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Anotace 

Diplomová práce „Počátky senzacechtivého tisku v českých zemích“ pojednává 

o začátcích tohoto typu tisku na našem území. Mapuje jak jeho vznik, tak i 

charakter. Snaží se charakterizovat bulvár jako takový, jeho vývoj v krajinách, 

které významně ovlivnily vývoj žurnalistiky na našem území, a také jeho 

postupné pronikání do běžného života. Na pozadí tehdejší doby poukazuje na 

podmínky, za kterých se bulvár na území České republiky vytvářel, co mu 

předcházelo a jakým směrem se ubíral. Mapuje také soudobé reakce na nový typ 

žurnalistiky a její vývoj. Na základě typických znaků současných bulvárních 

novin poukazuje na tehdejší charakter senzacechtivého tisku. Zaobírá se také 

postupným pronikáním slova bulvár do českého jazyka, historií kolportérství a 

vývojem jak českého národního povědomí, tak i vývojem českého tisku tehdejší 

doby, zejména bulvárního. Při jeho charakterizování používá jak kvantitativní 

analýzu, tak i poznatky ze studia populárního tisku ve světě. Rozborem 

tehdejších novin se určují základní rozdílnosti mezi seriózním a neseriózním 

tiskem. Zaměřujeme se jak na obsah, tak i uspořádání a grafickou úpravu. Práce 

je uceleným obrazem doby, kdy se na českém území objevily první bulvární 

periodické noviny a poukazuje na jejich vlastnosti a zaměření.  

Annotation 

The Diploma thesis „The beginnings of popular press in Czech countries“ deals 

with the start of tabloid press in our land. The thesis monitors both the 

beginning and the main characteristics of the popular press. It tries to 

characterize tabloid press as such, its development in countries which 

influenced progress of journalism in our country and also the 

progressinfiltration of these kinds of newspapers to ordinary lives. At the 

background of the past periods the thesis tries to point out the conditions the 

Czech tabloid press was formed from, to point out its predecessors and the way 
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its development took. The thesis also includes the contemporaries’ reactions of 

that kind of press. Through the typical characteristics of current tabloid papers, 

it shows the characteristics of the past sensational newspapers. The thesis also 

works with the development of the word the tabloid press and the history of its 

usage in the Czech language, with the history of street selling, with the 

development of Czech national awareness and with the progress of Czech 

journalism, especially tabloid one. To characterize it, we used both the 

quantitative method and the information from studies of the popular press in the 

world. With an analysis of newspapers of that time we have described the main 

distinctions between serious and non serious press while working with its 

content, organization and graphical layout. The thesis offers a comprehensive 

view of the end of 19th century when the first periodical tabloid newspaper in 

Czech lands was published it also describes its main characteristic and 

orientation. 
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Bulvár, počátky bulváru, historie bulváru, senzace, charakter bulváru, vývoj 

novin koncem 19. století, Illustriertes Prager Extrablatt 

Keywords 

Tabloid  press, beginnings of tabloid press, scandal, character of tabloid press, 

progress of the newspaper at the end of 19th. Century, Illustriertes Prager 

Extrablatt 
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Úvod 

Slovo bulvár je dnes běžně užíváno v souvislosti s neseriózními 

periodiky splňující určité základní znaky. Většinou se jedná o barevnost, 

skandálnost, krátké a jednoduché texty, množství fotografií a zaměření na 

celebrity a katastrofy. Takový typ novin není ale jen jakýmsi trendem současné 

doby. Jeho kořeny můžeme naleznout již v  kalendářích po celé 18. i 19. století, 

které byly doplněny o ty nejhrůzostrašnější příběhy, anebo v občasných 

letácích. Kdybychom hledaly u periodického tisku na našem území, dostaneme 

se do období konce 19. století. Tyto noviny byly na svou dobu něčím 

výjimečné, jiné, jenom se nenazývaly bulvárem, ale plátkem, nebo 

skandalózním tiskem. Pojem bulvár jako označení tohoto typu novin se vžil až 

později, v první třetině 20. století.  

Tématem naší práce je mapování počátků bulvárního tisku v českých 

zemích. Tomuto tématu jsme se již věnovali ve své bakalářské práci, kde jsme 

mapovali počátky bulváru na Slovensku. K této problematice nás přivedlo 

studium světových dějin žurnalistiky. Během něho jsme pozorovali, že vznik 

prvních bulvárních periodických novin má co dočinění s jak technickým, tak i 

společenským pokrokem doby. Častokrát byly iniciátorem inovací jako 

uvědomění si ceny inzerce, novinářské kampaně, poutavých titulků, bohaté 

ilustrace, atd. a používal ty nejnovější technické výdobytky. Zjištění, že 

počátky tohoto typu v naší zemi nejsou zmapovány, nás přivedlo k myšlence 

tuto tematiku zpracovat. 

Cílem práce je přiblížit jak charakter prvních bulvárních novin 

v Čechách, tak i dobu, ve které vznikaly. Co stálo za jejími počátky, v jakém 

politickém ovzduší a za jakého stavu společnosti se vyvíjely. Šlo o období již 

rozjetého vlaku národního obrození a zvyšujících se požadavků samostatnosti 

českého národa v Habsburské monarchii. Také na politické scéně docházelo ke 

změnám v každodenním životě. Měnil se jak obraz rodiny, tak i venkov a 

město. Docházelo k hospodářskému a technickému rozmachu. Měnila se i 

kultura, oblíbenými se staly salony u měšťanských rodin a též se objevovaly 

tendence k masovosti. Zvyšováním gramotnosti vzrůstala i potřeba lidí číst. 

Lepší tiskařská technika a prodej inzerce vedly k snížení nákladů, to znamenalo 

větší dostupnost pro běžné lidi. Lidé vytvořili úplně novou poptávku po nových 
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typech periodik, kterým se koncem 19. století otevírala cesta. Měly za úkol být 

jednoduchými, čtivými, pozornost přitahujícími, levnými a v českém jazyce. 

První bulvární periodika na českém území ale vycházely z nějakých předloh. 

Uvádíme proto i stručnou historii bulváru v zemích, které byly kolébkou 

tiskových novinek a rychlého vývoje. Jde o Velkou Británii, známou svým 

jedinečným právním systémem a Northcliffovskou revolucí, pak o USA se svým 

„yellow journalismem“, o Francii s „Belle Époque“ a Německo se svými 

vydavatelskými domy. Právě tyto země, přinesly světu různé typy žurnalistiky, 

které se staly mnohokrát vzorem pro nově vznikající periodika 

v středoevropských krajinách. 

Před psaním práce jsme strávili množství času hledáním zdrojů o této 

tématice jak v knihovnách, tak i v archivech. Ukázalo se, že tématu se zatím 

nikdo podrobněji nevěnoval. Navštívili jsme Státní oblastní archiv, Národní 

archiv, Památník národního písemnictví, Archiv židovského muzea v Praze, kde 

jsme bádali jak po majitelích sledovaného periodika, tak také po více 

informacích z jeho existence. Sledovali jsme dobové reakce tisku na takový typ 

novin, užívání slova bulvár v tehdejší době a jeho alternativ, postavení novinářů 

ve zmínkách beletrie anebo také vývoj kolportérství. Šlo o zdlouhavé, ale 

odměněné bádání. Zjistili jsme například, jakými slovy byla označovaná první 

senzacechtivá periodika, kde a v kterých spojeních se o nich zmiňovalo. Dále 

jsme objevili, že i přes zákaz pouliční kolportáže byl tisk prodáván na ulici již 

v polovině 19. století, zejména když se jednalo o nečekané události. Doposud 

byly dohady, že pouliční kolportérství se spíše objevovalo v ulicích až na 

začátku 20. století. Bohužel se nám ale nepodařilo vyhledat bližší materiály 

k vývoji sledovaného periodika, tedy české přílohy Illustriertes Prager 

Extrablatt.  Jde zejména o období, kdy příloha vycházela jako polední list. 

Víme o něm, že vycházel, ale k bližším údajům se nám nepovedlo dopátrat. 

Také k pokračování přílohy pod názvem Pražan jsme zjistili jenom několik 

útržkovitých informaci. Důvodem je, že ani ve fondu policejního ředitelství a 

ve fondu Vrchního státního zastupitelství v Národním archívu informace o 

Pražanovi nenalezneme. Bohužel jsme neměli možnost bádat ve vídeňském 

archívu, kde je jistá naděje, že podklady mohou být k dohledání.  Periodika 

nevede ani časopisecká tabulka. Jediný zdroj, který jsme měli, byla samostatná 

složka Illustriertes Prager Extrablatt policejního ředitelství. Ta ale evidovala 
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spíše oznámení o změně tiskaře a podobně, náklady a případně tiskové delikty. 

Psaná je švabachem v německém jazyku a její studium bylo náročné. 

Prozkoumali jsme množství materiálů, abychom poskytli konkrétní 

ucelený obraz doby, ve kterém vzniklo první periodické bulvární periodikum 

psané v českém jazyce Illustriertes Prager Extrablatt. Šlo o přílohu německého 

periodika vycházejícího dvakrát týdenně, pak denně se stejným názvem. 

Vyznačovalo se velkými ilustracemi a obsahem plným skandálů a krveprolití. 

Samo se inspirovalo periodikem Illustriertes Wienerische Extrablatt, jak uvádí 

v jednom ze svých prohlášení. Bylo bezkonkurenční nejen doposud nevídaně 

velkými a krvelačnými ilustracemi, ale také cenou. Svými třemi krejcary patřilo 

k tomu nejlevnějšímu na trhu. 

Práce je rozdělena do tří kapitol. První se věnuje obrazu tehdejší doby. 

Zaměřujeme se na politické dění v Habsburské monarchii, zejména na český boj 

zrovnoprávnění svého národa a jazyka s ostatními státy spadajícími do 

království. Dodáváme i obraz běžného života a na změny, které poznamenaly 

konec 19. století. V druhé kapitole se věnujeme vývoji slova bulvár v českém 

jazyce a jeho ekvivalentům, které se v té době užívaly. Také samotným znakům, 

dle kterých se bulvár pozná. K tomu jsme využili jak jazykových slovníků, tak i 

beletrie. Ke konkrétním znakům nám dopomohla hlavně anglosaská literatura 

věnující se fenoménu populární kultury jako takové. Speciálně se věnujeme i 

historii kolportérství na našem území, jeho právního ukotvení a tehdejším 

polemikám jak na stranách periodik, tak i ve sněmu. Kapitolu ukončujeme 

historií senzacechtivého tisku v již zmiňovaných zemích. 

Třetí kapitola se věnuje české příloze Illustriertes Prager Extrablatt, jeho 

historii, pozadí a obsahu. Přinášíme ukázky, způsob zpracování důležitých 

témat a porovnání s Národními listy. Přinášíme také kvantitativní analýzu počtu 

témat, které se v daném periodiku objevily. Jednotlivé znaky bulváru nacházíme 

i v samotném periodiku. Věnujeme se různým etapám jeho vývoje a postavení, 

které zaujal na dobovém trhu. Nabízíme i ukázky reakcí konkurenčního tisku, 

které svědčí o senzacechtivém zaměření české přílohy. 

Tato práce mapuje jak konec 19. století na českém území, tak i dobovou 

situaci v české žurnalistice. Zejména se zaměřuje na první bulvární tisk, který 

se tady objevil. 
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1. KONEC 19. STOLETÍ NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

1.1 POLITICKÁ SITUACE 

 

Dobové politické ovzduší je důležité pro formování společenských 

trendů, stejně tak i pro rozvoj novin. Přinášíme krátký exkurz do konce 19. 

století, který nám načrtne, za jakých podmínek vzniklo první české bulvární 

periodikum a v jaké politické situaci se formovalo. 

 

1.1.1. Počátky národního boje1 

 Autoři knihy Dějiny českých zemí označují období mezi roky 1860–1914 

za období liberalismu a nacionalismu. Začátek liberalismu lze podle autorů 

datovat od porážky rakouských vojsk ve válce se Sardinií a Francií. Dále 

následovalo svolání říšské rady Josefem I. v březnu 1860. Právě na jejím 

zasedání byl ostře kritizován absolutistický systém.  

 Češi sice neměli v radě žádné zastupitele, ale „mluvčími národa“ se stali 

historik František Palacký, právník Ladislav Rieger a advokát Alois Pražák. 

Období lze charakterizovat upevňováním národního povědomí Čechů a 

neustálou snahou monarchie o udržení jednoty v mnohonárodnostním a 

různorodém Rakousko-Uhersku.  

 Již v červnu 1860 předložil Ladislav Rieger císaři memorandum o 

udělení tiskové koncese, protože si uvědomoval nutnost politického tisku, který 

by šířil národní myšlenky. V memorandu byl zakotven i požadavek jazykové 

rovnoprávnosti českého národa (patřili do něho i Slováci), požadavek na jeho 

odpovídající politické zastoupení, na uplatnění zásady rovnoprávnosti ve 

středním školství či požadavek na patřičné místo pro český jazyk. V roce 1861 

začaly vycházet Národní listy, které se staly vlivným tiskovým orgánem pod 

vedením Júliuse Grégra. 

 „Jednotný názor říšské rady na nutnost zavedení ústavního zřízení 

v monarchii přiměl císaře Františka Josefa I. dne 20. října 1860 k vydání tzv.  

                                                 
1 Zpracované podle CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan; KUČERA, Martin. Obnovení ústavního života a státoprávního 
boje. In CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan. Dějiny českých zemí. Praha: Karolinum, 2008. Kapitola XIII. 1, s. 261 – 266.  a 
URBAN, Otto. Česká společnost: 1848 – 1918. Praha: Svoboda, 1982. 



Diplomová práce                                   Počátky senzacechtivého tisku v českých zemích  

12 
 

Říjnového diplomu, v němž sliboval svolání zemských sněmů a celoříšského 

parlamentu. […] Češi vydání Říjnového diplomu přivítali, neboť jim vyhovoval 

příslib o potřebě přihlédnout k historickým tradicím jednotlivých národů a 

zemí.“2     

 Diplom ale vyvolal nevůli jak u uherské šlechty, tak i u vídeňských 

občanů. V roce 1861 usedl na místo ministra zahraničí Anton Schmerling. Otto 

Urban o něm napsal: „P ětapadesátiletý Schmerling patřil k nejpopulárnějším 

osobnostem tzv. druhé vídeňské společnosti.“3 Právě jemu se povedlo vytvořit 

nový systém volebních řádů do zemských sněmů a říšské rady.  Šlo o tzv. 

Únorovou ústavu, která byla postavená tak, aby bylo zvýhodněno německé 

obyvatelstvo. „Schmerlingův systém poskytl aristokracii klíčové postavení.“ 4 

Dle Otty Urbana ji mnozí vnímali jako triumf centralistické byrokracie. Sám 

autor nazval kapitolu věnující se tomuto státníkovi Schmerlingovým divadlem, 

byla to dle něho hra na konstitucionalismus. 

 Během Taafovy vlády došlo k dalším úpravám ve volebním systému 

říšského sněmu, a tak mohly zvítězit i české obchodní a živnostenské komory. 

Pro prosazení národních požadavků bylo potřebné i zapojení české šlechty.  

 V roce 1861 se konaly volby do zemských sněmů. Kandidáti pocházeli 

převážně z měšťanských vrstev, šlo o lékaře, právníky aj. Do vídeňského 

parlamentu se dostalo 20 českých poslanců, do panské sněmovny jeden - 

František Palacký.  Zasedání říšského parlamentu se toho samého roku vedlo 

v tónu nestability a sílily národnostní požadavky jednotlivých zástupců. 

Stupňovaly se také protesty proti jejímu centralistickému uspořádání. 

 Postupně se prosazovala v českých městech česká správa. Na Moravě ale 

některá města zůstala pod německou správou až do roku 1918, píší autoři 

kapitoly Obnovení ústavního života a státoprávního boje. Také vznikaly české 

národní spolky jako Sokol, Orel, různá ochotnická divadla a taneční spolky. O 

jednotě se nedalo ale mluvit uvnitř Národní strany. Vytvořila se dvě křídla: 

mladočeské odmítající spolupráci se šlechtou a prosazující odluku církve od 

státu a staročeské, které prosazovalo pasivní resistenci. Mladočeši své 

                                                 
2 CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan.; KUČERA, Martin. ref. 1, s. 261. 
3 URBAN, Otto. ref. 1, s. 150. 
4 CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan; KUČERA, Martin. ref. 1, s. 262. 
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myšlenky prosazovali v Národních listech, druhá strana ovládala periodikum 

Národ. 

 V roce 1867 došlo k rakousko – uherskému vyrovnání. „Česká národní 

strana k němu zaujala negativní postoj.“5  Čeští předáci bojovali proti dualismu 

návštěvou Ruska či návštěvou F. L. Riegra ve Francii.6 Dále byla organizována 

četná shromáždění. „První takovéto shromáždění se konalo 10. května 1868 na 

úpatí hory Říp. K hlavním pořadatelům tzv. táborového hnutí patřili mladočeši. 

Na těchto, často nepovolených, shromážděních byly vznášeny nacionální, 

obecně demokratické a sociální požadavky. Táborové hnutí značně přispělo 

k nacionalizaci dalších vrstev české společnosti a zvýšilo zájem o politické 

dění.[…] Celkem se konalo 140 těchto akcí, jichž se podle odhadů českého tisku 

zúčastnilo asi půl druhého miliónu lidí.“7 

Vláda Karla Hohenwarta vedla v roce 1871 rokování o česko-rakouském 

vyrovnání.  Desátého října 1871 byl schválen soubor osmnácti fundamentálních 

článků. V nich byl zakotven například nový volební řád, zákon o ochraně 

národností aj. Samozřejmě tyto články vyvolaly vlnu odporu u rakousko-

německých a maďarských politiků.  Císař se nakonec přiklonil na stranu 

odpůrců. Neúspěch vyrovnání vedl k pádu Hohenwartovy vlády. 

