohé 

naděje. Rudolfovu životu se ve stručnosti věnuje jeden z doplňujících rámečků, další dva pak 

popisují místa údajného věznění korunního prince. Celý text je pak doplněn řadou fotografií 

tovačovských reálií a Mayerlingu, portrétem korunního prince a vyobrazeními jeho rodiny 

(jeden obraz zachycuje habsburskou císařskou rodinu ještě před Rudolfovou smrtí, druhý jejich 

truchlení u Rudolfova úmrtního lože). Jedna z fotografií ukazuje knihu z roku 1919, v níž se 

tato verze Rudolfova osudu popisuje. 

Posledním textem, který splňuje stanovená kritéria, je článek Kateřiny Kučerové Slavní 

atentátníci z prosincového čísla.58 Celý článek zabírá dvě strany zpočátku čísla a dva z jeho 

oddílů se věnují námi sledovaným osobnostem – jeden císařovně Alžbětě, druhý pak Františku 

Ferdinandovi a jeho ženě Žofii – resp. těm, kteří na ně spáchali atentát. Oddíl o Luigim 

Luchenim, muži, který v roce 1898 zavraždil rakouskou císařovnu, nese název Anarchista 

s pilníkem a tvoří přibližně jednu pětinu článku. Kučerová stručně popisuje okolnosti atentátu, 

i to, co následovalo. Text je doplněn fotografií Lucheniho, jenž je označen jako nejnenápadnější 

z atentátníků, o nichž je zde řeč (každý z vrahů je doplněn jiným přívlastkem, který ho má 

z hlediska jeho činu definovat, což souvisí i s tím, že titulek článku je doplněn slovy Top 5 – 

každý z představených atentátníků má být v něčem „nej“). Podobnou strukturu má i oddíl 

věnovaný Gavrilo Principovi, mladíkovi, který v Sarajevu v roce 1914 zavraždil rakouského 

následníka trůnu a jeho ženu. Autorka stručně představuje okolnosti atentátu, líčí průběh dne i 

 
57 Živá historie, 10/14, s. 51–53. 
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neúspěšný první pokus o atentát, který spáchal Principův „kolega“. Zmiňuje i další osudy 

atentátníka a ostatních členů skupiny Černá ruka, která vše připravila. Článek doplňuje ilustrace 

zachycující Principův čin.  

 

5.2 2015 

Rok 2015 přinesl na stránkách Živé historie pouze jediný článek o některé z pěti námi 

sledovaných osobností, a to konkrétně o císařovně Alžbětě. Text, jehož autorem je František 

Stellner, vyšel v prvním čísle, resp. dvojčísle, roku a nese název Pravá tvář císařovny Sissi.59 

Text má rozsah čtyř stran, nalézá se přibližně v polovině čísla a zevrubně mapuje Alžbětin život 

i to, jak se z předposlední rakouské panovnice stal dodnes přetrvávající mýtus. Autor postupuje 

retrospektivně. Začíná současným pohledem na Alžbětu a konstatuje, že počátek mýty 

opředeného vnímání císařovniny osobnosti můžeme nalézt v její tragické smrti. Od atentátu se 

vrací zpátky do Alžbětina dětství a mládí, líčí její rodinné poměry i liberální výchovu. Následuje 

popis okolností zasnoubení s rakouským císařem, svatba a problematický život na vídeňském 

dvoře, který Alžběta řešila útěky. Dále je zde řeč o císařovnině poměru k vlastním dětem nebo 

o přehnané péči o vlastní vzhled. Stellner se mimo popis císařovnina života věnuje taktéž 

hledání příčin její značné popularity v dnešní době. Více prostoru je této otázce věnováno 

v jednom ze dvou rámečků s dodatkovými informace (ten druhý se zaobírá různými 

výstřednostmi v císařovnině životě). Článek je doprovázen řadou obrazů a fotografií, na nichž 

je nejčastěji sama Alžběta (ať už se jedná o ni samotnou, nebo o minci s její podobiznou či 

sochu, která ji má představovat), na jednom z nich je pak císařovnin zámeček Achilleion, který 

si nechala postavit na řeckém ostrově Korfu. U textu je taktéž časová osa zachycující 

nejdůležitější události jejího života. 

 

5.3 2016 

V následujícím roce bylo v Živé historii publikováno jen o jeden článek více než 

v předchozím roce. Z těchto dvou textů se jeden zaměřil na císařovnu Alžbětu, druhý pak na 

jejího muže, císaře Františka Josefa. Oba texty vyšly v jedenáctém čísle roku 2016, které bylo 

zaměřeno na sté výročí císařova úmrtí. Autorem článku byl opět František Stellner. Tentokrát 

se však zaměřil na okolnosti císařovnina úmrtí, na což poukazuje již název textu – Atentát u 

Ženevského jezera.60 Tento rozsáhlý článek, který zabírá celkem šest stran v první polovině 

 
59 Živá historie, 1-2/15, s. 54–57. 
60 Živá historie, 11/16, s. 36–41. 
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čísla, se ovšem nevěnuje výhradně atentátu samotnému, nýbrž líčí i život panovnice, čímž 

doplňuje mozaiku života Františka Josefa, který je zde připomínán. Autor opět postupuje 

retrospektivně. Začíná u Alžbětiných posledních let a smrti, aby se posléze vrátil v čase a 

stručně shrnul císařovnin život. Poté se již článek zaměřuje na atentát samotný. Líčí události, 

které mu bezprostředně předcházely, jeho průběh i to, co se dělo poté. Pozornost je namířena 

nejen na vraha Lucheniho, ale také na císaře a další truchlící, přičemž je zde zmíněno i 

císařovnino dědictví a průběh pohřbu. Autor se pak, stejně jako v předchozím článku, věnuje 

tomu, co nazývá císařovniným druhým životem, tedy tím, jak se vyvíjel Alžbětin mýtus po její 

smrti. Text je opět doprovázen řadou ilustrací, na nichž je zachycen samotný atentát, místo činu 

a vražedná zbraň, ale také fotografiemi a obrazy císařovny, jejího manžela, pohřebního průvodu 

nebo titulní strany novin referujících o náhlé císařovnině smrti. Kromě časové osy (podrobnější 

než v předchozím článku z roku 2015) jsou zde také tři poměrně rozsáhlé rámečky s dalšími 

informacemi. První pojednává o životě atentátníka, druhý o rodu Wittelsbachů, z nějž Alžběta 

pocházela, třetí pak řeší Lucheniho smrt ve vězení o několik let později. 

Co se textu o Františku Josefovi týče, liší se od všech článků, které dosud byly zmíněny, 

a to nejen v rámci Živé historie, ale také History Revue. Jedná se totiž o rozhovor, který autorka 

článku nazvaného Z mladičkého císaře stařičkým mocnářem Lucie Jahodářová vedla o císařově 

životě s Jiřím Pernesem.61 Tvoří jej šest stran, přičemž jednu z nich zabírá rodokmen císařovy 

rodiny. Obsah rozhovoru se snaží o představení císařova života od dětství až do smrti, zároveň 

je zde ale kladen důraz i na některá další, dílčí témata, jako je např. vztah Františka Josefa 

k jednotlivým národům monarchie nebo situace Čechů v dobách jeho vlády, z čehož vyplývá 

zaměření rozhovoru na českého čtenáře. Probírána je i otázka celkové charakteristiky císařovy 

dlouhé vlády nebo problematika zániku monarchie jen dva roky po jeho smrti.  

Článek je doplněn celou řadou dalších informací týkajících se předposledního 

rakouského vládce a jeho nejbližšího okolí. Nalezneme tu již zmiňovaný rodokmen, který 

čtenářům ilustruje v rozhovoru zmiňované příbuzenské vztahy, přes více stran se pak táhne 

časová osa zachycující politické i soukromé mezníky císařova života. Dále se tu nachází několik 

rámečků s doplňujícími informacemi. V jednom z nich se píše o vztahu císaře a Kateřiny 

Schrattové, další se zabývá smrtí jeho jediného syna Rudolfa nebo monarchovou vášní pro lov. 

V barevně odlišeném rámečku nazvaném Slovníček se pak čtenář může seznámit s významem 

pojmu bachovský neoabsolutismus, o němž je v rozhovoru řeč. Mimo to článek doplňuje řada 

obrazů a fotografií zachycujících císaře, jeho matku Žofii, manželku Alžbětu, Kateřinu 
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Schrattovou nebo zámeček Mayerling, kde zemřel korunní princ. V úvodu pak najdeme i 

rámeček s informacemi o zpovídaném Jiřím Pernesovi. 

