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Anotace 

 
Bakalářská práce „Kdo je kdo: Alfred Charles William lord Northcliffe“ si klade za cíl 

chronologicky zpracovat život lorda Northcliffa, vyzdvihnout jeho podíl na vzniku prvního 

masového deníku na evropském kontinentě, ale také nastínit jeho nemalý vliv politický, to vše 

v historickém a kulturně-společenském kontextu doby. Velká Británie patřila na přelomu 19. 

a 20. století k nejmocnějším a nejrozvinutějším zemím světa. Okrajově se zde proto také 

zmiňuji o technologickém rozvoji doby, který umožňoval například rychlejší tisk či rychlejší 

a snadnější získávání informací v rámci tiskových agentur. Práce se také věnuje válečné 

propagandě – lord Northcliffe byl v roce 1918 britský ‚ministerský ředitel propagandy‘ 

zaměřené proti Německu a dalším nepřátelským zemím. 

  

Klíčová slova 
Velká Británie, dějiny masového tisku, lord Northcliffe, Daily Mail, northcliffovská revoluce, 

válečná propaganda 

 

 

Annotation 
 

The Bachelor thesis „Who is who: Alfred Charles William Lord Northcliffe“ is set to 

chronologically compile the life of Lord Northcliffe, emphasise his part on the origin of the 

first mass daily on European continent, but also outline his considerable political influence, 

all in historical and culture-social context of his time. Great Britain was at the turn of 19. and 

20. century one of the most powerful and developed countries in the world. Therefore I 

marginally refer about technological progress of the time, which allowed faster printing or 

gathering information within news agencies more easily. The thesis pursues war propaganda – 

Lord Northcliffe was in 1918 British „Director of Propaganda“ oriented against Germany and 

other enemies. 
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1. Úvod 

 
Média mají v dnešním světě již zcela nezastupitelnou roli. Když dnes někdo o médiích hovoří, 

tak zpravidla o těch masových, tedy o těch, která využívají speciální technologie a jsou určena 

velkému počtu lidí, tedy masám.  

 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na osobnost lorda Northcliffa jako na novináře a 

hlavního organizátora anglické válečné propagandy v průběhu první světové války, který 

svými články a činy výrazně zasahoval, na přelomu 19. a 20. století, do společenského dění 

Velké Británie. Ve své práci se snažím zdůraznit jeho ojedinělý přínos pro rozvoj žurnalistiky 

v Evropě a poukázat na důležitost tzv. northcliffovské revoluce při vydávání novin. Věnuji se 

jeho novinářské kariéře od jeho prvních příspěvků do školního časopisu po zrod významného 

evropského mediálního hráče ovlivňujícího miliony lidí.  
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2. Velká Británie na přelomu 19. a 20 století 
 

 

2.1. Historické a politické souvislosti doby  

 

„Politický systém mezi roky 1846 a 1868 vyloučil torye z podílu na moci, ale umožnil jim 

občas sestavit menšinovou vládu. /.../ Na výkonné úrovni dominovali whigové, peelisté a lord 

Palmerston“ (Morgan, K.O. a kol., 1999, s. 413n). V roce 1867 vyhrál William Ewart 

Gladstone volby a v roce 1868 se stal ministerským předsedou, kde ho v roce 1874 vystřídal 

konzervativec Benjamin Disraeli. Bylo to poprvé po 32 letech, kdy konzervativci získali 

většinu v Dolní sněmovně. V úřadu se Disraeli, na rozdíl od Gladstonea, orientoval především 

na zahraniční politiku. I přes dílčí úspěchy na domácí scéně Disraeliho prioritní zájem o 

zahraniční záležitosti mu v roce 1880 prohrál volby. K moci se opět vrátil W.E. Gladstone, 

který zde zůstal s přestávkou mezi lety 1885 až 1886 a 1886 až 1892, kdy byl ministrem 

Robert Cecil lord Salisbury, až do roku 1894. V roce 1918 bylo ustanoveno všeobecné 

hlasovací právo pro všechny muže starší 21 let, které bylo rozšířeno roku 1928 pro všechny 

ženy.  

 

 

2.2. Společenské postavení  

 

Stabilitu pro Velkou Británii znamenala královna Viktorie (1819 – 1901). Její jméno nese celá 

jedna epocha britské historie – viktoriánská éra. Na trůn nastoupila roku 1837, po smrti strýce 

Viléma IV. Stala se posledním britským monarchou hannoverské dynastie. V roce 1840 se 

provdala za prince Alberta, se kterým měla devět dětí. „Její dlouhý odchod do ústraní po 

Albertově smrti roku 1861 byl veřejností vnímán negativně /.../“ (Morgan, K.O., 1999, s. 

432). Za dobu její vlády (1837 – 1901) získala Británie nebývalou politickou a ekonomickou 

moc. Tento vývoj úzce souvisel se získáváním zámořských kolonií.  

 „Kolem roku 1850 zaujímala Velká Británie první místo mezi průmyslovými státy 

světa“ (Prokop D., 2005, s. 158).  

„Vedle průmyslu prožívalo svůj zlatý věk také zemědělství. /.../ V tomto období 

rovněž stoupaly mzdy, /.../“ (Polišenský, J., 1982, s. 161). 
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V polovině 19. století bylo ve Velké Británii na 8000 km železnic. Vývoj zemědělství a 

průmyslu byl převážně umožněn díky vodní dopravě. Kolem tratí a průplavů byly budovány 

průmyslové oblasti. V roce 1869 byl otevřen Suezský průplav, který měl v té době velký vliv, 

protože jeho prostřednictvím se zkracovala cesta na východ. Velká Británie tak mohla lépe 

kontrolovat své orientální kolonie. „Do roku 1880 leželo na dně světových oceánů 97568 mil 

kabelů, které spojovaly Británii s Indií, Kanadou, Afrikou a Austrálií. Nyní bylo možné 

odeslat zprávu z Bombaje do Londýna za cenu čtyř šilinků za slovo a očekávat, že s velkou 

pravděpodobností bude druhý den na místě určení“ (Ferguson, N., 2007, s. 195n).  

Ve druhé polovině 70. let 19. století razantně poklesl britský vývoz. Než se dostal zpět 

na úroveň z roku 1872, objevili se pro Británii noví soupeři. Především Německo a Spojené 

státy, což znamenalo konec monopolního postavení Velké Británie na světovém trhu.  

Mezi lety 1880 a 1902 vedlo Britské impérium tzv. ‚Búrské války‘, které skončily 

kapitulací Búrů a zánikem búrských republik. Británie tak získala další kolonii – dnešní 

Jihoafrickou republiku.  

 

 

2.3. Kulturní a technické podmínky, mediální krajina  

 

Velká Británie nebyla pouze zemí orientovanou na dobývání nových kolonií.  Na přelomu 19. 

a 20. století zde také vznikaly mnohé kulturní skvosty. Lidé se bavili především divadlem a 

literaturou. Mnohé romány a novely se staly náměty pro divadelní hry. Z tehdejších autorů 

jmenujme Arthura Conana Doylea, Charlese Dickense, sestry Brontëovy, Rudyarda Kiplinga, 

Oscara Wildea, George Bernarda Shawa či Virginii Woolfovou.  

Důležité bylo také výtvarné umění a design. V letech 1880 až 1910 se v Anglii objevil 

nový styl ‚Arts and Crafts Movement‘ zastoupený zejména Williamem Morrisem, Charlesem 

Robertem Ashbeem nebo Charlesem Renniem Mackintoshem.  

Možnost dalšího odreagování nabízel především sport. Velká Británie je kolébkou 

např. tenisu, golfu, cricketu nebo rugby. 

„Zrušení ‚daně z vědomostí‘ roku 1855 a 1861 (kolková daň z novin, clo a spotřební 

daň na papír) /.../ umožnilo jev, který byl zároveň ztělesněním i garantem liberální Británie – 

liberální metropolitní a provinční tisk.  
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Padesátá a šedesátá léta zažila nevídaný rozmach deníků a nedělníků, /.../ K roku 1863 

vycházelo v Británii přes 1000 novin, /.../ V Londýně se The Daily Telegraph, obnovený 

v roce 1855 jako deník za penny a vlajková loď liberálního tisku, vyšplhal na hranici 200 tisíc 

výtisků denně v roce 1871, a daleko tak předstihl The Times“ (Morgan, K.O. a kol., 1999, s. 

413n).  

V roce 1870 byl schválen zákon o školství. Povinná školní docházka však byla 

schválena až v roce 1880. Roku 1891 bylo zaručeno bezplatné základní vzdělání pro všechny 

děti.   

„Masovou základnu hledal také soudobý tisk. S výjimkou charakteristických časopisů 

měly noviny v Británii 19. století obyčejně malý náklad. Přinášely zprávy o politických 

událostech a rozhodně nepředstavovaly lidovou četbu. Od devadesátých let se však jejich 

charakter počal měnit a následující čtvrtstoletí byly noviny nejdůležitějším masovým 

sdělovacím prostředkem, než je nahradil rozhlas. Nové laciné deníky, /.../ stály půl penny. 

Zprávy byly podávány senzačním stylem, politika byla omezena na otázky zahraniční, vážné 

politické a společenské problémy se na stránkách objevovaly velmi málo, zato tím víc 

skandály a zprávy o zločinech“ (Polišenský, J. 1982, s. 179).  
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3. Harmsworth/Northcliffe 
 

 

3.1. Stručná charakteristika osobnosti  

 

Alfred Charles William Harmsworth (1865 – 1922), od roku 1905 lord Northcliffe, byl 

vydavatel a „zakladatel anglického masového tisku, první novinářský magnát povýšený do 

šlechtického rodu“ (Šefčák, L., Vojtek, J., 1994, s. 118n), působící ve Velké Británii na 

přelomu 19. a 20. století. Jako jeden z prvních si uvědomil důležitost inzerce, pomocí které 

později financoval své noviny. Jeho prozíravost, spojená s možností vysokonákladové 

produkce, umožněné technickým pokrokem, a rozšířením čtenářské obce jako důsledku 

zavedení povinné školní docházky, vedla na tehdejší dobu k nebývalému zájmu nižších 

středních tříd o tisk. 