Nová vláda na čele s knížetem Adolfem Auerspergem bojovala proti 

českému národnímu hnutí. Nadále vládlo i napětí mezi mladočechy a 

staročechy, které národní jednotě nijak nepomáhalo. 

Zatímco staročeši trvali na bojkotu sněmu, mladočeští poslanci do něho 

vstoupili v roce 1874 a založili Národní stranu svobodomyslnou. Ke smíru 

došlo v roce 1878, kdy obě strany připustily příchod do sněmu. „V srpnu 1878 

bylo ohlášeno vytvoření společného Státoprávního klubu českých poslanců, 

který měl rozhodovat o životně důležitých otázkách státního práva, samosprávy 

a národnosti. V září 1878 pak vstoupilo 69 staročeských a 14 mladočeských 

poslanců do českého sněmu.“8 

 

                                                 
5 CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan; KUČERA, Martin. ref. 1, s. 265. 
6 „F. L. Rieger při návštěvě Paříže předal francouzskému císaři Napoleonovi III. zvláštní memorandum o významu 
federalizace Rakouska z hlediska evropské a české politiky; zdůraznil v něm "strategický význam" Čech v celé Evropě 
a slovanského elementu v habsburské říši jako hráze proti hrozícímu pangermanismu a panmaďarismu. Akce však 
nepřinesla bezprostřední výsledek.“ ČAPKA, František. Dějiny koruny české v datech. Praha: Libri. 1999. s. 71. 
7 CIBULKA, Pavel, HÁJEK, Jan; KUČERA, Martin. ref. 1, s. 265. 
8 CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan; KUČERA, Martin. ref. 1, s. 266. 
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1.1.2. Měnící se postavení Čechů 9 

 Potom, co Berlínský kongres povolil habsburské monarchii okupaci Bosny 

a Hercegoviny, došlo k nejednotě mezi vládnoucími německými liberály - uvádí 

do situace autoři třinácté kapitoly knihy Dějiny českých zemí. Auerspergova 

vláda odstoupila a místo ministerského předsedy obsadil Eduard Taafe.  

 Jeho snahou bylo, aby česká opozice přestala bojkotovat říšskou radu. To 

se mu povedlo ve volbách roku 1879, kde došlo díky jeho úsilí k oslabení 

Německé ústavověrné strany, což vedlo k možnosti dosažení většiny pro české 

poslance ve sněmovně. „Po čátkem srpna 1879 proběhla ve Vídni jednání mezi 

Taaffem, Riegrem a Pražákem o následném vývoji situace. Taaffe slíbil opravu 

volebního řádu do českého sněmu, jazykovou rovnoprávnost v českých zemích, 

zřízení české univerzity i přijetí českého státoprávního ohrazení císařem. Alois  

Pražák byl jmenován ministrem v nové Taaffeho vládě a Češi se vrátili do 

vídeňského parlamentu.“10 
Český klub si zvolil oportunistickou cestu 

inspirovanou „polskou taktikou“. „Namísto maximálního státoprávního 

programu, který byl pro danou dobu načas uzávorkován, byl postaven 

minimální národně politický program.“11 

 V dubnu 1880 bylo vydáno Stremayrovo jazykové nařízení. Jednalo se o 

zrovnoprávnění českého a německého jazyka v jednání se stranami. Všechny 

úřední záznamy se ale musely nadále vést v němčině.12   

 V roce 1881 vydal císař nejvyšší rozhodnutí, ve kterém schvaloval 

rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity. V únoru 1882 došlo k definitivnímu 

rozdělení univerzity v Praze. Již ale od 60. let 19. století probíhaly některé 

přednášky v českém jazyce. „Rozvoj ústavního veřejného života od 60. let 

vytvořil pro akademické uplatnění češtiny nové podmínky.“13 Od 70. let je 

čeština na univerzitě běžně užívaným jazykem. „V pr ůběhu tohoto desetiletí 

bylo tak možno poslouchat i česky naprostou většinu předmětů, snad jen s 

                                                 
9 Zpracované podle CIBULKA, Pavel; Hájek Jan; KUČERA, Martin. Češi a Němci – zostření národnostního zápasu. In 
CIBULKA, Pavel; Hájek Jan. Dějiny českých zemí. Praha: Karolinum, 2008. s. 266 – 273. 
10 CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan; KUČERA, Martin. ref. 9, s. 267. 
11 URBAN, Otto. ref. 1, s. 334. 
12 CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan; KUČERA, Milan. ref. 9, s. 267. 
13 HAVRÁNEK, Jan. et al. Dějiny Univerzity Karlovy III. (1802-1918). Praha: Karolinum, 1997. S. 136. 



Diplomová práce                                   Počátky senzacechtivého tisku v českých zemích  

15 
 

výjimkou církevního práva.“14 Počet studentů neustále stoupal. „Hranice tří 

tisíc studentů byla překročena roku 1898/99.“15 

 „V mezinárodním srovnání patřila česká společnosti k nejvíce 

alfabetizovaným v tehdejší Evropě a blížila se úrovni všeobecné vzdělanosti 

v protestantských zemích severní Evropy.“16 Rozvíjelo se i střední školství. 

Docházelo i k dvojnásobnému zvýšení počtu gymnázií či reálek. Známá byla i 

dívčí gymnázia jako Minerva. „Na středních školách, které měly od roku 1864 

češtinu jako jazyk vyučovací, studovalo v roce 1855 3257 žáků […], r. 1875 

měla česká gymnázia a reálky již 11 031 žáku.“ I přesto, že se počet škol 

s vyučovacím jazykem českým neustále zvyšuje, čeští rodiče posílají své děti 

do německých škol. Důvody jsou různé, někteří se bojí reakce svého německého 

zaměstnavatele, jiní považují znalost němčiny za nezbytnou.17 Vláda si také 

uvědomuje, že práce učitelů je finančně podhodnocená. Pro zlepšení situace 

navrhuje česká politická veřejnost zavést zvláštní dávku z piva. Stane se tak 27. 

1. 1903. „Z jednoho hektolitru se má platit 1 koruna, 70 haléřů.“ 18 Narůstající 

vzdělanost také vede k otevření otázky českého pravopisu a k používání 

českého jazyka. Za jeho práva se bojuje různými způsoby. „P ři zjišťovaní 

prezentace se někteří čeští záložáci začínají hlásit nikoli ´Hier´, nýbrž ´Zde´.“ 

Zdůvodňují to tím, že nikde není předepsáno, jakým jazykem mají odpovídat – a 

když jsou v Čechách…Tím zasahují císaře na nejcitlivějším místě. Na armádu 

nedá František Josef dopustit.[…] Kdo se ohlásí slovem ´Zde´, musí počítat 

s přísným trestem. Zároveň se ale může považovat za mučedníka české věci.“ 19 

Jiří Pokorný uvádí jako příklad rolníka Aloise Strnady. Ten byl pro vyslovení 

českého hlášení zatčen. Při odvozu na nádraží ho ženy zasypávají květinami, 

objímají ho, policie je bezmocná. 

 Na druhé straně stojí Němci, kteří se privilegovaného postavění 

německého jazyka nemíní vzdát. Když vláda v roce 1908 přikáže Chebskému 

soudu, aby přijal česky psanou žalobu, vyvolá to velké protesty. „N ěmečtí 

                                                 
14 HAVRÁNEK, Jan. et al. ref. 13, s. 137. 
15 HAVRÁNEK, Jan. et al. ref. 13, s. 191. 
16 CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan; KUČERA, Milan. ref. 9, s. 269. 
17 HAVRÁNEK, Jan. et al. ref. 13, s. 191. 
18 POKORNÝ, Jiří. Český svět I. 1889 – 1918. Praha: Argo. 1997. s. 102. 
19 POKORNÝ, Jiří. ref. 18, s. 86. 
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poslanci na zemském sněmu zahajují obstrukci, která nabývá opět manuální 

podoby.“20 Boj mezi Čechy a Němci trvá až do zřízení samostatných států. 

 Poměry ve městech se mění. Průmyslová revoluce podmínila stěhování lidí 

z vesnic do měst, to vedlo k decimování poměru Němců oproti Čechům ve 

městech jako České Budějovice a Praha. 

 Důsledkem rostoucí národnostní síly došlo k ochlazení Taaffeho 

vstřícnosti k českým požadavkům. Ani v českém politickém táboře nebyla 

poklidná situace. Staročechům se nedařilo prosadit uznání státoprávního práva, 

které označovali za jeden ze svých hlavních úkolů. „Po čátkem roku 1888 

mladočeši zřídili samostatný poslanecký klub na říšské radě a v českých 

sněmovních volbách v červenci 1889 porazili staročechy ve venkovských 

volebních obvodech. […] mladočeši využili v politickém zápase také lepší 

úroveň své žurnalistiky, která se stala nejvýznamnějším nástrojem nacionální 

agitace.“21 

 V 80. letech 19. století došlo k vyostření nacionálního konfliktu. V roce 

1886 němečtí poslanci opustili na protest český sněm. Taaffe se pokoušel 

situaci řešit, to vedlo ke vzniku tzv. punktačních dohod, které ustoupily 

německým požadavkům pro vznik uzavřených jazykových území. To se ale 

nelíbilo mladočechům, dohody odmítli a za jejich názorem stála většina národa. 

Vliv staročechů slábnul.  

 Volby v roce 1891 již vyhráli mladočeši se svou Národní stranou 

svobodomyslnou. Vznikaly i nové politické strany křesťansko-sociálního 

charakteru. Velkou podporu měli i sociální demokraté. České národní hnutí 

bylo ale roztříštěné.  

 V roce 1895 nastoupil na post předlitavského ministra Kazimierz Badeni, 

jehož hlavním úkolem bylo řešení národnostní otázky. „Badeni navázal 

kontakty s některými mladočeskými politiky a po konzultacích s nimi vydal 

jazyková nařízení z dubna 1897, která zaváděla do pěti let češtinu i do vnitřního 

úřadování.“22 Tenhle krok ale vyvolal vnitropolitický rozkol, protože nebyl 

konzultován s německými politiky. Na podzim došlo k pádu Badeniho vlády. 

                                                 
20 POKORNÝ, Jiří. ref. 18, s. 134. 
21 CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan; KUČERA, Milan. ref. 9, s. 269. 
22 CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan; KUČERA, Milan. ref. 9, s. 271. 
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Vystřídal ho Franz Thun, kterému se ale také nepovedlo vládnout bez 

císařských nařízení. Po jeho odvolání platily Stremayrova jazyková nařízení. 

 Otázka všeobecného hlasovacího práva se dostala na veřejnost začátkem 

20. století. Největší problém byl v sestavení volebních obvodů. Nakonec byl 

zrušen kuriový volební systém a bylo zavedeno všeobecné hlasovací právo do 

poslanecké sněmovny. Tento systém přinesl úspěch pro masové politické 

strany. Ve volbách roku 1907 byly poraženy nacionalistické strany a do popředí 

se dostala např. Česká strana agrární – strana národně orientovaného dělnictva. 

Ta byla v opozici s Českou stranou národně sociální, která byla určená 

měšťanům a inteligenci. Strany katolické měly své bašty spíše na Moravě. 

Nejsilnější postavení měla Českoslovanská sociálně demokratická strana 

dělnická se svými 38 %, které získala ve volbách. 

Národní otázka ale zůstávala nadále nevyřešeným problémem. K dohodě 

čeští ani němečtí politici nikdy nedospěli. 

 „Před vypuknutím první světové války disponovala česká společnost téměř 

úplnou strukturou moderní kapitalistické společnosti s vysoce rozvinutou 

strukturou politických stran, spolků a společenských organizací. Češi měli 

možnost podílet se i na využití státních institucí v těchto oblastech, aniž by byli 

nuceni nést odpovědnost za rakousko-uherský stát. Češi vytvořili svou národní 

společnost v opozici vůči rakouskému státu, který od počátku 20. století ztrácel 

oblibu u české společnosti. Český národ měl zvláštní zastoupení v některých 

mezinárodních organizacích a delegace Českého olympijského výboru se 

samostatně účastnila olympijských her. Ani neúspěšné úsilí o prosazení 

federalizace monarchie však nepřivedlo oficiální českou politiku k myšlence 

nezávislého českého státu.“23 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan; KUČERA Milan. ref. 9, s. 273. 
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1. 2. KAŽDODENNOST ŽIVOTA 

 

 Druhá polovina 19. století se nenesla jenom ve znamení národního vědomí 

a politického prosazování. Byla to doba poznamenaná dosud nevídanou 

modernizací. „Dvacátá léta 19. století zaznamenala nejvyšší přirozené 

přírůstky v dějinách obyvatelstva českých zemí. Lidi narozené a přežívající 

oproti minulým dobám jaksi navíc bylo třeba živit, šatit a dát jim práci.“24 

 Lidé se stali mobilnějšími díky rozmachu komunikační sítě. Podle Pavly 

Horské až třetina přirozeného přírůstku obyvatelstva odcházela do jiných zemí 

monarchie nebo ciziny. V 19. století docházelo k budování a rozšiřování 

pozemních komunikací. „D ůsledkem toho došlo ve 20. a 30. letech 19. století 

v českých zemích k nebývalému rozvoji poštovní a soukromé osobní 

přepravy.“25 Druhým způsobem přepravy se staly železnice. K jejímu 

dobudování fakticky došlo v roce 1874 a je k užívání dodnes, konstatuje Milan 

Hlavačka. Mnozí cestovali za prací na služby do velkoměst, anebo se 

přestěhovávaly celé rodiny.  

 K rychlejšímu přenosu a dostupnosti informací posloužila telegrafní síť. 

Od 50. let 19. století, kdy začaly být telegrafy přístupné i pro veřejnost, se tento 

způsob výměny informací stal rozšířeným. „Dalším faktorem, který významně 

přispěl k zdokonalení moderní komunikace, bylo těsnější propojení instituce 

pošty s železniční dopravou. […] Vedle vlakové pošty byly v 50. –70. letech 19. 

století zaváděny další technicko-administrativní novinky, které zjednodušovaly, 

zrychlovaly a zlevňovaly činnost pošty. Patřilo mezi ně zavádění dopisních 

známek, poštovních poukázek a korespondenčních lístků a hlavně rozšiřování 

sítě tzv. přespolní pošty. […]podstata této služby spočívala ve vytvoření 

doručovacích okrsků a kontaktních míst pro zastávky přespolního listonoše. 

Těmi se většinou staly vesnické krámy, či hostince.“26 Na dohodnutých 

zastávkách se celodenně zdržovaly osoby, které za úplatu list doručily.  

 V Praze vznikla tzv. potrubní pošta. Nejdříve se používala výlučně na 

dopravu zásilek z přízemí do třetího patra v Poštovním a telegrafickém 

                                                 
24 HORSKÁ, Pavla. Klasická urbanizace v českých zemích (1830 -1930). In HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; 
MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta. Praha: Paseka, 2002. s. 129. 
25 HLAVAČKA, Milan. Zrod moderní dopravy a komunikační sítě v českých zemích. In BLÁHOVÁ, Kateřina et. al. 
Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha: KLP, 2002. s. 24. 
26 HLAVAČKA, Milan. ref. 25, s. 28. 
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ředitelství. Postupně došlo v Praze k jejímu rozmachu a začaly ji využívat i 

noviny či restaurace Obecního domu, píše Milan Hlavačka. 

K rozmachu docházelo i v jiných odvětvích. Začaly se budovat činžovní 

domy, objevily se první tramvaje. Hospodářství a ekonomika zesílily. „V 90. 

letech se všestranný rozvoj českého národa ještě urychlil. Poslední dvě 

desetiletí před první světovou válkou patřila k ekonomicky nejúspěšnějším 

v celých českých moderních dějinách. Vybudování silného elektroprůmyslu, 

úspěchy při stavbě motocyklů, automobilů a lokomotiv, pokusy o sestrojení 

prvních aeroplánů – to vše dokazovalo, že se Češi řadí již k technicky 

nejpokročilejším národům Evropy. Pozoruhodná prosperita zvýšila životní 

úroveň, stále širší skupiny obyvatelstva poznávaly, jak se dá žít pohodlně či 

alespoň snesitelně.“ 27 

 Tyto a mnohé jiné faktory změnily život jak v soukromém, tak i ve 

veřejném sektoru. 

 

1.2.1. Hospodářský rozmach28  

 Z hospodářského hlediska patřilo Rakousko-Uhersko k nejvýkonnějším 

státům Evropy. Obě země se navzájem doplňovaly. Uhersko produkovalo a 

dováželo do Rakouska zemědělské produkty a Rakousko zásobovalo Uhersko 

palivy a výrobky z různých průmyslových odvětví. „S jistou nadsázkou se tak 

někdy hovoří o monarchii jako o „manželství“ pšenice a textilu“.“ 29 

 Obyvatelé českých zemí tvořili t řetinu obyvatelstva celého Předlitavska. 

Právě na tomto území se nacházela více než polovina průmyslových a 

živnostenských továren a zaměstnávala více než polovinu obyvatel celého 

Předlitavska. K hospodářské vyspělosti českých zemí slouží i fakt, že se na 

jejich území vyráběla polovina národního důchodu Rakouska. Mezi 

nejvýznamnější odvětví patřila výroba porcelánu, textilnictví a cukrovarnictví.  