 

5.4 2017 

V průběhu roku 2017 v Živé historii opět vyšel pouze jeden článek splňující námi 

určená kritéria, a sice text Jiřího Pernese o Františku Ferdinandovi. Pod názvem Za kořistí a 

poznáním vyšel v letním dvojčísle.62 Článek, který nebyl hlavním tématem čísla, se nalézá 

v první polovině vydání. Jeho rozsah je šest stran a odkaz na něj najdeme i na obálce časopisu. 

Po krátkém úvodu obsahujícím arcivévodovu charakteristiku a jeho postavení 

pravděpodobného příštího rakouského císaře se autor zabývá samotnou cestou kolem světa. 

Nejprve líčí, jak složité bylo přesvědčit císaře, aby s cestou souhlasil. Posléze se již zaobírá 

průběhem cesty. Pozornost je věnována místům, která arcivévoda navštívil, osobnostem v jeho 

doprovodu, ale také lovecké vášni, která mohla být jednou z motivací k podniknutí výpravy. 

Text, který je prokládán vzpomínkami jednoho člena posádky lodi Kaiserin Elisabeth, kterou 

císař svému synovci pro plavbu zapůjčil, zmiňuje nejrůznější historky z cesty, ale také to, jaký 

dojem na Františka Ferdinanda jednotlivá navštívená místa udělala. Text končí návratem 

arcivévody do Vídně na podzim 1893 a kromě řady fotografií a obrazů z cesty jej doplňuje také 

velká mapa světa, kde jsou u jednotlivých destinací doplněny buďto citace Františka 

Ferdinanda, který si po celou dobu vedl deník a posléze sepsal i knihu, nebo komentáře Jiřího 

Pernese. Právě arcivévodovým zápiskům je věnován jeden z doplňujících rámečků 

doprovozený snímkem Konopiště. Druhý se poté zaobírá soukromým životem Františka 

Ferdinanda, který ve zkratce přibližuje. 

5.5 2018 

V posledním roce sledovaného období byly na stránkách Živé historie publikovány 

celkem tři články věnující se některé z pěti vybraných osobností habsbursko-lotrinské dynastie. 

Dva vyšly společně v květnovém čísle, které byly tematicky zaměřeno na císaře Františka 

Josefa a jeho manželku Alžbětu. První z nich nesl název Svatba století a jeho autor František 

Stellner se v něm zaměřil na okolnosti sňatku císařského páru.63 Text je tvořen čtyřmi stranami 

a jde o vůbec první článek daného čísla. Hlavní pozornost je, jak naznačuje již název, 

koncentrována na svatební obřad a záležitosti s ním bezprostředně související. Autor se zaobírá 

svatebními přípravami a průběhem cesty mladé nevěsty z Bavorska do Vídně. Dále líčí průběh 

 
62 Živá historie, 7-8/17, s. 14–19. 
63 Živá historie, 5/18, s. 8–11. 
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řady obvyklých ceremonií po příjezdu do hlavního města habsburské monarchie i svatby 

samotné. Nechybí ani popis svatební hostiny a ne zcela vydařené svatební noci. Na závěr 

přichází řada na líbánky, první povinnosti Alžběty v roli panovnice a stručné shrnutí dalšího 

císařovnina života. Císařovně jako takové je věnován jeden z doplňkových rámečků nazvaný 

Femme fatale, druhý, nesoucí název Chudá příbuzná, se podrobně zaobírá jednotlivými 

součástmi nevěstiny výbavy. Ani zde nechybí řada ilustrací a fotografií znázorňujících císařský 

pár, svatební oslavy nebo císařovniny šaty, resp. vlečku, která se jako jediná součást 

Alžbětiných svatebních šatů dochovala do dnešních dnů. 

Druhým článek tohoto čísla, jemuž se budeme věnovat, byl text Jiřího Pernese Smolař 

Franz.64 Článek má rozsah čtyř stran, přičemž jednu dvojstranu tvoří text samotný a druhou pak 

medailonky císařových čtyř dětí. Autor se zaobírá životem císaře a jak naznačuje již titulek, 

poukazuje na skutečnost, že život člena panovnické rodiny nebyl o nic snazší než životy 

ostatních lidí. Velká pozornost je věnována řadě tragédií, které císaře postihly v jeho 

soukromém, ale i v politickém životě, ať už jde o předčasnou smrt dvou ze čtyř dětí, vraždu 

bratra Ferdinanda Maxmiliána a manželky Alžběty nebo o poznání, že lidé v jeho okolí i celá 

monarchie směřují jinam, než by si on sám přál. Opět je zde velká pozornost zaměřena na vztah 

císaře a Kateřiny Schrattové – Jiří Pernes líčí okolnosti jejich seznámení, zmiňuje se o roli 

Alžběty v celé věci i o tom, jak se císařův vztah vyvíjel dál. Článek doplňuje snímek císařské 

rodiny, busta císaře, ilustrace smrti syna Rudolfa a císařovny Alžběty nebo portréty všech čtyř 

dětí císařského páru.  

Poslední článek nejen roku 2018, ale i celého sledovaného období na první pohled budí 

dojem, že mezi námi vybrané články nepatří, neboť se nevěnuje primárně ani jedné z námi 

vybraných osobností. Jedná se o článek Jiřího Pernese nazvaný Rudá arcivévodkyně.65 Jeho 

hlavním tématem je život arcivévodkyně Alžběty, jediné dcery korunního prince Rudolfa, 

jelikož je však jeho značná část věnována právě Rudolfovi, byl text zařazen mezi ty, které 

splňují stanovená kritéria. Samotný článek se nalézá v první polovině vydání a má délku čtyř 

stran. První část textu se zaobírá korunním princem Rudolfem, Alžbětinou matkou Stefanií a 

jejich manželstvím. Autor líčí sňatkovou politiku té doby, první roky manželství, narození 

dcery i manželskou krizi spojenou s řadou Rudolfových mimomanželských poměrů a nákazou 

pohlavní chorobou. V popisu doby po Rudolfově smrti dostává větší prostor Stefanie a její 

vztah s Alžbětou. Matka a dcera si k sobě nenašly cestu, Alžběta měla vřelejší vztah ke svému 

dědečkovi, císaři Františku Josefovi. Když se poté Stefanie rozhodla znovu provdat, 

 
64 Živá historie, 5/18, s. 20–23. 
65 Živá historie, 6/18, s. 42–45. 
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akceptovala podmínku, aby její dcera zůstala nadále u vídeňského dvora, což vedlo k ještě 

hlubšímu odcizení obou žen. V další části se již autor více zaměřuje na samotnou Alžbětu. 

Podrobně je zde popsáno její manželství s Ottou Windisch-Graetzem, líčeny jsou skandály 

provázející manželský život i roky se táhnoucí rozvod a boj o čtyři děti. 

Poté dojde na Alžbětino angažmá v sociálně demokratické straně, díky němuž získala 

přezdívku „rudá arcivévodkyně“, na niž Pernes upozorňuje již názvem článku. Autor se věnuje 

okolnostem, za nichž se Alžběta se socialisty sblížila, ale také vztahu s Leopoldem Petznekem, 

sociálnědemokratickým politikem, za nějž se po mnoha letech soužití provdala v roce 1948. 

Článek končí krátkou zmínkou o posledních letech života jediné dcery rakouského korunního 

prince. Text je doplněn časovou osou s několika milníky Alžbětina života a také dvěma 

rámečky s medailonky obou jejích manželů. To vše ilustruje řada portrétů a fotografií, na nichž 

je zachycena Alžběta, její rodiče a partneři či dědeček František Josef. Krom toho zde 

nalezneme také císařův znak či snímek Alžbětiny stranické legitimace. 

 

5.6 Obraz Habsburků v Živé historii 

Nyní se, obdobně jako v případě časopisu History Revue, zaměříme na to, jaký celkový 

obraz habsbursko-lotrinské dynastie a jejích členů Živá historie prostřednictvím svým článků 

nabízí. V History Revue, jíž jsme se zabývali v předcházející kapitole, se setkáváme se širší 

škálou historických osobností, neboť základní postavy jsou v obou časopisech stejné, History 

Revue ale jde dál v prezentování ostatních Habsburků. Těm sice nevěnuje rozsáhlý prostor, 

v porovnání s takřka nulovým v Živé historii je to přesto dost. Na základě srovnání obou 

periodik můžeme konstatovat, že Živá historie obecně problematice habsbursko-lotrinského 

rodu věnuje méně prostoru, a to jak co se týče množství článků, tak i množství představovaných 

osob. Tato skutečnost má pak vliv i na to, jaký je celkový obraz dynastie v tomto periodiku. 