„S bratrem Haroldem S. Harmsworthem založil roku 1896 první anglický masový 

deník, Daily Mail, který otevřel dveře komercionalizaci anglické žurnalistiky“ (Šefčák, L., 

Vojtek, J., 1994, s. 118n). Zde plně využil všech těchto skutečností položením základního 

kamene nového odvětví podnikání, „které vešlo do dějin médií pod označením 

northcliffovská revoluce“ (Jirák, J., Köpplová, B., 2003, s. 32).  

„Lord Northcliffe je spojován nejen s komercionalizací tisku, ale je pokládán také za 

významnou osobnost v oblasti propagandy, především v době 1. světové války“ (Reifová, I. a 

kol., 2004, s. 216), během které se nebál prezentovat vlastní názory, k čemuž využíval právě 

své listy. Spolu s bratrem založil v roce 1889 společnost ‚Harmsworth Brothers‘, kterou roku 

1902 přeměnil na ‚Amalgamated Press‘. 

Jakkoli se Northcliffovi dařilo v profesním růstu a kariéře, „Northcliffův osobní život 

nebyl příliš šťastný. 11.4.1888 se oženil s dcerou západoindického obchodníka, ale manželství 

bylo bezdětné, což on řešil četnými milostnými pletkami“ (Messinger, G.S., 1993, s. 147), 

přesto jejich manželství trvá až do roku 1922, kdy Northcliffe zemřel. 
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3.2. Dětství, studium, začátky mediální praxe 

 

Alfred Charles William Harmsworth se narodil 15. července 1865 v malé irské vesničce 

Chapelizod blízko Dublinu. Jeho otec, Alfred Harmsworth, byl obhájce. Matka, Geraldine 

Mary Maffettová, byla dcerou dublinského obchodníka s nemovitostmi. Ačkoliv narozen 

v Irsku, své vzdělání získal v Londýně, kam se rodina přestěhovala, když byly Alfredovi dva 

roky. „V Londýně se také narodili další členové rodiny, tři dcery a šest synů“* (Carson, W.E., 

1918, s. 54).  

Již v útlém věku byl poslán do soukromé školy v Hampsteadu v Londýně, „kde se 

choval jako každé dítě v jeho věku. Účastnil se her a rvaček, s pramalým zájmem o studium. 

/.../ Nikdy příliš nevynikal v technických předmětech, ale naopak v angličtině, historii a 

zeměpise patřil k nejlepším ve třídě. Podle svědectví jeho spolužáků se vždy zajímal o názory 

ostatních, a o to, kde čerpali informace pro vzdělání. /.../ Později udivoval okolí svými, až 

encyklopedickými znalostmi z neobvyklých oborů“ (Carson, W.E., 1918, s. 56 – 62).   

Když mu bylo 11 let, rodiče ho poslali do školy ve Stamfordu v Lincolnshire, s čímž 

se mladý Alfred těžko smiřoval. Špatně snášel především dlouhé odloučení od rodiny. Ve 

Stamfordu vydržel pouze dva roky. V roce 1878 opět navštěvoval školu Henley House 

v Hampsteadu, kde ve svých 13 letech začal vydávat školní obrázkový časopis, Henley House 

Magazine, který v začátcích dokonce vlastnoručně psal. Po určité době, když si časopis začal 

získávat čtenáře, začal Harmsworth spolupracovat s tiskárnou Ford v Kilburnu, kde mu 

dokonce bylo dovoleno, aby si časopis sám tiskl. Toto byly sice jen začátky, ale zároveň je to 

doba, kdy se začal o práci v tiskárně a o novinařinu aktivně zajímat. 

Aktivně se zajímal i o fyzické tresty, které sice byly v Anglii zrušeny již před 70 lety, 

v dobách napoleonských válek, ale které byly stále hojně využívány k trestání nižších vrstev 

obyvatelstva. „Harmsworth měl s tímto druhem násilí vlastní zkušenosti z dob, kdy pobýval 

na škole ve Stamfordu“ (MacNair, W.R., 1927, s. 37).  

„V roce 1880 přišel do redakce Hampstead and Highgate Express, kde pracoval 

známý jeho otce a nabídl jim své služby. Zpočátku sice dostával ke zpracování pouze menší 

články a reportáže, které ani nebyly příliš dobře finančně ohodnocené, ale zato získával 

neocenitelné zkušenosti, po kterých tak bezmezně prahl“ (MacNair, W.R., 1927, s. 41). 

________________________________________ 
*Pemberton, M., ve své knize Lord Northcliffe. A Memoir (1918), s. 18, uvádí, že Northcliffe 

měl celkem 13 sourozenců  
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V tuto dobu se také změnila politická situace ve Velké Británii. Na jaře 1880 vyhrál William 

Gladstone volby a stal se ministerským předsedou. Mladý Harmsworth se začal soustřeďovat 

na domácí scénu. Nabyl totiž přesvědčení, že Disraeliho vláda konala dobře svou povinnost a 

neměla být proto vyměněna. Psal články a posílal je do redakcí velkých londýnských novin. 

Nutno podotknout, že ne s příliš velkým úspěchem. Jeho články byly povětšinou odmítány. 

Rodiče ho proto odrazovali od práce novináře. Přáli si, aby se stal právníkem. „Otec ho marně 

bral do soudních síní, aby viděl, jak to tam chodí, a přestal myslet na psaní“ (Carson, W.E., 

1918, s. 62). Harmsworth však přestat myslet na svou tajnou lásku – novinařinu – nedokázal.  

Roku 1881 byl představen Jamesi Hendersonovi, vydavateli, kterému patřil např. 

Young Folks Budget. „Když Henderson uviděl jeho školní časopis, požádal ho, aby napsal 

několik krátkých příběhů a článků. Harmsworthova novinářská práce se setkala s velkým 

zájmem. Jeho článek o ohňostrojích zaujal Sira Williama Ingrama, vlastníka Illustrated 

London News, který také vydával časopis Youth“ (Carson, W.E., 1918, s. 63). 

Zde přišel zlom. Ingram nabídl Harmsworthovi spolupráci, který ji nadšeně přijal. Po 

roce tvrdé práce, teprve ve svých 17 letech, byl povýšen na asistenta šéfredaktora. Později se 

stal dokonce sám šéfredaktorem. „V těchto dnech roku 1882 Harmsworth zjistil význam 

‚zpráv‘; naučil se milovat zprávy, jako se vědec naučí milovat bádání. /.../ Kdybyste se ho 

zeptali na jeho definici zprávy, zřejmě by se svým nevyzpytatelným úsměvem na tváři 

odpověděl: ‚Když pes kousne člověka, to není zpráva; když člověk kousne psa, to je zpráva‘“ 

(MacNair, W.R., 1927, s. 52). I přes tento částečný pracovní úspěch, zažíval Harmsworth 

smutné období. Po smrti otce byl nucen se se svým bratrem Haroldem postarat o rodinu. 

Když mu bylo 18 let, rozhodl se cestovat a sbírat zkušenosti. Studoval časopisy a 

noviny vydávané ve Velké Británii i v různých koncích Evropy, aby zjistil, co lidé četli, co je 

zajímalo. Čím více je zkoumal, tím více nabýval přesvědčení, že bylo lidem v Anglii 

předkládáno to, co nechtěli číst. Tento dojem dle Harmsworthe byl umocněn tím, že jim nic 

jiného nezbývalo, protože anglický trh nic jiného nenabízel. „Anglická žurnalistika v roce 

1883 byla stejně jednotvárná, staromódní a bez nápadu, jako byla v Anglii v 50. letech, lidé se 

však od té doby posunuli kupředu“ (Carson, W.E., 1918, s. 67).  

 S touhou získat více zkušeností a peněz opustil mladý Harmsworth Ingramovu firmu 

na této úrovni své kariéry, rozhodnut nalézt si práci jinde.  

Později se přidal k redaktorskému týmu Iliffe & Sons v Coventry. Firmě založené roku 

1879, která publikovala týdeníky Cyclist a The Bicycling News nebo měsíčník Cycling 

Touring Gazette, psal se rok 1886.  
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S pracovitostí sobě vlastní se nedlouho poté stal šéfredaktorem The Bicycling News.  

„Četl všechno, co mohl o tomto tématu nalézt, chodil do továren, aby viděl, jak byla 

jízdní kola montována. To mu dalo široké povědomí o cyklistickém průmyslu. /.../ S těmito 

zkušenostmi nejen diskutoval o cyklistických problémech z pozice odborníka, ale také napsal 

mnoho exklusivních zpráv a článků do The Bicycling News, které pod jeho šéfredaktorským 

dohledem zvyšovaly náklad“ (Carson, W.E., 1918, s. 69). William Iliffe postupně zjišťoval, 

že jeho nový šéfredaktor je výjimečný muž. Osobně dělal všechno pro to, aby si Harmsworthe 

udržel ve firmě natrvalo. Když bylo Harmsworthovi 21 let, nabídl mu Iliffe partnerství. Ten to 

ale odmítl. 

   

Ještě když pracoval pro Iliffea, začal Harmsworth psát jako novinář na volné noze pro TitBits.  
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4. Northcliffe a média 
 

4.1. TitBits  

 

Počátkem 80. let začal v Manchesteru muž jménem George Newnes vystřihovat z novin a 

časopisů krátké příběhy, vtipy a další věci, které vlepoval do knih. Velkou část vystřihoval 

z American Sunday. Byl majitelem jídelny, kam většinou chodili řidiči taxíků. Dával knihy na 

stůl, aby pobavil zákazníky, a měl velký úspěch. V roce 1884 začal vydávat noviny nazvané 

TitBits*, které byly nejprve vydávány v Manchesteru, když se ale ukázalo, jak velký mají 

úspěch, Newnes se rozhodl roku 1886 přestěhovat do Londýna.  

