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Anotace
Bakalářská práce „Mediální analýza týdeníku Hospodářská politika ve 30. letech 20.
století“ se zabývá vznikem a vývojem, obsahovou i formální stránkou ekonomického
periodika Hospodářská politika ve 30. letech 20. století.
Jednotlivé kapitoly pojednávají o vzniku periodika a jeho zařazení do mediálního a
historického kontextu doby, ve které vycházel, významně poznamenané hospodářskou
krizí. Dále o jeho obecné charakteristice či struktuře, vymezení čtenářů.

Nemalý

prostor je věnován téţ význačným přispěvovatelům, autorům článků, mezi nimiţ byli
mimo jiné ekonomičtí odborníci své doby, či často diskutovaným tématům, která
odráţela především problémy československého hospodářství 30. let.
Samostatnou kapitolou jsou ostatní ekonomická periodika té doby či periodika, která se
o ekonomická témata zajímala a význam Hospodářské politiky mezi nimi, její
odlišnosti.

Annotation
Diploma thesis „Media analysis of the Economic policy magazine in the thirties of the
20th century“ deals with the formation and development, aspects of content and formal
aspects of the Economic policy magazine in the thirties of the 20th century.
Individual chapters are devoted to the history of the magazine, considering the
circumstances of media and historical context of the thirties, affected by economic
crisis. Furthermore, they are devoted to his general characterization or structure,
definition of readers. The important part concerns about contributors, authors of articles,
among whom were economic specialist of that epoch, or about often discussed topics
which reflected mostly the problems of Czechoslovak economy in the thirties.

Attention is also paid to others economic magazines and newspapers of that time or to
that magazines or newspapers, which were interested in economic topics, and the
importance of Economic policy magazine among them.
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Úvod
Téma této bakalářské práce jsem si vybrala na základě svého zájmu o
ekonomickou

problematiku,

neboť

jsem

zároveň

studentkou

vysoké

školy

ekonomického směru. Týdeník Hospodářská politika tak pro mě znamená zajímavé
proniknutí do ekonomického tisku meziválečného období, především do třicátých let
minulého století, která v sobě skýtají následky hospodářské krize a tím i spoustu témat a
problémů k zamyšlení, k diskusím, k řešení. Hospodářská politika, vycházející mezi léty
1926-1939, svým čtenářům přinášela velmi podrobné zpravodajství o sociálněekonomicko-politickém dění nejen v naší zemi, ale téţ u našich sousedů. Výjimečně se
zmiňovala o zemích vzdálenějších. V Československu v období první republiky
(zejména v její druhé polovině) vycházely stovky aţ tisíce titulů. Jen malé mnoţství
ovšem zajímala problematika hospodářství, ekonomiky v takové míře a rozsahu, jako
tomu bylo u Hospodářské politiky. Má bakalářská práce by tak měla přinést ucelený
obraz tohoto periodika. Věnovat se budu jejímu vzniku a vývoji, tématům, autorům,
struktuře a formě, čtenářům, to vše v kontextu dobové problematiky. Pokusím se téţ
najít její místo a význam mezi ekonomickými periodiky té doby či periodiky, která
ekonomická témata rovněţ zajímala. Tím nejpodstatnějším východiskem tak pro mne
bude samotná Hospodářská politika a její tištěná podoba.
Původní název práce jsem musela mírně upravit na „Mediální analýza týdeníku
Hospodářská politika ve 30. letech 20. století“ (v původním názvu byl místo týdeníku
uveden čtrnáctideník), neboť u mě došlo k desinformaci. Na práci jako takovou to
ovšem nemá ţádný vliv. Zcela jsem ovšem musela vypustit kapitolu „Proměna
periodika ve 30. letech“, neboť proměna v tomto období není pro Hospodářskou
politiku nijak zásadním či významným momentem v jejím působení.
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1.

Technika při zpracování

1.1.

Popis výběrového souboru

Týdeník Hospodářská politika vycházel ve dvacátých a třicátých letech
minulého století, přesněji v letech 1926-1939. K analýze tohoto periodika mi poslouţí
jednotlivá čísla, vycházející ve třicátých letech (tedy od roku 1930 aţ do posledního
čísla vydání v roce 1939). Zúţení na vybrané období jsem provedla především z důvodu
zajímavosti nabízených témat, neboť právě v tomto období se projevovaly následky
hospodářské krize a i proto je snazší konkrétní probíraná hlavní témata v daném období
definovat (čemuţ bych se ráda věnovala v jedné z částí mé práce). Toto období v sobě
neslo mnoţství otázek a témat k zamyšlení, k diskusi, k řešení, přičemţ témata z oblasti
hospodářské byla stále více v popředí. Dvacátá léta jsem nicméně neopomenula zcela,
zajímal mě především vznik Hospodářské politiky a s ním spojený první ročník a jeho
zařazení do historického (i mediálně-historického) kontextu.

1.2.

Použitá metodika práce

Jako metodika mi v mém výzkumu poslouţí kvantitativní obsahová analýza.
„Tento postup vychází ze sociálněvědních metod měření a kvantifikace a při jeho použití
se

mediované

obsahy

zkoumají

s ohledem

na

několik

vybraných

znaků.

Charakteristickým rysem této metody je vysoká míra strukturovanosti a s tím je spojen i
vysoký stupeň ověřitelnosti.“1

______________________________________________________________________
1

SCHULZ, W., HAGEN, L., SCHERER, H., REIFOVÁ, I., KONČELÍK, J.: Analýza obsahu mediálních
sdělení. Praha: Karolinum, 2004, str. 29.
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Tato metoda téţ umoţňuje zpracovat velké mnoţství textů, výsledky tohoto zpracování
můţeme statisticky zanalyzovat.2 Má studie by tak měla být objektivní, bez vnášení
vlastních úsudků a subjektivní interpretace. Mělo by se jednat o komplexní pohled na
dané periodikum tak trochu z jiné strany, neţ na něj nahlíţí běţný čtenář. Obsahová
analýza „dovoluje dosti přesně popsat zkoumaný materiál, vymezit proporce mezi jeho
jednotlivými aspekty, zpochybnit rychlé a falešné soudy a dovést pozorovatele k úvahám
o věcech, které mu vůbec nepřišly na mysl, dokud neviděl výsledky před sebou na
papíře...“3 Umoţňuje téţ „získat představu o poměrných kvantitativních vztazích ve
skupině sledovaných jevů“4 (např. zjistit, co ve skupině témat daného periodika
převaţuje). Přestoţe se jedná především o popis konkrétního obsahu, důleţitou součástí
je téţ odvozování souvislostí (ze smyslových vjemů, mezi aspekty mediálního obsahu).5
Týdeník Hospodářská politika tak pro mě bude primárním zdrojem informací.
Z něj budu vycházet a vyvozovat závěry své analýzy. K zařazení do kontextu doby mi
poslouţí další odborná literatura, která tak bude nezbytným pomocníkem k vysvětlení a
charakterizování mnohých souvislostí.

______________________________________________________________________
2

SCHULZ, W., HAGEN, L., SCHERER, H., REIFOVÁ, I., KONČELÍK, J.: Analýza obsahu mediálních
sdělení. Praha: Karolinum, 2004, str. 30.
3

BURTON, G., JIRÁK, J.: Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2003, str. 42.

4

JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Masová média. Praha: Portál, 2009, str. 283.

5

JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Masová média. Praha: Portál, 2009, str. 283.
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2. Historické souvislosti
2.1. Období 2. poloviny 20. let 20. století v Československu
Vznik týdeníku Hospodářská politika se datuje do období, kdy se kapitalistické
země po válce vracely k systému trţní ekonomiky (namísto řízeného hospodářství u
některých z nich). Hospodářský cyklus dosáhl v první polovině meziválečného období
konjunkturní fáze, tedy vzestupu (jednalo se především o období v letech 1924-1929),
ve které zejména výroba byla na vysoké úrovni a dokonce překročila nejvyšší
předválečnou úroveň z roku 1913. Krize počátku 20. let ovšem Československo zasáhla.
Takováto hospodářská krize se vyznačovala mnoha rysy: relativní nadvýrobou,
poklesem průmyslové výroby, investiční činností v domácím i zahraničním obchodě,
poklesem nominálních mezd6 a růstem nezaměstnanosti, coţ vedlo mimo jiné
k odchodu některých obyvatel do zahraničí.7 Konjunktura se naopak vyznačovala
především významným růstem průmyslové výroby, růstem zaměstnanosti, nominálních
mezd i obchodu, stabilizací cen a kurzu koruny, růstem ţivotní úrovně. I přesto byla
nezaměstnanost stále velkým problémem.8
V říjnu roku 1925 proběhla konference v Locarnu, na níţ se schválil pakt
potvrzující Versailleskou mírovou smlouvou stanovené německé hranice s Francií a
Belgií, ovšem nikoli hranice východní s Polskem a Československem. Československá
zahraniční politika se snaţila o dobré vztahy nejen se svými sousedy, ale téţ se státy
Malé dohody. K rozšíření obchodu mezi státy Malé dohody ovšem nepřispívaly

______________________________________________________________________
6

Důsledkem byla nebývalá vlna stávek zasahující velké mnoţství oborů a profesí. PRŮCHA, V. a kol.:
Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. díl. Období 1918-1945. Brno: Doplněk,
2004, str. 232.
7

V roce 1923 bylo více neţ 440 tisíc nezaměstnaných. PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny
Československa 1918-1992. I. díl. Období 1918-1945. Brno: Doplněk, 2004, str. 232.
8

PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. díl. Období 19181945. Brno: Doplněk, 2004, str. 112.

6

Bakalářská práce

jednostranné akce, jako bylo například zavedení agrárních cel v Československu.9 Ve
20. letech se nicméně vztahy se sousedními státy zlepšily.10 Zásadní vnitropolitické
problémy řešila tzv. „Pětka“ (tedy neformální uskupení sloţené z šéfů velkých
politických stran první republiky, v čele s Antonínem Švehlou).
V polovině 20. let se v Československu konaly parlamentní volby, z nichţ jako
vítězové vyšli agrárníci a komunisté, coţ mělo za následek zánik „Pětky“. Rok 1926 byl
protknut dusnou atmosférou, na níţ svůj podíl měla i aktivizace českých a německých
fašistů či spory mezi některými předními politiky. Objevovaly se obavy o ohroţení
demokracie. Osud stále řídila (od října 1926) vláda „Panské koalice“. Lidová strana
v roce 1926 prosadila zavedení pevných agrárních cel a vyšších (státem placených)
kněţských platů, čímţ došlo k definitivnímu odloučení církve od státu. Ve stejném roce
byla zřízena Národní banka československá, o rok později došlo k reformě přímých
daní. V 2. polovině 20. let se Československý stát vyznačoval především deflační
měnovou

politikou,

uskutečňováním

pozemkové

reformy,

omezením

podpor

v nezaměstnanosti.
Z neekonomických opatření došlo například ke zpřísnění cenzury tisku (viz
dále).11 Od roku 1926 se téţ rychle šířil rozhlas. Pravidelné vysílání začalo jiţ o tři roky
dříve, rozhlasová studia ale nadále přibývala. Ve dvacátých letech se objevovaly nové
směry v reklamě, které začali více vyuţívat nejen podnikatelé a umělecké kruhy, ale téţ
politici a státní instituce. Rozšířenou se stávala soukromá reklama mnohých výrobků,
sluţeb, umělců a uměleckých akcí. Proti dezinformaci zákazníků prostřednictvím
reklamy bojovaly státní orgány formou zákonů o nekalé soutěţi z roku 1927.12

______________________________________________________________________
9

Konkrétně zavedením vysokých dovozních cel u obilí a mouky.