Čtenář se zde opakovaně setkává s několika vybranými osobnostmi, o dalších zde najde pouze 

marginální zmínky. Jeho pohled na Habsburky se tak zužuje na několik málo postav. 

Naopak pozitivním rozdílem oproti History Revue je přístup k osobnostem v rámci 

jednotlivých článků. Zatímco u prvního z časopisů jsme jako hlavní rysy jejich textů zmiňovali 

zřetelnou snahu po co největší senzačnosti a skandálnosti, Živá historie se snaží přistupovat 

k tématu poněkud seriózněji. To znamená, že se sice ve svých článcích také nevyhýbá různým 

skandálům a čtenářsky zajímavým faktům, nestaví ale pouze na nich. Autoři Živé historie se ve 

svých textech pokoušejí najít vyvážený poměr mezi informacemi „vážnými“ a těmi 

zajímavými, ale z hlediska historie méně podstatnými. Této tendence si můžeme povšimnout 
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nejen při četbě jednotlivých textů, ale již při pohledu na titulky. Nejlépe nám tuto situaci bude 

ilustrovat srovnání s History Revue. Zatímco zde se kupř. jeden z článků o Marii Terezii 

jmenuje Žena se srdcem krále66, v History Revue zní titulek jednoho textu o této panovnici Pro 

jezdeckou soutěž Marie Terezie zapřela těhotenství67.  

Rozdílný charakter práce s názvy článků je patrný především při srovnání s již 

zmiňovanou History Revue. Oproti nezřídka expresivním titulkům bulvárního charakteru 

v History Revue mají ty v Živé historii umírněnější, serióznější ráz. Názvy článků jsou zde 

kratší, ne vždy je však na první pohled zřejmé, co je tématem článku, neboť redakce se snaží 

najít kompromis mezi titulkem zajímavým pro čtenáře a přiměřeným z hlediska celkové povahy 

časopisu. Příkladem může být článek Jiřího Pernese Smolař Franz z pátého čísla roku 201868 

nebo text Františka Stellnera Svatba století z téhož čísla.69 Oproti titulkům v History Revue jsou 

tyto velmi krátké, snaží se působit zajímavě, upoutat naznačením, že půjde o tragický osud či 

velkolepou událost s nádechem senzace, ale přitom nepřekročit hranici bulvárnosti. Některé 

názvy článků jsou dokonce ještě „fádnější“, jako třeba Atentát u Ženevského jezera70 nebo 

Z Mayerlingu do Tovačova71. 

V textech samotných se tato tendence projevuje tím, že jejich autorům již na první 

pohled nejde pouze o vykreslení soukromého života plného skandálů a tragických událostí. 

Příkladem může být osobnost Františka Josefa I. V History Revue cílili autoři především na 

jeho milostný život, zatímco politika, pokud už se vůbec objevila, zůstávala v pozadí. V Živé 

historii se dostává prostoru jak jeho soukromému, tak veřejnému a politickému životu. Dobře 

patrnou je tato tendence např. v rozhovoru o tomto panovníkovi, který vedla Lucie Jahodářová 

s Jiřím Pernesem – v jeho rámci je totiž řeč jak o soukromí předposledního císaře, tak i o jeho 

politice, situaci monarchie za jeho vlády či jeho vztazích s národy říše.72 Z toho plyne, že sice 

co do množství prezentovaných osobností zůstává Živá historie až za History Revue, ale 

celkový obraz Habsburků, tedy přinejmenším těch, o nichž je řeč, je hlubší, ucelenější. Autoři 

jednotlivých textů se pokoušejí dané příslušníky rodu představit komplexně, líčí jejich život, 

aniž by z něj cíleně vybírali jen to nejskandálnější. Navíc oproti History Revue často přicházejí 

i s reflexí daných osob z hlediska současnosti, pokoušejí se vyvracet mýty či osvětlovat 

setrvávající zájem o jednotlivé Habsburky. Přínosem pak může být také to, že se v tomto 

 
66 Živá historie, 6/17, s. 9–15. 
67 History Revue, 1/15, s. 30. 
68 Živá historie, 5/18, s. 20–23. 
69 Živá historie, 5/18, s. 8–11. 
70 Živá historie, 11/16, s. 36–41. 
71 Živá historie, 10/14, s. 51–53. 
72 Živá historie, 11/16, s. 8–13. 
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časopise objevují recenze filmů s historickou tématikou, v nichž jsou na pravou míru uváděny 

ty skutečnosti, které film zachytil nepřesně. Žádný takový článek se netýká některé z pěti námi 

sledovaných osob, nalezneme je však kupř. u Marie Terezie či Marie Antoinetty.73 Opět se tu 

tak ukazuje snaha přinést takový obraz dané osobnosti, který by co nejvíce odpovídal 

vědeckému poznání. 

Ve způsobu prezentace habsburské dynastie hraje svou roli také práce jednotlivých 

autorů se zdroji. Na rozdíl od History Revue na konci většiny analyzovaných článků nalezneme 

kolonku nazvanou Literatura, jejíž součástí je výčet publikací, které autor použil při své práci. 

Jejich počet se různí, někdy se jedná pouze o jedinou knihu, nejčastěji však autoři uvádějí mezi 

třemi a pěti tituly. Kromě toho se v některých textech jména autorů těchto publikací přímo 

vyskytují, a to tehdy, pokud je v článku z děl citováno. Svou úlohu při prezentaci Habsburků 

má taktéž práce s jazykovou stránkou textů a s obrazovým doprovodem. V Živé historii není 

jazyková stránka textů tak výrazným jevem jako v History Revue, díky čemuž články působí 

na první pohled serióznějším dojmem, přesto se tu a tam nějaký nespisovný či nějak zabarvený 

výraz objeví. Dočteme se tu tak o tom, že císařovna držela „zběsilé diety“, František Josef se 

ženil „v uniformě obsypané blyštivými řády“ a Alžběta byla v době svatby „unavenou 

mladičkou princeznou“74, případně že František Ferdinand měl „buldočí povahu“ a Konopiště 

ho „plnilo nadšením“75 Stejně jako v dalších časopisech, i zde se velmi často vyskytují věty 

zakončené vykřičníkem, které sdělení dodávají na pomyslné senzačnosti, skandálnosti, např.: 

„Nejenže musel souhlasit s tím, že se jeho milovaná vnučka provdá za muže, který jí nebyl 

roven rodem, ale ještě mu to musel dát rozkazem!“.76 

Co se obrazového doprovodu týče, i v Živé historii má své důležité místo. Co se však 

samotných článků týče, je zde práce s ním mírně odlišná od History Revue. Každý text je tu 

sice také doprovázen řadou fotografií a ilustrací, liší se však jejich popisky. Zatímco v History 

Revue se v popiscích nalézá především komentář k textu, zde popisky hovoří spíše o 

vyobrazení samotném. Zatímco v Živé historii tak u portrétu rodičů císařovny Alžběty 

nalezneme text Vévoda Maxmilián Bavorský a Luisa Bavorská, rodiče Sissi na plátně Karla 

Stielerze z 19. století, v History Revue je tentýž obraz uvozen slovy Princezna Ludovika si na 

bohémské výstřelky vévody Maxe nezvykne.77 V Živé historie se však v jednom případě objevila 

v popisku věcná chyba – zatímco na obrázku byla zachycena císařovnina dcera Marie Valérie 

 
73 Živá historie, 12/14, s. 64–65; Živá historie 3/18, s. 26–27. 
74 Živá historie, 11/16, s. 36–41; Živá historie, 5/18, s. 8–11. 
75 Živá historie, 7-8/17, s. 14–19; Živá historie, 6/14, s. 14–18. 
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se svojí dcerou Alžbětou, popisek hovořil o císařovně Alžbětě a Marii Valérii.78 Pravděpodobně 

zde došlo k záměně dvou žen s křestním jménem Alžběta. Obecně lze také říci, že texty 

doprovází daleko více vyobrazení nejrůznějších předmětů. Kupř. v článku Svatba století 

z pátého čísla roku 2018 nalezneme kromě portrétů Františka Josefa a Alžběty také zobrazení 

jejich svatebního oznámení, nevěstiny vlečky či mincí, které byly u příležitosti císařova sňatku 

zhotoveny.79  

Celkový obraz Habsburků v Živé historii je rozhodně pozitivnější než v History Revue. 