 Ekonomickému rozvoji napomáhalo zrušení patrimoniálních vztahů, ale 

také reformy, mj. ustanovení ministerstva obchodu a zřízení živnostenských 

komor. Také došlo k privatizaci železnic. „T řetí čtvrtinu 19. století lze označit 

                                                 
27 POKORNÝ, Jiří.  ref. 18, s. 14. 
28 Zpracované podle CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan; KUČERA, Milan. Hospodářský vzestup českých zemí. In 
CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan. Dějiny českých zemí. Praha: Karolinum, 2008. s. 273 – 278.  
29 CIBULKA, Pavel. – HÁJEK, Jan. – KUČERA, Milan. ref. 28, s. 274. 
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za období rozmachu a dovršení průmyslové revoluce v českých zemích.“30 Nové 

výrobní postupy napomáhaly růstu, stejně tak i železnice.31 Vznikaly první 

obchodní banky, záložny, akciové podniky. Banky začaly investovat do 

průmyslového obchodu. Krach burzy v roce 1873 přinesl několik let stagnace, 

situace se ale začala zlepšovat již koncem 70. let. 

 Postupně se ke konci 19. a na průlomu 20. století se zaváděla elektřina, 

telefonické spojení, poštovní schránky na rohu ulic, reklamy na sloupech, 

popelářské služby a zaváděly se tramvaje. Život zapadal do stálých kolejí 

„pracovních šicht“. Ráno se chodilo do továren, na oběd se přicházelo domů, 

jak ze školy, tak i z úřadů. V deset hodin večer život ve městě skončil. 32 

 „Nejdůležitějším tahounem průmyslové výroby českých zemí se však v této 

době staly některé nové obory. Z řady progresivních a bouřlivě se vyvíjejících 

podniků lze zmínit zejména pražské elektrotechnické firmy Kolben a Křížík, dále 

strojírenské závody (pražský Ringhofer – výroba železničních vozů, či plzeňská 

Škoda, které postupně přecházely od výroby strojů na zbrojní výrobu) […] 

Důležitým podnětem pro ekonomiku českých zemí byla i rychle postupující 

urbanizace. Výstavba celých nových čtvrtí, komunální zakázky měst (kanalizace, 

vodovody, plynárny, osvětlení, zpevnění nábřežních komunikací atd.) či další 

rozvoj infrastruktury přispěly k velkému rozmachu stavebních řemesel.“33 

 Skutečnost, že české země takovým způsobem doslova financovaly 

Rakousko–Uhersko, jenom podporovala sílení národnostních požadavků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan; KUČERA, Milan. ref. 28, s. 274. 
31 V polovině 19. století byla síť železnic dlouhá 800 km v roku 1880 již 5000 km. Hlavní směry byly téměř dokončené 
v 70. letech. 
32 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Jak se žilo za časů Františka Josefa I. Praha: Svoboda, 1996. s. 46. 
33 CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan; KUČERA, Milan. ref. 28, s. 276. 
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1.2.2. Kultura a její směrování 

 Romantismus v kultuře pomalu dozníval a na světlo světa vstoupilo 

v českých zemích moderní umění. Kulturní činnost začala být spojována 

s národy, které se s ní dříve potýkaly jen okrajově. Základna se rozšiřovala i o 

sociální a politické hnutí, které kulturu ovlivňovaly. Ta procházela jakousi 

reformou. „Proměna kulturních hodnot ve zboží měla pro kulturu závažné 

důsledky. […]Prvním důsledkem tohoto procesu bylo oddálení tvůrců hodnot od 

tržního koloběhu kulturních statků. […] Druhým důsledkem se nevyhnutně stal 

zájem o kulturní zboží pokleslé kvality. Vedle vzdělávacích a osvětových 

tendencí v rámci lidové výchovy se prosazovala stále ve větší míře tendence 

k masovosti, trivialitě, braku, bestselleru, módnímu či konjunkturálnímu 

snobismu, proti nimž směrovala tvůrčí vystoupení avantgard.“34 

 Kromě masovosti se do života lidí vměšovala i technika. Život se stával 

lehčím. Dostat se z místa na místo už nebylo problémem díky rozvíjející se 

silniční síti. Ve velkých městech jako Praha a Brno se objevovaly první 

obchodní domy. Město se zvětšovalo35, bouraly se hradby, stávalo se 

hygieničtějším. Lidé měli potřebu vzdělávat, gramotnost stoupala. „V Čechách 

chodilo kupříkladu v roce 1850 do obecných škol 93,4 % a o deset let 97 % 

všech školou povinných dětí.“ 36 

  „Tisk se stával “sedmou velmocí“, veřejné knihovny, čítárny a 

lidovýchovné instituce […] doplňovaly působení dobře promyšlené školské 

soustavy při odstraňování negramotnosti.“37 K vzdělanosti také napomohlo 

obnovení české univerzity v únoru 1882. 

  Národnostní tendence se také promítaly i do kultury. Otevření Národního 

divadla patřilo k velkému úspěchu národa českého. Za fakt, že bylo vysoce 

váženo, mluví i to, že se po jeho vyhoření v roce 1881 konala celonárodní 

sbírka. Díky ní bylo znovuotevřeno v roce 1883. Divadlo mělo roli masového 

média až do rozmachu tisku, píše František Černý ve své eseji Diváci českého 

                                                 
34 CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan; KUČERA Milan. Kultura českých zemí druhé poloviny 19. století a počátku 20. 
století. In CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan. Dějiny českých zemí. Praha: Karolinum, 2008. s. 279. 
35 Městská čtvrt Vinohrady (dnešní Praha 2) patřila v půlce 19. století k předměstím anebo „čtvrtím za hradbami“, které 
nebyly v oblibě u zbožních měšťanů, píše Pavla Vošahlíková ve své knize: Jak se žilo za časů Františka Josefa I. Do 
této charakteristiky spadaly také městské části Karlín, Holešovice i Žižkov. 
36 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. ref. 32, s. 138. 
37 CIBULKA, Pavel – HÁJEK, Jan – KUČERA, Milan. ref. 34, s. 282. 
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divadla v 19. století. Divadlo dle něho zabezpečovalo komunikaci národního 

společenství a bylo sdružujícím elementem. 

Národní cítění se projevovalo i v architektuře. Autoři knihy Dějiny 

českých zemí připomínají díla jako: Arkády vyšehradského hřbitova, budovu 

Rudolfina či Národního muzea.  Do hudebního světa se z tohoto období zapsal 

Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, píší autoři kapitoly Kultura českých zemí 

druhé poloviny 19. století a počátku 20. století. Setkávání se měšťanských 

vrstev v salónech vedlo ke vzniku specifického zboží určeného právě pro 

salony. Vše se podřazovalo vkusu měšťanstva. „Triumf žánru, jehož jsme v 19. 

století svědky, vyplynul původně z reakce na “vysoké umění“ […], jehož 

výrazové prostředky se ukázaly jako příliš exkluzivní a společenský dosah jako 

příliš omezený. […] Bylo to ono kouzlo svačiny, která chutná mnoha lidem, co 

podnítili mohutný rozvoj populárního žánru.“38 Je potřebné dodat, že autor 

přívlastek populární nebere jako něco negativního. Tento trend spojuje 

s výtvarným uměním. To, co se ale dělo v tomto oboru, se dělo i v jiných. 

Vysoká nedosažitelná kultura podnítila vznik žánru, který by byl 

srozumitelnější, přístupnější a stal se tak populárním. Nejdříve se „nový styl“ 

objevoval v salonech měšťanských. „Tyto salony byly budovány spíše na půdě 

rodinných prostředí.“ 39 Tady slovo populární znamenalo “v salonech 

oblíbené“, u jistých vrstev oblíbené.  Vedly se tam vědecké i kulturní diskuse, 

rozebíraly politické otázky, diskurs závisel od typu salonu. Lidé si do nich zvali 

oblíbené umělce, četli oblíbené knihy, diskutovali o tématech dne. Větší 

gramotnost podnítila různé vrstvy k chuti získávat informace. Nejrychlejší 

informace byly v tisku. Tisk už nebyl určen jenom pro vzdělance a měšťany, 

byl přístupný i lidu. Pokrok v polygrafii a tiskařské technologii k rozšíření 

novin jenom dopomohl. 40  

Pro masy byly odjakživa nejzajímavější zprávy plné násilí, a tak se slovo 

populární posunulo na hranici významu opět dál.  

 

 

                                                 
38 VLNAS, Vít. Populární žánr a jeho lidé. In KAISEROVÁ, Kristína; MARTINOVSKÝ, Ivan. Umění a veřejnost v 
19. století. [sborník příspěvků ze sympozia, Ústí nad Labem]. Plzeň: Albis international, 1998. s. 6. 
39 PEŠKOVÁ, Jaroslava. Salony jako místo setkání. In LORENZOVÁ, Helena; PETRASOVÁ et. al., Taťána. Salony 
v české kultuře 19. Století. Praha: KLP, 1999. s. 10. 
40 Zaváděl se rychlolis, nové tiskové formy, vazby knih se zmechanizovaly. 
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1.2.3. Každodenní život41 

  V 19. století se měnila nejen společnost, ale i způsob života a celá města. 

Vznikala občanská společnost. 

  Ve městech se zvyšoval počet obyvatel, docházelo k jejich modernizaci. 

„Modernizace, jejímž symbolem byla továrna, parlament a úřad, potřebovala 

kde svému rozmachu město.“42 A právě město lidi lákalo. Nabízelo jiné životní 

podmínky, práci i sociální vzestup. 

  Více lidí mění i chod města. Lidé přestávali mít své “siesty“ na pavlačích 

nebo posedávání na ulicích. Oddychují za zavřenými dveřmi, skrývají se před 

ruchem města. Výkon řemesel na ulicích se ztrácí a uzavírá se do dílen. Vše 

ustupovalo novým výstavbám a různorodé dopravě. Omnibus a koňské zápřahy 

vystřídala v Praze první po kolejích jedoucí koňmi tažená tramvaj - „koňka“ v 

roce 1875. Koncem 90. let ji vystřídala elektrická tramvaj, poté v novém století 

následoval městský autobus. 

  Již v roce 1825 se v Praze objevil první činžovní dům – symbol nového 

městského bydlení. V Praze se kanalizace začala budovat v roce 1816, moc 

rychle ale nepostupovala. Plynové osvětlení se zavedlo v roce 1847, ale jenom 

v některých částech, elektrické v 90. letech 19. století. Právě to osvobodilo 

ženy od každodenního čistění petrolejových lamp a samozřejmě přineslo i 

mnoho jiných výhod. Takový pokrok ale nebyl k zhlédnutí ve všech 

domácnostech. „Velmi pomalu a těžce se města se středověkým půdorysem a 

zázemím vyrovnávala, především se stavbou kanalizace, vodovodem, s 

osvětlením i dopravou.“43 Problémem byla i pitná voda a s tím spojené 

epidemie tyfu. 

  Den ve městě se začínal příchodem uhlíře, pak byl dovezen pískovec (na 

mytí podlahy a nádobí). Od desáté hodiny večerní do páté hodiny ranní města 

spala, městské brány se zavíraly. „Opozdilci a flamendři museli za každé 

otevření domovních dveří zaplatit, a proto si noční toulky většinou 

rozmysleli.“44 Až zmizení ponocných, koncem 19. století, znamenalo pro 

pražský noční život slibný začátek. 

                                                 
41 Zpracované podle: VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. ref. 32, s. 7- 260. 
42 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. ref. 32, s. 26. 
43 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. ref. 32, s. 34. 
44 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. ref. 32, s. 46. 
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  Velký nárůst obyvatelstva znamenal i bytovou nouzi. Obyvatelé byli 

odkázaní na podnájem a ve větších městech se bytové podmínky daly zhodnotit 

jako velice špatné. Měšťané se ale přitom odmítali stěhovat za městské hradby, 

to by pro ně znamenalo úpadek. Také potřebovali k bydlení více pokojů a salón. 

Sociálně slabší rodina si vystačila s jedním obývacím pokojem pro celou rodinu 

a s kuchyní. Vyhlášená zlá čtvrť na bydlení byla Josefov: „Na jeden záchod, 

téměř výlučně suchý, připadali nájemníci pěti až deseti bytů. Domy ležely nízko 

u Vltavy a řeka se pravidelně rozlévala.“45 S bytovými otázkami se začaly 

vynořovat i hygienické problémy a s nimi se dostaly do oběhu i osvětové a 

zdravotnické příručky. Tisk se tomu problému taky obšírně věnoval. 

  Měnila se i podoba rodiny. Dřívější společenství spletitých rodinných 

vztahů obývajících jeden dům anebo jednu vesnici se zjednodušovalo. Ve 

městech rodinná pouta mizela. „Vzorem se stala malá rodina, kterou tvořili 

většinou jen rodiče a nezaopatřené děti.“ 46 Také bývalo nepsanou povinností 

bratra postarat se o svou neprovdanou, nebo ovdovělou sestru. Součástí 

domácností bylo i služebnictvo, u řemeslníků také tovaryši. Na přelomu století 

ale již bylo k vidění, že tovaryši nebydleli s pánem v jeho domě, ale ve svých 

pronajatých pokojích. 

  Dříve běžné „sňatky z rozumu“ byly na ústupu. Vliv otce se zmenšoval. 

Matky začaly pracovat a nestaraly se jen o domácnost, osamostatňovaly se. 

Bojovaly také o své právo dál studovat. První ženy začaly na univerzitách v 

českých zemích studovat v roce 1897. Nadále ale zůstávala starost o domácnost 

v jejich rukách. Práci jim zlehčovaly nové výdobytky. Hitem se stal šijící stroj, 

kávovar, tlakový hrnec, plynový sporák. Nový způsob zpracování bavlny 

přinesl možnost obstarat si nové prádlo, ubrusy, záclony, tehdy zboží, které se 

dříve dědilo z generace na generaci, píše Pavla Horská. 

  Sílila vrstva měšťanstva, ale i podnikatelů. Měšťané nebyli vnímáni s 

despektem, spíš naopak: „Pražský měšťan prý se nestará o“jména svobody a 

vymoženosti“, ale požaduje uspořádaní “vnitřních“ poměrů ve státě a podporu 

materiálních zájmů.“ 47 Být měšťanem znamenalo být privilegovaným občanem, 

svůj status si udržovali zisky z průmyslu a obchodu. Od této vrstvy se 

                                                 
45 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. ref. 32, s. 74. 
46 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. ref. 32, s. 98. 
47 HORSKÁ, Pavla. ref. 24, s. 147. 
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vyžadovalo, aby byla otevřena novinkám, nebála se budoucnosti, ničila slabší 

ve svůj prospěch, jakmile ale zapomněla na své kořeny a tradice, byla 

degradována, píše Pavla Horská. Svět podnikatelů byl v 19. století brán za příliš 

riskantní. 

  Společenský život probíhal u žen v domácnostech, kde se potkávaly se 

svými přítelkyněmi. Muži trávili čas v kavárnách nebo hospodách. Čas se 

rozdělil na pracovní a nepracovní. Za prací se docházelo.  Práce za plat se 

stávala běžnou. Zavedlo se pojištění zaměstnanců. 

  Druhá polovina 19. století s sebou přinesla množství změn, které 

způsobily změnu životního stylu. Dny se stávaly hektické. Život 

zjednodušovaly technické novinky, vzdělanost stoupala. Do tohoto světa se 

noviny vkradly jako běžná součást dne. Lidé chtěli být informováni a informace 

byly na dosah. Časy, kdy čtení periodik bylo privilegiem vyšších vrstev, byly 

pryč. Čtenáři si žádali rozptýlení a toho se jim dostalo.  

 

1.3 NOVINY A NOVINÁŘSKÉ POVOLÁNÍ 

 

„Periodický tisk zaznamenal po polovině 19. století významné změny 

z hlediska své komunikační funkce ve společnosti. […] Zatímco v roce 1863 

vycházelo v češtině 10 politických tisků a 17 odborných časopisů, v roce 1895 

bylo vydáno již 120 českých politických listů a 210 odborných časopisů. Český 

politický tisk začal od počátku 70. let převyšovat domácí německý tisk.“ 48 

Pravidelně distribuovaný denní tisk znamenal ohromný průlom do 

každodenního života běžného občana – a to i v oblastech, které dosud platily za 

zcela soukromé, píše Jiří Pešek. Odvolává se také na nový trend od konce 19. 

století, kdy byly pozůstalí schopni vydat ohromné částky za parte v tisku. „Byla 

zadávána nejednou v několika listech zároveň, u společenských špiček, nezřídka 

i v obou zemských jazykových mutacích.“49 To, co bylo dosud soukromé, 

dostává se na veřejnost. Platí to nejen pro pohřby, ale i další události: svatby, 

katastrofy. Dochází od posunu zpráv vylepených na dveřích kostela k jejich 

                                                 
48 HLAVAČKA, Milan. ref. 25, s. 29. 
49 PEŠEK, Jiří. Člověk soukromý a člověk veřejný. In Průmysl a technika v novodobé české kultuře. Praha: Ústav teorie 
a dějin umění československé akademie věd, 1988. s. 238.  
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uveřejňování v tisku, parafrázuje Pešek. Mění se jak způsob života, tak i tvář 

novin. 