10

PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. díl. Období 19181945. Brno: Doplněk, 2004, str. 116-117.
11

PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. díl. Období 19181945. Brno: Doplněk, 2004, str. 119-121.
12

PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. díl. Období 19181945. Brno: Doplněk, 2004, str. 172-175.
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Antonín Švehla jako předseda vlády prosadil v roce 1926 jazyková nařízení,
která měla vliv na celý další vývoj v ČSR. Kromě sociálních demokratů, kteří tato
nařízení odmítli podepsat, přišli s námitkami téţ němečtí poslanci, pro něţ bylo
mnoţství nařízení nepřijatelných. Opatření byla rozdělena na dvě základní sféry: na
úřední řeč vnější, která slouţila k dorozumívání občana s úřadem, a na úřední řeč
vnitřní, slouţící k dorozumívání mezi úřady různých instancí.13 Jednalo se o velmi
sloţitý předpis. Jejich hlavním cílem bylo vnést do vztahů mezi národy v českých
zemích jasná pravidla,14 přičemţ zvýhodňován byl jazyk „československý“, který se stal
jazykem státním. Měl platit všude, zatímco jazyky menšin se mohly pouţívat jen v těch
soudních okresech, kde menšina tvořila alespoň pětinu obyvatel.15

2.2. Tisk 2. poloviny 20. let 20. století v Československu

Vznik týdeníku Hospodářská politika se datuje do období, kdy tisk měl nad
ostatními hromadnými sdělovacími prostředky převahu, a tedy měl i daleko větší moc
působit na veřejné mínění. Většina novin i časopisů patřila politickým stranám,16
neexistovalo tedy mnoho periodik, která by byla nezávislá.17 Příkladem nezávislého

______________________________________________________________________
13

KÁRNÍK, Z.: České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá éra
republiky (1918-1929). Praha: Libri, 2000, str. 382-383.
14

KÁRNÍK, Z.: České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá éra
republiky (1918-1929). Praha: Libri, 2000, str. 385.
15

KŘEN, J.: Dvě století střední Evropy. Praha:Agro, 2005, str. 407.

16

Politické strany ovšem dle zákona nebyly povaţovány za právnickou osobu, nemohly tak být ani
vlastníky movitého majetku a uzavírat právně závazná jednání. To byl důvod, proč nemohly být
vydavatelem časopisů a novin. Tím se mohla stát jen společnost zapsaná v obchodním rejstříku (ať uţ
jako fyzická či právnická osoba). BERÁNKOVÁ, M., KŘIVÁNKOVÁ, A., RUTTKAY, F.: Dějiny
československé žurnalistiky. 3. díl. Český a slovenský tisk v letech 1918-1944. Praha: Novinář, 1988, str.
54.
17

Mezi nejvýznamnější nezávislé deníky patřily Lidové noviny, Tribuna, Národní politika či Národní
osvobození. BERÁNKOVÁ, M., KŘIVÁNKOVÁ, A., RUTTKAY, F.: Dějiny československé
žurnalistiky. 3. díl. Český a slovenský tisk v letech 1918-1944. Praha: Novinář, 1988, str. 54.
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periodika budiţ právě Hospodářská politika, jejíţ první číslo vyšlo 3. prosince 1926.
V té době například v Praze vycházelo přes 1400 novin a časopisů,18 v ČSR na začátku
roku 1925 vycházelo na 2800 periodických publikací. Ve 30. letech vycházelo dokonce
téměř 4000 titulů, můţeme tak hovořit o nadprodukci novin a časopisů v těchto letech,
mezi kterými převaţoval tisk politický nad zpravodajským.19 O čtenáře byl tak sváděn
nelítostný boj jak mezi politickými stranami, tak mezi tiskovými koncerny, k němuţ
přispěla i komercionalizace tisku. Večerní vydání novin se prodávala dokonce pod
cenou.20
Od května roku 1924 platila v Československu tisková novela, jejímţ hlavním
posláním bylo znemoţnit kritiku v tisku. Za křivé obvinění, uráţky a utrhání na cti nesl
odpovědnost ten, kdo zprávu napsal nebo ji objednal, kdo nařídil její uveřejnění či ten,
kdo podal informace, jeţ byly jejím obsahem. Tento zákon byl mířen zejména proti
odpovědným redaktorům, kteří měli téţ povinnost hned v dalším čísle po případném
odsouzení uveřejnit jednak rozsudek a jednak tiskovou zprávu. Byl na ně vyvíjen nátlak,
aby porušovali tiskové redakční tajemství a prozrazovali své informátory.21

2.2.1. Tisková a cenzurní praxe
„Nedemokratické režimy vnímají média jako jeden z podstatných prostředků,
s jejichž pomocí mohou naplňovat vlastní cíle, a současně jako jeden z klíčových
rizikových faktorů, který může režim ohrozit.“22
______________________________________________________________________
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BERÁNKOVÁ, M., KŘIVÁNKOVÁ, A., RUTTKAY, F.: Dějiny československé žurnalistiky. 3. díl.
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Český a slovenský tisk v letech 1918-1944. Praha: Novinář, 1988, str. 57.
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BERÁNKOVÁ, M., KŘIVÁNKOVÁ, A., RUTTKAY, F.: Dějiny československé žurnalistiky. 3. díl.
Český a slovenský tisk v letech 1918-1944. Praha: Novinář, 1988, str. 76-77.
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Jiţ

během

první

světové

války

podléhal

tisk

výrazné

kontrole.

V Československu platilo na padesát tiskových zákonů a nařízení, třetina z nich
pocházela ještě z Rakouska-Uherska.23 Vznik samostatného Československa s sebou
přinesl svobodu tisku a zákaz cenzury.24 To ovšem netrvalo dlouho. Mezi významnější
zákon, zabývající se problematikou tisku, patřila ústavní listina z roku 1920. Dle této
listiny měl tisk teoretickou svobodu, nicméně v praxi byla jeho činnost omezována
dalšími opatřeními. Následovala řada novelizací starých zákonů či vydávání nových.
Otevření prostoru cenzuře přinesl Zákon na ochranu republiky (1923), malá tisková
novela (1924) a tiskový zákon (1933).25 Poslední jmenovaný tiskový zákon například
komplikoval moţnosti kolportáţe, dopravy zahraničních časopisů, šíření letáků. Většina
těchto opatření směřovala proti komunistickému tisku (jak politické tak osvětové
povahy) a proti projevům německého nacionalismu u nás vedeným tiskem.26

2.2.2. Nezávislý tisk a ostatní sloţky tisku

Závislost tisku na politických stranách u mnohých vzbuzovala nevoli, nicméně odpoutat
se od nich bylo velmi obtíţné, a proto téţ málokdy úspěšné. Ve dvacátých letech ovšem
působily čtyři deníky, kterým se to podařilo. Byly nezávislými (či nestranickými), to
znamená, ţe nebyly vydávány politickými stranami. I přesto u nich můţeme politické
zaměření rozpoznat, všechny stranily určitým politickým zásadám, které pak tlumočily.
„List tzv. nestranický je prakticky nemožný. Musely by ho dělat stroje...Skutečným
informátorem a zpravodajem je takový list, který své tendence neskrývá, který s ní
naopak své čtenáře seznamuje. Noviny, které o sobě tvrdí, že jsou netendenční,
______________________________________________________________________
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BERÁNKOVÁ, M., MALEC, K.: Dějiny české žurnalistiky do roku 1945. Praha:Státní pedagogické
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JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Masová média. Praha: Portál, 2009, str. 368.
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nakladatelství, 1980, str. 43.
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nestranné atd., hrají se svým čtenářem vlastně nepoctivou hru, zakrývajíce před ním
zorný úhel, pod kterým pozorují svět.“27
Mezi ně patří jeden z nejstarších českých deníků (1883) Národní politika, kterou
charakterizovalo objektivní zpravodajství, obsáhlá inzertní rubrika, ale téţ snaha
nevstupovat do záleţitostí a sporů, které se objevovaly mezi politickými stranami. I
přesto se za její nestranickostí skrývaly sympatie ke konzervativním směrům. Dalším
deníkem bylo Národní osvobození (od roku 1924 Československá samostatnost), jehoţ
politické sympatie byly na straně Hradu. V roce 1919 byla zaloţena Tribuna s cílem mít
v Československu nezávislé noviny s všestranným zpravodajstvím. Pokus se ovšem
nezdařil a ještě ve 20. letech zanikla. Nejvýznamnějším nestranným deníkem byly
Lidové noviny (zaloţené v roce 1892), které prosluly díky svému nezávislému
zpravodajství, vysokou kulturní úrovní, ale i tím, ţe kromě redakce v Brně byla zřízena
redakce praţská, jejíţ pozice se zejména v meziválečném období stala pro noviny
profilující. Své příspěvky tu publikovali bratři Čapkové, Ferdinand Peroutka, Rudolf
Těsnohlídek, Leoš Janáček, Karel Engliš a mnozí další.28
Kromě nezávislých deníků vycházely také různé ţurnály, týdeníky a
čtrnáctideníky, jejichţ zaměření bylo mnohem různorodější neţ u denního tisku,
nejčastěji však celospolečenské a kulturně politické. Ve velkém mnoţství případů byli
představiteli různých politických názorových přesvědčení. Vycházely tak ilustrované
týdeníky (Obrazový týdeník Český svět, Pražský ilustrovaný zpravodaj, Hvězda, Ahoj na
neděli aj.), časopisy pro mládeţ (Srdíčko, Punťa, Mladý čtenář, Mladý svět), mezi
kulturně politickými je třeba zmínit intelektuální Červen, prokomunistický Var,
teoretickým orgánem KSČ měla být Komunistická revue, nebylo pro ni však uţ místo.
Z dříve nestranické Tvorby se později díky Juliu Fučíkovi stal list komunistický.
Rozmach a Akord byly z druhé strany politického spektra, na teoretický časopis sociálně
demokratický Akademie navázala Dělnická osvěta. Významné postavení mezi těmito
______________________________________________________________________
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časopisy měla Přítomnost Ferdinanda Peroutky, který se dokázal obklopit odborníky a
publicisty zvučných jmen: Josef a Karel Čapkové, Alfréd Fuchs, Hubert Ripka,
František Götz a další.29
Ekonomická periodika na rozdíl od ostatních zmíněných titulů takovou publicitu
neměla, měla ovšem na trhu své místo a význam pro mnohé ekonomické odborníky,
politicky-ekonomické činitele či jen zájemce o národohospodářské dění. Dále je těmto
periodikům věnována jedna z následujících kapitol.

2.3. Historie týdeníku Hospodářská politika

Týdeník Hospodářská politika vyšel poprvé 3. prosince 1926 a svou činnost
ukončil 1.dubna 1939, symbolicky třináctým číslem třináctého ročníku. Vycházel tak
bezmála třináct let a v průběhu celé své činnosti si kladl za cíl zejména nezávislost,
nestranickost, objektivitu a informování o hospodářských otázkách nejen u nás, ale téţ
za hranicemi. Nikdy tedy tento list nepatřil ţádné politické straně. Po ukončení jeho
činnosti na konci třicátých let se jiţ nepodařilo vydávání obnovit. Není divu. Po tom, co
se odehrálo na podzim roku 1938 v Mnichově, byly mnohé listy zastaveny.
Hospodářská politika to ve svém prvním čísle roku 1939 (netušíc, ale moţná
předpokládajíc, ţe i ji to postihne) komentuje takto: „Hluboké proměny, jimiž prošel náš
veřejný život od loňského podzimu, nemohly zůstati bez pronikavých účinků na složení
tisku. Není proto divu, že od 1.ledna letošního roku již nevychází řada listů, které
v minulých letech a desetiletích patřily k pravidelným složkám pražského časopiseckého
světa. Jsou mezi nimi i listy, jež vycházely více než 200 let jako Pražské noviny, nebo
více než 100 let jako Bohemie. Vedle toho již také nevychází „Prager Presse“ a řada
týdeníků a pondělníků jako Prager Mittag, Demokratický střed apod. Dřívější
sociálnědemokratický deník Právo lidu také nevychází, zato vychází nový list Národní
práce. (...) Po likvidaci starých politických stran a provedeném jejich sloučení nastal
______________________________________________________________________
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tedy slučovací a likvidační proces v tisku a zdá se, že bude musiti ještě dále v některých
směrech pokračovati, mají-li také tiskové poměry se plně přizpůsobiti novým poměrům
politickým.“30
Blíţe se o tomto období zmíním v následující kapitole.