To je dáno především tím, jak oba časopisy pracují v historickými fakty. Zatímco první z obou 

periodik si cíleně vybírá takové informace, které považuje za atraktivní pro své publikum, druhé 

více dbá na komplexnost a vyváženost. Habsbursko-lotrinská dynastie tu tak sice působí méně 

rozsáhlým dojmem než v History Revue, její příslušníci ale nejsou prezentováni tak, aby čtenář 

nabyl dojmu, že jde pouze o „neschopné“ lidi žijící jen skandály a romancemi, které stíhá jedno 

neštěstí za druhým. V Živé historii také lépe funguje ukotvení článků v aktuálním kontextu. 

Téma čísla se zde totiž nezřídka váže k aktuálním výročím, a tak nalezneme více článků o 

Františku Josefovi a jeho rodině v jedenáctém čísle roku 2016, kdy jsme si připomněli sto let 

od jeho úmrtí, na Marii Terezii zase cílilo šesté číslo roku 2017, které vyšlo nedlouho po 

císařovniných třístých narozeninách. František Ferdinand d´Este se zase objevuje v šestém čísle 

roku 2014, tj. v době sta let od atentátu v Sarajevu. O History Revue nemůžeme říct, že by se 

její témata výročí nijak nedotýkala, alespoň v případě námi sledovaných osobností to však není 

tak časté. 
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6. Týden historie 

Třetím a posledním z časopisů, jimiž se tu zabýváme, je Týden historie. Toto 

periodikum zaměřilo svoji pozornost na habsbursko-lotrinskou dynastii nejméně často. Během 

sledovaného období, které je ovšem v případě Týdne historie kratší (jedná se pouze o rozmezí 

let 2016 a 2018) tu nalezneme pouze šest textů, v nichž jsou příslušníci tohoto rodu hlavním, 

resp. jedním z hlavních témat. Kromě toho zde byly publikovány takové příspěvky, v nichž se 

Habsburkové objevují, nikoliv však v hlavní roli, případně takové, které nejsou článkem 

v pravém slova smyslu (krátký text či citát na pozadí obrázku). V Týdnu historie se setkáme 

především s těmi Habsburky, kteří jsou mezi pěti námi sledovanými osobami. Co se týče jiných 

příslušníků rodu, nalezneme zde pouze menší, málo významné zmínky. Jedinou výjimkou je 

císařovna Marie Terezie, o níž zde v průběhu sledovaného období vyšly dva články.  

I zde se tak sice pouze výjimečně setkáme s číslem, v němž by někdo z rodu Habsburků 

nebyl jmenován, o soustavném zájmu periodika o tuto dynastii se ale hovořit nedá, neboť velká 

část je tvořena pouze marginálními zmínkami. Příčinu by bylo možno hledat buďto v politice 

redakce, která se chce odlišit a klást důraz na jiná témata v porovnání s dalšími populárně-

naučnými časopisy o historii, ale také ve skutečnosti, že Týden historie vychází kratší dobu než 

předchozí dva časopisy, a navíc má během roku pouze šest čísel, kdežto History Revue jich má 

dvanáct a Živá historie deset. Jistá souvislost by také mohla být s tím, jak jsou jednotlivá vydání 

strukturována, což je podstatný rozdíl oproti History Revue i Živé historii. Každé číslo má své 

hlavní téma, které zastřešuje veškeré v něm publikované články. A tak se setkáme s více texty 

o Habsburcích v číslech zaměřených kupř. na atentáty nebo na poslední Vánoce za existence 

Rakousko-Uherska a vznik Československa, kdežto ve vydání specializujícím se na antický 

Řím nenajdeme, zcela v souladu s očekáváním, ani jednu zmínku. 

Nyní se již detailněji zaměříme na to, jak Týden historie referoval o pěti vybraných 

příslušnících habsburské dynastie. 

 

6.1 2016–2017 

Týden historie začal vycházet v roce 2016. V průběhu tohoto roku vyšlo pouze jediné 

číslo, v němž nebyl žádný kritéria splňující článek o Habsburcích. První dva články, konkrétně 

zaměřené na korunního prince Rudolfa a posledního císaře Karla, tak vyšly až během roku 

následujícího. První z nich byl publikován ve druhém čísle roku 2017 a šlo o dvě strany dlouhý 

text Klamal jsem ženu i národ, u nějž není uveden autor.80 Rudolfovi je věnována část nazvaná 

 
80 Týden historie, 2/17, s. 46–47. 
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Mrtvička korunního prince. Celá dvojstrana se zabývá „slavnými skandály“, jak je uvedeno nad 

titulkem, nejinak je tomu i v případě rakouského následníka trůnu. Text se zaměřuje na jeho 

záhadnou smrt – poukazuje na nejasné informace, které se dostávaly k lidem, problematický 

vztah Rudolfa k otci, nešťastné manželství i zdravotní problémy, jimiž princ trpěl. Dvojstrana 

vyšla v tomto čísle v rámci jeho zastřešujícího tématu, jímž byla láska, a odkazováno na ni bylo 

již na titulní straně.  

Druhým z článků byl rozhovor Davida Daniela s Jiřím Pernesem, který vyšel v šestém 

čísle pod názvem Smutek posledního císaře.81 Pozornost je zde věnována nejen Karlovi 

samotnému, ale také dobovému kontextu, především se zaměřením na Čechy (řeší se, jaký byl 

vztah Čechů k monarchii, jaká byla jejich pozice v jejím rámci, to, jak se postupně jejich 

loajalita k říši měnila v touhu po samostatném státu, ale také osobní vztah Karla k českým 

zemím). Co se císaře týče, rozebírá Pernes otázku jeho přípravy na vládu a jeho vzdělání a 

značný prostor potom věnuje Karlovým činům v pozici nového císaře. Pozornost je zaměřena 

na jeho mírové snažení, ale také na nejrůznější vstřícné kroky vůči obyvatelům země i 

zahraničním pozorovatelům, jako bylo opětovné otevření říšské rady nebo vyhlášení amnestie. 

Dále se rozhovor zaobírá rozpadem monarchie v roce 1918. Hovoří se o tom, co by si býval 

přál Karel, kdyby dostal příležitost uskutečnit svoje plány, zmiňuje se možný jiný scénář 

poválečného vývoje, ale i to, jak se Karel a Zita vyrovnávali s koncem habsburské monarchie. 

Článek je doplněn rámečkem s informacemi o Jiřím Pernesovi a také několika obrázky Karla a 

jeho ženy Zity. Článek o rozsahu šesti stran se nachází v polovině čísla a ačkoliv úzce souvisí 

s jeho hlavním tématem, tj. s posledními vánočními svátky za existence monarchie a vznikem 

republiky během následujícího roku, na obálce na něj není odkazováno (na titulní straně je 

vyobrazen císař František Josef, Karel nikoliv). 

Hned na následující dvojstraně byl pod titulkem S rakouskou orlicí ve štítu uveřejněn 

stručný rodokmen habsbursko-lotrinksého rodu zaměřený na poslední příslušníky této 

dynastie.82 Samostatný medailonek doplněný fotografií zde má jak Karel, tak i Zita. Texty 

stručně shrnují jejich životy, a to především v období mládí a vlády nad Rakousko-Uherskem. 

Samostatný medailonek je pak věnován jejich osmi dětem, které zachycuje společná fotografie. 

Na konci tohoto čísla je pak pod názvem Zita Bourbonsko-Parmská vzpomíná uveřejněn citát 

z knihy Jana Galandauera o Karlu I., v němž poslední rakouská císařovna vzpomíná na to, jak 

její rodina slavila Vánoce v roce 1918, tedy již po rozpadu monarchie.83 Jedná se o součást 

 
81 Týden historie, 6/17, s. 50–55. 
82 Týden historie, 6/17, s. 56–57. 
83 Týden historie, 6/17, s. 98. 
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rubriky Historie – výrok a citát je doplněn celostránkovou fotografií posledního císařského 

páru.  

V rámci celého čísla se pak objevilo ještě několik menších zmínek o císařském páru. 