 Harmsworth TitBits obdivoval. „V TitBits se informace staly zábavou. A také, jak si 

mladý Harmsworth stačil všimnout, měly velký komerční úspěch“ (Thompson, J.L., 1999, s. 

6). Chtěl sám dosáhnout stejného úspěchu jako TitBits, popřípadě většího. Proto skoupil první 

výtisky a podrobně je studoval.  

Práce mladého Harmsworthe, jako novináře na volné noze, se brzy ukázala jako 

zisková, proto rezignoval na funkci šéfredaktora v The Bicycling News. V roce 1887, když mu 

bylo 22, navázal Alfred Harmsworth partnerství s irským novinářem jménem Carr a založili 

firmu Carr & Co., kde se Alfred staral o vydávání Outing (‚The Gentleman’s Magazine of 

Recreation‘), amerického sportovního magazínu a The Private Schoolmaster, naučných novin 

s nízkým nákladem. 

Aby si však udržel určitý příjem, neustále pracoval jako novinář na volné noze a 

přispíval do TitBits. 

K tomu, aby mohl Northcliffe začít vydávat svůj vlastní magazín, potřeboval kapitál, 

proto začal hledat sponzory. „V Coventry se mu nepodařilo přesvědčit Iliffea, aby podpořil 

populární týdeník, který chtěl začít vydávat pod názvem Answers to Correspondents. V 

Londýně ho sice Carr chtěl finančně podpořit, ale ne při vydávání nového magazínu“ (Ferris, 

P., 1972, s. 30).  

„V roce 1888 konečně našel dostatečnou podporu pro vydávání svého Answers to 

Correspondents, zakrátko zkráceného na Answers“ (Thompson, J.L., 1999, s. 6). 

_______________________________________ 

*Fyfe, H., ve své knize Northcliffe An Intimate Biography (2005), s. 6, uvádí, že Newnes svůj 

týdeník pojmenoval TitBits v roce 1881 
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4.1.1. Answers to  Correspondents 

 

Před samotnou realizací prvního vlastního magazínu si Harmsworth uvědomoval, že bude 

muset bojovat o čtenáře nejen s Newnesem, ale i s mnoha dalšími vydavateli, kteří se ho také 

snažili napodobit.  

„Nedbajíce varování svých přátel, kteří ho upozorňovali na možné fiasko, Alfred 

Harmsworth dokončil svůj magazín a poslal ho do tiskárny. 2. června 1888 vyšel týdeník o 24 

stranách, tištěných na levném papíře, bez ilustrací a obálky. Na titulní straně byl název: 

Answers to Correspondents. Prodával se za cenu jedné penny“ (Carson, W.E., 1918, s. 90). 

Víceméně to byla věrohodná obdoba TitBits. 

 Popularitu TitBits chtělo zopakovat mnoho vydavatelů. Newnes s klidem pozoroval, 

jak se objevovali a poté upadali v zapomnění. Nyní věděl, že se na objevil velký konkurent. 

„Musel přiznat: ‚Toto je první opravdový protivník, se kterým se budu muset utkat‘“ (Fyfe, 

H.H., 1930, s. 36). 

 Jakkoli byl Harmsworth přesvědčen o úspěchu svého magazínu, musel být v začátcích 

notně zklamán. Neúspěch si však nepřipouštěl. „/.../  i když cítil, že by se mohly Answers to 

Correspondents po obchodní stránce ještě zlepšit. Podařilo se mu přesvědčit svého mladšího 

bratra Harolda, pozdějšího lorda Rothermera, aby se k němu přidal jako obchodní manager. 

Což, jak zanedlouho zjistil, bylo jeho nejlepší rozhodnutí, které kdy udělal“ (MacNair, W.R., 

1927, s. 78). Harmsworth se stále nechtěl smířit jen s dílčími úspěchy. Neustále přemýšlel nad 

tím, co by se dalo ještě vylepšit.  

„/.../ v červnu 1889, rok od prvního vydání, činil týdenní náklad pouze 48 tisíc. /.../ 

V říjnu 1889, kdy vyhlídky byly neustále spíše odrazující, přišel Alfred Harmsworth s 

geniální myšlenkou, která zajistila Answers úspěch. Neztrácel čas a začátkem listopadu byla 

celá Anglie šokována, když se objevily obrovské plakáty v křiklavých barvách na zdech a 

plotech, nesoucí magický nápis: ‚£1 týdně po zbytek života!‘“ (Carson, W.E., 1918, s. 95n). 

Harmsworth nabídl £1 týdně po zbytek života člověku, jehož odhad sumy peněz v Anglické 

národní bance bude k určitému dni nejpřesnější.  

Answers začínaly v malé kanceláři, kterou si Harmsworth pronajal od Carr & Co. za 

£3 týdně. Jak se však začal zvyšovat náklad, bylo potřeba pronajmout další prostory pro 

redaktory a úředníky. Když byla zajištěna budoucnost magazínu, Alfred přijal ještě dva své 

bratry, Cecila a Leicestera, kteří zastávali funkci redaktorů.  
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Answers však nebyl jediný magazín, který bratři Harmsworthovi vydávali. V květnu 1890, pár 

měsíců po ‚Libra týdně po zbytek života‘, založili Comic Cut, 8stránkový týdeník za cenu půl 

penny, který začal jako ‚podřadná verze‘ Answers, a kde byly uveřejňovány vtipy z jejích 

prvních vydání. Dva měsíce po Comic Cut Harmsworthovi začali vydávat jejich první 

ilustrovaný magazín, Illustrated Chips, opět za cenu půl penny. Oba nové magazíny byly 

vydávány pro masy, nikoli pro úzkou skupinu inteligentních jedinců. 

  

 
  " The bull sees the man. What ho ! He chases him. Eh, what?  

Will he catch him? Just wait. Ah, the tourist prudently sprints  
for the nearest tree and shins up it like a streak of greased  
lightning, while the baffled bull paws viciously below. Ha, ha! 
The man has the laugh this time. But how is he going to get out  
of the field? " etc., etc. 

 
             

(Carson, W.E., 1918, s. 102n) 
 
 

 

Celá myšlenka byla také podpořena tím, že si dělaly reklamu navzájem, což zvyšovalo prodej. 

Od konce roku 1890 měly Answers oranžovou obálku. „Kvůli barvě obálky byly veřejností 

trefně nazývány ‚zlaté‘. A pro bratry Harmsworthovi jistě byly“ (Carson, W.E., 1918, s. 103). 

Zanedlouho se ukázalo, že jsou všechny tři magazíny schopny existence vedle sebe na trhu a 

jejich náklad se neustále zvyšoval.  

„Celý žurnalistický svět se mohl jen posadit a položit si otázku. Jak se přihodil takový 

zázrak? Jak si tito mladíci mohli zajistit během dvou let roční příjem přes 100 tisíc liber? 

Redaktoři a vydavatelé skupovali a zkoumali ‚Harmsworthův tisk‘. Nepřišli však na nic, co 

jej činilo tak výjimečným. /.../ Rozdíl tam ale byl. /.../ Ukázalo se, že šéfredaktor Henley 

House Magazine a The Bicycling News, rozhodně neplýtval svými zkušenostmi“ (MacNair, 

W.R., 1927, s. 85). S jídlem roste chuť. V roce 1891 Harmsworth uvedl na trh další týdeníky, 

tentokrát se obracel na mladé ženy. Vznikly tak Forget-Me-Not a Home-Sweet-Home, které 

nabízely zajímavé příběhy, módní tipy či rady pro opuštěné milenky. Oba byly záhy velice 

populární a jejich týdenní náklad brzy přesáhl 200 tisíc. Proto okamžitě následoval další – 

Home Chat – s  250 tisíci čtenáři týdně.  
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Harmsworthův úspěch okamžitě přitahoval další vydavatele. Imitací Answers neustále 

přibývalo, ale většinu z nich vydávali vydavatelé s malými nebo žádnými zkušenostmi, což 

vedlo k jejich brzkému zániku. Mezi všemi neúspěšnými projekty byl ale i jeden úspěšný. 

V roce 1890 mladý a ambiciózní novinář, Cyril Arthur Pearson, založil Pearson’s Weekly.  

„V roce 1894 prakticky tři firmy kontrolovaly celý trh s levnými periodiky v Anglii – 

Harmsworthovi, Newnes a Pearson, pochopitelně s Harmsworthovými v čele“ (Carson, W.E., 

1918, s. 114).   

 Už v dobách, kdy Harmsworth pracoval jako novinář na volné noze, toužil mít vlastní 

noviny. V říjnu 1894 koupil za 25 tisíc liber krachující Evening News, aby se nedostaly do 

rukou liberálů. Evening News byly založeny v Londýně roku 1881 na podporu konzervativní 

strany, ale nikdy neměly příliš velký úspěch.  

 „Díky vkusným titulkům, elegantním příběhům, jasným článkům, sloupkům pro ženy, 

sloupkům s vtipy, beletrií na pokračování a dalším zajímavostem si o moderních Evening 

News povídalo celé město“ (Carson, W.E., 1918, s. 149n). Během několika týdnů je nejen 

zachránil od krachu, ale udělal z nich celkem výnosný obchod. 

 

 

4.2. Daily Mail: „A penny newspapers for one halfpenny“ 

 

V pondělí 4. května 1896 byl britské veřejnosti představen nový deník. Cena byla půl penny, 

nebo jeden cent. Od počátku bylo jasné, kdo je vydavatelem, Harmsworthův ‚rukopis‘ byl 

nezaměnitelný. 

 Mnoho názvů bylo zamítnuto, „jako třeba Express či Herald. Alfred si oblíbil Arrow. 