2.3.1. Zásadní okamţiky působení Hospodářské politiky ve 30. letech
Konec dvacátých let byl předvečerem krize. Nejdříve (jiţ v roce 1928) bylo
nutné se vypořádat s krizí agrární, která postihla zemědělskou výrobu doprovázenou
výrazným poklesem cen zemědělských produktů. O rok později, na podzim 1929, přišla
světová hospodářská krize, která postihla nejprve zejména spotřební průmysl.31 To vše
mělo dopad na témata počátku let třicátých. Hospodářská politika proto měla pro rok
1931 (kdy se výrazněji, a trochu opoţděně, začaly projevovat důsledky světové krize)
následující cíle: „ Úkolů přibývá. A je proto také funkcí nestranného hospodářského
tisku, aby veřejné mínění i političtí činitelé byli správně orientováni o hospodářských
problémech a včas připraveni na jejich správné národohospodářské řešení. Právě
v době krise, kdy úkolů přibývá, je zapotřebí stmelení všech duševních i hmotných sil,
aby budoucnost také o naší generaci mohla pronésti úsudek, že s rostoucími úkoly rostly
také jejich síly.“32
Krize přinášela spoustu témat, a právě Hospodářská politika mohla v těchto
letech ukázat svou sílu objektivního úsudku a schopnost analyzovat současnou,
především národohospodářskou, situaci. Zejména v tomto období mohla všem lidem
slouţit jako zdroj pravdivých informací, očištěných od pomluv a nepodloţených
skutečností. Zde mohli lidé najít odpovědi na otázky o skutečném stavu věcí, podaných
odbornější, ale srozumitelnou formou.
______________________________________________________________________
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I přes poměrně sloţitou situaci let třicátých, doprovázenou vzestupem
nacistického hnutí v Německu, stále se zvyšujícím ohroţením Československa,
komplikující se situací mezinárodních vztahů v Evropě a dalšími událostmi,
Hospodářská politika si stále drţela svou pozici na trhu. Nenastaly v ní ţádné výrazné
změny ať uţ po obsahové stránce či po stránce vydavatelů a autorů příspěvků. Po celou
její existenci se jednalo o list, který nenáleţel ţádné politické straně.
Působení Hospodářské politiky ukončil rok 1939, respektive následky
Mnichovské dohody v roce 1938. Podzim roku 1938 způsobil výrazné změny
v politickém, ekonomickém, kulturním i společenském ţivotě Československa,
poznamenal téţ strukturu československého tisku a její novinářský stav. V období
pomnichovské republiky zaniklo velké mnoţství titulů, jejich počet se ze 4000 sníţil na
necelou polovinu na konci roku 1938. Československo ztratilo rozsáhlá území
v pohraničí,

kde

byla

periodika

početně

významně

zastoupena,

zejména

německojazyčné listy.33 Odstoupení zabraných území téţ znamenalo zhoršení
materiálně technických podmínek pro vydávání tisku (byly zde surovinové i výrobní
základny polygrafického průmyslu).34 První zákazy postihly listy, které byly spojovány
s komunistickou stranou.
V období druhé republiky začal téţ probíhat proces postupné centralizace tisku,
který se vyznačoval snahou o získání kontroly nad zveřejňovanými obsahy, ale i
sjednocením novinářských organizací.35 Došlo k proměně politického systému a tiskové
a cenzurní praxe. Na podzim, 26. září roku 1938, byla při ministerstvu vnitra ustavena
Ústřední cenzurní komise. Tato komise měla cenzuru řídit, usměrňovat, vyuţívat a
kontrolovat. To však plnila jen několik dní, neboť po setkání v Mnichově 29. září
musela přijmout mnichovský diktát. Od prosince 1938 měl dohled nad tiskem tiskový
odbor předsednictva ministerské rady (TO PMR). Posledního únorového dne roku 1939
______________________________________________________________________
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Ústřední cenzurní komise zanikla, cenzuru ovšem nadále vykonávali úředníci tzv.
Tiskové dozorčí sluţby, zřízené při TO PMR, kteří tiskovou dozorčí sluţbu vykonávali
přímo v redakcích a řídili se pokyny TO PMR. Kdyţ v polovině března začala okupace,
není divu, ţe to velmi významně ovlivnilo téţ tisk. Noviny uţ nemohly psát, co chtěly.
Byla zakázána kritika vládních činitelů, nebylo moţné se odchylovat od
zahraničních směrnic státu. V rámci „předběţné preventivní cenzury“ muselo dojít
k předloţení a schválení povinného výtisku nadřízeným úřadem, aţ poté mohlo dojít
k jeho rozšiřování.36 A právě v tomto ovzduší Hospodářská politika 1.4.1939 zanikla.
Zřejmě byla jedním z mnoha periodik, která se odmítala podřizovat nacistické tiskové
diktatuře.

______________________________________________________________________
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3. Charakteristika
3.1. Vydavatel a obecná charakteristika periodika

Hospodářská politika byla odborným časopisem, týdeníkem, který se zajímal o
hospodářská, politická a sociální témata. Prvotní zájem byl národohospodářský,
nicméně objevovala se téţ témata, týkající se našich sousedů, která byla dopisována
zahraničními zpravodaji. Z počátku svého působení vycházela Hospodářská politika
kaţdý pátek, později pak kaţdou sobotu v časopiseckém formátu (o něco menším, neţ
je A4). Rozsah jednoho čísla se pohyboval okolo 30 stran (počet stran nebyl pevně
stanoven) a jeho cena se po celou dobu vydávání Hospodářské politiky nezměnila, stálo
2,50 Kč (roční předplatné v Československu činilo 120 Kč, v cizině 180 Kč).
Vydával ji Dr. Antonín Basch, Dr. František Fousek a Dr. Vladimír Ibl,
s redakčním kruhem ji řídil Karel Benda. Dr. František Fousek u jejího vydávání
vydrţel celých třináct let, ve třicátých letech pak za asistence M.Bittermana. Od ledna
1939 aţ do ukončení činnosti (tedy pouhé tři měsíce) pak v jejím vedení stál J.
Kratochvíl. Redakce a administrace sídlila na Praze II., Vodičkova ul. 41. Tisk měla na
starosti knihtiskárna Orbis.
V úvodním čísle třicátých let se čtenáři mohli dočíst o cílech a vizi tohoto
periodika pro následující ročník. Myslím si, ţe tato slova téţ shrnují i jeho vizi
všeobecnou. „ V záplavě stranických orgánů a jednostranných úsudků, jimiž komentují
hospodářské události listy, zastupující názor buď politických stran nebo určitých
zájmových vrstev, je důležitou potřebou veřejnosti, aby čtenář měl možnost orientovati
se nestranným a pravdivým způsobem ve složité směsici hospodářských jevů, které tak
úzce souvisí s životní mírou každého jednotlivce.(…) Objektivní diskuse o těchto
otázkách a snaha, aby byly co nejdůkladněji osvětleny hlavní kořeny našich
hospodářských bolestí, zůstane i nadále v programové linii listu.“ Hospodářská politika
se tak snaţila i nadále „pomáhat i spolupůsobit při praktickém řešení tíživých
hospodářských otázek, přičemž hlavní směrnicí zůstane zájem národohospodářský, jenž
bohužel působením řady činitelů bývá často zakrýván. Ať již příčinou tohoto zakrývání
16

Bakalářská práce
jsou neznalost hospodářských věcí u politiků, nebo také demagogie, anebo úzkoprsé a
sobecké stanovisko jednotlivých zájemců, anebo nepřiléhavost předválečných doktrin
pro dnešní hospodářskou situaci, nebo hospodářská nevědomost a ztrnulá praxe
některých úřadů, vždy jde o vážná nebezpečí, proti nimž bude nutno i nadále se
postaviti.“37

3.2. Struktura periodika a grafická podoba
Týdeník Hospodářská politika si i v průběhu několika let udrţuje strukturu, která
je poměrně stálá a výrazně se nemění. Mezi hlavní rubriky patří Otázky týdne38, v nichţ
se dovídáme o základních ekonomických událostech uplynulého týdne (ale nejen těch).
Mají formu krátkých, několik řádků dlouhých odstavců, v nichţ jsou shrnuty základní
informace. Jako příklad témat, o kterých se zde mluví, můţeme uvést Katastrofa
československého automobilového průmyslu, Zvýšení hornických mezd na Mostecku,
Debata o rozpočtu obce pražské, Krátkodobé úvěry u nás, Textilní bursa v Praze a
mnohé jiné.39
Další rubrikou jsou Stati a úvahy, které nás do konkrétní problematiky blíţe
zasvěcují. Jejich rozsah se nejčastěji pohybuje od jedné do dvou stran periodika, záleţí
na obsáhlosti a důleţitosti tématu, ale i na pisateli, co nám chce sdělit (v šestnáctém
čísle z roku 1930 se tak dočteme mj. o Francii a světové hospodářské krizi, o cenovém
regionalismu či o mezinárodním obchodu s koţenou obuví). Tyto Stati a úvahy jsou
z převáţné většiny psané jazykem českým, ale pokud autor mluví slovenským jazykem,
můţeme narazit i na ty, které jsou psané slovensky.
Třetí část Trhy a informace v sobě zahrnuje sekce nazvané Trhy, Daňová hlídka,
Nové publikace, Obchodní sdělení, Valné hromady, Dopisy redakci. Obvykle se
v jednom čísle nevyskytují všechny najednou, některé je věnováno více pozornosti, jiné
______________________________________________________________________
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Hospodářská politika, 1930, roč. IV., č.1, str.1.