V článku Tuřín, uhlí a malé příměří Ivana Motýla je řeč o císařovnině charitativní akci z Vánoc 

roku 1917.84 Tentýž autor stojí i za článkem Dětští lupiči, slaninový kontraband a čekání na 

Československo, který je jakýmsi výběrem z dobového tisku v roce 1918.85 Zmiňuje se zde 

mimo jiné o oslavě narozenin císařovny Zity či o tom, jak Karel I. přijal české poslance říšské 

rady. V rozhovoru Pavla Cechla s prof. Ivanem Šedivým nazvaném Vlastenci maso nejedí se 

hovoří o tom, že Karel v roce 1917 založil ministerstvo sociální péče, a historik také připomíná, 

že císařská rodina v té době nežila v žádném luxusu.86 Karel se ocitá také v textu Davida 

Daniela Příliš pozdě na reformy.87 Autor se o něm zmiňuje jako o nové naději na liberalizaci 

života monarchie, líčí kroky, které podnikl, aby si naklonil své poddané a dosáhl konce války, 

ale i to, že jeho pokus o reformu říše přišel příliš pozdě. Taktéž v článku Za práci pro vlast se 

neplatí, který líčí život Karla Kramáře, se vyskytuje Karlovo jméno, neboť právě díky císařově 

amnestii unikl Kramář trestu smrti.88 Naposledy v tomto čísle je Karel jmenován v textu Tady 

bude monarchie! od Davida Lancze, který se zaobírá problematikou stoupenců monarchie.89 

Karel zde vystupuje ve spojitosti s ministrem zahraničí Černínem, o němž již byla řeč. 

 

6.2 2018 

Poslední rok sledovaného období přinesl na stránkách Týdne historie nejvíce kritéria 

splňujících článků, celkem čtyři, což může souviset se stým výročím rozpadu monarchie a 

konce vlády habsburského rodu. Většina jich vyšla ve třetím čísle roku, neboť to bylo zaměřeno 

na známé atentáty, pod něž spadá i vražda císařovny Alžběty v Ženevě a Františka Ferdinanda 

d´Este a jeho ženy Žofie v Sarajevu. Prvním z nich byl text Jiřího Skoupého Vrchní šofér vozu 

smrti, který představuje životní osudy Leopolda Lojky, muže, který řídil vůz, v němž došlo 

k atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda.90 Autor, který na toto téma napsal celou 

knihu, začíná text líčením arcivévodovy cesty do Sarajeva a manévrů, jichž se zde František 

Ferdinand zúčastnil. Poté již následuje těžiště celého článku, tj. popis událostí 28. června 1914. 

 
84 Týden historie, 6/17, s. 14–19. 
85 Týden historie, 6/17, s. 42–49. 
86 Týden historie, 6/17, s. 35–37. 
87 Týden historie, 6/17, s. 58–62. 
88 Týden historie, 6/17, s. 68–70. 
89 Týden historie, 6/17, s. 72–73. 
90 Týden historie, 3/18, s. 40–45. 
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Skoupý zde velký prostor dává citacím ze vzpomínek samotného Lojky, které doplňuje 

vlastním komentářem. Poté, co se dostane až k smrti následníka trůnu a jeho ženy, se vrací 

k samotnému Lojkovi. Pozornost věnuje jeho životu před atentátem, tomu, jak se dostal do 

služeb hraběte Harracha a tím potažmo i do Sarajeva (vůz, v němž manželé toho dne jeli, patřil 

právě hraběti Harrachovi), ale i jeho dalšímu životu. Text doplňuje ilustrace sarajevského 

atentátu, fotografie manželů a Lojky krátce před činem, plánek trasy následníkovy cesty po 

městě, Lojkův snímek s ručním věnováním hraběti Harrachovi a také dva doplňující rámečky, 

z nichž jeden podává základní informace o autorovi článku, a druhý se zaobírá Lojkovým 

hrobem, který byl v roce 2014 slavnostně obnoven. Článek má rozsah šesti stran, přičemž dvě 

z nich zabírá pouze obrazový doprovod. Text se nachází v první polovině čísla a je na něj 

odkazováno na titulní stránce. 

Bezprostředně následuje článek Radky Římanové Pohádka s bolestným koncem, jenž je 

věnován životu arcivévodovy manželky Žofie Chotkové.91 Autorka postupuje retrospektivně. 

Nejprve líčí ráno předcházející atentátu, přičemž upozorňuje na skutečnost, že návštěva Bosny 

byla první oficiální cestou, kterou směli manželé podniknout společně. Poté se vrací k Žofiinu 

dětství a mládí, zmiňuje se o její svérázné povaze i zálibě ve fotografování. Následuje pasáž 

věnovaná vztahu s Františkem Ferdinandem. Autorka popisuje jejich seznámení v Praze i tajný 

vztah, který byl nakonec stejně prozrazen, a dále líčí peripetie, které předcházely svatbě a 

šťastnému manželství páru. Na závěr je prostor věnován i tragické smrti v Sarajevu. Kromě 

společných fotografií Žofie a jejího muže zde nalezneme ještě oddíl věnovaný jednak ženám, 

které se, podobně jako Žofie, staly oběťmi atentátu, a také oddíl zaměřený na ženy – atentátnice. 

V prvním z nich je mimo jiné zmiňována císařovna Alžběta, teta Františka Ferdinanda. Autorka 

v odstavci nazvaném Bavorská mondéna líčí především poslední císařovniny hodiny v roce 

1898 v Ženevě, kde ji zavraždil anarchista Lucheni. Celý článek, který se taktéž nalézá v první 

polovině čísla, má rozsah čtyř stran, polovinu předposlední a celou poslední však zabírají 

zmíněné doplňující oddíly. Atentátu na císařovnu je pak věnován také jeden z oddílu článku 

Josefa Martínka Je libo chlebíček?, který se zaměřuje na vražedné zbraně atentátníků.92 

Nalezneme zde pasáž věnovanou pilníku, tedy zbrani, jíž Luigi Lucheni rakouskou panovnici 

zavraždil. 

Čtvrtým a posledním článkem je text Nené: Ta, která ostrouhala od Radky Římanové, 

který vyšel ve čtvrtém čísle roku 2018.93 Ten se sice primárně zaměřuje na sestru císařovny 

 
91 Týden historie, 3/18, s. 46–49. 
92 Týden historie, 3/18, s. 54–57. 
93 Týden historie, 4/18, s. 46–49. 
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Alžběty Helenu, jelikož je však jeho značná část věnována právě Alžbětě, případně vztahu obou 

sester, byl určen jako jeden z textů vyhovujících kritériím. Jednotlivé články tohoto čísla Týdne 

historie spojuje téma rituálů, především, jak je zmiňováno v editorialu, rituálům 

„přechodovým“. Jak můžeme vidět na obsahu čísla, patří mezi tyto rituály také svatba, přičemž 

právě svatba bude zřejmě rituálem spojeným s Helenou. Právě ona se totiž pravděpodobně měla 

stát manželkou rakouského císaře, ne její mladší sestra. Článek, který je situován v první 

polovině čísla, resp. kolem poloviny, má rozsah čtyř stran, přičemž jednu z nich zabírá Helenina 

fotografie a třetí a čtvrtá strana mají dolní třetinu zaplněnou rámečkem, který se Heleny týká 

pouze velmi vzdáleně – pod názvem Rozvod po královsku zde najdeme informace o tom, co se 

v minulosti mohlo stát, když žena nebyla odmítnuta již před svatbou, ale až po ní, a to na 

příkladu Adléty, první ženy českého krále Přemysla Otakara I.  

Autorka článku využívá retrospektivu. Poté, co v perexu stručně shrne okolnosti 

Helenina života, líčí v úvodní části její svatbu s princem Thurn-Taxisem. Již zde je zmíněna 

také Alžběta – autorka konstatuje, že nemohla přijet na svatbu své sestry, neboť se zotavovala 

po porodu syna Rudolfa. Poté se Římanová vrací k Heleniným dětským létům a období 

dospívání a líčí i neúspěšné zásnuby v Bad Ischlu, kde se František Josef rozhodl pro mladší ze 

sester, Alžbětu. Text poté popisuje další Heleniny osudy, zmiňuje se o jejím smutku z odmítnutí 

i šťastném manželství s Maxmiliánem Thurn-Taxisem, které je zde srovnáváno s mnohem 

méně vydařeným manželstvím Alžběty a Františka Josefa. Rakouská císařovna je také na jedné 

z fotografií doprovázejících článek. Na zbylých jsou samotná Helena, její manžel a František 

Josef.  