Na začátku 19. století měly časopisy a noviny významnou roli v šíření 

vzdělání a výchovných idejí, konstatuje Lenka Kusáková. Neměly jenom funkci 

zábavnou, ale i výchovně-vzdělávací. Jednotlivé poučné statě se nacházely 

v almanaších, kalendářích i v beletristických přílohách novin. Jejich funkce je 

doložena jejími názvy: Přítel lidu, časopis obsahu užitečného a kratochvilného 

atd.50 

Karel Hoch uvádí za období vzniku a rozvoje české žurnalistiky rok 1848. 

Avšak za skutečný vznik moderního českého novinářství považuje rok 1860, 

kdy vznikly deník Čas a Národní listy. Zpočátku nejde o noviny zpravodajského 

charakteru, ale politického. Tento jev přisuzuje boji českého národa za 

samostatnost: „ Česká žurnalistika tvoří svrchovaně závažnou část národní 

historie a kultury, ba že jest v ní hojně momentů, kdy stála opravdu v čele všeho 

života usilování národního.“51 

Významné byly dva tábory se svými stranickými tiskovinami. U 

mladočechů to byly Národní listy. Staročeši své názory prezentovali v denících 

Národ, Pokrok, Hlas národa, Politik, Národní politika, Moravská orlice. Na 

Moravě měly úspěch Lidové noviny provozované Adolfem Stránským 

(mladočech). Sociální demokracie přispívala do Práva lidu a Rovnosti. 

Agrárnici se prezentovali v listě Venkov. „Nezanedbatelnou úlohu měla početná 

česká regionální žurnalistika, která svým počtem zastiňovala německé listy.“52  

Vedle českých novin měly v Čechách a na Moravě své zastoupení i německé 

listy. Tento obraz dotvářely různé zábavné časopisy s týdenní a delší 

periodicitou. Mezi oblíbené patřily Humoristické listy. 

Změny v politickém i kulturním životě národa českého byly podnětem pro 

vznik nových periodik, která se snažila upoutat čtenáře ne svým politickým 

nasazením, ale zábavnou formou. 

                                                 
50 KUSÁKOVÁ, Lenka. Výchova a vzdělání v kontextu raněobrozenské publicistiky (1876-1830). In BLÁHOVÁ, 
Kateřina, PETRBOK, Václav. Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie 
věd České republiky, 2004. s 242. 
51 HOCH, Karel. Dějiny novinářství od roku 1860 do doby současné. In PRAŽÁK, Albert; NOVOTNÝ, Miroslav. 
Československá vlastivěda, díl VII. Písemníctví. Praha: Sfinx, 1933. s. 438. 
52 CIBULKA, Pavel; HÁJEK, Jan; KUČERA Milan. Češi a Němci – zostření národnostního zápasu. In CIBULKA, 
Pavel; HÁJEK, Jan; Dějiny českých zemí. Praha: Karolinum, 2008. s. 270. 
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Tisk v 19. století získal postavení veřejného hlasatele, jeho obsah 

ovlivňoval smýšlení národa. „Stal se prostředkem, který začal ovlivňovat 

veřejné mínění a nepřímo spoluutvářel povahu hospodářského vývoje.“53 

Dokázal zasáhnout víc lidí než v předchozích dobách a stal se silným tvůrcem 

mínění. Na příkladu tzv. „Hilsnerovy aféry“54 se dá znázornit síla novin, pokud 

jde o ovlivňování veřejného mínění. 

„Nebezpečné podoby nabylo toto komité, když se do věci zamíchali 

redaktoři antisemitských českých a vídeňských listů, nafukovali zprávy a 

systematicky zaměřovali pozornost veřejnosti na rituální vraždu.“55 Lidé 

z Polné se stali „celebritami“, byli citováni v novinách. Sami chodili na úřad 

dodávat nové a nové informace, na které si vzpomněli, zmiňuje se autor. 

„Nechceme tvrdit, že lhali, nebo že všichni lhali. Zahrála si s nimi ošklivě 

sugesce, davová psychóza, špatná paměť a falešná snaha přispět dobré věci.“ 56 

Jakmile tisk předpoklad rituální vraždy vzal za jediný správný, tak si lidé 

jinou možnost přestali připouštět. Do vesnice Polná se sběhli novináři 

z různých listů. I když se situaci snažily mapovat i neradikální noviny, které 

poukazovaly na nesrovnalosti v dokazování rituální vraždy, byly umlčeny 

davem. „Právo lidu obrátilo pozornost otázce, zda nešlo o případ nekrofilie. 

[…] Tuto domněnku vyslovil i jakýsi polenský občan, který proti sobě popudil 

prudérní veřejnost. […] Na dveřích domu toho občana se objevil nápis: „Tady 

je ten nekrofil!“ a on ve všeobecné psychóze strachy umlkl.“57 Antisemitistické 

nálady, které v lidech plápolaly, rozhořel tisk a obětním beránkem se měl stát 

Leopold Hilsner, politická situace tyto nálady podporovala. Noviny otiskovaly 

články, jejichž obsahem byl samotný rituál rituální vraždy či informace, kolik 

křesťanské spravedlivé krve Žid denně spotřebuje, píše ve svém fejetonu 

Vojtěch Rakous.58 

                                                 
53 HLAVAČKA, Milan. ref. 25, s. 29. 
54 Šlo o případ vraždy mladé dívky Anežky Hrůzové v Polné, kterou nalezli udušenou v lese na Velký pátek roku 1889. 
Jako vrah byl usvědčen židovský občan Leopold Hilsner, který se živil žebráním. Byl odsouzen na doživotí, později 
omilostněn nikdy však rehabilitován. Proti jeho odsouzení ostře vstoupil i T. G. Masaryk. Za pozadí jeho trestu viděl 
spíše antisemitistické nálady, než usvědčující důkazy. Tato aféra je srovnávána s Dreyfusovou aférou ve Francii. Tak 
jako ve francouzském případě, i v tom českém sehrál tisk svou roli. 
55 ČERNÝ, Bohumil. Vražda v Polné, Praha: MNO, 1968. s. 25.  
56 ČERNÝ, Bohumil. ref. 55 s. 26. 
57 ČERNÝ, Bohumil. ref. 55 s. 26 
58 BROD, Toman. Ohlas na hilsneriádu v českém židovském tisku. In POJAR, Miloš et. al. Hilsnerova aféra a česká 
společnost. Praha: Židovské muzeum v Praze, 1999. s. 97. 
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Událost to byla pro tisk výjimečná, neváhala využít všech novinek, jen 

aby jejich list byl první, který přinese novinky ze soudní síně. „Každý novinář 

třímal telegram pro redakci svého listu, předem formulovaný a nyní doplněnýí 

výrokem poroty a soudu. Takový útok písecká pošta nezažila nikdy předtím a 

pravděpodobně ani nikdy potom. Největší obdiv publik avšak sklízel již několik 

dnů kočár s vlastním pohonem – automobil listu Prager Tagblatt, jehož 

zpravodaj tak nebyl odkázán na píseckou poštu. Za „pouhé“ dvě hodiny dorazil 

se svými novinkami do Českých Budějovic. Pražské obecenstvo očekávalo 

rozsudek tak dychtivě, že před budovou Národní politiky na Václavském náměstí 

málem znemožnilo tramvajovou dopravu.“59 Jak lidé, tak i noviny a jejich 

zaměstnanci se přizpůsobovali době.   

Pestrý obraz dění vytvářeli dennodenně novináři. Jaké bylo jejich 

postavení? „Postava českého moderního novináře se rodí ve 40. letech 19. 

století. Je zabydlen uvnitř vlasteneckého kruhu a okolí jeho práci neodlišuje 

výrazně od práce spisovatele.“60 Autor měl na mysli známou charakteristiku 

novináře tehdejší doby a jeho proslulou „všehoschopnost“. Dokázal psát básně, 

zápisy ze soudních procesů, nebyl mu cizí žádný žánr. Postupně ale také došlo i 

k odlišení práce spisovatele a žurnalisty. Za zlom považuje Martin Sekera rok 

1897, kdy do seznamu členů říšské rady vepsalo do kolonky povolání redaktor 

přibližně tolik členů, kolik tam vepsalo povolání spisovatel (do té doby byla 

vždy jasná převaha spisovatelů). 

„Novináři přitom nepředstavovali v českém prostředí do té míry 

vyhraněnou sociálně profesní skupinu, aby ji bylo lze charakterizovat 

společnými převažujícími trendy ve vzdělání. Působili zde čeští i němečtí 

novináři a znalost německého jazyka patřila mezi českými žurnalisty k 

předpokládanému standardu, vždyť studium ve Vídni či Berlíně bylo pro ně 

samozřejmě možností.“61 

Na toto povolání se dalo nahlížet z různých úhlů. Martin Sekera nám 

nabízí pohled studenta, který na novináře vzhlíží jako na své idoly. Také ale 

nabízí pohled na postavu novináře z jedné německé veselohry, 

                                                 
59 ČERNÝ, Bohumil. ref. 55, s. 191. 
60 SEKERA, Martin. Šmoci, žurnalisti, nebo spisovatelé? In Umění a veřejnost v 19. století. Plzeň: Albis international, 
1998. s. 157. 
61 KÖPPLOVÁ, Barbara; JIRÁK, Jan. Kontury vývoje vzdělání novinářů. Dějiny a současnost. 1996, roč. 18, č. 5. s. 
10. 
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jde o tzv. Schmocka – prodejného a bídného novináře. „Toto pojmenování se 

velmi rychle ujalo jako příznakové a po celé 19. století se běžně užívalo 

k označení kariéristického, vlezlého, bezzásadového a prodejného novinářského 

tvora.“ 62 

Pracovat jako redaktor v té době, neznamenalo vystoupit na společenském 

žebříčku. Platové ohodnocení záviselo od úspěchu tiskoviny. „Odhaduji, že 

slušnou obživu našli u novin (v redakci) v 60. a 70. letech jen asi čtyři desítky 

žurnalistů, ostatní, zejména venkovští, živořili a museli si přivydělávat jinak.“63  

Jenom málu z nich se podařilo zbohatnout (např. J. Grégr). 

I když situace novináře nebyla nijak příznivá, obor se stále rozšiřoval díky 

zálibě lidí v čtení novin. „N ěmecký badatel Rolf Engelsing, zabývající se 

výzkumem čtenářství, vyslovil v 70. letech významnou tezi o čtenářské revoluci 

19. století, jako procesu či komplexu procesů, který zásadně změnil čtenářské 

chování. Čtenáři dřívější doby četl pomalu, zvažoval každé slovo […] Novější 

čtenář chce rozptýlení a informace, což podmiňuje vzrůst nabídky.“64  Tento 

nárůst ale s sebou přinesl i problémy. Denně každé pražské noviny uveřejňovaly 

stejné lokálky, což vydavatelé neviděli rádi.  Pavla Vošahlíková popisuje, jak 

byl problém vyřešen: „Místní zpravodajové se proto rozdělili do dvou skupin, 

z nichž jedna včetně zástupců Národních listů se scházela v Choděrově 

restauraci na Ferdinandově třídě a druhá v Brejškově podniku ve Spálené ulici. 

Podle Egona Ervina Kische, který zažil slávu obou burz na sklonku 19. století, 

nerozdělily oba tábory ani národnostní, ani politické rozdíly, ale kulinářské 

záliby.“65 

Lidi lákalo číst zprávy plné násilí a neuvěřitelných zvratů.  Právě kvůli 

poptávce po kriminálních zprávách noviny zaměstnávaly tzv. soudničkáře, kteří 

se zaměřovali na informování o zločinech. „Převzali a své době přizpůsobili 

                                                 
62 SEKERA, Martin. ref. 60, s. 159. 
63 SEKERA, Martin. ref. 60, s. 160. 
64 SEKERA, Martin. Podíl Gregrů na rozvoji novinářství a politické publicistiky. In VOŠAHLÍKOVÁ, PAVLA; 
ŘEPA, Milan. Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. Praha: Eduard Grégr a syn: Historický 
ústav AVČR, 1997. s. 30. 
65 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Vliv Národních listů na utváření českého veřejného mínění ve 2. polovině 19. století. In 
VOŠAHLÍKOVÁ, PAVLA; ŘEPA, Milan. Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. 
Praha: Eduard Grégr a syn: Historický ústav AVČR, 1997. s 45. 
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úlohu pouličních zpěváků kramářských písní – informovali veřejnost o 

zločinech a jejich potrestání.“66 

Pro konečné přiblížení práce redaktora nám napomůže Jan Neruda, který 

zanechal ve svých Arabeskách její popis. Dle svého vyprávění se k dobovým 

vzpomínkám novináře dostal náhodně: „Protírám si oči, abych se po své 

světničce rozhlédnul, zrak můj se dotkne stolu a uzřím svinutku papíru. ‘Což 

jsem to včera tam položil? - Věru si nepamatuju!‘ pravím k sobě, vyskočím 

z lože a přikročím ke stolu. Na obálce svinutky stál nápis: Z notiční knihy 

novinkářovy.“67  Krátká povídka obsahuje nejen osobní parametry života 

novinářova, ale také aspekty jeho práce. 

Redaktor popisuje nejen svůj byt, ze kterého je patřičně znát, že jeho 

povolání nepatří k těm, které společnost adoruje, a není nijak výjimečně 

ohodnoceno: „Návštěv nemám nikdy, a kdyby nějaká přišla, ať si sedne na 

sedadlo a já mohu sedět na kufru, nebo na stole.“68 

 Svou práci na jedné straně haní, na druhé chválí: „Zdá se mi vždy, jako 

bych s botama vyzul novinkáře; dokud v nich vězím, je mi, jakoby vždy měl ještě 

někam jít a se po něčem poptat. […]Zato je ale život novinářův také 

nejkrásnější! Dnes například už vím, co zejtra bude nového a předcházím tak 

vždy svým spoluobčanům, co bude nového.“69 

Stěžuje se i na svůj nestálý příjem: „Již vidím, že ani příští měsíc si 

nebudu moci mimo několik nových děr do bot pro svou garderobu nic opatřit.“ 70  

A senzace, ty hledá novinář jak dnes, tak i v 19. století: „Vyložím se 

honem z okna a tu zahlídnu, jak do protějšího domu mně známý úředník a lékař 

vcházejí. Něco smutného muselo se přihodit! Byl jsem okamžitě oblečen a 

spěchal za nimi.[…] Samovražda! Matka otrávila sebe a dítě! […] Mám o tom 

psát? - Musím! – Náš list to bude mít nejlíp!“71 

Josef Holeček ve svých pamětech také odkazuje na tehdejší poměry 

novinářů a na hmotnou stránku povolání: „P řeju mladším pokolením pera, aby 

                                                 
66 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. ref. 32 s. 51. 
67 NERUDA, Jan. Z notiční knihy novinářovy. In Arabesky. Praha: Československý spisovatel, 1973. s. 142. 
68 NERUDA, Jan. ref. 67, s. 142. 
69 NERUDA, Jan. ref. 67, s. 143. 
70 NERUDA, Jan. ref. 67, s. 146. 
71 NERUDA, Jan. ref. 67, s. 153. 
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se po této stránce lépe zařídila, než jsem dovedl já i moji vrstevníci.“72 

Vzpomíná také na stávající potřebu žurnalistů mít své zázemí. K tomu jim měl 

dopomoci Spolek českých žurnalistů. „Cht ěli ze svých členských příspěvků 

utvořiti spolkový fond, z kterého by členové v čase tísně, nezaměstnanosti i 

nouze, dostávali podpory splatné i nesplatné. To znamenalo, že trochu svou 

silou, jež po stránce hmotné byla nepatrná, více pak s pomocí obecenstva chtějí 

se pojistiti proti tomu, aby ve svém postavení byli vydání na milost a nemilost 

majitelům novin.“73 Samozřejmě, to se zase nelíbilo zaměstnavatelům. Julius 

Grégr to považoval za vyslovení nedůvěry. Doba byla ale vratká. Sám Holeček 

přežil období blahobytu, ale i strádání. O bezstarostných chvílích mluví: „S 

honorárem od Eduarda Grégra vystačil jsem až do jara. K částce, vypadající na 

měsíc, přibývalo 30 až 40 zlatých drobných honorárů, hlavně z Národních listů, 

takže jsem měl pravidelného měsíčného příjmu 80 až 90 zlatých. Tehdy si mladý 

muž nemohl přát více.“74 O pár stran dále ale už opisuje jiné období: „Pro 

nejhorší konce měl jsem u otce železnou zásobu mateřského podílu. Z ní jsem 

vybíral po dvaceti zlatých měsíčně a též asi tolik dělaly honoráříčky za drobné 

příspěvky, které jsem dával do zábavných časopisů. Čtyřicet zlatých měsíčně 

ani tehdy nebylo mnoho na mladého muže. […] Na byt s posluhou a prádlem 

bylo třeba odpočítati patnáct zlatých, na snídani pět zlatých.“75 Na druhé straně 

se ale Holečkův standard lišil od běžných občanů města, kteří snídali doma a 

posluhu neměli. Svůj pád nesl těžce, přirovnával se k invalidovi vracejícímu se 

domů z vojny. O stálosti honoráře se ale mluvit nedalo. Někteří si nebyli jistí 

ani jejich splatností. Holeček vzpomíná na škrtání jeho účtu z 10 zlatých a 30 

krejcarů na pouhých 10 zlatých. Šimáček mu na důvod škrtu odvětil: „Nemohu 

také ohromné účty platit, nemám nato. Měl bych škrtat zlaté, a já, dobrý 

hlupák, škrtám jen krejcary.“76 

Koloběh v redakci se také měnil. „Docházelo, zvláště v redakcích velkých 

listů, k posílení skutečně redakční dělby práce spočívající v zodpovědnosti za 

dílčí rubriky a ve vykonávání speciálně vymezených činností.  