38

Ve dvacátých a třicátých letech Otázky týdne „otvíraly“ Hospodářskou politiku, vyskytovaly se na
prvních stranách. Pouze v prvním roce, na počátku vydávání periodika (přesněji do 28. čísla) se před nimi
ještě vyskytovaly informace Z trhu peněz a cenných papírů. Obvykle jich bylo v jednom čísle okolo
patnácti.
39

Tyto konkrétní otázky se objevily v prvním čísle Hospodářské politiky, vydaném v roce 1930.
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méně. Trhy nám přinášejí informace o stavu na peněţních trzích domácích i
zahraničních, zahraničním trhu cenných papírů, ale i o trhu kovů, cukru, Praţské burze
cenných papírů. V Daňové hlídce si můţeme přečíst o reálných případech z daňové
problematiky a o jejich případném řešení, Nové publikace nás zase formou krátké
anotace upozorňují na nově vydané (ekonomické) tituly. Sekce Obchodní sdělení je
poměrně různorodá, získáváme zde nejrůznější informace (přesídlení firmy, schůze
společností, nové akcie ţivnostenské banky, rozeslání katalogu určité firmy a další). O
zasedání valných hromad různých podniků a společností se dovíme ze sekce Valné
hromady. Čtenáři v Dopisech redakci nereagují pouze na články, které se v periodiku
objevily, ale téţ sami přináší informace o různých událostech, například o konání
veletrhů. V začátcích Hospodářské politiky se vyskytovaly téţ sekce Přehled novin a
revuí (našli jsme zde odkazy na ekonomické články v různých periodikách) a Kronika,
v níţ jsme se dověděli o tom, co se událo nejen u nás, ale i v různých jiných zemích
v podobě zhruba třířádkové informační zprávy.
Kdo jsou autoři jednotlivých článků či kdo jsou ti, kteří nám informace přinášejí,
zjistíme v drtivé většině případů pouze u rubrik Stati a úvahy a Trhy, pod nimiţ jsou
autoři podepsáni. Ostatní je tak dílem redakce či pomocníků redakce, jejich jména však
pod články nejsou (výjimečně ve formě zkratek).
Nedílnou součástí týdeníku Hospodářská politika jsou téţ tabulky (aktiva a
pasiva Národní banky, kursy devis, pohyb cen na světových trzích, Praţská peněţní
bursa) a inzerce, která se objevuje jak na samostatných stránkách (na konci vydání), tak
i uvnitř textu ve formě malých sdělení. Můţe jí být relativně velké mnoţství (aţ 10 stran
z jednoho čísla, které má okolo 30 stran), obvykle však zaujímá 4 aţ 5 stran40. Jedná se
o velmi jednoduché texty, zarámované v obdélníku, jen výjimečně se u nich vyskytují
obrázky (postupem času však ilustrací přibývalo, nejčastěji u inzerce týkající se aut,
jako např. Škoda auto). Ve většině případů jednotlivé reklamy zabíraly tak čtvrtinu či
šestinu strany (viz Příloha č. 1), výjimečně se jednalo o celou jednu stranu (např.
Prazdroj). Zmíním některé inzerce - Sekuritas (akciová pojišťovna v Praze), automobily
Tatra, Zemská banka v Praze, Čedok, Dynalkol, Mautnerovy textilní závody, Prodejní
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V počátcích měla Hospodářská politika okolo 16 stran, tedy téměř o polovinu méně, z nichţ 4 strany
připadaly na inzerci.
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sdruţení českých tabuláren a.s., Prazdroj, Ţivnostenská banka v Praze, Klazar
kobercové továrny. Nejčastějšími inzerenty jsou tak banky, pojišťovny, automobilové
závody či firmy vyrábějící různý druh (průmyslového) zboţí.
Grafická podoba periodika se během celé její existence nijak výrazně neměnila.
Její vydání mělo podobu spíše časopiseckého neţ (většího) novinového formátu.
Černobílé vydání doplnil pouze červený nadpis názvu periodika na titulní straně, popř.
červená barva čar na úvodní straně – to vše ale pouze do roku 1932, kdy uţ začalo
vycházet pouze černobílé vydání (viz Příloha č. 2). Na titulní straně (kromě základních
údajů jako je cena, den vydání, číslo, ročník a vydavatelé) najdeme stručný obsah a
informace o tom, co nás v daném čísle čeká, popř. kdo jsou autoři článků - zmíněny jsou
názvy rubrik a jednotlivých článků. Kaţdá strana uvnitř listu je povětšinou rozdělena na
dva sloupce - v případě otázek týdne a informací z trhů (viz Příloha č. 3), stati a úvahy
takto rozděleny nejsou a zabírají tak klasicky celou stranu, někdy i více. Pokud
opomeneme inzerci (do níţ se na počátku třicátých let stále více dostávaly ilustrace a
obrázky), tak Hospodářská politika ţádné jiné ilustrace či fotografie neobsahovala.

3.3. Autoři článků a redakce
I přesto, ţe Hospodářská politika měla několik rubrik ve svém repertoáru, jako
„hlavní“ rubriku bychom mohli povaţovat Stati a úvahy. Jedním z důvodů je hloubka
probíraných témat, neboť právě zde se čtenář o dané problematice mohl dovědět velké
mnoţství informací (také tato rubrika zabírala v periodiku nejvíce prostoru) a tím
druhým důvodem jsou autoři článků. Pokud opomeneme poměrně stálé přispěvatele
redakčního okruhu, jakými byli M.Bitterman, Dr. František Fousek41 a Antonín Basch,42
jednalo se o odborníky ve svých oborech, ve většině případů o české národohospodáře.
______________________________________________________________________
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Fousek František JUDr., redaktor Národních listů. 1.7.1889 Rozsochatec u Chotěboře. Český
národohospodář, bursovní zpravodaj, vydavatel Hospodářské politiky. Sp. Příručka ke čtení bursovních a
obchodních zpráv v denních listech. DOLENSKÝ, A.: Kulturní adresář ČSR. Biografický slovník ţijících
kulturních pracovníků a pracovnic. Praha: Josef Zeibrdlich, 1934, str. 99.
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Tím nejvýznamnějším přispěvatelem, nutno podotknout, ţe nepříliš častým, byla vůdčí
osobnost finanční a měnové politiky 20. a 30. let, zřejmě největší český ekonom všech
dob Karel Engliš.43 Věnoval se tématům, jako například Věda v politice či Brüningova
teorie krise.

Předním finančním odborníkem, který do Hospodářské politiky téţ

přispíval svými články (K otázce financování vývozních úvěrů, Otázka snížení úroků,
Financování exportních obchodů zaručených státem aj.), byl ministr financí v období
______________________________________________________________________
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Basch Antonín, 5.6.1896 Německý Brod (okr. Havlíčkův Brod) – 18.3.1971 Washington (USA), český
národohospodář. Vystudoval práva na universitě v Praze a hospodářské a politické vědy na universitách
ve Vídni a Berlíně. 1919-20 působil na ministerstvu obchodu, 1920-22 na čs. velvyslanectví v Berlíně;
1923-26 sekretář Ústředny obchodních a ţivnostenských komor, 1926-33 ředitel studijního oddělení
Národní banky. 1934-35 jeden z ředitelů, 1935-38 gen.ředitel Spolku pro chemickou a hutní výrobu
v Praze. Od 1923 docent národního hospodářství na PF UK; přední odborník v oblasti peněţnictví, autor
řady vědeckých spisů (Teorie inflace, 1922; Cena zlata, hospodářská stabilita a postavení cedulových
bank, 1928; Mezinárodní peněžnictví a finančnictví v letech světové krize, 1932). Na začátku německé
okupace 1939 odešel do USA, kde se stal profesorem na universitě v Chicagu a posléze expertem čs.
exilové vlády. V poválečných letech působil jako poradce OSN pro průmyslový rozvoj a spolupracoval se
Světovou bankou; zároveň pokračoval ve vědecké práci a přednáškové činnosti na amerických
universitách. V zahraničí publikoval mj. knihy German Exonomic Conquest of Czechoslovakia (1941),
Land reform in Czechoslovakia (1947) a Capital Markets of the European Economic Community (1965).
TOMEŠ, J. a kol.: Český biografický slovník XX. století, I. díl A-J, Praha a Litomyšl:Paseka, 1999, str. 54.
43

Engliš Karel, 17.8.1880 Hrabyně (okr. Opava) – 13.6.1961 tamtéţ, český národohospodář, filosof,
právník a politik. Navštěvoval Právnickou fakultu UK v Praze, kde ho v počátku jeho vědecké dráhy
ovlivňoval zejména názory známého českého národohospodáře Albína Bráfa. Po dokončení studií
pracoval na Zemském statistickém úřadě pro království české, následovalo jeho působení na ministerstvu
obchodu ve Vídni, v roce 1910 habilitoval na brněnské české technice. Zasedal jako poslanec
v Moravském zemském sněmu. Věnoval se pedagogické a politické činnosti a vědě. Publikoval řadu
prací. V roce 1918 byl jmenován členem nové sněmovny v Národním shromáţdění československém.
Zde se snaţil o přijetí zákona o zavedení nových obchodních platidel, nicméně našel odpor v ministru
financí Rašínovi, s nímţ své názory na řešení měnových otázek i nadále nesdílel. Podílel se na zaloţení
univerzity v Brně, stal se jejím prvním rektorem, nadále působil na právnické fakultě, měl významný
podíl na zřízení ústavu pro národní hospodářství, finanční vědu a statistiku. Na právnické fakultě zaloţil
tradici brněnské školy národohospodářské, která vycházela z jeho přínosu obecné ekonomické teorii. Své
názory přenesl do mnoha prací, jako například učebnice Národní hospodářství (1924), Finanční věda
(1929), Teorie státního hospodářství (1932) či Soustava národního hospodářství (1938). Kromě
pedagogické a vědecké činnosti byl téţ významným národohospodářem. V roce 1920 se stal ministrem
financí v Tusarově vládě, později v úřednické vládě Jana Černého. Funkci vykonával do roku 1921. Své
spory v Národně demokratické straně, v níţ byl předsedou moravsko-slezského výboru, vyřešil
vystoupením z této strany, do jiné uţ nevstoupil.
Na konci roku 1925 se opět stal ministrem financí, tentokrát ve Švehlově vládě, kde působil aţ do roku
1931. Za svého působení prosadil radikální rozpočtovou politiku, došlo k reformě státního rozpočtu i
reformě daňové, na počátku 30. let prosazoval devalvaci koruny. V roce 1934 byl jmenován guvernérem
Národní banky československé a druhé devalvaci v r. 1936 se naopak tvrdě, leč neúspěšně, bránil. V době
okupace se věnoval vědecké práci, od podzimu 1947 do komunistického převratu v únoru 1948 působil
téţ jako rektor Karlovy univerzity. Aţ do své smrti byl terčem hrubé komunistické perzekuce. Zemřel ve
svém rodném městě roku 1961. Publikoval 224 prací (68 knih a drobných prací, 156 pojednání, polemik a
úvah, které vyšly v různých časopisech a sbornících, články v denním tisku, projevy atp.).1 Vycházel
z neoklasické ekonomie A.Marshalla, byl ovlivněn I.Kantem a novokantovstvím, odmítal kauzální výklad
ekonomických souvislostí. Rozlišoval dva ideální typy hospodářských soustav, lišící se svým pojetím o
péče o člověka: individualismus a solidarismus. Významně se věnoval problematice měnové a rozpočtové
politiky.2
1
ŠMÍDOVÁ, I.: Život a dílo prof. JUDr. Karla Engliše. Brno: Masarykova univerzita, 1993, str. 3-7.
2
SOJKA, M.: Kdo byl Kdo – světoví a čeští ekonomové. Praha: Libri, 2002, str. 87-88.
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ČSR i za protektorátu Dr. Josef Kalfus.44
Své články zde na počátku třicátých let publikovali i čeští národohospodáři a
právníci - univerzitní profesor doktor Josef Drachovský, mimo jiné rektor UK a
předseda Národní rady české45 (např. Nezaměstnanost) či Vladislav Klumpar, ministr ve
vládě druhé republiky a v protektorátní vládě46 (př. Racionalisace sociálního pojištění,
______________________________________________________________________
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Kalfus Josef, 25.6.1880 Ţelezný Brod (okr. Jablonec nad Nisou) – 12.6.1955 tamtéţ, český
národohospodář. Po nedokončených studiích gymnasia a obchodní akademie pracoval 1897-1920 jako
berní úředník postupně v Domaţlicích, Náchodě, Jičíně a Nové Pace. Od 1920 úředník ministerstva
financí; 1930-33 přednosta studijního oddělení, 1933-36 presidiální šéf ministerstva financí; přední
finanční odborník, autor řady studií (Československá devalvace a řešení hospodářské krise, 1934). Od
března 1936 do července 1937 a od října 1937 do března 1939 ministr financí ČSR, 1939-45 ministr
financí Protektorátu Čechy a Morava. Za německé okupace patřil k blízkým spolupracovníkům generála
Eliáše, udrţoval kontakty s domácím odbojem a finančně jej podporoval; cenné zprávy poskytoval téţ
londýnskému exilu. Přesto byl 1946 postaven jako člen protektorátní vlády před Národní soud, uznán
vinným, ale neodsouzen. Aţ do konce ţivota pak pracoval jako účetní u různých firem na Turnovsku
(řadu let nepobíral ţádný důchod). TOMEŠ, J. a kol.: Český biografický slovník XX. století, II. díl K-P,
Praha a Litomyšl:Paseka, 1999, str. 27.
45