Řešení nabídl až Leicester, který zaslechl kameloty vykřikovat Mail, když se snažili prodat 

místní noviny v Birminghamu. Myslel si, že to slovo má pronikavou sílu. Pak Alfred přidal 

Daily. Tak vznikl název Daily Mail“ (Ferris, P., 1972, s. 79). 

První nepublikovaná verze Daily Mail vyšla již 15. února 1896. Celému snažení však 

předcházelo téměř 18 měsíců složitých příprav. 

„Od 15. února do začátku května byla tisknuta provizorní vydání /.../ Celá organizace 

byla předem připravena. Všechno stálo mnoho peněz za mzdy, materiál, zprostředkovatelské 

služby a příspěvky. Ukázalo se ale, že to byla velice dobrá investice. Když byly noviny 4. 

května nabídnuty veřejnosti, byly kompletní, vyvážené a technicky dokonalé, jako by byly 

v oběhu již alespoň rok“ (McKenzie, F.A., 1921, s. 15).  
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„Málokteré noviny byly tak starostlivě připravované jako tyto, i když na jejich založení 

stačilo 15 tisíc liber. Harmsworth pro ně zakoupil drahé stroje. Rotačku, která za hodinu 

vytiskla na tehdejší poměry nevídaných 200 tisíc. Řádkovací sázecí stroj, který se začal 

používat začátkem 90. let a pracoval 10krát rychleji než ruční sazeč“ (Šefčák, L., Vojtek, J., 

1994, s. 57). 

Prvního výtisku Daily Mail se prodalo 397 215 kusů. Daily Mail dovršil úkol, který 

Answers a Evening News a další publikace započaly.  

Harmsworth kolem sebe utvořil skupinu mladých energických mužů, plných nadšení a 

troufalého mládí. Chtěli zkusit něco nového. Něco, k čemu by se starší a zkušení nerozhodli. 

Většinu nové redakce tvořili zaměstnanci z Evening News. I když si to ostatní vydavatelé 

nepřipouštěli, úspěch Daily Mail byl od počátku zaručen. Ostatní totiž „ignorovali změnu 

vzdělávacího systému, který se spolu s tím školským v Anglii ustavil, vznik nové, jinak 

smýšlející, generace a zároveň vývoj průmyslového a ekonomického života celého národa. 

/.../ A nejen to. Každý den otiskovali vážné seriózní eseje na zahraniční témata, vědecké listy, 

kterým kromě samotných vědců nemohl nikdo rozumět nebo úvodníky o 4000 slovech o 

vysoké politice. Proto nebylo žádné překvapení, že jejich deníky měly nízký náklad. /.../ Daily 

Mail vtrhl na trh jako střela. Jasně kontrastoval s konvenčními anglickými novinami. /.../ 

Obliba u britské veřejnosti se stále zvyšovala. Ani ne během jednoho roku se náklad vyšplhal 

přes 300 tisíc výtisků“ (Carson, W.E., 1918, s. 153). 

Northcliffův tisk byl zaměřen právě na nově vznikající střední vrstvu – úředníky, 

obchodníky a zručné řemeslníky – kteří se nyní, po schválení povinné školní docházky roku 

1870 a díky prudkému ekonomickému vývoji, stali součástí britské společnosti.   

„Daily Mail měl 8 standardních stran tištěných tradičně drobným písmem, na první 

straně byla umístěna inzerce, stejně jako v dalších listech, a celková typografická úprava byla 

záměrně konzervativní. /.../ Jednotlivé rubriky měly v listě své místo tak, aby je mohl čtenář 

snadno nalézt. Dominantou každého vydání byl tzv. ‚talking-point‘, událost, o které se hovoří, 

nejsenzačnější zpráva dne“ (Köpplová, B., Vojtek, J., 1977, s. 10n). 

Obsah Daily Mail tvořily krátké články, dobrodružné a zajímavé příběhy a dopisy 

čtenářů. Zvláštní důraz byl kladen zejména na krimi příběhy, které byly hlavním lákadlem 

novin. Samozřejmostí byly rozhovory s vrahy a policií. Northcliffovo motto bylo: ‚Get me a 

murder a day‘.  
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V Daily Mail byly zprávy čestné a úplné. Nejlepší autoři a korespondenti psali zprávy čtivé a 

srozumitelné. Redaktoři a sazeči pak dokázali, aby každá stránka ‚lahodila oku‘. Harmsworth 

věděl, po čem lidé toužili, a dokázal jim to nabídnout.  

Všichni reportéři byli adekvátně placeni. Když Astor platil svému šéfredaktorovi 

z Pall Mall Gazette sedm ‚guineas‘ týdně, všichni to považovali za pošetilý čin. Když Daily 

Mail přidal k těm sedmi ještě několik, viděla to celá Fleet Street jako jistý Harmsworthův 

bankrot. On ale evidentně věděl, co dělá.  

Mottem Daily Mail bylo: ‚Get the news and get it first‘. Všichni se to snažili dodržet. 

Nejlepší korespondenti byli, za tučné honoráře, posíláni do všech koutů světa, kde byla i jen 

malá pravděpodobnost, že by se mohlo něco důležitého stát. Zanedlouho byly otevřeny 

pobočky v Manchesteru a v Paříži.  

 Ačkoliv to dlouho vypadalo, že Daily Mail nemá žádného konkurenta, první se záhy 

objevil. „Harmsworthův věčný rival Pearson, začal roku 1900 vydávat ranní noviny nazvané 

Daily Express, které se nápadně podobaly Daily Mail. Jak graficky, tak obsahově. Pearson šel 

dokonce o krok dál, když uváděl zprávy na první straně, načež Harmsworth se neustále řídil 

anglickým zvykem – věnoval titulní stranu inzerci. Nakonec se však Daily Express stal 

dobrou investicí s velkým nákladem, nikdy ale neměl takový úspěch jako Daily Mail“ 

(Carson, W.E., 1918, s. 160).  

Zanedlouho se Daily Mail stal nedílnou součástí společenského a obchodního života 

ve Velké Británii. Pořádal také různé soutěže. „Mezi které patřila například odměna Louisi 

Blériotovi, kterému se jako prvnímu podařilo překonat kanál La Manche cestou z Paříže do 

Londýna. /.../ Cena byla také nabídnuta tomu, kdo letecky překoná vzdálenost z Londýna do 

Skotska a zpět. /.../ Další odměna, tentokrát 50 tisíc $, byla nabídnuta prvnímu letci, který 

přeletí Atlantik. /.../ V roce 1912 bylo pro změnu vybráno přes 300 tisíc $ pro oběti Titaniku. 

(Carson, W.E., 1918, s. 163-166). 

„Politická orientace Daily Mail byla ve shodě s politickými názory lorda Northcliffa 

zaměřena na podporu konzervativní strany“ (Köpplová, B., Vojtek, J., 1977, s. 11). 

 Búrské války byly dvě války, které se odehrály mezi Britským impériem a Búry, 

osadníky Jihoafrické republiky, a které roku 1902 skončily kapitulací Búrů. Když se o těchto 

válkách hovoří, tak povětšinou v souvislosti s ‚Druhou búrskou válkou‘, která začala roku 

1899. Válka, která sice Velké Británii přinesla další zámořskou kolonii, ale během které byla 

britské veřejnosti předkládána celá řada zavádějících informací o jejím průběhu.  
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Daily Mail sehrál v Búrské válce svoji speciální úlohu. „Během jejího krátkého trvání se 

zasloužil zejména o informování britské veřejnosti o skutečném utrpení občanů, /.../ První 

povinností bylo, aby si celý národ uvědomil všechna nebezpečí války. Všichni si totiž mysleli, 

že to celé skončí do Vánoc 1899, jenže skutečnost byla jiná. Když se blížil konec roku 1899, 

neustále přicházely nové zprávy o katastrofách. /.../ Daily Mail se snažil národu říkat celou 

pravdu o bojích, a ne pouze zlehčovat fakta jen kvůli tomu, jak závažná byla“ (McKenzie, 

F.A., 1921, s. 25-27). Redakční kancelář Daily Mail byla otevřena v Kapském Městě. Armáda 

korespondentů byla rozmístěna po celé Jihoafrické republice. Harmsworth byl rozhodnutý, že 

jeho čtenáři musí mít zprávy. Když válka začala, měl Daily Mail náklad 700 tisíc. V době této 

krize se však zvýšil až na jeden milion – náklad, o kterém v tu dobu všichni jen snili. „Daily 

Mail přestal být ‚londýnským deníkem‘ a stal se ‚britským deníkem‘, konkurencí pro každé 

ranní noviny ve Velké  Británii, /.../ Daily Mail dosáhl tohoto mimořádného postavení pouze 

proto, protože lidé věřili zprávám, které přinášel a toužili číst jeho názory. /.../ Je nutné 

zdůraznit zjevnou pravdu, že Harmsworth využíval nerozhodné veřejnosti a nutil jí své 

názory. /.../ Toto je síla zpráv v rukou dobrého novináře“ (MacNair, W.R., 1927, s. 136-138). 

V roce 1903 Harmsworth úspěšně vstoupil na trh s nedělníky, když koupil a přetvořil Weekly 

Dispatch*, nedělník založený v roce 1801. 

 

 

4.2.1. Northcliffovská revoluce  

 

„Vydavatelé podstatné většiny denního tisku do Northcliffa byli gentlemani, pro které 

vydávání listu bylo prostředkem zvýšení vlastní prestiže, společenské nebo politické moci. 

/.../ Naproti tomu Daily Mail byl akciovou společností a jeho akcie byly prodány veřejnosti, 

která je koupila s předpokladem, že získá odpovídající dividendy. /.../ Zisk z vydávání Daily 

Mail byl podmíněn dosažením masového nákladu, neplynul však z prodeje novin. Prodejní 

cena Daily Mail byla hluboko pod výrobními cenami. Zdrojem zisku měly být především 

příjmy z reklam a inzerce“ (Köpplová, B., Vojtek, J., 1977, s. 12n).  