                                                 
72 HOLEČEK, Josef. Pero, román-paměti, edice vzpomínky, Praha: Výbor, 1976. s. 139. 
73 HOLEČEK, Josef. ref. 72, s. 162. 
74 HOLEČEK, Josef. ref. 72, s. 171. 
75 HOLEČEK Josef. ref. 72, s. 257. 
76 HOLEČEK, Josef. ref. 72, s. 229. 



Diplomová práce                                   Počátky senzacechtivého tisku v českých zemích  

32 
 

Tento proces se ojediněle objevoval už v předchozích desetiletích, ale od 

devadesátých let byl povzbuzen zakládáním nových velkých titulů, rozšiřováním 

redakční agendy o nové tematické oblasti vycházejících z proměny lidské 

každodennosti, v níž se prosazovaly nové druhy organizovaných aktivit – sport, 

turistika, móda – ženská otázka, rozrůzňování kulturního života. V redakcích 

přibývaly ojediněle ženy.“77 Nové aktivity společnosti se nevyhnuly pozornosti 

novin, zaváděly se nové rubriky. „Proměny životního stylu s sebou od přelomů 

století nesly také nové očekávání čtenářů, ovlivněná postupním rozpadem 

autoritativních kulturních norem a zvyklostí mravních a morálních. To byl 

podnět k reakci v podobě náznaků bulvarizace obsahů jak některých deníků, tak 

časopisů.“ 78 Na druhé straně se projevovala také snaha o „intelektualizaci 

žurnalistiky“. Snažili se o ni tzv. realisté, kteří žurnalistiku chápali jako výraz 

kvality a úrovně veřejného života, píše Martin Sekera. 

 Obraz novin a novináře tehdejší doby je vyskládán z mozaiky vzpomínek 

a historických bádání. Nejlépe ale o situaci napoví dobové noviny samotné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 SEKERA, Martin. Etapy vývoje českých tištěných médií od 19. do počátku 20. století. In Sborník Národního muzea v 
Praze, řada C – Literární historie, 2008. roč. 53, č. 1 - 4., s. 17. 
78 SEKERA, Martin. ref. 77. 
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2. PRVNÍ SENZACECHTIVÉ NOVINY  

 

 Fámy, různé klebety a povídačky o příšerách a nejkrutějších vraždách s 

námi byly odjakživa. Jejich průnik do tisku byl přirozený, lidé totiž od 

nepaměti takové příběhy vyhledávali. Teď se jim nabízely samy. „Jeden tiskový 

magnát řekl: ‘Novina je to, o čem mají lidé chuť mluvit.‘ Není to definice 

uspokojivá, ale poučná. […] Šéfredaktor nemůže čekat na ohlas čtenářů, aby se 

dověděl, co bylo, nebo nebylo novinkou raníku.79 

2.1 POJEM BULVÁR 

 
 Co bulvár znamená, jaké významy má, v jakých konotacích se užívá a 

užíval, co všechno zahrnuje. Dnes je toto slovo frekventované. Jeho průnik a 

změnu významů je možné vystopovat sledováním různých slovníků. Jeho 

proměny ale není jednoduché zmapovat. 

  V Jungmannově Slovníku česko-německém z roku 1838 se hesla „bulvární" 

(ani „boulevardní" či „bulvárový"), „senzacechtivý", „šestákový" nenacházejí. 

„Tisk" je zde uveden pouze ve významu tlaku něčeho na něco. Heslo „bulvární" 

se objevuje až v Příručním slovníku jazyka českého z let 1935–1937, kde je 

jako třetí význam napsáno: „co je pod uměleckou úroveň, co se líbí širokým 

vrstvám".  Mezi těmito dvěma obdobími je ale široká doba, která v sobě nese 

implantování pojmu do českého jazyka a jeho užívání. 

  Abychom mohli zmapovat situaci, musíme se ohlédnout i po slovech jako 

boulevardní, senzační, laciný nebo šestákové, kterými byly označovány 

v minulosti bulvární noviny. V Příručním slovníku jazyka českého z let 1935-37 

nalezneme různé podoby užívání těchto slov. 

  Když hledáme různé významy slova „bulvární", nacházíme v knize 

Ztřeštěné historky od Ignáta Hermanna z roku 1902 kromě již zmiňovaného 

významu i jiné spojení: „Bulvární to velmi chúlostivý popěvek.“80 Teda bulvární 

spojován s něčím neslušným, hanlivým. Nejvíce je ale na přelomu 19./20. 

století spojován právě s architektonickou zástavbou. 

                                                 
79 KAPFERRER,  Jean-Noel. Fáma jako nejstarší médium světa. Praha: Práca, 1992. s. 42. 
80 HERMANN, Ignát. Ztřeštěné historky. Praha: F. Topič, 1902. s. 72. 
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  Slovo „boulevárdní" je už častěji zaznamenáno ve spojitosti s tiskem. 

Četné zmínky se nacházejí v 30. letech 20. století. Pohoršení nad obsahem 

nacházíme u Jiřího Mahena a jeho díla Nejlepší dobrodružství z roku 1931: 

„Inserce v některých boulevárdních tiskovinách byla prostituce sama: Mladí 

úředníci hledají pro společné vycházky temperamentní dámy, nebo rozvedené 

paničky.“ 81 Časopis Naše doba z roku 1930 chápe jako synonymum slova 

„boulevardní" slovo „lidový".82 Jiří Karásek ve svých Chimaerických výpravách 

(1906) přímo exklamuje: „Ani espiritu boulevardních (nic!) žurnalistů u nás 

není.“83 Právě na začátku 20. století se vyskytovalo spojení boulevardní espirit, 

což znamenalo, člověk vyhledávající senzace. 

  Pojem „sensační" se spojoval s romány. Příruční slovník jazyka českého 

uvádí jeho význam: „napínavý, vzrušující a bez uměleckých hodnot“.84 Pojem 

„laciný" je vysvětlen i jako: „za nic nestojící, povrchní, všední“, ale toto 

adjektivum má široké spektrum užití.85 

  Ve spojitosti s tiskovinami se užívalo i pojmu „šestákové". Ten samý 

slovník nám jako jeden z významů nabízí význam: „malý, ubohý.“ Václav Štech 

ve Vinohradském případě (1928) se slovem pracuje takto: „Soudím-li dobře, 

stojím ve středu komplotu šestákových románů kolportérských.“86 

  Soudobý tisk senzacechtivé periodika nazývá různě.  Humoristické listy 

nazývají Illustriertes Prager Extrablatt obrázkovým plátkem, skandalózním 

tiskem.87  České noviny ho nazvaly jarmarečním plátkem. Slovo plátek v 

Příručním slovníku jazyka českého nalezneme s vysvětlením, že jde o 

„bezvýznamný, bezcenný časopis“. 

  Česko-německý slovník z roku 1983 uvádí překlad slova bulvár jako 

asphaltpresse, tedy doslova asfaltový tisk88. Německo-český slovník z roku 1963 

                                                 
81 MAHEN. Jiří. Nejlepší dobrodružství. Praha: Družstevní práce, 1929. s. 65. 
82 „Tento list (polední list) si umyslil, že bude lidový. Že bude boulevárdní.“ Naše Doba, 1930, roč. 37. č. 124. s. 43. 
83 KARÁSEK, Jiří. Chimaerické výpravy. Praha: Hugo Kosterka, 1906. s. 45. 
84„Vídáme v rukou jejich málo co jiného, než překlad, než překlad některého sensašního a tendenčního 
románu.“ SVĚTLÁ, K. Upomínky Karolíny Světlé. Praha: Libuše – Matice světla a zábavy, 1888. s. 97. 
85 „Katolicismus jako každé náboženství je lepší, než polovzdělaný laciný atheismus […]“ ČAPEK, Karel. O věcech 
obecných čili zomeagon piolabaiditikon Praha: Fr. Borový, 1932. s. 94. 
86 ŠTECH, Václav. Vinohradský případ. Praha: J. Otto, 1928. s. 2 . 
87 Víc kapitola III. 
88

 SIEBENSCHEIN, H et. al. Česko-německý slovník, A-O. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1983. s. 118. 
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užívá pojmu boulevardpresse 89a překládá ho i jako bulvární tisk, ale také jako 

revolverový. Ottův slovník naučný toto spojení vysvětluj: „P řezdívka takových 

žurnalistů a nehodných příslušníků stavu novinářského, kteří výhružkami a 

úmyslným hanobením dopouštějí se vyděračství.“90 

  Když užívání těchto pojmů sumarizujeme, dojdeme k závěru, že konkrétní 

slovo bulvár91 se do českého jazyka implantovalo dříve jako označení velkých 

promenád, až pak ve spojitosti s českým tiskem. K tomuto spojení došlo někdy 

kolem 30. let 20. století. Doposud se užívala jeho jiná synonyma. S výskytem 

prvních tiskovin splňujících charakteristiku bulváru se objevovala i první 

pojmenování jako plátek. Ve Slovníku francouzsko-českém (1875) je slovo 

„boulevardní“ vysvětleno jako: „novinkář, zpravodaj o pařížském životě, 

švihák“. 92 Zajímavé je, že význam slova je vsazen pouze do pařížského 

prostředí.  

  Slovníky z druhé poloviny 20. století se dívají na pojem bulvár spíše v 

negativním světle, spojují ho s tiskem a je běžně užíván: „Bulvárna tlač sú 

neseriózne, škandalózne a senzáciechtivé noviny a časopisy, typické pre 

kapitalistický spoločenský poriadok. Obyčajne vychádzajú v obrovských 

nákladoch. Pojem bulvár pochádza z Paríža, kde sa na začiatku 19. stor. noviny 

predávali na veľkých bulvároch.“93 

  Podle jiného zdroje je bulvár „p ůvodně označení novin prodávaných 

přímo kameloty na ulicích, lákajících kolemjdoucí vyvoláváním senzačních 

titulků. Postupně se slovo bulvár stalo synonymem pro neseriózní, neověřený, 

hovící vkusu ulice, laciný a pokleslý typ novin.“94 Martin Sekera nás ale 

upozornil, že kameloti se začali častěji na českém území objevovat až 

pravděpodobně v desátých letech 20. století, před první světovou válkou. V 60. 

letech 19. století byly v Praze tzv. kiosky, jako předobraz trafik. Ale 

                                                 
89

 SIEBENSCHEIN, H. et. al. Německo-český slovník, A-L. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1964. s. 284. 

90
 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýprvý díl, R (Ř). Praha: 

Paseka, 2000. s. 627. 
91 Typické velké bulváry se objevovaly až s asanací židovského města. První bulváry se objevily v Jaroměři a Terezíně. 
92 FASTER, Kašpar. et al. Slovník česko- francouzský a francouzsko-český. Díl česko-francouzský. Praha: Fr. A. 
Urbánek, 1875. s. 243. 
93 Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor, 1992. s. 54.  
94 OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan. et al. Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha:Libri, 1991. s. 32. 
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provozovali si je sami vydavatelé. Ke konci 60. let byly zakázány z politických 

důvodů.  

 Luboš Šefčák o bulváru píše jako o tisku, který míchá realitu s iluzemi. 

„Vytvára neraz svoj vlastný svet, v ktorom sa vyskytujú predovšetkým vrahovia 

a vôbec kriminálnici všetkého druhu, prostitútky, rôzne obludy a čudáci, ľudské 

nešťastie, rozličné vzrušujúce a pohoršujúce udalosti, dotýkajúce sa najmä 

súkromia populárnych osobností.“95 

 Publicista Karel Hvížďala se vyjadřuje: „Ve skutečnosti je definice 

bulváru docela přesná. Bulvár je druh levného novinového zboží (penny press, 

yellow press) a ve společnosti hraje jistou nezaměnitelnou ekonomickou a 

sociální roli.“96 
 Z etymologického hlediska pochází slovo bulvární z francouzského 

„boulevardier", které je odvozeno od podstatného jména „boulevard", píše nám 

Hana Prokšová z Ústavu pro jazyk český. Pojmenování, které označovalo velké 

široké ulice, kde se lidé potkávali a navzájem si při společenském styku 

vyměňovali informace. Bylo to místo, kde se předávaly klevety. Bulvární tisk 

vlastně dělá to samé, co se dělo na bulvárech předává žhavé informace dál. 

 V anglosaských krajinách jsou bulvární noviny a typ takové žurnalistiky 

nazývány také „popular journalism“, „yellow journalism“, „tabloid press“. 

Druhé pojmenování je odvozeno od komiksu zvaného Yellow kid.97  Tabloid 

press v sobě nese název obrázkového časopisu „zaměřeného zejména na 

zjednodušené zpravodajství.“98 Má ale i jiný význam. Označuje formát 14 inchů 

dlouhý, 12 inchů široký, obvykle se čtyřmi nebo více sloupci na straně.99 První 

pojmenování je obecnější. Slovo populární, tak jako i bulvární, s sebou nese 

vývoj a množství významů. Colin Sparks se snaží pojem vysvětlit. „The Sun se 

může zdát více populární než The Times, protože prodává 4 milióny výtisků a 

ten druhý jenom 400 000. V diskursu vědeckém, nebo z hlediska prodeje inzerce 

je více populární The Times.  To je kvantitativní význam slova. Další významy 

slova jsou složitější.  Může se na termín dívat z hlediska politického a 

                                                 
95 ŠEFČÁK, Luboš. Čo je to bulvárna tlač? Fórum. 2006, roč. 17, č. 5, s. 1. 
96 HVÍŽĎALA, Karel. Bulvár to není nadávka. Euro. 2. 11. 2007, č. 43, s. 132. 
97 Kapitola 2.3.  
98 MARTINCOVÁ, Olga. et al. Nová slova v češtině: slovník neologizmů. Praha: Academia, 1998. s. 454. 
99

.WIENER, Richard. Webster’s New World Dictionary of Media and Communications. New York, 
London , Toronto , Sydney , Tokyo , Singapore : Prentice-Hall, 1990. s. 477. 
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estetického. V renesanci se užíval jako opozitum vůči elitě. Ve velké 

francouzské revoluci bylo slovo populární spojováno s levicí, a to pozitivně. 

Bylo spojováno také s demokracií. Ve dvacátém století je slůvko populární 

kontrastem pro nepopulární. Málokterý politik by chtěl být spojován 

s nepopulární frontou. Došlo k rozdělení na lidi a pracující třídu. […] V kultuře 

je tradičně vysvětlován jako rozdíl mezi masovou a lidovou kulturou.“ 100 

 Alena Černá z oddělení výzkumu jazyka zakončuje krátký výzkum: „Na 

přelomu 19. a 20. století bych tato spojení 101 v češtině asi nehledala. Velký 

slovník z přelomu století - Kottův slovník česko-německý - je také neuvádí.“102 

Slovo bulvární se tedy postupně implementovalo do jazyka přes jeho různé 

podoby, až je v něm dnes pevně zakotveno. Tento přechod začal s výskytem 

prvních nových (senzacechtivých) žánrů (jako romány, zábavné divadelní hry, 

písně atd.) a pokračoval vznikem prvních periodických bulvárních novin. 

Pojmenování se měnila, až z přívlastku boulevárdní užívaného na začátku 

zůstalo dodnes používané slovo bulvární.  

2.2 CHARAKTERISTICKÉ RYSY BULVÁRU 

 

 Bulvární tisk má své základní vlastnosti, které ho od ostatních seriózních 

novin odlišují. 

 Luboš Šefčák se tématice bulváru věnuje na stránkách časopisu 

Slovenského syndikátu novinářů. Senzacechtivé noviny rozděluje do dvou typů. 

Jeden, který jsou plný vymyšlených příběhů, informací získaných ne 

nejčistějším způsobem, obsahuje bombastické titulky, inzerce je častokrát 

neoznačena a PR články jsou vydávané za redakční. Tento typ nazývá „špatným 

bulvárem“. Druhý je tzv. „kultivovaným bulvárem“: „Komerčné periodikum 

ľudového typu, ktoré má svoje nezastupiteľné miesto v systéme periodickej tlače 

všade vo svete. Bulvárna tlač má totiž svoje významné pozitiva, vďaka ktorým 

vie priviesť k čítaniu najširšie vrstvy.“103 Jako příklad uvádí kdysi populární 

romány na pokračování, které periodika nabízela a dodává, že to ony přivedly 

                                                 
100 SPARKS, Colin. Popular journalism theories and practise. In DAHLGREN, Peter.; SPARKS, Colin. Journalism 
and popular culture. London: Thousand Oaks, 2000. s. 24. 
101

 bulvární, senzační, šestákový tisk, laciný tisk, žlutý tisk 

102 Osobní e mailová korespondence. 
103 ŠEFČÁK, Luboš. ref. 92, s. 4. 
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lidi ke čtení. Jako základní vlastnosti bulváru, které by mělo každé periodikum 

tohoto typu mít, uvádí: zábavní, informační, vzbuzující úžas, nápomocné, 

populární, oddychové, neusměrňující, odrážející názory čtenáře, stručné 

jednoduché, spravedlivé, solidární ke slabším a když může, poradí. Seriózní 

tisk je jeho opakem. Je racionální, věnuje větší i hlubší prostor politice, staví na 

názorech a úvahách. Rozdíl je i v grafické úpravě. „Výskumy rozličných krajín 

sa zhodujú v tom, že určujúcim faktorom vzťahu recipienta k mienkotvorným 

alebo bulvárným novinám je vzdelanosť čitateľov.“ 104 

 Colin Sparks vidí základní vlastnosti bulváru tak, že nabízí více sportu než 

politiky. V tématech převažují lidské zájmy než ekonomika s důrazem na 

konkrétní lidi a ne na nic neříkající instituce. Noviny se věnují tomu lokálnímu 

a krátkodobému víc než mezinárodnímu a dlouhotrvajícímu. „Jinými slovy, když 

je populární tisk jako instituce strukturován svými rozdíly od kvalitního tisku, 

její obsah je taky strukturován rozdílně.“ 105  Nepopírá ale, že i mnohé tabloidy 

informují o politice konzervativně, i když krátce.  