 

6.3 Obraz Habsburků v Týdnu historie 

Sledovat celkový obraz habsbursko-lotrinské dynastie na stránkách časopisu Týden 

historie je komplikovanější než v případě obou předcházejících periodik, a to vlivem malého 

množství publikovaných článků. Jak je patrné, spektrum příslušníků rodu, o nichž se v Týdnu 

historie píše, je malé, dokonce ještě menší než v Živé historii. Jak je to ale se způsobem jejich 

prezentace? Týden historie se ve svém přístupu nachází kdesi na pomezí mezi History Revue a 

Živou historií. Některé texty se velmi podobají těm v History Revue, cílí především na 

skandály, aféry atd., kdežto jiné jdou více do hloubky a snaží se postihnout danou problematiku 

komplexnějším způsobem. Oproti výše zmiňovaným periodikům je zde větší rozdíl mezi 

přístupem jednotlivých autorů. Příkladem přístupu tíhnoucího k bulvarizujícímu zpracování 

tématu jsou např. články Radky Římanové. Tato autorka sice líčí celkové životní osudy 
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osobností, o nichž píše, je zde však jasně patrná snaha vybrat z jejich života takové události, 

které mají podtón skandálnosti, senzačnosti. Naproti tomu Jiří Pernes, s nímž zde David Daniel 

vede rozhovor o posledním císaři Karlovi, postupuje stejně jako v Živé historii, kde s ním byl 

publikován rozhovor o Františku Josefovi. Snaží se císaře Karla představit seriózně, bez důrazu 

na skandalizující momenty jeho života, místo toho vyzdvihuje pozitivní stránky jeho povahy i 

jeho vlády, aniž by zde ale byla patrná snaha o nepatřičnou oslavnost. 

Rozdílný přístup jednotlivých autorů je patrný již při pohledy na titulky. Nejlépe patrná 

je tato tendence opět u Radky Římanové a jejích článků Nené: Ta, která ostrouhala a Pohádka 

s bolestným koncem.94 Titulky se svou povahou nalézají mezi přístupem History Revue a Živé 

historie. Svou délkou se blíží spíše druhému ze zmiňovaných periodik, obsahem mají však blíže 

k History Revue. Rozdíl je zde ale v tom, že zatímco u History Revue je důraz kladen v první 

řadě na skandál, šokující okolnosti, zde je cítit spíše snaha přilákat čtenáře na tragický lidský 

osud. Především druhý z názvů v sobě má jistou melodramatičnost a přibližuje se červené 

knihovně. Ne všechny titulky v tomto periodiku jsou však takové. Např. rozhovor Davida 

Daniela s Jiřím Pernesem z šestého čísla roku 2017 nese název Smutek posledního císaře95, což 

je titulek, který splňuje spíše charakteristiku uvedenou u názvů v Živé historii. Naproti tomu 

názvy textů Ivana Motýla z téhož čísla – Tuřín, uhlí a malé příměří a Dětští lupiči, slaninový 

kontraband a čekání na Československo – které se ovšem o Habsburcích zmiňují jen okrajově, 

a proto nebyly zařazeny mezi hlavní analyzované články, svým výčtových charakterem a 

účelovým výběrem těch nejpoutavěji znějících prvků mají blízko opět spíše k History Revue.96 

V případě History Revue a Živé historie jsme konstatovali, že svou roli má i práce autorů 

textů se zdroji, z nichž čerpali. V případě Týdne historie musíme místo toho hovořit o naprosté 

absenci zdrojů. V jednotlivých textech nenajdeme odkazy na žádné české ani zahraniční 

historiky. V případě textu Vrchní šofér vozu smrti Jiřího Skoupého97 můžeme předpokládat, že 

autor vychází z vlastní knihy, kterou na toto téma napsal, podobná bude situace i u rozhovoru 

Smutek posledního císaře s Jiřím Pernesem98, neboť se dá očekávat, že Pernes jako historik 

vychází z vlastní odborné práce a z vlastního bádání. Odkud však čerpali ostatní autoři Týdne 

historie, není z jejich textů zřejmé. 

Nyní se ještě zaměříme na to, jakou roli v prezentaci Habsburků hraje práce autorů 

s jazykem a s obrazovým doprovodem. Co se jazykové stránky textů týče, můžeme konstatovat, 

 
94 Týden historie, 4/18, s. 46–49; Týden historie, 3/18, s. 46–49. 
95 Týden historie, 6/17, s. 50–55. 
96 Týden historie, 6/17, s. 14–19; Týden historie, 6/17, s. 42–49. 
97 Týden historie, 3/18, s. 40–45. 
98 Týden historie, 6/17, s. 50–55. 
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že je obdobná jako v případě History Revue. Např. v článku Radky Římanové o císařovnině 

sestře Heleně se tak můžeme dočíst, že Alžběta svojí sestře „vyfoukla“ manžela a Helena 

„ostrouhala“. V textu o Žofii Chotkové, manželce Františka Ferdinanda d´Este, se zase 

objevuje, že „hrdličky musely improvizovat“ nebo že následník trůnu byl „tak trochu pod 

pantoflem“.99 V rozhovoru s Jiřím Pernesem o posledním císaři najdeme výrazy jako „Češi 

úpěli“, František Josef je zmíněn jako „senilní stařec“ a Karla I. bylo třeba „‚honit‘ z místnosti 

do místnosti“.100 Jiří Skoupý v textu o sarajevském atentátu hovoří o tom, že „na svou příležitost 

čekalo sedm rozhněvaných mužů“ a hrabě Harrach byl „zapálený průkopník 

automobilismu“.101 

V užití obrazového materiálu v rámci článků se Týden historie od předchozích dvou 

periodik nijak výrazněji neodlišuje. Každý text doplňuje vícero obrazů a fotografií 

doprovázených popisky. Ty se svým charakterem nacházejí někde mezi přístupem History 

Revue a Živé historie, spojují v sobě důraz na text i na vyobrazení samotné, případě u jednoho 

vyobrazení převládá přístup první, ale u dalšího opět přístup druhý. Příkladem může být 

komentář u fotografie ze svatby budoucího císaře Karla nalézající se v článku Smutek 

posledního císaře.102 Můžeme se zde dočíst: Na svatbě arcivévody Karla Františka Josefa 

(pozdějšího císaře Karla I.) s princeznou Zitou Bourbonsko-Parmskou na dolnorakouském 

zámku Schwarzau nemohl císař František Josef I. chybět. Čtenář se zde tak dozví podrobnosti 

o snímku, ale i o okolnostech s ním spjatých. 

Obraz Habsburků v Týdnu historie je méně ucelený a soustavný, než jaký přinášejí 

History Revue a Živá historie, na což má vliv především to, že zde bylo zveřejněno méně článků 

týkajících se osobností z této dynastie. Navíc ho ještě dále ovlivňuje skutečnost rozdílného 

pojetí jednotlivých autorů. U některých může čtenář nabýt podobného dojmu jako v History 

Revue, tj. že habsbursko-lotrinský rod je spojen především se skandály, nikoliv s politikou a 

ovlivňováním světového dění v průběhu několika staletí. Jinde se zase výsledný dojem podobá 

tomu, který si může učinit čtenář Živé historie, tj. že Habsburkové jsou sice známí řadou 

zvláštností, afér a skandálů, nejde však o to jediné a nejpodstatnější z hlediska dějin. I zde, 

obdobně jako u History Revue, navíc schází výraznější ukotvení v kontextu. Témata čísla 

nebývají spojena s aktuálními výročími, přičemž výjimkou je poslední číslo roku 2017, které 

připomínalo události z doby před sto lety, tedy v letech 1917–1918. 

 
99 Týden historie, 4/18, s. 46–49; Týden historie, 3/18, s. 46–49. 
100 Týden historie, 6/17, s. 50–55. 
101 Týden historie, 3/18, s. 40–45. 
102 Týden historie, 6/17, s. 50–55. 
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7. Srovnání 

V předcházejících kapitolách jsme se zabývali obrazem Habsburků ve třech námi 

vybraných populárně-naučných časopisech. Přístup jednotlivých periodik již byl naznačen 

dříve, nyní se však pokusíme o celkové shrnutí. Na první pohled by se mohlo zdát, že jsou si 

časopisy History Revue, Živá historie a Týden historie velmi podobné. Jedná se o populárně-

naučné magazíny zaměřené na české i světové dějiny, které na svých stránkách dávají prostor 

textům o význačných panovnících, důležitých válečných konfliktech a bitvách či milníkům 

z oblasti vědy, přičemž jednotlivá témata zpracovávají s ohledem na svoje populárně-naučné 

zaměření, tj. přístupně a zajímavě i pro laické čtenáře. Při detailnějším pohledu ovšem zjistíme, 

že každý z časopisů má svůj vlastní, od ostatních více či méně odlišný přístup.  