Drachovský, Josef, 31.3.1876 Švabín u Zbiroha (okr. Rokycany) – 14.2.1961 Praha, český právník a
národohospodář. Studoval práva na č.universitě v Praze (doktorát 1900) a politické vědy na universitách
v Lipsku a Mnichově. 1899-1990 úředník, posléze přednosta presidia Zemského finančního ředitelství
v Praze. Od 1902 docent finanční vědy a finančního práva, od 1904 téţ všeobecného a státního účetnictví,
1909-12 mimořádný, od 1912 řádný profesor finančního práva a stát.účetnictví na právnické fakultě
č.university (UK) v Praze; 1934-35 rektor UK. Hlavní díla: Rakouské účetnictví státní (1908), Finanční
rovnováha státní (1911), Přehled finančního hospodářství v rakouském státě (1911), Přehled finančního
hospodářství v ČSR (1920 a další vydání), Mezinárodní finančnictví (1923), Finanční věda (1934),
Všeobecné a československé účetnictví státní (1936), Řízené hospodářství státní a národní (1940), četná
hesla v Ottově slovníku naučném a Ottově obchodním slovníku. Působil téţ v hospodářském, veřejném a
politickém ţivotě. 1938-42 místopředseda, 1942-44 předseda Národní rady české, od ledna do října 1944
předseda Č.ligy proti bolševismu; současně činný v domácím odboji, začátkem října 1944 zatčen
gestapem a aţ do konce války vězněn. Po osvobození 1945 obviněn z kolaborace, zatčen a v dubnu 1946
odsouzen Národním soudem k 8 měsícům vězení.1 Drachovský soustřeďoval hlavní pozornost spíše na
výklady systému a finanční praxe neţ na tvůrčí teoretickou aktivitu nebo na kritické analýzy určité teorie.
Zařadil se mezi ekonomy, kteří především informovali. Specializoval se na finanční právo a na státní
účetnictví. Kromě řady prací z oblasti veřejných financí, zpracoval řadu hesel do Ottova slovníku
naučného a do Masarykova slovníku naučného. Jeho výklad o veřejných financích - daních, poplatcích,
státním rozpočtu a devizovém řízení je téměř nevyčerpatelným pramenem poznání československé
poválečné praxe. Byl to u něho téměř výlučně výklad stávajícího systému, legislativního uspořádání
2
veřejných financí, včetně výkladů o správních, soudních, účetních a kontrolních orgánech.
1
TOMEŠ, J. a kol.: Český biografický slovník XX. století, I. díl A-J, Praha a Litomyšl:Paseka, 1999, str. 255
2
VENCOVSKÝ, F.: Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. Praha: Nadace Universitas
Masarykiana, str. 309-310.
46

Klumpar Vladislav, 9.8.1893 Praha – 27.6.1979 Montreal (Kanada), český právník, národohospodář a
státní činitel. Vystudoval práva na čs.universitě
v Praze. 1918-26 pracoval v průmyslnických
organizacích. Odborník na sociální pojištění, jemuţ věnoval řadu studií (Sociální pojištění, 1925; Sociální
pojištění v době krise, 1933); 1926-38 ředitel Ústřední sociální pojišťovny. Od 1.12.1938 do 19.1.1942
ministr sociální péče a zdravotní správy ve vládě druhé republiky a v protektorátní vládě, kde patřil
k oporám generála Eliáše. Po válce ani po únoru 1948 nebyl soudně stíhán, byl však předčasně
penzionován (přivydělával si překlady). 1969 se vystěhoval do Kanady. Autor rukopisných Pamětí, jeţ
jsou zvláště cenným svědectvím o politickém zákulisí druhé republiky a prvního období protektorátu.
TOMEŠ, J. a kol.: Český biografický slovník XX. století, II. díl K-P, Praha a Litomyšl:Paseka, 1999, str. 83.
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Samospráva a její věřitelé). Mezi publicisty, kteří přispívali nejen do Hospodářské
politiky, ale i do jiných deníků či týdeníků, či dokonce byli jejich šéfredaktory, patřili
Evţen Štern47 (K snižování mzdových sazeb), Vladimír Klimecký48 (Velké banky
československé v roce 1931), Jaroslav Kolářík49 (Státní rozpočet na rok 1932, Vládní
_____________________________________________________________________________________
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Štern Evžen, 7.5.1889 Čelákovice (okr. Praha-východ) – 12.11 1942 Mauthausen (Rakousko), český
právník, sociolog, publicista a sociální politik. Vystudoval práva na č.universitě v Praze; za studentských
let výrazně ovlivněn T.G.Masarykem, 1908-11 politicky činný v realistické straně. Od 1911 člen a
funkcionář sociálně demokratické strany, za 1.svět.války blízký spolupracovník F.Modráčka, s nímţ
redigoval Socialistické listy. 1918-20 pracoval c zákonodárném oddělení ministerstva sociální péče, kde
vypracoval návrh zákona o osmihodinové pracovní době, o závodních výborech a placené dělnické
dovolené. 1919 inicioval zaloţení Sociálního ústavu ČSR v Praze a stal se jeho jednatelem. 1921-26
zástupce ČSR ve správní radě Mezinárodního úřadu práce v Ţenevě; 1926-39 generální tajemník Ústřední
sociální pojišťovny v Praze. Spolutvůrce soustavy sociálního pojištění v meziválečné ČSR. Jako
publicista přispíval do Času, Práva lidu, Akademie a Sociální revue; přednášel na Svobodné škole
politických nauk v Praze. Od začátku německé okupace z rasových důvodů perzekuován, přesto aktivně
spolupracoval s odbojovou organizací Petiční výbor „Věrni zůstaneme“. 3.7.1942 na základě vlajkařské
denunciace zatčen, deportován do terezínské Malé pevnosti a poté do koncentračního tábora
v Mauthausenu, kde umučen. Hlavní spisy: Názory T.G.Masaryka (1910,1918,1926), Naše dělnické
zákonodárství (1920), Na cestě k hospodářské demokracii (1926), Sociální politika a socialismus (1932),
Nezaměstnanost a sociální prostředky k jejímu zmírnění (1932), Technický pokrok, pracovní doba a
mzda. Sociální řešení hospodářské krise (1934), Kam spěje SSSR (1935). TOMEŠ, J. a kol.: Český
biografický slovník XX. století, III. díl Q-Ţ, Praha a Litomyšl:Paseka, 1999, str. 313-314.
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Klimecký Vladimír, 31.12.1901 Vojtěchov (okr. Olomouc) – 2.4.1968 Praha, český ekonom a
publicista. Absolvent Vysoké školy diplomatické a konzulární a Vysoké školy obchodní v Praze; od 1924
národohospodářský redaktor Národních listů, od 1931 docent národního hospodářství na Vysoké škole
báňské v Příbrami, 1934-41 šéfredaktor Obzoru národohospodářského. Od 1945 sekční šéf generálního
sekretariátu Hospodářské rady při Úřadu předsednictva vlády, později vedoucí odboru na Státním úřadě
plánovacím. Události po převratu v únoru 1948 ho vyloučily z jakýchkoliv vedoucích funkcí. Od 1952
byl řadovým referentem Ústavu technických a ekonomických informací v Praze. Publikační odmlku
během 2. světové války vyuţil k výzkumu spotřeby domácností ve 30. letech.1 Klimecký navázal na
důchodovou teorii Karla Engliše (v souvislosti s hospodařením domácností) i na Englišovu teorii
cenovou. Klimeckého dílo o národním důchodu bylo osobitým vkladem do české odborné ekonomické
literatury. Hlavní díla: Strukturální změny v hospodářství světovém a československém (1936), O spotřebě
– důchody, jejich tvoření a upotřebení (1946).2
1
TOMEŠ, J. a kol.: Český biografický slovník XX. století, II. díl K-P, Praha a Litomyšl:Paseka, 1999,str. 77
2
VENCOVSKÝ, F.: Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. Praha: Nadace Universitas
Masarykiana, str. 323-326.
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Kolářík Jaroslav, 16.9.1895 Praha – 26.2.1961 tamtéţ, český novinář, národohospodářský publicista a
překladatel. 1914-19 vystudoval práva na UK; byl činný ve studentském hnutí a za 1.svět.války se podílel
na domácím protirak.odboji.1919-23 úředník Kontrolního úřadu pro mez.obchod a Ústředního svazu
československých průmyslníků; 1920-23 externí redaktor, 1923-52 redaktor, 1930-41 a 1945-48 zástupce
šéfredaktora Lidových novin; od 1952 redaktor Literárních novin. Spolupracovník týdeníků Přítomnost,
Hospodářská politika a Dnešek a revue Věda a život; v 30. letech lektor národního hospodářství na
Svobodné škole politických nauk a přírodovědné fakultě UK. Autor rozsáhlé monografie o Karlu
Englišovi Peníze a politika (1937) a Příručního slovníku politického a hospodářského (vycházel
v sešitech 1937-41 a 1946-48; nedokončen); redaktor a autor značného počtu hesel Ottova slovníku
naučného nové doby (1930-43). Překladatel z angličtiny (J.Hilton, R.H.B. Lockhart, J.Gunther,
W.Churchill). TOMEŠ, J. a kol.: Český biografický slovník XX. století, II. díl K-P. Praha a
Litomyšl:Paseka, 1999, str. 106.
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osnovy úvěrové, Nová daň důchodová, Zahraniční obchod československý v roce 1932
aj.) či František Hliněnský50. Dalším významnějším autorem byl například Jan
Dvořáček (Změnila hospodářská krise zásady čs. obchodní politiky?).51