V knize Media and Culture označují autoři laciný šestákový tisk za 

inovativní. „Byl prvním, který měl novináře pro pokrývání zločinů.“ 106 Došlo 

také k posunu v inzerci. Začala se dělit do jednotlivých kategorií, obsadila 

v novinách své místo. „Umístění reklamy se stalo standardním zakotvením ve 

smlouvě.“ 107 

 Bulvární tisk se zajímá také o ekonomickou situaci čtenářů, píše Martin 

Conboy. Její pochopení vede k úspěchu. Když Benjamin H. Day zakládal The 

New York Sun, spojil ho s heslem: „Svítí pro každého“, myslel tím také jeho 

srozumitelnost. Toto periodikum bylo psáno jednoduchým jazykem běžného 

občana, připomíná Martin Conboy další znak bulváru – jednoduchý jazyk. 

Conboy poukazuje také na poznatek Victorie Beridge, že jazyk v bulvárních 

novinách bývá familiární, přímo rétorický. 

                                                 
104 ŠEFČÁK Luboš. ref. 92,   s.4 
105 BERRIDGE, Virginia. S. Popular Sunday papers and mid-Victoria society. In BOYCE, George,CURRAN, James. 
and WINGATE, Pauline. Newspaper history from the seventeeth century to thepresent day. London: Constable. s. 247-
645 Podle: CONBOY, Martin. The press and the popular culture. London: Thousand Oaks, 2002. s. 82. 
106 CAMPBELL, Richard; MARTIN, Christoper; FABOS, Bettina. Media and Culture 5. Boston: Betford/St. Martin’s, 
2006. s. 275. 
107 BALDASTY, GERALD. The commercialization of the news in the nineteenth century. Wisconsin: University of 
Wisconsin, 1992. s. 65. 
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Dosud jsme se věnovali obsahové stránce bulváru. Grafické zpracování 

je také samozřejmě odlišné. Dnes se odlišují barevností, velkými titulky, 

krátkým textem s velikou fotografií, obvykle mají tabloidový charakter. 

Kdybychom se podívali ale na bulvární tisk, tehdy jeho předchůdce 

neboli průkopníky, nenašli bychom ani jeden z těchto znaků.  Fotografie se 

objevovaly108, ale nebyly nosným činitelem, všechny noviny měly obvykle 

stejnou velikost, o barevnosti a krátkých textech se mluvit nedá. Ale i tak byla 

tato periodika „graficky“ krok před ostatními. Právě ona změnila tvář první 

strany novin. Jejich černá kronika se přesunula na titulní stranu, doplnil ji velký 

titulek a bohatě ilustrovaná kresba, která vykreslovala celou situaci. Byla to 

periodika, která pochopila, že obraz a velikost přitahují víc než plně popsaný 

první list.  

„V raných 40. letech 19. století se v severní Evropě rozmnožily 

ilustrované časopisy. Illustrated London news založen v roce 1842 byl dobře 

napsaným týdeníkem, který si najímal ilustrátory pro zobrazení důležitých 

událostí. Jeho úspěch byl kopírován L’illustartion ve Francii a Illustrierte 

Zeitung v Německu a brzy byly následovány jinými. [….] Všechny využívaly 

dřevorytectví k ilustrování zpráv. Známí umělci byli najímáni na ‚pokrytí 

událostí‘ a soutěžili o to, aby byli první s jejich reporty. Leslie’s  Illustrated 

newspaper (1855) například vyslal ilustrátora, aby pokryl konání 

protiotrokářského vůdce Johna Browna v roce 1859, s instrukcí chytit první 

vlak zpátky do Londýna, kde na něho čekalo 16 rytců a pracovali celou noc, aby 

stihli uzavírku. Text publikován pod rytinou zněl: ‚Z náčrtu našeho umělce 

zachyceno na místě‘.“ 109 Označení exkluzívně, přímo z místa atd. je dodnes 

v médiích oblíbeným spojením pro vyjádření své jedinečnosti, exkluzivnosti 

příspěvku a upoutání publika. Periodika nesoucí pojmenování Illustrierte 

nabízela právě takové zážitky. Postupně s vývojem technik se na první stránce 

usadila fotografie, barevnost a velké titulky. 

Na konec nabízíme pohled novináře. Karla Hvížďala popisuje pět 

strukturálních znaků bulváru: oznamuje lidem, kteří většinou nečtou ty 

nejdůležitější informace ve zjednodušené formě; přináší bezplatný právní a 

                                                 
 

109 BECKER., Karin. Photojournalism and the tabloid press. In DAHLGREN, Peter.; SPARKS, Colin. Journalism and 
popular culture. London: Thousand Oaks, 2000. s. 131. 



Diplomová práce                                   Počátky senzacechtivého tisku v českých zemích  

40 
 

sociální servis pro nemajetné; stimuluje kult úspěšnosti; naplňuje potřebu 

některých skupin obyvatelstva po krvi a sexu; mívá dobře zpracované sportovní 

rubriky.110  

 

2.3 VÝVOJ KOLPORTÉRSTVÍ 

 

Jedním ze znaků bulváru je pouliční kolportáž. Obraz hlasitého 

vyvolávání nejzajímavějších titulků je spojen nejen s lacinými plátky. Slovo 

kolportáž má ale i více významů a synonym. Kolportérem může být také 

člověk, který prodává podomním prodejem knihy a bere si za to svou provizi111, 

nebo je doručuje bezplatně (např. náboženské knihy), či doručuje přímo 

předplatné, či roznáší letáky. Slovo kamelot je již více spojeno s pouličním 

prodavačem novin. 

Tato forma distribuce se na území českých zemí začala uplatňovat 

postupně potom, co byla spatřena v jiných zemích a chápana jako výhodný 

způsob prodeje. Častěji se první kolportéři na ulicích začali objevovat v prvním 

desetiletí 20. století. Distribuovali tak zejména speciální vydání tiskovin.  

Pouliční prodej tisku se ale na našem území objevil již v 19. století, i 

když mu právní úpravy nebyly nakloněny. Již v 17. století císař Leopold 

zakazoval prodej knih všem knihařům a mědirytcům. Na prodej byli učení 

speciální obchodníci. V roce 1788 byla císařským nařízením povolena kolportáž 

drobných spisů. V roce 1806 byl podomní obchod opět zakázán. Zákaz 

kolportáže byl ukotven také v paragrafu 23 v zákoně o tisku z roku 1862112. Až 

v roce 1914 byla povolená kolportáž zvláštních vydání periodických tiskopisů o 

                                                 
110 HVÍŽĎALA, Karel. ref. 93, s. 132. 
111 „Kolportáž povstala teprve v nejnovější době. Nejoblíbenějším předmětem bývají romány, zvláště sensační, vydané 
s neobyčejnou reklamou.“ VESELÝ, František. X. Všeobecný slovník právní. Praha: F.X. Veselý, 1897. s. 42. 
112 „Choditi se spisy tištěnými po domích, vyvolávati, rozdávati a prodávati je mimo místnosti řádně k tomu ustanovené, 
jest zapovězeno, a taktéž zapovězeno jest sbírati prenumeranty neb subskribenty, nemáli kdo k tomu povolení písemného, 
od úřadu bezpečnosti zvláště k tomu vydaného. Podobným spůsobem jest zakázáno, vyvěšovati neb přibíjeti spisy tištěné 
po ulicích nebo na jiných místech veřejných, když k tomu kdo neobdržel zvláštního povolení od úřadu bezpečnosti. Tato 
zápověď netýče se však vyhlášení ku potřebám pouze místním nebo živnostenským, totiž cedulek divadelních, návěští o 
veřejných veselostech, o nájmech, prodejích atd. A však i taková návěští mohou se přibíjeti toliko na místech k tomu 
ustanovených. Kdo by tohoto nařízení nešetřil, pokutován bude za to co za přestupek 5 až i 200 zl. Spisy tištěné, které by 
se při zapovězeném rozšiřování postihly, též spisy proti zápovědi někde přibité propadnou.“ [cit. 2009-12-22].  
Dostupný z WWW: < http://www.koncelik.eu/tiskovy-zakon-3-1863 >. 
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válečných událostech.113 V roce 1918 došlo k úplnému zrušení zákazu: „Volná 

kolportáž časopisů. Dle nového tiskového zákona, schváleného tiskovým 

výborem poslanecké sněmovny, bude zrušena zápověď volné kolportáže. 

Časopisy se budou moci na ulicích prodávat až do 10. hodiny večerní. 

Vyvolávat se smí jen název a cena časopisu.“114 Od roku 1938 bylo potřebné na 

pouliční prodej novin v Praze mít živnostenský list.115 

Mezi těmito zákony se nacházejí další etapy, diskuze, které se věnovaly 

tiskovému zákonu i pouliční kolportáži. Po většinu tohoto období byl ale 

pouliční prodej zakázán, někdy trestán, někdy tolerován. 

Pouliční kolportáž byla odhalována policisty v civilu: Civilní strážník 

policejní potkal na Smíchově muže vycházejícího z jednoho domu. Nesoucího 

velikou tašku a balík sešitů i časopisů pod paží. Tázal se ho, má-li na prodej 

nějaký kalendář, načež kolportér ochotné nabízel mu ke koupi různé kalendáře. 

Tajný zřízenec policie vybral si kalendář a zaplatil. Nato tázal se kolportéra 

má-li právo prodávati kalendáře a sbírati předplatné na časopisy. […] Soudce 

odsoudil kolportéra k pokutě 3 zl. a vydavatele k pokutě 6. zl.“116 V té době 

byla šest zlatých přibližná výška půlročního předplatného novin doručovaného 

poštou. 

Právě její zákaz byl v dobovém tisku mnohokrát diskutován. Národní 

listy z 10. 12. 1896 uvádí stanoviska politiků ke kolportáži během zasedání 

tiskového výboru. Ministr spravedlivosti Gleispach uváděl jako negativum 

kolportáže to, že se ztratí pak možnost objektivního řízení. Poslanec Butowski 

vidí zákaz kolportáže jako překážku k rozvoji dobrého tisku. Poslanec Demel 

upozorňoval na trhliny v zákoně, kdy se za kolportáž považovalo i roznášení 

kandidátních listin, které byly zabaveny. Poslanec Feus vysvětluje, že nemůže 

být pro volnou kolportáž už jen z toho důvodu, že se bude týkat také novin 

špatných. Dále článek pokračuje: „Jsou doby, kdy volnou kolportáž úřady trpí. 

Vzpomeňme si, když hořelo Okružní divadlo vídeňské117, když byli obecní 

                                                 
113 BAUER, Zdeněk. Právní úpravy kolportáže v českých zemích [cit. 2009-12-21]. Dostupný z WWW: < 
http://www.kolportaz.cz/legislativa-tiskovy-zakon.html>. 
114 Duch času. 9. 3. 1918, roč. 20, č. 28, s. 2 
115 Národní listy. 28. 7. 1938, roč. 78, č. 205, s. 3. 
116 Národní listy, 24. 11. 1886, roč. 26, č. 325, s. 3. 
117 12. 8. 1881 
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volby118, když zemřeli arcivévodové Albrecht119, Vilém120 a Karl Ludvík121, 

vždycky svobodně kolportovala se zvláštní vydání listů. Stejně děje se s trůnní 

řečí, kterou roznášejí veřejní posluhové. Reální potřeby a skutečné poměry jsou 

silnější nežli všechny zákony[…] Na nádražích jest například volná kolportáž 

novin…“122 Tehdy potvrzuje naši hypotézu, že pouliční prodej tu byl již dřív, 

zejména při neočekávaných anebo důležitých událostech. Častokrát byl úřady 

tolerován i v běžný den: „V Rakousku jest pouliční prodej novin zakázán.  

Vzdor tomu však se v Brně roznášejí po ulicích všecky časopisy brněnské 

úřadní, poloúřadní, oposiční, autonomistické, české i německé a neméně hojný 

jest pouliční prodej listů vídeňských. Prodej tento zákonem sice nedovolený se 

trpí všem listům…“123 Také dochází k narušování pouličního prodeje, pokud se 

jedná o úřední tiskoviny: „Rovnost před zákonem. Kdežto pouliční prodej novin 

všeobecně zakázán, prodávají posluhové úřadní večerní lístek veřejné na ulici. 

Tak na př. včera po 3. hodině dopoledne po ulici před německým divadlem.“124 

V roce 1892 došlo k opravě tiskového zákona, kdy byl pouliční prodej 

povolen při zvláštních příležitostech, avšak pravidelná kolportáž povolena 

nebyla.125 Desátého prosince 1896 byla po zmiňované debatě v tiskovém výboru 

kolportáž povolena, ale dále pravděpodobně neschválena. V roce 1899 již 

opětovně probíhala debata za povolení kolportáže: „Páteční hlasování ve 

sněmovně vídeňské, jimž byl zrušen novinový kolek, neodstraní z úplna 

reakcionářskou a policejní rakovinu, zžírající naší t. zv. tiskovou ‚svobodu‘. 

Má-li volnost projevu tiskem, zbavena jsouc úředního krejcarového cejchu, míti 

jakési ceny, má-li šířiti se do veškerých vrstev a povznést žurnalistiku a 

knihtiskařský průmysl v Rakousku, má nutně zapotřebí volnosti kolportáže. 

Každému listu je třeba rozšíření a toho nejlépe docíliti lze pouličním prodejem. 

Časopisectvo pařížské na př. děkuje svůj rozvoj jedině volné kolportáži a svým 

t. zv. kamelotům.“ 126 

                                                 
118 1882 
119 1895 
120 1847 
121 1894 
122 Národní listy. 10. 12. 1896, roč. 36, č. 340, s. 5. 
123 Moravská orlice.  28. 5. 1882, roč. 11, č. 122, s. 1. 
124 Národní listy. 17. 8. 1880, roč. 10, č. 197, s. 3. 
125 Našinec. 17. 2. 1892, roč. 24, č. 20. 1892. s. 2. 
126 Právo lidu. 21. 11. 1899, roč. 8, č. 322, s. 1. 
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 Ke konečnému rozhodnutí došlo tehdy až v roce 1918, ale kolportáž se 

stala jedním ze způsobů prodeje již dříve. Kolportáž byla u vydavatelů 

oblíbena. V dobovém tisku nalezneme inzeráty, které hledaly kolportéři, nebo 

nabízely tovar na pouliční prodej. Inzerát Júliuse Grégra v Národní politice 

praví: „Kolportéři oznamte své adresy za účelem velice prodejné sešitové 

novinky…“127  Obraz vyvolávajícího kolportéra stal se postupně součástí i 

pražských ulic: „Do ulice vyrojili se prodavači novin: Zvláštní vydání – Praha 

ve sněhu – v ulicích leží posud sníh – co tyto zprávy píšeme, mrzne ještě. Vše si 

kupuje list a od úst k ústům letí: ‚Mrzne – Praha ve sněhu!‘.“ 128 Prahu již ve 20. 

století zaplavili kolportéři a takový způsob prodeje stal se majoritním: „Z 

nejznámějších lidí v Praze jsou pouliční prodavači novin. Většinou mají již 

Pražáci svého kamelota, který jim pravidelně prodává noviny. Pražští 

prodavači novin se dělí na dva druhy, stánkaře a na ty, kteří prodávají ‚z ruky‘. 

Těch je ovšem nepoměrně více.  Jejich hlavním stanovištěm jsou nástupiště 

elektrických drah.  V poslední době se tento obchod velmi rozšířil, neboť podle 

P. A. je nyní v Praze na dva tisíce kamelotů. Znamená to, že za poslední dva 

roky vzrostl jejich počet o plnou polovinu.“129  

 Kameloti a kolportéři se stali každodenní součástí města ve 20. století. 

Předcházela tomu ale druhá polovina 19. století, kdy byly dány základy 

pouličního prodeje tiskovin. Kolportérství bylo jak trestáno, tak tolerováno. 

Prošlo různými úskalími a své důležité postavení v šíření zpráv si zakotvilo 

v dobách výjimečných událostí, kdy se mnohokrát stalo jediným dostupným 

zdrojem informací pro širokou veřejnost. 

2.4 PRVNÍ BULVÁRNÍ NOVINY VE SVĚTĚ 

 
 První bulvární periodika nebyla tím, čím jsou dnes. Předchůdci všech 

novin byly různé pamflety, letáky, kalendáře, které v sobě nesly právě fámy a 

neuvěřitelné příběhy. Postupnými technickými vymoženostmi došlo k rozvoji 

novin jak seriózních, tak i bulvárních. Ty čerpaly z oblíbených lidových 

povídaček: „Populární kultura se vyvíjela v tištěné podobě do té míry, že mohla 

obsahovat prvky lidové kultury a předchozí verze ‚velkých tradic‘ komerčně 

                                                 
127 Národní politika. 30. 4. 1902, roč. 20, č. 118, s. 6. 
128 Národní listy. 1. 2. 1902, roč. 42, č. 31, s. 1. 
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měnit pro širší čtenářský okruh. Před nástupem novin, tento přenos tradic 

zabezpečovaly almanachy, balady, jarmarční písně.“ 130 Bulvární tisk a jeho trh 

se dále rozvíjel. Ze začátku to bylo přenesení černých kronik na první stránky, 

role inzerce se stala podstatnou a podoba novin se postupně měnila s novými a 

novými technikami, s měnícím se způsobem života.  