Do čtyř let od svého prvního vydání dosáhl Daily Mail téměř miliónového nákladu a 

stal se tak prvním opravdu masovým deníkem.  

_________________________ 
*v roce 1928 přejmenovaný na Sunday Dispatch 
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Jeho úspěch byl považován za hlavní důvod revoluce na Fleet Street – často nazývané 

‚northcliffovská revoluce‘. Harmsworthův tisk se stal největším tržištěm v zemi. Vysoký 

náklad rychle přilákal inzerenty. Harmsworth jasně předvídal, jakou úlohu sehraje inzerce ve 

vývoji tisku. 

„Tzv. northcliffovská revoluce významně poznamenala anglický tisk. Northcliffe, 

tento Napoleon tisku, jak ho nazývali, se dovtípil, že noviny můžou být ziskové i tehdy, když 

se prodávají za nižší cenu, než jsou výrobní náklady; pravda za předpokladu, že inzerce bude 

mít jinou úlohu, než měla předtím“ (Šefčák, L., Vojtek, J., 1994, s. 52). 

Northcliffovská revoluce v sobě podle (Jirák, J., Köpplová, B., 2003, s. 35) zahrnuje: 

a) změnu ekonomických podmínek vydávání novin, charakterizovanou prudkým růstem 

podílu příjmů z inzerce a reklamy, které se stávají hlavním zdrojem zisku; 

b) přeměnu vydávání novin v odvětví průmyslového a obchodního podnikání, v němž se zisk 

stává jedním z hlavních, ne-li rozhodujících důvodů vydávání novin;  

c) změnu proporce významu funkcí novin vedoucí k posílení funkce novin jako zdroje 

zábavy. 

„V důsledku procesů zahrnovaných pod pojmem northcliffovská revoluce tak došlo 

k výrazné komercionalizaci tisku, změnám ve způsobu konkurence jednotlivých listů, 

k vytvoření podmínek pro kvalitativně novou formu koncentrace a monopolizace tisku a 

k výraznějšímu oddělení prestižního tisku a populárního, masového tisku“ (Köpplová, B., 

Vojtek, J., 1977, s. 15). 

Díky northcliffovské revoluci došlo v britském novinářství k výrazné ekonomické 

reorganizaci, což mělo za následek vznik masového tisku. Důležitost inzerce, jako zdroje 

zisku, byla převážně spojována se čtenáři střední třídy, kteří se vyznačovali dostatečným 

množstvím peněz, což zase přitahovalo inzerenty. Do roku 1907 se výdaje na inzerci zvýšily 

na 20 milionů liber ročně.  
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4.3. Daily Mirror 

 

I přes nesporný úspěch, jaký Alfred Harmsworth zaznamenal s Evening News a Daily Mail, se 

stále nemohl smířit s tím, že ženy, podle kterých byl jejich obsah určen výhradně mužům, 

jeho novinami poněkud pohrdaly. Předsevzal si ale, že musí uspět i tady.  

 V říjnu 1903 založil noviny s velmi atraktivním názvem – Daily Mirror. Velká část 

byla věnována společenským drbům, módě a dalším tématům, které by mohly zaujmout ženy 

jako čtenářky.  

Harmsworth se při výběru zaměstnanců rozhodl na tehdejší dobu k radikálnímu kroku. 

Redakce byla tvořena výhradně ženami. Muži zde vykonávali pouze funkce kamelotů nebo 

poslíčků. Pravdou je, že tou dobou byly ženy v žurnalistice v Anglii novinkou. „List začal 

s nákladem kolem půl milionu, ale s každým dnem zaznamenával čím dál vetší úpadek“ 

(Carson, W.E., 1918, s. 176). Pro Harmsworthe to znamenalo něco, na co nebyl dosud zvyklý. 

Stále musel přispívat na chod novin, které nyní byly po dlouhou dobu prodělečné a pro 

Harmsworthe představovaly velké zklamání. Ale nechtěl se tak snadno vzdát. „A opět zde 

zafungoval jeho šestý smysl – tedy jestli to takto můžeme nazvat – něco, co ho provázelo od 

vydání jeho prvních novin. Položil si otázku, na kterou se již mnohokrát ptal i odpovídal: Co 

lidé od novin očekávají? Jak nad tím více přemýšlel, napadla ho spásná myšlenka. Lidé milují 

obrázky!“ (Carson, W.E., 1918, s. 178). V tehdejší době, až na několik portrétů, nebyly 

ilustrace v denících tak běžné. Přesto se Alfred Harmsworth rozhodl podřídit obsah Daily 

Mirror obrázkům na úkor samotnému textu.  

Když byla tato záležitost vyřešena, Harmsworth se rozhodl reorganizovat kancelář 

Daily Mirror. „Redaktorky a reportérky byly propuštěny, na jejich místo byli přijati mladí 

muži. Ve stejnou dobu bylo zřízeno fotografické a rytecké oddělení a speciální tiskařské lisy 

byly namontovány, aby vyráběly nové ilustrované noviny. /.../ Koncem roku 1903 tak vyšel 

menší ilustrovaný Mirror, ale zato s více stránkami. /.../ Cena byla snížena z jedné na půl 

penny. /.../ Fotografové byli rozesíláni do všech koutů světa na speciální mise, přesně tak, 

jako byli rozesíláni novinoví korespondenti, aby pořídili detailní články. /.../ Když šlo o 

fotografie, které měly být publikovány v Daily Mirror, byl Harmsworth přísným censorem a 

vyžadoval, aby byly dodržovány nejvyšší etické standardy. Jasně odsuzoval myšlenku, že by 

se otiskováním morbidních a neobvyklých fotografií měl zvýšit náklad“ (Carson, W.E., 1918, 

s. 179-189).  
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Harold Harmsworth byl znám jako nadšený liberál, zatímco lord Northcliffe byl věrný 

konzervativcům. Z tohoto důvodu nechtěla vláda liberálů udělit Haroldu Harmsworthovi 

šlechtický titul, dokud bude mít jakýkoli podíl v Daily Mail, který se veřejně přikláněl ke 

konzervativní straně. Aby Harold předešel těmto výhradám, distancoval se proto od Daily 

Mail a roku 1913 koupil od bratra Daily Mirror s nadějí hájit v něm zájmy liberálů. V roce 

1914 se Daily Mirror stal nejprodávanějším deníkem na světě.  

 

 

4.4. The Times 

 

 4.4.1 The Times před Northcliffem 

 

V roce 1785 si John Walter půjčil od vlády peníze a založil deník The Daily Universal 

Register, který v roce 1788 přejmenoval na The Times. „Walterův grant byl příklad, jak vláda 

využila peněz, aby získala kontrolu a moc nad tiskem. Vzestup The Times do popředí 

britského tisku plně vyjadřovala jejich rostoucí nezávislost na vládě a politické kontrole“ 

(Williams, K., 1998, s. 32). „Kritika vládní politiky, například nerozhodnosti vrchního velitele 

britského loďstva lorda Melvilla, sice stála The Times veškeré příjmy z vládní inzerce, ale 

bohatě se vrátila ve zvýšeném zájmu čtenářů“ (Köpplová, B., Köppl, L., 1989, s. 182).  

 Během napoleonských válek The Times kritizovaly vládu kvůli způsobům boje. Na to 

ale vláda reagovala tím, že jim pozastavila poštovní zásilky, aby jí nestály v cestě. Zahraniční 

korespondence se tak nemohla dostat do redakcí The Times. „John Walter byl informován, že 

pokud změní tón svých zpráv, bude mu opět umožněno získávat poštu, což on odmítl a zajistil 

si přísun informací přes kanál La Manche /.../“ (Carson, W.E., 1918, s. 211). The Times také 

jako první objektivně informovaly například o bitvě u Trafalgaru roku 1805, kde zemřel 

admirál Nelson nebo o bitvě u Waterloo roku 1815. 

‚The Thunderer‘, což byla přezdívka The Times, kvůli neustálé snaze zpochybňovat 

politiky a politiku, začaly převyšovat své konkurenty v mnoha faktorech. Například měly 

jednu z největších a nejspolehlivějších sítí zahraničních dopisovatelů a korespondentů. A na 

rozdíl od svých rivalů byly mnohem lepé technicky vybavené. „V roce 1814 Walter koupil 

dva Koenigovy parní lisy. The Times tak jako vůbec první noviny využívaly páru jako zdroj 

energie“ (Williams, K., 1998, s. 32n).  
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Tento lis byl schopen tisknout 1100 kopií za hodinu. Modernější typ pak tiskl 2000 kopií za 

hodinu. 29. listopadu 1814 vyšlo první vydání The Times, které se tisklo na parních lisech.  

„Během prvních desetiletí 19. století se The Times proměnily v dokonalý list 

nastupující průmyslové éry s nejdokonalejším a nejrozsáhlejším zpravodajstvím z domova i 

ciziny, grafickou úpravou, která určila vzhled mnoha anglických novin na celá desetiletí, a s 

politickým vlivem, který nutil vládu Velké Británie brát ohled na obsah denního vydání“ 

(Köpplová, B., Köppl, L., 1989, s. 182). „Roku 1819 přijal parlament tzv. náhubkový zákon, 

který zpřísnil novinářské kauce za křivé obvinění na 200 až 400 liber, zvýšil novinový kolek a 

stanovil minimální prodejní cenu za periodický tisk na 6 penny. Stanovení minimální prodejní 

ceny bylo odpovědí vlády na tendenci některých vydavatelů snižovat cenu novin a pronikat 

tak mezi širší vrstvy obyvatelstva“ (Šefčák, L., Vojtek, J., 1994, s. 36).  