3.4. Vymezení čtenářů
Hospodářská politika se svým tematickým zaměřením upíná na tu část čtenářů, kterou
zajímá hlubší proniknutí do ekonomických souvislostí událostí odehrávajících se
převáţně v domácím prostředí, tedy na území Československa První republiky.
Rozhodně se tedy nejedná o masového čtenáře. Čtenář Hospodářské politiky musí mít o
______________________________________________________________________
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Hliněnský František, 28.11.1904 Skuteč (okr. Vysoké Mýto) – 19.1.1975 Praha, novinář, sportovní a
národohospodářský redaktor. Šest semestrů studoval na Právnické fakultě UK a prošel několika
národohospodářskými kurzy. 1926 se začal věnovat ţurnalistice. Zpočátku pracoval jako externista a stálý
spolupracovník Lidových novin v Praze, sportovního týdeníku Star, Českého slova, Pestrého týdne a
Přítomnosti. Přispíval i do Hospodářských rozhledů a Hospodářské politiky. 1929 se stal vedoucím a
odpovědným redaktorem časopisu Motor. Stejné funkce zastával i v časopisu Československý motorista.
Po odchodu z obou periodik pracoval jako novinář na volné noze, překladatel, inzertní poradce a
organizátor prodeje motocyklů. Počátkem 30.let nastoupil do firmy Baťa ve Zlíně jako redaktor časopisu
Zlín. Časopis spolupracovníků Baťa, s podtitulem Sdělení zaměstnanců firmy Baťa. Aţ do okupace 1939
redigoval ve Zlíně časopis Výběr. Od 25.3.1936 do 9.12.1936 a od 16.11.1938 do počátku roku 1944 byl
odpovědným redaktorem časopisu Zlín. Časopis podnikavé práce. Velké vydání (středeční), resp. týdeníku
Svět. V redakci firmy Baťa pracoval F.Hliněnský do února 1944, kdy byl přeloţen do jiného oddělení.
Působil jako knihovník, rešeršér v oboru gumárenské literatury a technických novinek a redaktor časopisu
Gumárenské přehledy. V červnu 1945 z firmy Baťa odešel. Pracoval jako vedoucí redaktor vládního
týdeníku Svět práce. Později působil také v časopise Svět motorů a jako vedoucí odpovědný redaktor
čtrnáctideníku Motor v Praze. Byl členem Syndikátu čs. novinářů (doloţen 1937, 1940). Dílo (výběr):
Pneumatiky a jejich údržba (1953), Poznejte motorová vozidla (1954). KÖPPLOVÁ, B., JIRÁK, J.,
ŠÁDOVÁ, E., CEBE, J., KRYŠPÍNOVÁ, J.. Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního
českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Praha: Matfyzpress, 2007, str. 44.
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Dvořáček Jan, 12.11.1887 Letovice (okr. Blansko) – 22.7.1956 (ve vlaku na cestě z Moskvy do
Kyjeva), český národohospodář. Po studiích na č.technice v Praze pracoval v různých průmyslových
podnicích. Za 1. světové války působil ve zbrojním průmyslu, kde získával cenné informace pro domácí
odboj, s nímţ úzce spolupracoval. 1920-22 přednosta slovanské skupiny ministerstva pro zahraniční
obchod, 1922-25 přednosta národohospodářské sekce ministerstva zahraničních věcí (s titulem
zplnomocněného ministra); vybudoval rozsáhlou soustavu obchodních smluv mezi ČSR a dalšími státy na
základě nejvyšších výhod. 1925-26 poslanec NS za Československou národní demokracii a ministr
průmyslu a obchodu; 1926-38 jeden z ředitelů, 1938-45 vrchní ředitel Ţivnostenské banky v Praze.
Propagátor čs.-sov. hospodářské spolupráce, po 1945 činný ve Společnosti pro kulturní a hospodářské
sblíţení s novým Ruskem a posléze ve svazu čs.-sov. přátelství. Autor spisu Československo a jeho
obchodně politické problémy (1932), hlavní red. souborného díla Obchodní smlouvy mezistátní, I-III
(1925). TOMEŠ, J. a kol.: Český biografický slovník XX. století, I. díl A-J, Praha a Litomyšl:Paseka,
1999, str. 272.
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ekonomické dění nejen zájem, ale musí být téţ alespoň částečně znalý hospodářských
pojmů a některých skutečností, souvislostí z ekonomického ţivota. I přesto, ţe ne
všechna témata jsou čistě hospodářská a mohou být tak určena i pro běţného čtenáře,
bez základního ekonomického přehledu, znalostí či dokonce vzdělání si čtenář mnoho
asi nepočte. Styl, jakým jsou nám tato témata předkládána, není příliš sloţitý, nicméně
obsah můţe být pro mnohé komplikovaný. Řekla bych, ţe Hospodářská politika je
určena především lidem z oboru, tedy lidem, kteří jsou s danými tématy častěji
v kontaktu neţ obyčejný čtenář. V některých vydáních jsou dopodrobna rozepsané
účetní rozvahy a uzávěrky (číselně vyčíslené někdy aţ na šest stran listu), výkazy,
příjmy, půjčky nebo se tu objevují kurzy devis, pohyby cen na světových trzích, aktiva a
pasiva Národní banky. To vše je pro běţného čtenáře nesrozumitelné a nezajímavé. List
je svým zaměřením spíše středový, tedy snaţí se být objektivistický. Není tedy určen
příznivcům konkrétní politické strany.

3.5. Zdroje informací
Hospodářská politika náměty a témata ke svým článkům a statím čerpala
z mnohých zdrojů. Jedním z nich byli zahraniční redaktoři, kteří povětšinou sídlili
v hlavních městech našich sousedů, či ostatních evropských států. Pravidelný byl
berlínský dopisovatel, polský korespondent, dopisovatel ze Ţenevy, anglický či paříţský
dopisovatel. Ti všichni se dělili o informace z daných zemí a o daných zemích, čeští
redaktoři Hospodářské politiky je posléze komentovali. Dalším zdrojem byli lidé, kteří
o dané problematice něco věděli a chtěli se podělit. Takovýto krátký článek
(publikovaný v Otázkách týdne) vţdy začínal slovy„Píše se nám:“ a končil jménem, či
pouze iniciálami dopisovatele. Většinou jsme tak autora článku neznali. Zejména na
konci dvacátých a samém počátku třicátých let se objevovaly odkazy na články
některých periodik, které v Československu vycházely. V začátcích Hospodářské
politiky dokonce existovala speciální sekce Přehled novin a revuí, která přinášela
odkazy na články některých periodik. Byly tak komentovány články, které vyšly např.
v Českém slově, Národních listech, Lidových novinách ( „ Lidové noviny dne 30.
prosince m.r. přinesly vysoce zajímavý článek nazvaný „Možnost úřednické vlády“.
Úvaha, ta je sice teoretická, přesto však má velký význam politický a
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hospodářský.(...)“52 Hospodářská politika se tak neomezila pouze na svou vlastní
tvorbu, ale téţ komentovala tvorbu ostatních periodik, věnujících se (mimo jiné)
hospodářským a sociálně-politickým otázkám.
K tabulkovým informacím byly potřeba zprávy z Národní banky či třeba Praţské
peněţní burzy, ke konkrétním číslům účetních rozvah pak interní informace
jednotlivých firem, které zde své účetnictví publikují. A nakonec jsou jiţ samozřejmým
zdrojem témat události odehrávající se u nás či v zahraničí, komentované ať uţ
redaktory Hospodářské politiky či odborníky z oboru, kteří o daném tématu napíší stať
či úvahu.

______________________________________________________________________
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Hospodářská politika, 1930, roč. IV., č.1, str.1.
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4. Témata
4.1. Oblíbená, často diskutovaná témata

Krach na Newyorské burze 24.10. a 29.10.1929, způsobený zhroucením kurzů
akcií, dal vzniknout nejtěţší hospodářské krizi 20. století a přinesl s sebou pro
společnost tak nečekané změny, se kterými se dlouho vypořádávala. Krize, která byla
provázena relativní nadvýrobou, celý svět (kromě Sovětského svazu) poznamenala aţ
do 2. světové války. Světově se tato krize prohlubovala aţ do roku 1932, ovšem v
některých zemích (mezi nimiţ bylo i Československo) dosáhla svého vrcholu později.53
Současně to znamenalo mnoho témat k diskusím, mnoho problémů bylo třeba
vyřešit. Je zřejmé, ţe týdeník typu Hospodářské politiky nenechala tato témata
chladným a na svých stránkách se v průběhu 30. let (tedy v období, kdy se naplno
projevovaly následky krize) k mnohým z nich vyjádřila a rozebrala je či se snaţila najít
řešení. Těch témat bylo opravdu mnoho, zmíním tedy ta oblíbená, často diskutovaná.
Jedním z nich, mimořádného významu, byla nezaměstnanost. Hospodářská
politika ji komentovala jak celosvětově, tak i regionálně či sektorově. Z historických
údajů je patrné, ţe nezaměstnanost se ČSR nedotkla bezprostředně po vypuknutí krize,
ale aţ téměř po pěti letech. V roce 1930 byla nezaměstnanost v ČSR téměř 2,5 %, v roce
1934 uţ to bylo 25 %.54 Následky krize pocítil snad kaţdý. Pro značnou část rolníků,
ţivnostníků či dalších samostatně činných pracovníků znamenala krize jejich existenční
ohroţení.55 Ve svých článcích se tomuto tématu věnovali mnozí. V Otázkách týdne se
objevily články Vzrůst světové nezaměstnanosti, Nezaměstnanost v ČSR, Návrh na
zmenšení nezaměstnanosti, Nezaměstnanost ve střední Evropě na přelomu a jiné. Ve
Statích a úvahách publikovali své názory a postřehy k tomuto tématu například:
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PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. díl. Období 19181945. Brno: Doplněk, 2004, str. 245.
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KÁRNÍK, Z.: České země v éře První republiky (1918-1938). Díl druhý. Československo a České země
v krizi a v ohrožení (1930-1935). Praha: Libri, 2002, str. 50.
55

PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. díl. Období 19181945. Brno: Doplněk, 2004, str. 248.
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JUDr. O. Zika Nezaměstnanost. Trvalý problém budoucnosti?, Inţ. J. Till: Příspěvek
k řešení otázky nezaměstnanosti, Univ. prof. dr. J. Drachovský: Nezaměstnanost a další.
Rok před krachem na Newyorské burze ovšem zkomplikovala ţivot mnoha lidí
ještě jedna krize, a to krize agrární. Ukázalo se, ţe konjunktura zemědělství byla
udrţována díky celní ochraně místo vyuţití vnitřních zdrojů, jako byla mechanizace či
racionalizace. Agrární krize postihla nejdříve zemědělskou výrobu.56 Výraznější pokles
výroby nenastal, došlo však ke zhroucení zemědělských cen, které mělo následky jak
pro zemědělce produkující pro domácí trh, tak i pro země vyváţející zemědělské
produkty. Navíc nabídka zemědělských produktů byla stlačována ničením produkce.57
Na počátku 30. let se tak diskutovala témata nejen o řešení krize (článek Obchodně
politická stránka zemědělských opatření, Další recept proti zemědělské krisi), ale i
důsledky krize (Zemědělská krise a pohyb populační) nebo i průběh krize na území
Slovenska (Agrárna kríza na Slovensku).
Velmi často jsme se na stránkách Hospodářské politiky setkali s problematikou
dovozu a vývozu, respektive zahraničního obchodu. Důsledkem hospodářské krize byla
i mnohá opatření a nařízení, která byla v Československu prosazena. Mimo jiné se
jednalo o zvýšení agrárních cel (1930) a regulaci dovozu a vývozu.58 Obrat
mezinárodního obchodu se v běţných cenách sníţil o dvě třetiny, objevila se téţ vlna
tzv. ekonomického nacionalismu, který znamenal vysoký protekcionismus a snahou
vyřadit zahraniční konkurenty vysokými cly a dovozními kvótami či dalšími
překáţkami.59 Začala orientace na autarkní styl hospodářství (článek Ing. O. Kappa:
Domácí trh, autarkie a sebeurčení), kdy bylo cílem odstranit závislost na cizině u
strategických surovin, snaha kompletněji vyuţívat vlastní zdroje, náhradní hmoty
(benzin, uhlí, syntetický kaučuk, umělá vlákna aj.) a aplikovat nové technologie.60
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BĚLINA, P. a kol.: Dějiny zemí koruny české II. Praha, Litomyšl: Paseka, 1997, str. 181.
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PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. díl. Období 19181945. Brno: Doplněk, 2004, str. 246-247.
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BĚLINA, P. a kol.: Dějiny zemí koruny české II. Praha, Litomyšl: Paseka, 1997, str. 182.
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PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. díl. Období 19181945. Brno: Doplněk, 2004, str. 247.
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PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. I. díl. Období 19181945. Brno: Doplněk, 2004, str. 256.
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V Otázkách týdne se pak objevovaly články na téma Cenové hranice při dovozních
clech, Clo na umělé hedvábí a vývoz, Zahraniční obchod československý v roce 1932,
První krok k uvolnění dovozu, Návrh podpory československého vývozu či stati a úvahy
Staneme se neschopnými vývozu?, Zlepšení vývozu vede k zlepšení hospodářského stavu
a další. Týdeník se zajímal i o otázku zahraničního obchodu u našich sousedů, zejména
u Německa, kde se měnila např. struktura zahraničního obchodu (Německá krise a
zahraniční obchod, Pozoruhodný vývoj německého zahraničního obchodu, Oživení
německého zahraničního obchodu a jiné).
Dalším tématem se staly problémy bank, pojišťoven a finančních institucí. A to
nejen v Československu, ale po celém světě. Hospodářská politika to komentuje takto:
„Píše se a mluví se o světové hospodářské krisi, přičemž se má pravidelně na mysli buď
celý průmysl, nebo jeho jednotlivá odvětví, nebo zemědělství. Vždy se při tom mlčky
předpokládá, že bankám i za deprese daří se dobře.“61 Ale není tomu tak. Krise zasáhla
banky v Rakousku, u nás nebyla situace o mnoho lepší. Americké banky se potýkaly s
velkými nesnázemi a starostmi, v Itálii došlo v říjnu roku 1930 k velkému bankovnímu
krachu. Pozice říšskoněmeckých bank také nebyla příliš růţová – pokles cen, pokles
zaměstnanosti. Právě na bankách závisí stabilita hospodářství v hospodářské krizi. Stát
proto v Československu podnikl opatření pro záchranu ohroţených bank schválením
sanace bank, čímţ mnoho z nich zachránil. Díky tomuto kroku nedošlo k bankrotům
finančních ústavů u nás. Sanace provázela i německé banky62 (Dr.W.Grotkopp: Sanace
a socializace německých bank). I na problém bank a pojišťovnictví byly napsány různé
články: Rakouské ochranářství a politika bank, Bankovní novela, Racionalisace
sociálního pojištění, Pojišťovny – největší hospodářské aktivum Rakouska a jiné.
V samém počátku 30. let se stal předmětem diskuse problém dopravy, a to
především dopravy ţelezniční. Výkony ţelezniční dopravy a říční plavby odráţely
průběh hospodářského cyklu, v silniční a letecké dopravě naopak došlo k vzestupu.
Ţelezniční doprava patřila mezi odvětví nejvíce zasaţené krizí. Více se to projevilo na
dopravě nákladní neţ osobní. Československá ţelezniční doprava se vyznačovala
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vysokými tarify, minimální elektrifikací a pomalou přepravou. Později bylo ovšem
moţné pozorovat zlepšení, zejména ve vyuţívání výkonnějších parních lokomotiv.63
Vyšly několikeré články a úvahy: Československý železniční problém, Stanovisko
průmyslu k železnicím, Budeme jezdit autem či železnicí?, Železnice v „boji“
s automobilem a další.
Na závěr bych chtěla zmínit ještě jedno téma, které se v průběhu 30. let častěji
stávalo předmětem zájmu. Jednalo se o otázku obrany a zbrojení. Obranyschopnost
země na sebe v druhé polovině 30. let upínala stále větší pozornost. Zejména kvůli
agresivní politice Německa, které zabíralo další a další území a z jehoţ strany tedy
ohroţení přicházelo, se obranyschopnost stala součástí hospodářské politiky státu.
V roce 1936 téţ vyšel zákon o obraně státu, v němţ byla stanovena pravidla
hospodářské organizace státu za mimořádných podmínek (Návrh zákona o obraně státu,
Obrana státu a mezinárodní souvislosti průmyslové, Obrana státu a totální válka,
Hospodářská stránka obrany a další články v Hospodářské politice).64 Československo
se téţ významně podílelo na vývozu zbraní, ve 2. polovině 30. let se jednalo aţ o
čtvrtinou celosvětového exportu a v celém meziválečném období se vyskytovalo v první
desítce exportérů, a to především díky kvalitě zbrojní produkce. Významným výrobcem
byla Škodovka a Zbrojovka Brno.65 Vyšly články Zbrojní konjunktura a suroviny,
Kobalt ve zbrojařském průmyslu, Konjunktura zbrojní či obecná? a další.

4.2. Některá zajímavá témata
Z mnoţství témat, která Hospodářská politika přinášela, jsem narazila na dvě
témata, která mě zaujala. Opakovaně se objevovalo jméno Tomáše Bati, narazila jsem
téţ na problematiku filmu, z níţ jsem vybrala některé příspěvky.
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Při listování Hospodářskou politikou na počátku 30. let jsem poměrně často
naráţela na jméno Tomáše Bati. Jeho jméno tu nebylo spojováno pouze v souvislosti
s jeho podnikáním a vznikem továren na obuv, které byly největší v republice (Baťa
propouští). Komentována byla téţ jeho angaţovanost ve věcech, které nebyly s
obuvnickým průmyslem přímo spjaty. Poukazoval na velikou potřebu řádné úpravy
silnic, zasahoval téţ do otázek týkajících se úpravy vodních toků (Baťa a vodní stavby,
Jak Baťa buduje silnice). Objevovaly se téţ články o jeho cestách, činech (Baťův
úspěšný návrat, Baťův lidský příklad). Článek, který v červenci 1932 informoval o jeho
smrti, byl velmi „obdivný“, vzhlíţející ke všem činnostem, kterým se věnoval a ke
všemu, co se mu podařilo změnit a vybudovat.
Svůj prostor na stránkách Hospodářské politiky dostala i otázka zvukového
filmu. V roce 1930 byla situace taková, ţe německý zvukový film předčil ty americké,
filmový průmysl se decentralizoval a téţ se filmová výroba řadila mezi nejriskantnější a
nejspekulativnější obchody (článek Český zvukový film). V dalším příspěvku
Československý film a Amerika byla například komentována situace, kdy se někteří
obchodníci a někteří teoretikové domnívali, ţe jakmile Československo otevře své
hranice americkým filmům, pomůţe tím vlastní výrobě a celému filmovému obchodu.
Ve skutečnosti došlo ovšem k opaku. Následovaly i další články týkající se především
československého filmu.
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5. Ostatní česká ekonomická periodika té doby

5.1. Představení českých ekonomických periodik 30. let

V období 30. let, zejména na jeho počátku, byla hospodářská témata často
probírána. Hospodářská krize s sebou přinesla velké mnoţství otázek a problémů, ke
kterým se chtěla vyjádřit většina listů v zemi. Existovala periodika, která se na
hospodářské otázky specializovala, ale samozřejmě bylo i nemálo těch neekonomických
listů, které o hospodářských tématech publikovaly mnohé články.
Jiţ v druhé polovině dvacátých let (tedy v období, kdy doznívaly následky první
krize) Hospodářská politika situaci komentovala takto: „Většina pražských deníků
věnovala otázkám našeho obchodu, průmyslu a živností ve svých novoročních číslech
obsáhlé přílohy. Jest vítati, že naše žurnalistika věnuje tolik pozornosti akutním
problémům naší hospodářské politiky a nutno též přiznati, že většina příspěvků vystihuje
význam položených otázek.“66
K deníkům, které hospodářským tématům věnovaly pozornost, se řadily praţské
Národní listy, vycházející do roku 1941. Objevovaly se tu úvodní články z oboru
hospodářského a několikeré další články uvnitř listu. Dále téţ hospodářské přílohy,
situační zprávy za daný rok z jednotlivých oborů průmyslu a obchodu, psané odborníky.
Na konci dvacátých let se o hospodářská témata zajímal téţ deník Reforma, jehoţ
články byly současně citovány německy a francouzsky. Věnovaly se jim i německy
vycházející deníky Prager Tagblatt (články byly shrnuty do rubriky „Hospodářská
retrospektiva a vyhlídka“) a Prager Presse. Mohu zmínit ještě další periodika, o kterých
se Hospodářská politika na svých stránkách téţ zmiňovala, a která měla i ekonomickou
rubriku. Pokud budeme periodikum posuzovat dle významnosti autorů, kteří do něj
přispívali, je třeba jmenovat Přítomnost (nezávislý týdeník, měl občas se vyskytující
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rubriku Národní hospodář, velmi srozumitelně psanou, mezi autory byli mj. Karel
Engliš67 či Jiří Hejda68).69 Jiří Hejda byl téţ redaktorem národohospodářským
v Lidových novinách a Českém slově. Jako „Týdeník pro kulturní a jiné veřejné otázky“
vycházel ve 30. letech Čin. O ekonomických (především národohospodářských)
otázkách zde publikovali své články například Jaroslav Nebesář70 či Zdeněk
Fierlinger71.72 Mezi další deníky či týdeníky s ekonomickou rubrikou patřilo Právo lidu,
Venkov, Národní osvobození, Tribuna, Nová Praha (týdeník), Národní politika,
Zahraniční politika.73
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Pokud budeme hovořit o ekonomických týdenících (popřípadě měsíčnících) té
doby, tedy takových, které bychom mohli srovnávat s Hospodářskou politikou, na
mnoho jich nenarazíme. Domnívám se, ţe hlavním důvodem bude malý československý
trh, na kterém by se více ekonomicky odbornějších periodik neuţivilo. Poznatky a
skutečnosti, které jsem při studiu periodik nabyla, tak dávají vzniknout malé skupině
ekonomických periodik, o kterých bych mohla konstatovat, ţe se jedná o ta
nejvýznamnější. Do této skupiny patří Obzor národohospodářský a Hospodářský
rozhled, v menším významu pak dále Sobota.
Měsíčník Obzor národohospodářský byl odborné periodikum, které řešilo
aktuální problémy hospodářské i sociální. Vycházel s podtitulem „Časopis věnovaný
otázkám národohospodářským a sociálně politickým“ a po dlouhé době své existence
zanikl aţ v období po únoru 1948 (1895-1950).74 Majitelem, vydavatelem a
nakladatelem byl J. Otto (Praha). V průběhu let jej řídil Dr. František Hodáč, Dr. Josef
Gruber a Ing. Vladimír Klimecký, jehoţ jméno bylo jiţ v mé práci zmíněno jako autora
několika úvah v Hospodářské politice.
Součástí článků Obzoru národohospodářského byly poměrně pravidelně grafy,
vzorečky, čísla, tabulky. Obsah byl rozdělen na několikeré části: v úvodu zpravidla dva,
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několik stránek dlouhé, články, dále rubrika Rozhledy, jejichţ součástí byly kratší
články (přesto obvykle na dvě strany), nepravidelně se vyskytovaly Zprávy a názory,
dále pak Knihy a časopisy (s informacemi o nových publikacích). V závěru se pak
objevoval Věstník jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách a Zprávy obchodní.75
Obzor národohospodářský vycházel v menším formátu (A5), obvykle s rozsahem
větším neţ 30 stran.
Otázkám hospodářským se věnoval téţ týdeník Hospodářský rozhled, neboli
„Týdeník pro finance, obchod, průmysl a zemědělství“. Vycházel kaţdý čtvrtek
v období 1928-194176 a jeho vydavatelem i zodpovědným redaktorem byl Josef
Kašpar.77 Součástí obsahu byly mnohé články, Literatura, informující o nových
publikacích, Pražská bursa s burzovními zprávami a Valné hromady s informacemi o
konání valných hromad. Občas se objevovala rubrika Dopis redakci. Všechny
publikované články byly dílem redakce, jména autorů ovšem pod články uvedena
nejsou. Hospodářský rozhled byl v černobílém novinovém formátu, obvykle o rozsahu 8
stran.78
Do skupiny týdeníků, které se zajímaly o hospodářská témata, se řadil téţ
týdeník Sobota s podtitulem „Týdeník pro politiku, sociální otázky, hospodářství a
kulturu“. Týdeník Sobota vycházel mezi léty 1930-1939 a vydavatelem byl v průběhu
let Jaroslav Motyčka a František Vavřina.79 V redakčním kruhu fungoval mj. Karel Jíše,
Dr. Otakar Klapka, Dr. Karel Moudrý, známý historik Dr. Jan Slavík, odpovědným
redaktorem byl Karel Jíše. Obsah pak tvořily rubriky jako Politika vnitřní, sociální,
Životopisy, Feuilleton, Karikatury, Mezinárodní otázky, Kultura, Hospodářství a
finance, Veřejné otázky a Různé. Do hospodářské sekce Hospodářství a finance psali
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například: V. Bolen, dr. Otokar Klapka, Dr. Karel Kubát, Jiří Svět, prof. Jar. Kulhánek.
Vydání Soboty bylo černobílé, v malém formátu (A5) s rozsahem okolo 20 stran. Přebal
listu byl častokrát barevný (modře, ţlutě či červeně).80
Stranou od československých periodik té doby bych ráda zmínila jednu
„instituci“, která národohospodářským otázkám věnovala velkou pozornost. Jednalo se
o Českou společnost národohospodářskou, která pořádala mnohé přednášky a debaty,
většina z nich byla později vydána v mnoha v publikacích. Přednášejícími byli
v podstatě všichni, kteří v československé teoretické ekonomii a ve státní správě něco
znamenali, mj. Dr. Ant. Basch, vydavatel Hospodářské politiky, či Dr. Jaroslav
Nebesář. Funkcí České národohospodářské společnosti bylo téţ podávání důvěrných rad
a informací nejrůznějším národním činitelům. Od roku 1921 do r. 1940 bylo prosloveno
ve Společnosti na 320 přednášek, z nichţ asi 270 bylo vydáno tiskem.81