„P řed vznikem periodického bulvárního tisku, byla tištěná kultura 

založená na lidové a ústní kultuře, tedy jejím prostřednictvím 

popularizována.“131 Je zajímavé sledovat vývoj tohoto typu novin v zemích, 

kde vývoj tisku probíhal rychleji než u nás. Na jejich pozadí můžeme pochopit 

proměny a charakter bulváru. Tuto kapitolu přebírám z mé bakalářské práce, 

pro kterou jsme ji původně zpracovali a částečně doplnili. 132 

 

 

2.4.1. Amerika 

 Podmínky pro vznik bulváru na severoamerickém kontinentu se vytvořily 

komerční potřebou získat si masy. Povedlo se to snížením ceny, přidáním 

senzace a zvětšením množstva inzerce. 

 Na počátku byl laciný šestákový tisk. Obsahoval vymyšlené zprávy, anebo 

příběhy „červené knihovny“. „Na prvý pokus o šestákovou – pennyovú tlač sa 

podujal roku 1830 philadelphský lekár dr. Christopher Columbus Conwell, keď 

začal vydávať noviny Cent. Conwell predával svoje noviny za jeden cent, 

nazývaný v Spojených štátoch tiež penny – odtiaľto spomínaný názov pre lacné 

noviny. Conwellov pokus, rovnako ako iné v Bostone a v New Yorku nemali 

najskôr úspech. 133 

 Prvním velkým představitelem tohoto typu tisku bylo periodikum New 

York Sun, které začal vydávat Benjamin Henry Day v roku 1833.134 Právě on se 

                                                                                                                                               
129 Národní politika (odpolední vydáni). 18. 04. 1941, roč. 59, č. 108, s. 3. 
130 CONBOY, Martin. The press and the popular culture. London: Thousand Oaks, 2002. s. 23. 
131 CONBOY, Martin. ref. 123, s. 25.  
132 Začiatky slovenského bulváru. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra 
žurnalistiky. 2008, s. 53. 

 

133 LEE, James. M. History of American Journalism. Boston, 1917. s. 186. In PAYNE, George. H. History of Journa 
lism in the United States. New York, 1925. s. 242. Podle ŠEFČÁK, Luboš. Zrod bulvárnej tlače v USA II. Otázky 
žurnalistiky. 1994, roč. 17, č. 4, s. 299. 
134 ŠEFČÁK, Luboš., VOJTEK, Juraj. Dejiny svetového novinárstva III. Dejiny amerického novinárstva. Bratislava: 
Univerzita Komenského, 1997. s. 41. 
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proslavil svým krédem: „Ak pes pohryzie človeka to nie je správa. Správa pre 

noviny je vtedy ak človek pohryzie psa.“135 Benjamin Henry Day zvýšil svůj 

náklad i zavedením pouliční kolportáže. Za prodej svého periodika nabízel 

provizi. New York Sun si zakládal na jednoduchých a zábavných příspěvcích, 

nabízel informace o událostech z okolí a informace získané od konkurence. 

Benjamin Henry Day dosáhl denního nákladu 8 000 výtisků New York Sunu. 136  

  Dalším významným představitelem byl James Gordon Bennet s deníkem 

New York Herald, který se později stal přímou konkurencí Benjaminu Henrymu 

Dayovi.137 „Bennet bol nesporne veľmi schopným novinárom a navyše mal 

obchodnícky talent. Vytvoril tiež známu zásadu: Každý deň zverejniť osobitnú 

senzáciu a sústrediť na ňu pozornosť celej verejnosti. Ako prvý mal v novinách 

stĺpček z Wall Streetu. Mal prvú spoločenskú rubriku, v ktorej najprv 

zosmiešňoval horných desaťtisíc, ale neskoršie sa ukázalo, že viac vynáša, ak si 

čitatelia môžu prečítať svoje mená v novinách.“138 K rozvoji masového tisku 

došlo i díky novým vynálezům, jako nový typ rotačkových rychlolisů nebo 

používaní telegrafu. Rozvoj otevíral novinám nové dimenze, vytvořila se nová 

žurnalistika.  

 Na prvním místě tohoto nového typu žurnalistiky stálo politické 

zpravodajství se senzačními titulky. Typické pro něj byly  velké novinářské 

kampaně, seriózní strana stanovisek, stále narůstající rozsah novin a novinářská 

ilustrace.   

 Za zakladatele nové žurnalistiky se považuje Joseph Pulitzer.  Ten ve 

svém deníku New York World prosazoval senzační titulky, novinářské kampaně, 

které vytvářely pocit, že noviny jsou sociálně založeným, dobrým 

představitelem společnosti. Také si zakládal na bohatých ilustracích.139 

 Severoamerická žurnalistika se ani vytvořením nového typu žurnalistiky 

nezastavila. Právě Joseph Pulitzer přišel se zprávami plnými senzací. Stal se 

jakýmsi předchůdcem žluté žurnalistiky. „Žltá žurnalistika predstavuje 

úpadkový typ novinárstva, lebo obchádza etické princípy profesie a výber faktov 

                                                 
135 BUDÍN, Stanislav. Sedmá Velmoc. Praha 1966. s. 45. Podle ŠEFČÁK, L., VOJTEK, J. ref. 126, s. 42. 
136 KÖPPLOVÁ, Barbara, KÖPPL, Ladislav. Dějiny světové žurnalistiky. Brno: Novinář, 1989. s. 282. 
137 ŠEFČÁK, Luboš, VOJTEK, Juraj., ref. 126, s. 44. 
138 ŠEFČÁK, Luboš. ref. 125, s. 302. 
139 ŠEFČÁK, Luboš, VOJTEK, Juraj. ref.126, s. 59 - 60. 
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podriaďuje komerčným zámerom.“140 Vznik tohoto pojmu se pojí s komiksem. 

V novinách Sunday World vycházel komiks Yellow kid, Žlutý fagan. Jeho 

hlavní postava byla žlutá. Autora tohoto oblíbeného komiksu získal pro své 

noviny William R. Hearst a ten začal vycházet v jeho Journale. Joseph Pulitzer 

se ale komiksu nevzdal. Začal tehdy vycházet dvojmo. Právě tento boj byl 

podnětem na pojmenování obou novin jako žlutý tisk. 141 

 Žlutá žurnalistika byla spojována zpočátku se jménem Williama 

Randolpha Hearsta a jeho novinami San Francisco Examiner a s již 

zmiňovaným New York Journalem. William Randolph Hearst udělal 

z neúspěšných novin noviny ziskové. Jeden z jeho redaktorů řekl: „Noviny robil 

tak, aby keď ich čitateľ otvoril zvolal: Fíha!“142  

Žlutá žurnalistika s sebou přivezla zájem o skandály, na druhé straně, a 

ta je často opomíjena, dala základy investigativní žurnalistice, píší autoři knihy 

Media and Culture. Šlo hlavně o odhalování skandálů politiků, zpronevěru a 

odhalování praktik velkých společností. 

 

2.4.2. Velká Británie 

 Bulvární tisk se začal na britských ostrovech vyskytovat v prvních 

desetiletích 18. století. Šlo o populární týdenníky vydávané zejména 

v sobotu.143 Informace o exotických krajích, mravech byly oblíbené. Nastal 

doslova hon za senzacemi, které znamenaly zvýšení nákladů. Z domácího 

zpravodajství se preferovaly násilnosti, sexuální kriminalita a skandály.144 

 Tak jako v USA i tady nové technické vynálezy podnítily vznik laciného 

šestákového tisku tzv. penny press. K jeho vzniku dopomohlo i zrušení 

novinového kolku v roce 1855. Laciný tisk byl přístupný lidu. 

 Nízkou cenu se dařilo udržovat vysokým nákladem a množstvím inzerce.  

Prvním představitelem tohoto typu tisku byl deník Josepha Mose Levyho Daily 

Telegraph, který podle vzoru New York Heraldu Jamese Gordona Benneta 

                                                 
140 Malá encyklopédia žurnalistiky, ref. 90, s. 549. 
141 Malá encyklopédia žurnalistiky, ref. 90, s. 549. 
142 IRWIN, Will. The Fourth Current V: Cuollier’s, XVLI. Podle  ŠEFČÁK, Luboš, VOJTEK, Juraj. ref. 126, s. 70. 
143 ŠEFČÁK, Luboš. Dejiny svetového novinárstva I. Dejiny anglického novinárstva. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 1992. s. 20. 
144 KÖPPLOVÁ, Barbora, KÖPPL, Ladislav., ref. 128, s. 98 - 100. 
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přinášel senzacechtivé zprávy. Dalšími šestákovými novinami byly Daily News 

a Standard.145 

 Ke konci 19. století došlo v anglickém novinářství ke změnám.  

Ekonomické reformy a školský zákon, který umožňoval studium všem vrstvám 

společnosti, byly podnětem pro vznik nové struktury anglického tisku. Jejich 

tvůrcem byl lord Northcliffe s revolucí, která nesla jeho jméno.  

  Alfred Ch. W. Harmsworth, pak nazývaný lord Northcliffe, pochopil cenu 

inzerce. Pochopil, že noviny se mohou prodávat pod cenu výrobních nákladů. 

Tuto ztrátu vyrovnával a převýšil velký počet inzerce. Alfred Harmsworth 

začínal v periodiku Tit-Bits, ve svém čase velmi pokrokovém, které povýšilo 

kuriozitu na vrchol novinářského umění. Sám se proslavil svým periodikem 

Daily Mail. 

 Věděl, komu noviny prodává, a tomu přizpůsobil i jejich styl. Jeho 

zásadou bylo: vysvětlovat, zjednodušovat a objasňovat! Hlavním obsahem 

těchto novin byly osudy, životní příhody. Určitě však Alfred Northcliffe nebyl 

zakladatelem senzacechtivého, anebo žlutého tisku. On tisk zkomercializoval.146  

 Daily Mail lorda Alfreda Northcliffa  se prodával za polovinu pence, což 

byla poloviční cena velkých deníků. Periodikum se od ostatních lišilo větším 

počtem titulků, namísto parlamentních zpráv nabízelo komentáře ve sloupcích. 

Zprávy byly psané jednoduchým nenáročným stylem. Jeho cena byla stanovená 

pod cenu nákladů. Toto bylo možné díky rozsáhlé inzerci a reklamě, ze kterých 

Daily Mail těžil .147 

 Na počátku dvacátého století anglickou žurnalistiku formoval další 

fenomén a to válka o předplatitele. Anglii zaplavili náboráři, kteří za 

předplacení si jejich periodik nabízeli knihy, silonky a jiné věci. Vše to začalo 

příchodem J. S. Eliase do labouristického deníku Daily Herald a jeho závazkem 

zvýšit náklad novin na jeden milion. To se mu povedlo nabízením různých 

pojistek, kupónů a odměn za předplatné. Po omezení těchto aktivit Sdružením 

vydavatelů novin začal s nabízením knih. Jeho konkurenti jako Daily Express 

                                                 
145 ŠEFČÁK, Luboš. ref. 135, s. 46 - 47. 
146 ŠEFČÁK, Luboš. ref. 135, s. 54 - 59. 
147 KÖPPLOVÁ, Barbara, VOJTEK, Juraj. Stručný přehled vývoje britského tisku od druhé poloviny 19. století do 70. 
let 20. století. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. s. 10 -12. 
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a News Chronicle  se již nemohli jenom dívat, a tak začala pověstná válka 

o předplatitele.148 

 Do masové žurnalistiky Velké Británie se určitě zapsalo ve druhé polovině 

20. století i jméno Rupert Murdoch s periodikem News of the World, které 

odkoupil od sira Williama Carra.  Pod jeho vedením se „z typicky anglického 

nedeľníka pre masy, ktorý si potrpel na škandály i škandáliky, ale ja na 

športové spravodajstvo, sa stalo periodikum bulvárne a vulgárne ako máloktoré 

noviny vo Veľkej Británii.“ 149 

 

2.4.3. Německo 

 Za předchůdce bulváru v Německu se pokládají letáky. Mnohé z nich 

nabízely příběhy znetvořených dětí, informace o přírodních katastrofách.150 

 K letákům se do německé historie bulváru přidávají také noviny typu newe 

zeitung. Ty vznikly v německy mluvících zemích okolo roku 1480. Postupně se 

rozšířily do celé Evropy.151 

 Část z nich obsahovala zprávy ze světa psané na nižší populární úrovni. 

Poukazovaly zejména na jejich výjimečnost, novost a senzaci.152 

 Tak jako jinde, i v Německu došlo v polovině 19. století, díky technickým 

výdobytkům a pochopení hodnoty inzerce, k rozvoji masového tisku. Za 

předchůdce tisku pro masy se považovala abonentská inzertní periodika, která 

spadala pod kategorii General-Anzeiger, u nás je tento typ tisku znám pod 

označením oznamovatel. Opravdový tisk pro masy vznikal v Německu až 

koncem 19. století. Patřily sem hlavní tituly vydavatelstev Ullstein, Mosse 

a Scherl. Vydavatelství Ullstein nabízelo bulvární deník Berliner Zeitung am 

Mittag.Periodika, která uvedené společnosti vydávaly, měla více univerzální 

charakter jako důsledek snahy o přiblížení se co nejširším vrstvám.153 

 

2.4.4. Francie 

                                                 
148 ŠEFČÁK, Luboš. ref. 135, s. 71. 
149 ŠEFČÁK, Luboš. ref. 135, s. 98. 
150 SERAFÍNOVÁ, Danuša. Dejiny svetového novinárstva IV. Dejiny nemeckého novinárstva. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 1999. s. 7. 
151 SERAFÍNOVÁ, Danuša. ref. 142, s 9. 
152 KÖPPLOVÁ, Barbara, KÖPPL, Ladislav, ref. 128, s. 10 - 15. 
153 SERAFÍNOVÁ, Danuša. ref. 142, s 62. 
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 Ve Francii se za předchůdce tisku považují occasionnels – canards a 

libelles. Právě typ canards, tj. kačice, informoval o katastrofách, senzacích 

a jiných neuvěřitelných příhodách. Začaly se objevovat v 16. století.154 

 V 17. století se na francouzském trhu objevilo periodikum La Muse 

historique. „Prinášala novinky z dvora a je vynikajúcim dokumetom dobových 

mravov a osobností. La Musee Historique, predchodca spoločenského 

spravodajstva, definitívne zanikla v roku 1659.“ 155 

 Devatenácté století znamenalo pro Francii „zlatý věk tisku“. Vznikl 

bulvární tisk opět díky technickým vymoženostem a industrializaci výroby. 

Prvními představiteli tohoto typu tisku byly Le Sciècle a La Presse. Jednalo se 

o levné, informativní a zábavné deníky.156 Po roce 1830 mnoho periodik svůj 

náklad ztrácelo, anebo v lepším případě náklad stagnoval. Jedině noviny La 

Sciècle a La Presse svůj náklad zvýšily. Jejich úspěch spočíval v založení 

akciové společnosti pro získání velkého kapitálu a množství inzerce. Získané 

prostředky se pak dál investovaly do rozvoje těchto periodik a pokrývaly části 

nákladu. Takovým způsobem se snížila i jejich cena a byly dostupnější pro více 

čtenářů.157 

 V období druhého císařství, v jeho liberální fázi v 60. letech 19. století, 

začal vznikat nepolitický tisk. Nejznámějším titulem tohoto typu byl Le Petit 

Journal založený Polydoromem Millaudomem. Byly to noviny zaměřené na 

senzace a na první straně vždy uveřejňovaly informace o zločinech.158 

„Francouzský tisk tak získal svoji obdobu amerických penny press a ohlas této 

nové žurnalistiky nebyl o nic menší než za oceánem. Do roku 1876 prodával Le 

Petit Journal 260 000 výtisků denně, a když začal otiskovat na pokračování 

kriminální román, vzrostl náklad na 300 000.159 

 Po „Belle Époque“ francouzského tisku přišlo 20. století. Po dvou 

světových válkách se ve Francii začala objevovat tzv. úniková periodika. 

„ Predstavovali skupinu tlače, ktorá mala čitateľom pomôcť odpútať sa od 

každodenných starostí. Patrili k nej na jednej strane periodiká sústreďujúce sa 

                                                 
154 SERAFÍNOVÁ, Danuša. Dejiny svetového novinárstva II. Dejiny francúzskeho novinárstva. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 1994. s. 8. 
155 SERAFÍNOVÁ, Danuša. ref. 146, s. 14. 
156 SERAFÍNOVÁ, Danuša. ref. 146, s. 32 - 33. 
157 KÖPPLOVÁ, Barbara, KÖPPL, Ladislav. ref. 128, s.  262. 
158 SERAFÍNOVÁ, Danuša. ref. 146, s. 36. 
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na aktuality zo života aristokracie a filmových hviezd s titulmi ako napr. Point 

de Vues, Images du Monde. Na druhej strane sem patrili periodiká tzv. na 

predčítanie, ktoré mali veľmi málo spoločného zo žurnalistikou, pretože 

uverejňovali i astrologické predpovede a horoskopy, poviedky a romány na 

pokračovanie, často obrázkovou formou.“160 

 

3. ČESKÁ PŘÍLOHA ILLUSTRIERTES PRAGER EXTRABLATT 

Ze světových příkladů se vracíme zpátky na české území, kde se koncem 

19. století začala objevovat periodika bulvárního charakteru. Za to první 

považujeme českou přílohu novin Illustriertes Prager Extrablatt. 