V 19. století byl tisk jedním z nejdůležitějších prostředků sloužících k vyjádření 

vlastního názoru. V Anglii tuto úlohu zastávaly především The Times.  

„Potyčky s vládou a zastupování názorů zradikalizovaných středních vrstev zajistily 

deníku The Times rozsáhlou a stabilní čtenářskou základnu, která si vzhledem ke svému 

finančnímu zázemí mohla dovolit platit enormně vysokou cenu listu: 6 až 7 pencí. Vysoké 

náklady The Times byly současně zárukou obrovských zisků z inzerce a reklamy“ (Köpplová, 

B., Köppl, L., 1989, s. 300).  

Těmito kroky si deník The Times postupně vybudoval ekonomickou nezávislost na 

vládě, a dokonce mohl investovat do nabízených služeb. „Nemenší náklady však list vydával i 

na zabezpečení kvality a přesnosti svých informací ve všech oblastech. The Times byly 

mezinárodně uznávaným zdrojem zpráv o zahraniční politice, ekonomii, mezinárodním 

obchodu atd. (Köpplová, B., Köppl, L., 1989, s. 301).  

 Na rozkvětu The Times se z velké části podílel jeden muž – John Walter II. „V roce 

1832 byl denní náklad 12 tisíc, v roce 1837, když královna Viktorie nastoupila na britský tůn, 

cirkulace The Times vzrostla na 30 tisíc, což bylo na tu dobu neuvěřitelné číslo“ (Carson, 

W.E., 1918, s. 214).   

The Times se také angažovaly v Krymské válce v letech 1854-56. 

Zrušení novinového kolku v roce 1855 znamenalo pro The Times prudký nárůst 

konkurence. Největšími rivaly se pro ně staly hlavně deníky Daily Telegraph, Morning Post a 

spousta nedělních listů, které v tuto dobu získávaly na oblibě hlavně u lidí, kteří si nemohli 

každodenní nákup novin dovolit.  
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Náklad Daily Telegraph záhy dokonce překonal náklad The Times, který se neustále snižoval. 

Daily Telegraph jako první využil změny poměrů v Anglii a začal se orientovat na střední 

třídu společnosti. Na to doplácely hlavně The Times, které se stále snažily udržet si vysokou 

úroveň. Společnost se ale od jejich vzniku podstatně změnila a o The Times přestával být 

zájem. V roce 1890 se The Times poprvé ocitly na pokraji bankrotu, od kterého je zachránil až 

Charles Frederic Moberly Bell, který si je od Arthura Waltera pronajal.  

 

V jeho vlastnictví pak zůstaly až do roku 1908, kdy je koupil Alfred Harmsworth. 

 

 

 4.4.2 The Times a Northcliffe 

 

Když byly The Times v roce 1908 podruhé blízko krachu, objevili se dva zájemci, kteří je 

chtěli koupit. Arthur Pearson a Alfred Harmsworth. Vlastnictví The Times bylo od dětství 

Northcliffovým snem, proto nebylo žádným překvapením, že se o koupi ucházel. Na rozdíl 

Pearsona měl i prostředky. Lord Northcliffe zaplatil v Anglické bance 320 tisíc liber na účet 

Moberly Bella a 23.3.1908* se The Times skutečně ocitly pod jeho kontrolou. „Avšak velmi 

málo lidí vědělo, že to byl právě lord Northcliffe, kdo je koupil. V redakci The Times byl 

vlastník nazýván ‚Pan X‘ /.../“ (MacNair, W.R., 1927, s. 173).  

 Pokus Pearsona koupit The Times a jeho následný neúspěch v podstatě znamenal 

konec jeho soupeření s Northcliffem. Jejich rivalita vždy byla přátelského charakteru. „Tento 

fakt byl, před dvěma třemi lety, zmíněn v rozhovoru se samotným lordem Northcliffem, když 

hovořil o velké ztrátě pro britskou žurnalistiku, když sir Arthur Pearson odešel do důchodu“ 

(Carson, W.E., 1918, s. 200).  

 Lord Northcliffe toužil od počátku udržet zažitý standard The Times, jejichž 

prostřednictvím chtěl nabízet kvalitní informace. Nechtěl pouze otiskovat inzerci a reklamu s 

primárním cílem zisku. The Times vycházely již více jak 130 let a po celou dobu si udržely 

nezávislé a objektivní zpravodajství, které bylo hlavním důvodem jejich prestiže. 

 

 
____________________________ 
*Carson, W.E., ve své knize Northcliffe Britain’s man of power (1918), s. 197, uvádí, že lord 

Northcliffe koupil deník The Times už v roce 1906 
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„‚Mojí největší snahou je‘, řekl, ‚pokračovat v tradici, kterou The Times dodržují již více než 

sto let –‘ /.../ Důsledkem toho, že Northcliffe respektoval tyto zaběhlé metody bylo, že The 

Times získaly ještě větší prestiž“ (Carson, W.E., 1918, s. 205).  

Pod Northcliffovou kontrolou nejen že The Times získaly na vlivu, ale také byly 

mnohem lépe řízeny. Zprávy zahraničních korespondentů neměly konkurenci, to samé se dá 

říci o speciálních článcích o politických a společenských událostech. Nestranné sloupky na 

jakékoli veřejné otázky a témata dělaly z novin národní fórum. 

Za svého více jak 130letého působení prošly The Times nebývalým vývojem a zvýšila 

se i jejich distribuce.   

V roce 1918 patřily The Times k nejmocnějším a nejdůležitějším představitelům 

britského veřejného mínění. Lord Northcliffe snížil cenu ze tří na jednu penny. Bylo to vůbec 

poprvé, kdy se k tomu u těchto novin někdo odhodlal. Když ale začala válka a zvedla se cena 

bílého papíru, byl nucen opět zvednout cenu na tu původní. „Takové jsou noviny, které lord 

Northcliffe získal jako největší trofej své kariéry. A díky kterým měl i větší vliv na politický a 

společenský život ve Velké Británii“ (Carson, W.E., 1918, s. 231). 

 

 

4.5. Válečná propaganda 

 

V 19. století se všechny evropské mocnosti snažily udržet mír uzavíráním smluv a paktů. Jako 

jeden z prvních byl roku 1879 uzavřen tzv. ‚Dvojspolek‘ mezi Rakousko-Uherskem a 

Německým impériem. V roce 1882 se k nim přidala ještě Itálie a vznikl tzv. ‚Trojspolek‘. 

V roce 1907 se Britské impérium přidalo k Francii a Rusku, když s nimi podepsalo tzv. 

‚Trojdohodu‘.  Zároveň se rozvíjela také průmyslová výroba, která ale brzy přerostla v závody 

na podporu výroby válečných zbraní, což platilo hlavně pro Německo, kde císař Vilém II. 

věnoval na vznik německého císařského válečného námořnictva nemalé finanční prostředky, 

aby bylo v případě hrozby schopno boje s britským královským námořnictvem. Mezi lety 

1908 až 1913 se náklady evropských mocností na výrobu zbraní zvýšily o 50%.  

 Možnost vypuknutí nového válečného konfliktu ze strany Německa si uvědomoval i 

lord Northcliffe a několikrát na to marně upozorňoval. Daily Mail si připouštěl vzrůstající 

německé nebezpečí hned od počátku.  

 

 

-22- 



„Dokud v roce 1914 skutečně nevypukla válka, nepřestal varovat celý národ před tím, co se 

může stát a na co je nutné se připravit. /.../ Daily Mail stále obhajoval myšlenku silného 

námořnictva, armády, která by se byla schopna utkat s tou s německou na bojišti a válečného 

letectva. Odhaloval německé metody špionáže. Nabízel velké odměny na podporu letectví“ 

(McKenzie, F.A., 1921, s. 63).  

V roce 1914 kontroloval Northcliffe 40% ranních, 45% večerních a 15% nedělních 

vydání všech novin ve Velké Británii, včetně nejsilnějších zbraní v jeho tiskařském arsenálu – 

The Times a Daily Mail. 

Northcliffe a ostatní vedli kampaně v Británii, srovnatelné smýšlení však bylo 

pěstováno i v Německu skupinami jako ‚Pan German League‘, ‚German Army‘ či ‚Navy 

League‘. Nálada na obou březích kanálu La Manche byla předválečná. S možností německého 

útoku v mysli se Northcliffe roku 1913 pokusil spojit se zahraničními novinami, aby mohl 

v případě potřeby zpravodajsky pokrýt jakoukoliv událost. Daily Mail se zároveň snažil o to, 

aby lépe a jasněji vysvětlil svým čtenářům světové události v širším kontextu.  

 V neděli 28. června 1914 byl srbským nacionalistou v Sarajevu v Bosně zavražděn 

arcivévoda a následník trůnu František Ferdinand d’Este.  

„Příštího rána přinesl Daily Mail článek shrnující události v Sarajevu a soucitně také 

zmapoval ostatní tragédie habsburské rodiny v článku zahraničního korespondenta Valentina 

Williamse. Ačkoliv to byla zajímavá zpráva, britskou veřejnost příliš nezaujala. Dostala asi 

stejný prostor, jako dostal ve sportovní sekci americký boxer Jack Johnson a jeho poslední 

vítězství. Daily Mail ale poslal jednoho ze svých hlavních korespondentů, George Ward 

Pricea, do Rakouska, aby zprostředkoval pohřeb arcivévody. Jeho článek byl otisknut 3. 

července“ (Thompson, J.L., 1999, s. 18). Nikdo, ani Northcliffe, v tu chvíli ještě netušil, že se 

atentát stane rozbuškou pro vypuknutí světového konfliktu. Listy The Times a Daily Mail se 

věnovaly hlavně krizi v Irsku. Zatímco Velká Británie sledovala Irsko, situace v Rakousku a 

Německu se nezadržitelně blížila k válce. Situace se ale rychle měnila také ve Velké Británii. 