Existovalo mnoţství jiných periodik, která se hospodářským otázkám ve 30.
letech téţ věnovala. Některá se více věnovala otázkám zemědělství, průmyslu,
pojišťovnictví, jiná otázkám národohospodářským či hospodářským všeobecně. Těţko
ovšem zjistit jejich postavení na tehdejším trhu, neboť informace o nákladech jsou
velmi těţce dostupné. Zatímco o počtu titulů, vycházejících v Československu ve
dvacátých a třicátých letech, existuje dostatečné mnoţství informací, o nákladech novin
a časopisů uţ takto hovořit nemůţeme, neboť tyto informace bývají neúplné, ale i
nepřesné. Podrobnější čísla byla o nákladech v širším měřítku publikována naposledy
v roce 1925, z třicátých let jsou k dispozici podklady především z Časopiseckých
katalogů ČSR (viz Příloha č. 4), vydávaných inzertní kanceláří Rudolfa Mosseho.
Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o inzerci, kterou zájemci platili podle výše nákladů
______________________________________________________________________
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Období mezi první a druhou světovou válkou znamenalo pro Společnost období rozkvětu. Rostl počet
členů v ústředí, docházelo k zakládání odboček ve větších československých městech, rozvinula se
činnost přednášková i publikační. Jejím prvotním cílem bylo přispět k lepšímu poznání československého
hospodářství. V posledních letech před druhou světovou válkou přikročila k vydávání překladů
standardních děl světové národohospodářské literatury, aby je zpřístupnila všem těm, kdo se studiem
národního hospodářství zabývali. Za okupace ovšem došlo k zavírání kulturních i odborných institucí,
stejný osud postihl i ČSNH. Její činnost byla v říjnu 1941 zastavena „vzhledem k provedené výstavbě
hospodářských organisací.“ V průběhu 40. let byla její činnost ještě obnovena, zejména činnost
přednášková. ŠAUER, L., NOŢIČKA,J.: 50 let České společnosti národohospodářské. Jubilejní sborník
1896-1946. Praha: Česká společnost národohospodářská, 1947, str. 10-11. Po nástupu socialismu však
byla ČSNH zrušena.
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listů (a ta byla vydavateli z finančních důvodů nadsazována), nemůţeme údaje
z katalogu brát jako věrohodné, ale spíše zkreslené - je třeba tyto informace brát
s rezervou.82
Mohu tedy akorát například dále jmenovat Hospodář československý, Sociální
rozhledy, Národohospodář a další deníky, týdeníky, revue nejen celorepublikového, ale
téţ regionálního charakteru. Z literatury, kterou se mi podařilo prostudovat a všech
poznatků, které jsem při studiu získala, mi ovšem vychází, ţe jejich význam nebyl příliš
velký.

5.2. Odlišnosti a specifika Hospodářské politiky od ostatních periodik

Hospodářská politika měla svá specifika a od ostatních periodik se v některých
rysech odlišovala ať uţ vzhledovou či obsahovou stránkou. Pokusím se ji srovnat s těmi
významnějšími periodiky, zabývajícími se hospodářskými otázkami – tedy především
s Hospodářským rozhledem, ale částečně i s Obzorem národohospodářským.
Hospodářská politika byla formátem „někde uprostřed“, nejednalo se o novinový
formát

(Hospodářský

rozhled),

ani

o

menší

formát

velikosti

A5

(Obzor

národohospodářský). S tím souviselo odlišné rozloţení článků, kdy Hospodářská
politika svůj obsah strukturovala do přehledných sloupců či odstavců (Hospodářský
rozhled měl články uspořádané „chaotičtějším“ způsobem, Obzor národohospodářský
měl klasicky jeden sloupec, výjimečně dva). Poměrně značnou část zaujímala inzerce.
Domnívám se, ţe inzerce byla jedním z významných příjmů Hospodářské politiky. Jen
od pojišťovny Fénix (jednoho z inzerentů) měla zaručený roční paušální příjem
______________________________________________________________________
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v hodnotě 60 000 Kč.83 O ceně inzerce se mi podařilo nalézt záznam v Časopisecké
tabulce Rudolfa Mosseho z roku 1938 (viz Příloha č. 4), kde byla mimo jiné téţ
nakladateli publikována inzerce na Hospodářskou politiku (viz Příloha č. 5) Téţ pro
Hospodářský rozhled byla inzerce rozhodující, byl zacílen na podnikatelskou vrstvu,
příjmy od inzerentů tvořily podstatnou část jeho příjmů.
Hospodářskou politiku, Hospodářský rozhled i Obzor národohospodářský
bychom mohli z pohledu odbornějších ekonomických periodik prohlásit za seriózní
názorovou tribunu. Po obsahové stránce je Hospodářská politika objektivistickým,
seriózním, středovým a nezávislým týdeníkem, její názory tak nejsou nijak vyhraněné.
Články jsou formulované tak, aby se i „neodborně“ zaloţený čtenář byl schopen v dané
problematice alespoň trochu orientovat, nicméně předpokládá se alespoň povrchní
znalost tématu. Oproti tomu jsou informace publikované v teoretickém měsíčníku
Obzoru národohospodářském mnohem podrobnější, styl je odbornější a i články jsou o
něco delší, část má charakter vědeckých statí. Hospodářský rozhled je na rozdíl od
Hospodářské politiky spíše pravicovější, liberálnější v ekonomickém smyslu.
Hospodářská politika odráţela problémy národního hospodářství a kladla důraz
na mezinárodní postavení československé politiky, jednalo se o týdeník státních
hospodářských činitelů. Hospodářský rozhled byl spíše liberálnějším podnikatelským
týdeníkem businessmanů. Tyto týdeníky tak můţeme odlišit z hlediska zaměření na
státní aparát (Hospodářská politika) či běţné podnikatele (Hospodářský rozhled), ovšem
nelze je odlišit z hlediska serióznosti či odbornosti, neboť nebyly svázány s ţádnou
politickou stranou. Troufám si říci, ţe Hospodářská politika byl týdeníkem všeobecně
respektovanějším, ale i významnějším pro teoretické ekonomy té doby, neboť zde
publikovaní autoři byli opravdu osobnostmi politického, ekonomického a sociálního
ţivota 30. let 20. století.
Hospodářská politika také reagovala svými články na bezprostřední dění u nás či
za hranicemi, Obzor národohospodářský (který byl měsíčníkem) takto bezprostředně
______________________________________________________________________
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nereagoval, vzhledem k jeho periodicitě ani nemohl. V aktuálnosti se jí vyrovnal
Hospodářský rozhled. Vzhledem k počtu rubrik, které se v Hospodářské politice
vyskytovaly, lze vidět, ţe se jednalo o týdeník se širokým spektrem podávaných
informací (rubriky Otázky týdne, Stati a úvahy, Trhy, Daňová hlídka, Nové publikace,
Obchodní sdělení, Valné hromady, Dopisy redakci, Přehled novin a revuí, Kronika).
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Závěr
Ve své bakalářské práci jsem se pokusila proniknout do ekonomického tisku
meziválečného období, především do jednoho konkrétního periodika – Hospodářské
politiky vycházející od 2. poloviny 20. let do konce 30. let 20. století. Sbírání materiálu,
který by mi pomohl ke komplexní charakteristice tohoto týdeníku, nebylo snadné. O
Hospodářské politice nevyšly ţádné publikace, výjimečně jsem narazila na odkazy,
které se k ní vztahovaly. Převáţně tak byly k dispozici jen obecné informace týkající se
jejího působení či vydavatelů. Většinu informací jsem získávala z publikací, které o
dané době hovořily (a tyto informace jsem dávala do kontextu působení Hospodářské
politiky) či ze samotné Hospodářské politiky. I přesto si nemyslím, ţe by byl význam
tohoto týdeníku ve své době malý či nepodstatný. Hospodářská politika slouţila jako
odborný zdroj informací politickým ekonomům či jiným hospodářským činitelům. Měla
významné místo mezi ekonomickými periodiky 20. a 30. let, nebyl to však časopis,
který by se dostal do povědomí široké veřejnosti. Navíc se nejednalo o stranický list. To
jsou moţné důvody toho, proč o Hospodářské politice tolik zmínek nenajdeme. Její
působení bylo ukončeno roku 1939, v období pomnichovské republiky, kdy zaniklo
velké mnoţství titulů a Hospodářská politika byla mezi nimi.
Má práce se tak pokusila Hospodářskou politiku charakterizovat z hlediska
obsahového i formálního. Nemalou pozornost jsem věnovala některým významným
přispěvovatelům, jednalo se především o ekonomické odborníky té doby.
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Resumé
My bachelor thesis deals with the economic press of interwar period, especially
with one – Economic policy magazine published from the 2nd half of twenties to the end
of thirties of the 20th century. Information retrieval which could help me to the complex
characteristics of this magazine was not easy. There were no published books or any
other publications about Economic policy magazine, rarely I found some references
about it. Mainly, there were just general information available about its activity or
publishers. I drew most of information from publications, which were talking about that
epoch (and these information I put into context of activity of Economic policy
magazine) or from Economic policy magazine by itself. After all, I do not think that the
importance of this magazine was inconsiderable. This magazine serves as a valid source
of information to economists or to others economically active people. It has an
important position among economic magazines in twentieth and thirties, but it has not
came into mind of general public. What is more, it was not a party magazine. These
might be reasons of not finding so many information about it. The end of Economic
policy magazine is dated to the year 1939, the period after Munich agreement, when
many newspapers and magazines ended.
My bachelor thesis tried to characterized the Economic policy magazine from
the aspects of content and formal aspects. No small attention I paid to some important
contributors, which were very often economic experts of that time.
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ČSNH – Česká společnost národohospodářská
roč. – ročník
sp. – spisy
TO PMR – Tiskový odbor předsednictva ministerské rady
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