Pokud bychom si opět představili již dříve zmiňovanou osu, na jejímž jednom konci se 

nacházejí takové populárně-naučné tituly, které se svým přístupem blíží spíše bulvárnímu stylu, 

a na druhém pak ty, jež mají tendenci přibližovat se více stylu odbornému, pak se History Revue 

bude nacházet na onom „bulvárním“ okraji, zatímco Živá historie na tom „odborném“, 

„seriózním“. Toto samozřejmě neplatí absolutně, a i Živá historie, na jejíchž stránkách se také 

vyskytují rozličně psané texty, má ke skutečně odbornému periodiku daleko. Jedná se ale o 

jakési základní rozdělení, s nímž můžeme v obecné rovině pracovat. Co se Týdne historie týče, 

nachází se pomyslně mezi oběma svými konkurenty. Častěji se tento časopis blíží přístupu 

History Revue, některé články jej však řadí spíše k Živé historii. 

V průběhu sledovaného období let 2014 až 2018 vyšlo nejvíce článků o příslušnících 

habsbursko-lotrinské dynastie na stránkách History Revue, a to jak obecně, tak při pohledu na 

pět námi vybraných osobností. Zároveň byl ale obraz Habsburků právě v tomto periodiku 

nejvíce ovlivněn jeho pojetím, způsobem, jímž autoři historická témata zpracovávají. 

Habsburská dynastie zde totiž byla představena prvořadě s ohledem na nejrůznější skandály a 

aféry, kdežto politická dimenze jejich role v dějinách byla potlačena na nezbytné minimum. 

V případě History Revue se zřejmě jedná o běžný přístup, který nalezneme nejen u členů 

habsburského rodu, nýbrž i u dalších historických osobností. Ten je nejspíše dán redakční 

politikou snažící se upoutat co nejvíce čtenářů, ale také odborností autorů. Na webových 

stránkách časopisu, resp. nakladatele podrobnější informace o vzdělání autorů nenajdeme, na 

přímý dotaz redakci mi však bylo sděleno, že autoři mají vysokoškolské vzdělání humanitního 

zaměření, žádný z nich ale ne přímo v oboru historie. 

Živá historie vydala v průběhu sledovaného období článků o členech habsburské 

dynastie podstatně méně, na rozdíl od History Revue zde ale nebylo cíleno pouze na soukromý 

život jednotlivých osobností. Pro texty v Živé historii bylo typické, že se pokoušely o nalezení 
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kompromisu mezi odborností a čtenářskou poutavostí, mezi zajímavostmi ze soukromého 

života a politickým či společenským děním spojeným s danou dějinnou postavou. Kromě 

celkové snahy časopisu o jiný přístup, než je ten redakce History Revue, zde svoji roli jistě 

sehrálo i to, kdo jednotlivé texty psal. Na webových stránkách se o autorech nic nedozvíme, 

odpověď redakce na dotaz hovořila pouze obecně, a to v tom smyslu, že se Živá historie snaží 

spolupracovat s odborníky, především historiky. Velkou část námi analyzovaných textů však 

napsali doc. Jiří Pernes a doc. František Stellner, historici a vysokoškolští pedagogové 

specializující se právě na dobu, která nás zajímá z hlediska sledovaných osobností.103 To, že 

texty napsali skutečně odborníci na toto téma, bylo patrné, a to především při srovnání s články 

na totéž téma v History Revue.  

Týden historie věnoval Habsburkům nejméně prostoru ze všech tří periodik, jak však 

již bylo řečeno, svou roli zde nejspíše sehrála kratší doba vydávání časopisu i specifická 

struktura čísel zaměřených vždy na jedno určité téma.  Z těchto článků byly některé psány 

stylem typickým pro History Revue, jiné se blížily Živé historii (první zmiňovaný přístup 

ovšem převažoval). Co se autorů týče, nepodařilo se zjistit žádné bližší informace. Na 

webových stránkách redakce podrobnosti o autorech neuvádí a na přímý dotaz nebylo 

odpovězeno.  

Ačkoliv ne vždy jsou autory článků odborníci v oboru historie, nalezneme v textech jen 

minimum historických chyb či omylů, přičemž se častěji jedná spíše o věci, které nejsou 

prokázané – mohlo by se jednat o pravdu, avšak většinový názor odborníků se kloní spíše 

k opačnému pohledu. Příkladem je osobnost korunního prince Rudolfa, s níž je spojeno asi 

nejvíce záhad a nejasností ze všech námi vybraných osob, což je zřejmě dáno především nikdy 

zcela neobjasněnými okolnostmi jeho úmrtí. Kupř. v textu Klamal jsem ženu i národ z druhého 

čísla Týdne historie roku 2017 je uváděno, že Rudolfova milenka Mary Vetserová byla 

těhotná.104 S touto informací se v literatuře můžeme setkat, převažující odborný pohled to však 

popírá. Obdobně se v článcích o Rudolfovi můžeme setkat s několika pohledy na to, jakou 

pohlavní chorobou ve skutečnosti trpěl. Zatímco většina článků uvádí, že se nakazil kapavkou, 

což soudí i odborníci, v textu Heleny Stejskalové Korunní princ Rudolf si vzal milenku i na 

námluvy z osmého čísla History Revue roku 2015 se dočteme, že měl syfilis.105 

 
103 Doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. [online]; Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. [online]; Doc. PhDr. František Stellner, 

Ph.D. [online]. 
104 Týden historie, 2/17, s. 46–47. 
105 History Revue, 8/15, s. 64–65. 
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Dalším důležitým faktorem pro srovnání přístupu jednotlivých časopisů je provázanost 

textů s historickými výročími. Zřejmě nejvýrazněji se tato tendence projevovala v případě Živé 

historie. Námi sledovaní Habsburkové se jakožto téma čísla objevovali právě v době s nimi 

spojeného výročí. V listopadovém čísle roku 2016, které bylo zaměřeno na připomínku sta let 

od smrti císaře Františka Josefa, nalezneme texty jak o císaři samotném, tak o jeho manželce 

Alžbětě. Také květnové číslo roku 2018 bylo zaměřeno na Františka Josefa a Alžbětu. Tehdy 

sice nebylo přímo výročí spojené s tímto párem, v průběhu roku 2018 však celkově byli 

Habsburkové častěji připomínáni, a to v souvislosti se stým výročím konce jejich vlády. O 

Františku Ferdinandovi zase vyšel článek v červnovém čísle roku 2014, tedy v čase stého výročí 

sarajevského atentátu. V Týdnu historie se příslušníkům dynastie dostalo největšího prostoru 

v posledním čísle roku 2017, které bylo zaměřeno na dobu před sto lety, tj. na poslední Vánoce 

za časů Rakousko-Uherska a na rozpad říše a vznik republiky v následujícím roce, tudíž šlo 

svým způsobem taktéž o výročí. Nejmenší provázanost bychom pak nalezli v History Revue. 

Několik článků se sice dotýká aktuálních výročí, nejedná se však o pravidlo. Příkladem může 

být text o posledním císaři z listopadu 2018, kdy to bylo právě sto let od doby, kdy se Karel 

vzdal trůnu, či krátký článek o Františku Josefovi v říjnovém čísle roku 2016, tedy krátce před 

stým výročím jeho úmrtí.  