„Během posledního červencového týdne roku 1914 evropská krize převzala od Irska novinové 

titulky. 25. července poprvé nazvala situaci: ‚Nebezpečí pro evropský mír‘“ (Thompson, J.L., 

1999, s. 20). 

Británie vstoupila do první světové války v tichosti a se vší pokorou, což byl velký 

rozdíl v porovnání hlavně s Búrskými válkami. V ten okamžik se změnil každý muž i každá 

žena. Varování, které bylo dáno – a zapomněno – jako by se vrátilo do mysli každého z nich.  

 

-23- 



„Northcliffův pohled na charakter a délku války byl odlišný od většiny Angličanů. On věřil, 

že pokud Anglie vyhraje, bude potřebovat všechnu sílu a odvahu celého národa. Northcliffe 

byl také přesvědčen, že k tomu, aby si  Britové uvědomili, co je třeba, musejí jim být každý 

den poskytnuty zprávy o válce“ (MacNair, W.R., 1927, s. 203n).  

V okamžiku, kdy byla vyhlášena válka s Německem, Daily Mail odsunul ostatní věci 

stranou a snažil se pomoci. Všechny prostředky byly povolány do služby, redaktoři a 

korespondenti po celém světě museli být schopni vykonat kvalitní práci, aby překazili 

německou špionáž a propagandu.  

Žádná jiná vojenská osobnost se netěšila ve Velké Británii takovému respektu a úctě 

jako lord Kitchener. Britský tisk ho po celá desetiletí chválil za úspěšná válečná tažení. Nyní 

k němu všichni vzhlíželi jako ke spasiteli. 

Během prvních měsíců války se ministerský předseda a lord Kitchener předháněli v  

optimistických proslovech, že válka nebude dlouhá a že Anglie jistě vyhraje. Zatímco lord 

Northcliffe, který byl mnohdy přítomen přímo na frontě, se snažil ‚pouze‘ objektivně a 

pravdivě informovat, za což byl často považován za zrádce, s čímž se velmi těžko vyrovnával. 

Byl často obviňován, že jeho noviny otiskují lži. „‚Kdyby to jenom věděli‘, zvolal, ‚novináři 

jsou pro vítězství ve válce důležitější než generálové‘“(MacNair, W.R., 1927, s. 207).  

Francouzští a britští korespondenti dostali přísný zákaz na frontu pod hrozbou pokut, 

načež ti němečtí měli neomezený přístup.    

  „Daily Mail začal jednu z nejtěžších a nejméně populárních kampaní, což od počátku 

věděl. Rozhodl se otevřít celému národu oči pravdivými informacemi z fronty i z domova. 

Také chtěl, aby si lidé uvědomili nezbytnost kvalitnějších příprav, větší obětavosti a pečlivější 

organizace. Kampaň byla znovu odsouzena jako nedostatek patriotizmu. Tato kampaň dosáhla 

vrcholu, když Daily Mail 21. května 1915 otiskl článek nazvaný: ‚The Tragedy of the Shells‘. 

‚Zjevný fakt je‘, pokračoval článek, ‚že lord Kitchener objednal špatný druh nábojů – stejný, 

jaký byl používán v Búrské válce v roce 1900‘“ (McKenzie, F.A., 1921, s. 72). Nejprve se 

zdálo, že se článek mine účinkem – lord Kitchener byl v tu dobu velmi populární. Útok na 

jeho osobu zvedl obrovskou vlnu nevole v celé zemi. Northcliffovi šlo častokrát o život. 

Vláda byla přesvědčována, aby ho nechala zatknout, uvěznit v Toweru a poté zastřelit. Náklad 

Daily Mail spadl až na 100 tisíc výtisků denně. Mnoho inzerentů odešlo. Ale Daily Mail 

neustoupil. Opakoval svoje obvinění den za dnem. V Londýně i jinde byly listy Daily Mail a 

The Times veřejně páleny.  
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Všichni stále věřili lordu Kitchenerovi. Byli přesvědčeni, že dělá svou práci dobře. Jedni se 

zapřísahali, že už nikdy nebudou číst Northcliffovy noviny, druzí zase že už v nich nebudou 

inzerovat. 

„Muži a ženy v Británii stále neměli pravdivé zprávy o válce. Pouze lord Northcliffe a 

Lloyd George je informovali, že je nutné přejít k akci, ale nedokázali je přesvědčit. /.../ 

Northcliffe již na podzim 1915 věděl, že se nemýlil, a že dobře odhadl ‚Novou demokracii‘ 

v Británii“ (MacNair, W.R., 1927, s. 243). 

Veřejné mínění však zůstávalo stejné. Northcliffe věděl, že se musí pokusit změnit 

smýšlení veřejnosti o válce. Nedokázal však přesvědčit vládu, aby mohl vyslat své válečné 

korespondenty. Mohl ovšem jít na frontu sám a psát zprávy, které byly ostatním zakazovány. 

Když dokončil svoji práci v Londýně, muž, který věřil, že pouze skrze tisk může být jeho 

země zachráněna, se vydal ‚pro zprávy‘. Zprávy, které získal, nabídl všem, nejen jeho 

novinám, ale všem novinám v zemi a ve světě. Účinek jeho článků byl ohromující, přesně 

takový, jaký předpokládal. „Northcliffe, jako válečný korespondent si získal srdce těch, kteří 

ho nejdříve napadali, ale kteří si později uvědomili, jak moudrý a čestný muž to je“ (MacNair, 

W.R., 1927, s. 245). Northcliffovy listy The Times a Daily Mail se rovněž snažily o to, aby se 

ministerský předseda Herbert Henry Asquith vzdal své funkce. Když se ukázalo, že koaliční 

vláda pod Asquithovým vedením nemá žádný pozitivní vliv na vedení války, navrhl Daily 

Mail, aby byl Asquith ve funkci nahrazen Lloydem Georgem, a rovněž také, aby byly 

provedeny změny v obsazení vlády.  

Aby se alespoň trochu uklidnila situace po vládní krizi, způsobené dodávkou špatných 

nábojů, rozhodl se roku 1915 Lloyd George akceptovat funkci ‚muničního ministra‘, Asquith 

i lord Kitchener ale nadále zůstali ve svých úřadech. ‚Problém Kitchener‘ vyřešila až válka. 

Když se plavil na misi do Ruska, jeho křižník Hampshire najel na německou minu a potopil 

se. „Northcliffe poté napsal článek, kde proklamoval: ‚Osud stál nakonec na straně Britského 

impéria‘“ (Thompson, J.L., 1999, s. 101).  

Velký strach a smutek se snášel nad celou Británií, když v bitvě na Sommě roku 1916 

ztratila již přes 400 tisíc mužů a konec byl stále v nedohlednu. V této bitvě navíc padl i druhý 

syn lorda Rothermera, Vere. Ve Velké Británii se začala hromadit kritika na Asquithe a jeho 

kabinet, který nakonec 5. prosince rezignoval. Po dlouhých a komplikovaných politických 

jednáních se 7. prosince 1916 novým ministerským předsedou stal David Lloyd George. 

Asquithovi byla nabídnuta funkce ministra, kterou ale nepřijal.  
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Naopak Northcliffovi, který po ní toužil a jistě si ji i zasloužil, nabídnuta nebyla. Nově 

vzniklý kabinet byl menší než ten předchozí, měl pouze pět ministrů.  

Daily Mail plně podporoval Lloyda George a prohlašoval, že během několika dnů by 

mohl být mír. Northcliffovi nepřátelé se obávali vlivu, jaký má na Lloyda George. „10. 

prosince otiskl Weekly Dispatch Northcliffův článek ‚Fashioning the New England‘, který 

vyšel celosvětově. V tomto článku tiskový magnát hodnotil, jaký pokrok byl ve válce učiněn a 

otevřeně chválil Lloyda George za jeho odvahu, i když připustil, že občas stáli na opačné 

straně“ (Thompson, J.L., 1999, s. 120n).  

Koncem roku 1916 musel mít lord Northcliffe nejvíce důvodů ke spokojenosti od roku 

1914. Asquith nadobro odešel ze scény. Dynamický Lloyd George vedl malý válečný kabinet, 

který konečně sliboval perspektivnější vedení války. Northcliffe pociťoval, že dosáhl vrcholu 

mocenského vlivu a většina lidí ho vnímala jako politického guru Lloyda George  

 Od srpna 1914 až do dubna 1917, kdy Spojené státy vstoupily do války, se britská i 

německá propaganda snažily dostat Ameriku na svou stranu. V dubnu 1917 Lloyd George 

Northcliffa požádal, aby vedl britskou válečnou misi do Spojených států, on přijal. „Někdo 

naznačil, že ministerský předseda chtěl pouze dostat Northcliffa z Londýna. The Times a 

Daily Mail měly nařízeno, aby neotiskovaly nic špatného o Spojených státech, zatímco tam 

bude. Northcliffe řekl Lloydu Georgeovi, že opustí zemi pouze v případě, že Sutton (předseda 

Amalgamated Press), Dawson z The Times a Marlowe z Daily Mail nebudou povoláni do 

služby po dobu kdy bude pryč“ (Ferris, P., 1972, s. 202).  

Během 48 hodin byl Northcliffe připraven na cestu. Původně měl odjet na tři měsíce, 

ale nakonec zůstal pět. Když se Lloyd George stal premiérem, všichni ho vyzývali, aby využil 

Northcliffovy energie ve prospěch země. Britská válečná mise do Ameriky potřebovala ve 

svém čele někoho, kdo zná dobře tamější prostředí. ‚Northcliffova mise‘ byla úspěšná. Setkal 

se s mnoha novináři, vládním kabinetem Spojených států a prezidentem Wilsonem. 6. dubna 

1917, hlavně jako odpověď na potopení americké obchodní lodi Lusitania německou 

ponorkou, vstoupily Spojené státy do války.  

Na podzim roku 1917 se Northcliffe vrací do Londýna, kde okamžitě po příjezdu 

využívá svůj vliv k tomu, aby se spojenecká válečná rada sešla ve Versailles a dohodla se na 

následujících krocích, které by vedly ke konci války. Tento plán byl dokonce podpořen i 

prezidentem Spojených států Woodrow Wilsonem.    
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V únoru 1918 lord Northcliffe přijal funkci britského ‚ministerského ředitele propagandy 

v nepřátelských zemích‘. V říjnu 1918 Británie shazovala 167 tisíc letáků denně nad 

nepřátelskými zeměmi, aby ještě rozšířila propagandu. 11. listopadu 1918 byla podepsána 

mírová smlouva. V ten samý den lord Northcliffe rezignoval na svou funkci ve vládě. 

Rozhodl se ve volbách nepodpořit Lloyda George, který odmítl jeho seznam ministrů, kteří by 

měli být v příští vládě.  

 Když válka skončila, Northcliffův život se vracel k normálu. Věnoval se vydávání 

svých listů, které si zase získaly důvěru lidí. Tématicky se ale obsah logicky změnil. Více se 

soustřeďoval na domácí události.  

Růst nákladu novin byl po válce značný. V roce 1918 byl v Británii celkový náklad 

deníků 3,1 milionů, v roce 1926 to bylo 4,7 milionů a v roce 1939 byl náklad už 10,6 milionů 

výtisků. Ve 20. a 30. letech stoupal náklad hlavně bulvárních listů. V tomto období se pro 

denní tisk objevil nový konkurent – rádio. Rozvíjela se také filmová produkce.  

V roce 1921 se Northcliffovi prudce zhoršilo zdraví. Chytil streptokoka, dostal infekci 

krve, která způsobila poruchu srdečních chlopní a selhání ledvin. Alfred Charles William 

Harmsworth – lord Northcliffe zemřel 14.8. 1922.  
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5. Northcliffův odkaz 
 

Význam lorda Northcliffa je nutné si připomínat nejen díky jeho novinářské činnosti, ale 

hlavně kvůli jeho podílu na vzniku masového tisku. Northcliffovská revoluce, při které došlo 

ke kompletní komodifikaci a reorganizaci vydávání novin, je dnes v novinářské praxi běžně 

užívaným termínem. Pravidla, shrnutá právě pod tímto pojmem, dnes využívají téměř všechna 

periodika. Northcliffe také ukázal, jakou má masový tisk moc. Prokazatelné účinky na 

myšlení lidí dokazují například jeho články v Daily Mail během první světové války.  

 

„Northcliffe nikdy neustoupil, nikdy se nebál, nikdy nepochyboval. Věděl, že má povinnost a 

snažil se obstát. V Irsku, v Británii i kdekoliv jinde, kde byl zrovna potřeba nebo si to alespoň 

myslel, bojoval za ‚Nový svět‘“ (MacNair, W.R., 1927, s. 291).  
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6. Závěr 
 

Lord Northcliffe se narodil jako Alfred Charles William Harmsworth v Irsku do rodiny ze 

střední třídy. Jeho charakter byl od dětství formován hlavně matkou, se kterou ho pojilo velmi 

silné pouto. Své vzdělání získal v Londýně. Co rozhodlo o tom, že se stal světově známým 

novinářem? Oba rodiče si přáli, aby se stal právníkem jako jeho otec. Od dětství ho ale lákala 

novinařina, které se věnoval až do smrti. První kroky však nebyly jednoduché. Nejdříve začal 

vydávat školní časopis, se kterým záhy zaznamenal velký úspěch. Po studiích pracoval jako 

novinář na volné noze. Hodně cestoval, četl a poznával lidi. V 80. letech 19. století upoutal 

jeho pozornost časopis TitBits, který byl v tu dobu velmi populární. Harmsworth se snažil 

přijít na to, v čem tkví jeho výjimečnost. Skupoval všechna vydání a zanedlouho poté začal 

vydávat svůj vlastní časopis nazvaný Answers to Correspondents, inspirovaný právě TitBits. 

Harmsworth byl skvělý novinář a dokázal lidi přesvědčit, ale nebyl to schopný obchodník. 

Proto přizval ke spolupráci svého bratra Harolda, aby mu pomohl s finančními záležitostmi ve 

vedení časopisu, což, jak se později ukázalo, bylo velmi moudré rozhodnutí. Po velkém 

úspěchu přicházejí v rychlém sledu další týdeníky Forget-Me-Not, Home-Sweet-Home a 

Home Chat. Alfred Harmsworth se vždy hlásil ke konzervativní straně, proto roku 1894 

koupil její krachující stranický deník Evening News. Roku 1896 spolu s bratrem založili první 

masově vydávaný deník Daily Mail, který měl před válkou téměř miliónový náklad. V roce 

1903 pak Daily Mirror. Díky vzrůstající oblibě Alfredových článků v Daily Mail a Daily 

Mirror a Haroldově finančnímu umu a zkušenostem bratři Harmsworthovi notně profitovali. 

Získané peníze využili jako kapitál při koupi krachujících deníků Observer a The Times. 

Během první světové války se Alfred aktivně zapojil do britské válečné propagandy. 

Kritizoval domácí politiku a lorda Kitchenera za pasivní přístup a způsob vedení války. Když 

válka skončila, kritizoval Harmsworth i Lloyda George. Krátce na to se vzdal všech vládních 

funkcí. Věnoval se svým koníčkům a nadále vydával své listy. V roce 1922 na celkové 

selhání organismu zemřel. Po bratrově smrti v rodinném řemesle pokračoval Harold, pozdější 

lord Rothermere, který přebral plnou kontrolu nad vydáváním Daily Mail, Daily Mirror, 

Evening News a Weekly Dispatch. List The Times po Alfredově smrti koupil John Jacob 

Astor.  
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7. Summary 

 

This work was set to compile the life and professional cereer of an powerful British 

newspaper and publishing magnate Alfred Charles William Harmsworth later Lord 

Northcliffe. The world-famous journalist was born July 15, 1865 at Chapelizod near Dublin, 

Ireland. He was educated in London. Harmsworth started his career in a school magazine 

called Henley House Magazine. After leaving school he found work with Youth, an illustrated 

magazine for boys. In 1886 he was employed by Edward Iliffe to edit his magazine The 

Bicycling News. In 1888 he and his brother joined to publish magazine called Answers to 

Correspondents, which was a great success and within four years he was selling over a 

million copies a week. In 1894 he purchased Evening News, which was nearly bankrupt at 

that time. In 1896 brothers established a new paper called Daily Mail and in 1903 Daily 

Mirror. In 1908 they purchased The Times. During the early stages of the First World War, 

Northcliffe criticized government and Lord Kitchener. In February, 1918, Lord Northcliffe 

accepted the position of Director of Propaganda in Enemy Countries. In 1921 Northcliffe’s 

health deteriorated rapidly. Alfred Harmsworth, Lord Northcliffe, died in August, 1922.    
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         vynálezů 19. století majících vliv na rozvoj médií 
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IX. 



 Důležité mezníky britských medií na přelomu 19. a 20. století 

 

1851 – v Londýně založena tisková agentura Reuters 

1855 – zrušení novinového kolku 

1855 – vznik Daily Telegraph 

1863 – první šestákový večerník Echo 

1881 – vznik TitBits 

1896 – vznik Daily Mail 

1900 – vznik Daily Express 

1903 – vznik Daily Mirror 

1908 – Northcliffe kupuje The Times 

 

 

Přehled technických vynálezů 19. století majících vliv na rozvoj médií 

 

1846 – Richard  Hoe zkonstruoval první tiskařskou rotačku 

1847 – Werner Siemens vynalezl ručičkový telegraf 

1850 – M.H. Jacobi a D. Hughes sestrojili nezávisle na sobě dálnopis 

1868 – Jakub Husník vynalezl světlotisk 

1873 – C. Glidden zdokonalil psací stroj 

1876 – Graham Bell sestrojil telefonní přístroj 

1877 – Thomas Alva Edison sestrojil válečkový fonograf a rozmnožovací stroj 

1879 – Thomas Alva Edison vynalézá žárovku a uhlíkovou lampu 

1884 – Ottmar Mergenthaler vynalezl první sázecí řádkový linotyp 

1887 – Emile Berliner vynalezl gramofon 

1890 – Karel Klíč vynalezl hlubotisk 

1896 – Guglielmo Marchese Marconi vynalezl bezdrátový telegraf 

1891 – Gabriel Lippmann vynalezl barevnou fotografii 

 

 

  

 

 

X. 



Lord Northcliffe v datech 

 

15. července 1865 – narozen v Chapelizodu v Irsku 

1876 – studoval ve Stamfordu v Lincolnshire 

1878 – začal vydávat Henley House Magazine 

1880 – přišel do redakce Hampstead and Highgate Express a nabídl jim své služby 

1882 – stal se šéfredaktorem časopisu Youth  

1886 – stal se šéfredaktorem časopisu The Bicycling News 

1888 – začal vydávat týdeník Answers to Correspondents 

1891 – založil týdeníky Forget-Me-Not, Home-Sweet-Home a Home Chat 

říjen 1894 – koupil krachující Evening News 

4. května 1896 – začal vydávat Daily Mail 

1903 – koupil Weekly Dispatch 

říjen 1903 – založil Daily Mirror 

1905 – byl povýšen do šlechtického rodu 

1905 – koupil krachující Observer 

1908 – koupil krachující The Times 

1914 – prodal Daily Mirror bratrovi Haroldovi 

1914-1918 – byl hlavním organizátorem britské válečné propagandy 

duben 1917 – odjel na válečnou misi do spojených států 

únor 1918 – byl jmenován britským ‚ministerským ředitelem propagandy‘ 

listopad 1918 – rezignoval na všechny své vládní funkce 

14. srpna 1922 – zemřel  
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