O dalších rysech, v nichž se časopisy shodují či naopak odlišují, již bylo podrobněji 

pojednáno v předchozích kapitolách v rámci oddílů o obrazu Habsburků v daném periodiku, ať 

již šlo o práci se zdroji, strukturu titulků či o jazykovou stránku textů. Zajímavostí je, že ačkoliv 

se zdroji, z nichž autoři čerpali, měla velká část článků problém (Živá historie je uváděla na 

konci článků, ne však vždy, History Revue pouze tehdy, když z nich daných autor přímo 

citoval, a Týden historie nikdy), zdroje fotografií a obrazů doprovázejících text uváděly 

všechny časopisy bez výjimky, ačkoliv v rozdílné podobě. Všechna periodika citují zdroje 

malým písmem na okraji stránky, přičemž pouze Týden historie užívá černou barvu písma, 

zatímco History Revue a Živá historie zdroje píší málo výrazným šedým písmem. Týden 

historie uvádí zdroje pouze na jednom místě textu, většinou na poslední straně, Živá historie 

také, jenže na jeho začátku, pouze History Revue zdroje někdy koncentruje a někdy, v případě 

delších textů, uvádí zdroje zvlášť pro každou dvojstranu. Co všechna periodika spojuje, je 

skutečnost, že uvádějí pouze název webové stránky (např. ČTK) nebo její adresu (např. 

www.pinterest.com), ale bez přesného odkazu na daný obraz či fotografii. Navíc nelze zjistit, 

který zdroj patří k čemu. Zdroje tak sice uváděny jsou, k praktickému dohledání přesného 

umístění původního vyobrazení však sloužit nemohou. Mezi nejčastěji uváděné zdroje patří 

Wikipedia, Wikimedia, Pinterest, ČTK, Flickr, web habsburger.net nebo Getty Images. 
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S využíváním týchž zdrojů zřejmě souvisí i to, že se jednotlivá vyobrazení napříč články i 

periodiky opakují. 

Mohlo by se zdát, že pokud se autoři budou držet historických faktů, nemohou se články 

napříč časopisy navzájem příliš odlišovat. Opak je ale pravdou. Jednotlivé texty se neodchylují 

od výsledků historického bádání, přesto se ale napříč časopisy významně odlišují hned 

v několika oblastech. Čtenáři populárně-naučných časopisů tak mají k dispozici poměrně 

široký výběr a záleží pouze na jejich vkusu, po kterém ze zpracování osudů (nejen) příslušníků 

habsbursko-lotrinského domu sáhnou. 
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Závěr 

Je to již více než sto let od doby, kdy byla habsbursko-lotrinská dynastie nucena vzdát 

se vlády nad Rakousko-Uherskem a umožnit tak vznik samostatných nástupnických států, 

mimo jiné i Československé republiky. Habsburkové zmizeli z (nejen) české politické scény, 

nikdy se však zcela neztratili z našeho povědomí. Zejména po roce 1989 se toto téma často 

objevuje v nejrůznějších kulturních a společenských kontextech. Lidé se o dějiny spjaté 

s habsburským rodem stále zajímají, což je patrné i na množství knih, filmů či divadelních 

představení tematicky spjatých s Habsburky. Do tohoto širokého spektra patří samozřejmě i 

populárně-naučné časopisy věnující se historii. Cílem této práce bylo zjistit, jaký obraz 

habsburské dynastie nalezneme právě na jejich stránkách, přičemž klíčovými pro nás bylo pět 

příslušníků rodu z období druhé poloviny 19. a počátku 20. století – císař František Josef I., 

císařovna Alžběta, korunní princ Rudolf, arcivévoda František Ferdinand a císař Karel I. 

Nejlépe se o obrazu Habsburků dá hovořit v případě periodik History Revue a Živá 

historie, neboť právě tyto dva časopisy věnovaly tomuto panovnickému domu značnou 

pozornost. Ačkoliv zde nalezneme texty o týchž osobnostech, obraz habsbursko-lotrinské 

dynastie se v obou případech liší. To, jak každý z časopisů Habsburky, resp. pět námi 

sledovaných osob, prezentuje, souvisí s celkovým zaměřením periodika. History Revue cílí na 

co nejširší vrstvu čtenářů, čemuž odpovídají i publikované texty. Hlavní důraz je kladen na 

aféry, skandály a milostný život příslušníků panovnické rodiny, politika je zde jen okrajovou 

záležitostí, čímž vzniká značně deformovaný obraz. Ten sice není nepravdivý, ale je velmi 

jednostranný, neboť vyzdvihuje pouze část historického odkazu daných osobností.  

Oproti tomu Živá historie sice také usiluje o čtenářsky zajímavou formu podání, nečiní 

tak ale na úkor obsahu. Texty autorů tohoto časopisu přinášejí komplexnější pohled na 

jednotlivé Habsburky i dynastii jako celek, neboť zmiňují jak zajímavosti ze soukromí osob, 

tak jejich veřejné a politické angažmá, což je v případě nejvyšších představitelů země důležité. 

Co se Týdne historie týče, zde je situace složitější, a to mimo jiné kvůli tomu, že časopis vychází 

teprve od roku 2016, tudíž bylo sledované období v jeho případě kratší. Jak již bylo řečeno 

dříve, články publikované v tomto periodiku oscilují mezi přístupem obou výše zmiňovaných 

konkurenčních tiskovin, převažuje však spíše důraz na skandály a milostné aféry. 

Čtenář populárně-naučných časopisů s historickou tematikou má v rámci české 

mediální scény poměrně široké spektrum možností, pokud se zajímá o habsburský rod. 

K členům dynastie se totiž pravidelně, ne pouze v čase významných výročí, vracejí nejen tři 

námi sledovaná periodika, ale i další populárně-naučné časopisy. Jak jsme si navíc ukázali na 

příkladu History Revue, Živé historie a Týdne historie, obraz Habsburků zde dokáže být velmi 
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různorodý, a tak si každý může vybrat přístup, který mu nejvíce vyhovuje. Jak jsme kromě toho 

zjistili, všechna periodika pracují s historicky podloženými informacemi, pouze výjimečně se 

objeví menší nepřesnost, tudíž jde v případě čtenáře při výběru skutečně především o to, co 

daný text sděluje, a jakým způsobem tak činí. 
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Summary 

It has been more than a hundred years since the Habsburg-Lothringian dynasty was 

forced to give up the government over Austria-Hungary and thereby enable the creation of 

successor states, among others Czechoslovak Republic, too. The Habsburgs disappeared from 

(not only) the Czech political scene, however, they have never completely disappeared from 

our consciousness. Especially after 1989, this topic often appears in various cultural and social 

contexts. People are still interested in the history associated with the Habsburg dynasty, which 

is evident in the number of books, films and theater performances thematically connected with 

the Habsburgs. Of course, Popular-Science Magazines devoted to history also belong to this 

wide range. The subject of these work was to find out what representation of the Habsburg 

dynasty can be found on their pages, while the key for us were five members of the dynasty 

from the period of the second half of the 19th and early 20th century – Emperor Franz Josef I., 

Empress Elisabeth, Crown prince Rudolf, Archduke Franz Ferdinand d´Este and Emperor 

Charles I. 

About the representation of the Habsburgs can we best tok in the case of the History 

Revue and Živá historie, as these two magazines paid considerable attention to this royal house. 

Although we can find texts about the same personalities here, the representation of the 

Habsburg-Lothringian dynasty differ from each other in both. How each of the magazines 

presents Habsburgs, respectively five personalities we observed, presents, is related to the 

overall focus of the magazine. History Revue is aimed at the widest possible range of readers, 

to which the published texts correspond. The main emphasis is on affairs, scandals and the love 

life of members of the royal family, politics is only a marginal issue, which creates a much 

distorted image. Although it is not untrue, it is very one-sided, as it highlights only a part of the 

historical legacy of the personalities. 

On the other hand, Živá historie also strives for an interesting form of presentation for 

the reader, but it does not do so at the expense of the content. The texts of the authors of this 

magazine provide a more comprehensive view of the individual Habsburgs and the dynasty as 

a whole, as they mention both the interests of people's privacy and their public and political 

involvement, which is important in the case of the country's top officials. As far as Týden 

historie is concerned, the situation is more complicated here, partly due to the fact that the 

magazine has only been published since 2016, so the reference period was shorter in its case. 

As mentioned earlier, the articles published in this magazine oscillate between the approach of 

the two competing journals mentioned above, but the emphasis on scandals and love affairs 

prevails.  
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The reader of the Popular-Science Magazines focused on the historical issues has a 

relatively wide range of possibilities within the Czech media scene if he is interested in the 

Habsburg dynasty. Not only the three magazines we observed, but also other Popular-Science 

Magazines return to the members of the dynasty regularly, not only at the time of significant 

anniversaries. In addition, as we have shown on the examples of History Revue, Živá historie 

and Týden historie, the representation of the Habsburgs here can be very diverse, so everyone 

can choose the approach that suits them best. Moreover, as we found out, all magazines work 

with historically based information, only in exceptional cases there is a minor inaccuracy, so in 

the case of the reader, the choice is really primarily about what the text communicates and how 

it does so. 
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