  Illustriertes Prager Extrablatt začal vycházet jako německé periodikum 

dvakrát do týdne (ve čtvrtek a neděli) 2. listopadu 1879. Jeho první číslo vyšlo 

v nákladu 6000 exemplářů. V programovém vyhlášení se psalo: „Aniž by 

opomíjel každodenní politická témata, bude se ilustrovaný časopis ‚Illustriertes 

Prager Extrablatt‘ věnovat zejména společenským otázkám a záležitostem obcí, 

ať již se jedná o hlavní město nebo obce venkovské, bude odkrývat stejné v nich 

začasto bující zlořády a nepořádky a poukazovat na cesty jejich zlepšení, stejně 

jako naznačovat jak by jich docíliti možné bylo; bude v plném rozsahu bojovat 

se svévolí, které musí veřejnost čelit. Illustriertes Prager Extrablatt se chce 

přidržovati populárního a svobodomyslného obsahu a státi se tak vpravdě 

listem lidovým.  

V každém čísle bude Illustriertes Prager Extrablatt přinášeti na první 

straně buď obraz předních osobností ve službě státu, armády, z oblastí umění a 

vědy, průmyslu, obchodu a řemesel, a to vyvedené od osvědčených malířů, či 

ilustrace týkající se mimořádných událostí, které znenadání se v městě či na 

venkově přiházejí.  

V průběhu měsíců listopadu a prosince pak bude Illustriertes Prager 

Extrablatt opatřen speciální přílohou „Vánoční kurýr“, ve které bude na přání 

ctěných majitelů obchodních společností o těchto poutavou a pikantní formou 

hovořeno.“ 161  

                                                                                                                                               
159 KÖPPLOVÁ, Barbara, KÖPPL, Ladislav. ref. 128, s.  272. 
160 SERAFÍNOVÁ, Danuša. ref. 146, s. 90. 
161 BRANDEIS, Jacob. B. Illustriertes Prager Extrablatt. 1879, roč. 1, č., plakát 
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  Samotné číslo stálo pět krajcárů162, celoroční předplatné čtyři zlaté, s 

donáškou domů 4,80. Sídlo bylo v Jungmannově ulici. Jeho periodicita se 

stupňovala od týdeníku, k vycházení každý čtvrtý den až se 15. března 1881 stal 

deníkem.  Zprvu byl zodpovědným redaktorem Jakob B. Brandeis a tiskl se u 

Militkého a Nováka. Od druhého roku vycházení se v sedmém čísle uvádí i 

majitel a vydavatel, kterým byl Viktor Paul Mendl. Změnil se také odpovědný 

redaktor, stal se jím Anton Major. V tom samém roku od čísla 65 došlo ke 

změně tiskaře na Karla Krečmaře. Ten byl na necelé čtyři měsíce na přelomu let 

1880 a 1881 vyměněn Gustavem Fantou, ale před tím, než se Illustriertes 

Prager Extrablatt stal deníkem, se Karl Krečmar opět stal tiskařem listu.163 

Jenom málokdy byli pod texty podepsáni i autoři. Zaznamenali jsme jenom tyto 

jména: R. z Gotsheimů a Karel K. Nic blížšího se nám o nich ale nepodařilo 

zjistit. 

  Právě změnou tiskaře došlo také k zásadní měně v obsahu novin. Doposud 

bylo Illustriertes Prager Extrablatt čistě německým výtiskem, někdy s českou 

inzercí. Od 8. srpna 1880 se stává ale česko-německým vydáním164. První strany 

zabírá vždy skandál, fáma, zajímavost nebo představení dobové „celebrity“. 

Text je rozdělen do dvou sloupců, jeden je psán v němčině, druhý souběžně 

v češtině. Nosnou se stala také velká ilustrace k úvodu článku. Dále v čísle 

pokračují jenom články německé.  

  Dne  23. září 1880 v č.. 77 avizuje redakce změnu: „Pokus náš, vydávati 

‚Illustriertes Prager Extrablatt‘ v obou jazycích, těší se všeobecné pochvaly, 

tak že jsme odhodlání, provésti svou zásadu zúplna. Počínajec nedělí 3. října 

bude přinášeti list nás všecky důležitější a zajímavější zprávy, jak v německé, 

tak v české řeči, i bude tím čtenářům obou jazyků za dost učiněno.“ 165 Čtenáři 

jsou lákáni uvedením románu na pokračování: Nana.166 V čísle 78 se oznámení 

upravilo. Z původního plánu dvoujazyčného čísla sešlo: „Za tímto účelem 

budeme vydávati polední list, na nějž se však zvláštní předplacení přijímati 

                                                 
162  Za stejnou cenu se prodávaly také Národní listy, Prager Tagblatt se v Praze prodával o krajcar levněji. Německé 
vydání tedy nelákalo lidi na nízkou cenu, nýbrž na své ilustrace, které byly nosním pilířem novin. 
163 Gustav Fanta tiskl list od čísla 91/1880 do čísla 15/1881. 
164 První dvoujazyčné číslo vyšlo ještě z dílny Militkého a Nováka, od dalšího čísla byl ale tiskař jiný. Také se nápadně 
zvětšila úvodní ilustrace. Viz příloha 1 
165 Illustriertes Prager Extrablatt. 23. 9. 1880, roč. 2, č. 77, s.  8. 
166 „Zároveň počne 3. říjnem v „Illustrirtes Prager Extrablatt novella „Pflichtgefühl od Alf. Friedmana a v českém 
překladu románu francouzského spisovatele Emila Zoly: ‚NANA‘.“  
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nebude, jednotlivá čísla poledního listu budou se prodávati po 3 kr.“167 Polední 

číslo 3. října 1880 vyšlo, Národní knihovna ho ale neeviduje.168 Časopisecká 

tabulka v Národním archivu toto období nemá pečliv ě zaznamenáno, a tak výdej 

poledního listu nezaznamenává. Ranní číslo bylo již celé v německém znění 

s inzerátem lákajícím na polední číslo. 

 Jako příloha k rannímu vydání se česká verze Extrablattu prodává spolu 

s německou verzí od 14. listopadu 1880 a její poslední číslo vyšlo 8. srpna 

1881. Postupně byla příloha součástí každého jednoho čísla novin. Poté, co se 

Illustriertes Prager Extrablatt stal deníkem, si příloha ponechala svoji původní 

periodicitu (neděle a úterý).  Její poslední výtisk vyšel v den, kdy byla 

oznámena změna periodicity přílohy na týdenní. Ta však už ale nikdy nebyla 

vydána. Noviny neuvedly ani žádný důvod. Samotné periodikum skončilo v 

prosinci toho samého roku. Statistická příruční knížka královského hlavního 

města Prahy z let 1879 a 1880 eviduje periodikum pod názvem Pražan. Vede 

k němu poznámku, že jde o pokračování české přílohy Illustriertes Prager 

Extrablatt. Toto periodikum opět také žádná knihovna nevede. Kubíček Jaromír 

ale píše, že výskyt Pražana není zjištěn. Měl vydávat Hermann Josef Landau a 

měl vycházet od 1. března 1882 do května 1882 dvakrát měsíčně. V záznamech 

Českého místodržitelství a policejního prezídia nacházíme o tomto výtisku také 

jenom pár zmínek, nic konkrétního. Přesto, že šlo o krátké období, považujeme 

Illustriertes Prager Extrablatt za první bulvární tisk, o čem svědčí i reakce 

dobového tisku na jeho obsah. 

 Dobové tiskoviny zaznamenaly o své konkurenci různé reakce. České 

noviny169 nazývají majitele židovsko-německým podnikatelem. Jeho počin 

vydávat v německých novinách českou přílohu nazývají „žurnalistickým 

úkazem“, protože doposud se Židé drželi německé žurnalistiky, zejména 

vídeňské, píší noviny v článku na titulní straně s názvem Svatokupčení 

Extrablattu: „Proč teda píšeme chcíte jednati o časopisu Illustriertes Prager 

Extrablatt? Poněvadž jest nám tu činiti s novým podnikem židovským, kterýž 

začíná se míchati do vnitrostátních záležitostí českých, v nichž chce si osobovati 

                                                 
167 Illustriertes Prager Extrablatt. 30. 9. 1880, roč. 2, č. 79, s.  8.  
168 Soudíme, že české polední číslo vycházelo již od 3. října, jak bylo redakcí avizováno, protože v zachované příloze 
z 14. listopadu 1880 román na pokračování Nana je již v  plném proudu a ne na začátku. Jelikož v daném čísle román 
začíná stranou 44. 
169 KUMMER, J. Svatokupčení „Extrablattu“. České noviny. 24. 4. 1881, roč. 24, č. 98, s. 1. 
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jakéhosi rozhodování, jenž se snaží, aby se vydával za list český, zejména pro 

český lid určený,“170 vysvětluje situaci. Jeho charakter popisují takto: „Viktor 

Mendl založil zde po příkladu Vídně časopis pod jménem výše udaným, jenž v 

každém čísle přináší ilustraci, z největší části podobizny známějších osobností. 

[…]  Plátek tento na hadrovitém papíru tištěný, který přináší jarmareční 

zobrazení rozličných vražd, pranic násilných výstupů a podivínských 

zvláštností, chtivě kupuje a na něm delektuje.“171  

Také vysvětlují proč česká příloha není samostatným listem: „Časopis 

tento proměnil se nedávno v denník a připojil si zvláštní českou přílohu, která 

vychází dvakrát za týden ale pod tímtež německým jmenem, neboď kdyby měla 

české jmeno a české záhlaví musela by býti pokládaná za zvláštní časopis, jenž 

by podléhal při každém čísle kolku, a za něj musela se zložiti kauce.“ 172 Dále 

uvádí, jak se příloha může stát součástí rozhodování o českých otázkách v 

českých domácnostech. List se prodával ve filiálkách nebo v administrativní 

budově v Praze, do dalších oblastí se doručoval poštou.173 Česká příloha se 

prodávala samostatně za 3 krejcary, při opisu vražd se její prodej dle Českých 

novin zvyšoval a vychovávala si své vlastní publikum, což mohlo vést k vzniku 

samostatného českého listu.   

 Důkazem, že výtisk nabízel nevídané obsahy plné vražd, jsou dobové 

básničky a úryvky. „Moc papíru na mou víru, ale málo smyslu v něm. Povídání 

samé lhání, přec to bere celá zem! V každém čísle v čele zříte poltré nebo 

mortyrát: To je naše Illustrirtes Prager Deutsche174 Extrablatt.“175 

 „ Tak již zemřel ‚Extrablatt‘… škoda je to nastokrát! Kdo nám bude teď 

ty mordy a celé hordy mordjánsky malovat?! Extra česky, kdo nám psát bude 

jako ‚Extrablatt‘? Znniť on mezi Němci všemi, již jsou v celé naší zemi, nejlíp 

špekulírovat!. A přec umřel Extrablatt! Jak se to jen mohlo stát? Inu kvůli 

prázdné kase, která švindlem živila se než ji příliš zmordovat!“176 

                                                 
170 KUMMER, J. ref 161. 
171 KUMMER, J. ref 161. 
172 KUMMER, J. ref. 161. 
173 Poznámka č.  170. 
174 Ve své inzerci noviny psaly svůj název takovýmto způsobem, i když se lišil od jejich hlavičky. 
175 BRČKO, Kylián. M. Merendy: kniha všech českých merendářů, sv. 8. Praha: Josef Mikuláš, 1881. s. 68. 
176 KLEPOTA. Odpočívej v pokoji! Humoristické listy. 24. 12. 1882, roč. 34, č. 19, s. 3. 
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„Ve Francii hodlají zakročiti proti skandalósnímu tisku. ‚Pr. Extrablatt‘ 

dá prý na modlení, aby aspoň tato francouzská moda nedostala se k nám.“177 

O svém obsahu Illustriertes Prager Extrablatt informoval na stránkách 

inzerce Národních listů či  Pražského deníku:  „Illustrirtes Prager Extrablatt 

přinese v zítřejším nedělním čísle, které se tentokrát již ráno o šesté hodině 

vydávati bude, co titulní obraz ‚Zimní palác carův v Petrohradě‘ a v příloze 

zdařile dle fotografií vyvedené podobizny Čermákové a Šilhana, obou obětí 

tragické události na Zdaraze. Jednotlivé čísla po 5 krejcarů ve všech filiálkách 

a v administrativě v Jungmannově (široké) ulici č. 82.“178  

 Česká příloha měla začat vycházet již 3. 10. 1880179, nestalo se tak. 

Policie a státní zastupitelství vydavateli přílohu nepovolili. To už ale byla Praha 

oblepená plakáty, které hlásaly, že bude vycházet také román na pokračování, 

Zolova Nana, který byl v té době považován za skandalózní. Pravděpodobně 

v ten den vyšlo české znění jako polední vydání. Jako důvod, proč se majitel 

rozhodl vydávat noviny i v českém znění České noviny, uvádí zvýšení nákladu 

po tom, co se popisky pod ilustracemi začaly psát i v českém jazyce: „Když 

chytrácký špekulant seznal, že není v Praze dostatek německého čtenářstva, 

které by v naivnosti své plátek jeho odebíralo, počal nechutnou literární stravu 

vnucovati obecenstvu českému tím, že uveřejňoval text k obrázkům v českém i 

německém jazyku. A skutečně naskytlo se dost lehkověrného českého čtenářstva, 

které šlo na lep. To povzbudilo špekulanta k vydatnější činnosti.“180 

 Patrně šlo o první periodický tisk, později deník, který již ve svém 

programovém vyhlášení slíbil, že se bude držet populárního obsahu. Samotná 

česká příloha je zajímavou ukázkou prvního českého bulváru, který si získal u 

čtenářů oblibu a udělal tak cestu pro další vývoj tiskovin tohoto typu.  

 

                                                 
177 Humoristické listy. 13. 05. 1880, roč. 22, č. 52, s. 3. 
178 Pražský deník. 21. 2. 1880, roč. 15, č. 42, s. 3. 
179 Příloha vyšla 17. listopadu 1880, posavad vycházela jako samostatné polední vydání. 
180 České noviny (dříve Posel z Prahy). 9. 10. 1880, roč. 23, č. 241, s. 3. 
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3.1 ČESKO-NĚMECKÉ PŘÍBĚHY NA TITULNÍ STRÁNCE 

 
 Poprvé vyšlo takto modifikované číslo 8. srpna 1880 a pokračovalo do 3. 

září, kdy začalo vycházet polední vydání Illustriertes Prager Extrablatt 

v českém vydání. 

 V češtině byl paralelně překládán „hlavní příběh novin“, který se ocitnul 

na titulní straně spolu s velkou ilustrací: Dobrovolná mučednice z Malé 

strany181; Dr. Tanners’s tedy předce 40 dní bez pokrmu vydržel182; Kdo je 

zavražděný, kdo je vrah?183 atd. 

 Obecně se tyto příběhy dají rozdělit do jednotlivých kategorií: 

Zajímavosti: 

 Noviny se věnovaly zajímavostem ze zahraničí, ale také tajemným 

příběhům z okolí. Příběh Dobrovolná mučednice z Malé strany184 vypráví o 

dvou dospělých sestrách, které byly nalezené v zuboženém stavu ve svém 

shnilém, plísní prosáknutém bytě. Proč je titulek takový, jaký je, se dozvídáme 

až na konci. Starší sestra byla zavírána matkou do komory. Ta menší s ní tak 

soucítila, že s ní chvíle v komoře trávila, a tak si na takový život přivykly. 

Praxe, kdy titulek neodpovídá zcela obsahu článku, známá u současných 

bulvárních novin, jak vidíme, se vyskytovala také v 19. století u jeho 

předchůdců. Titulek je také zajímavý spojením: „dobrovolná mučednice“. To je 

na tu dobu neobvyklé.185 Jsou v něm vepsané emoce. Užívání přivlastňovacích 

adjektiv v titulcích napoví mnohé o charakteru článku a také o zaměření celého 

periodika. Na jazyk užíváný v tomto periodiku se zaměříme v další podkapitole. 

V následujícím čísle novin se nachází na první straně upoutávka na pokračování 

tohoto příběhu:  „Na stránce 5 dodatek k ‘Sestrám Mülerovým‘.“186 Grafické 

možnosti té doby sice nebyly jako dnes, redakce ale věděla, kde má co umístit, 

aby podpořila četnost periodika. V krátkém sloupci věnovanému sestrám se 

                                                 
181 Dobrovolná mučednice z Malé strany. Illustriertes Prager Extrablatt. 8. 8. 1880, roč. 2, č. 64, s. 1-3.  
182 Dr. Tanners’s tedy předce 40 dní bez pokrmu vydržel. Illustriertes Prager Extrablatt. 12. 8. 1880, roč. 2, č. 65, s.  1-3. 
183 Kdo je zavražděný, kdo je vrah? Illustriertes Prager Extrablatt. 15. 8. 1880, roč. 2, č. 66,  s. 1- 3. 
184 Dobrovolná mučednice z Malé strany.  Illustriertes Prager Extrablatt. ref. 173. 
185 Dnes termín spojován spíše se samovražednými atentátníky, poznamenal Jiří Kraus při našem rozhovoru.  
186 Dr. Tanners’s tedy předce 40 dní bez pokrmu vydržel Illustriertes Prager Extrablatt. ref . 174. s.  5.  
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dozvídáme, že redakce obdržela množství otázek a dopisů, které si žádají 

dalších informací. Píše se tak o jejich zdravotním stavu, o dalších krocích s 

bytem i o tom, že jedna z nich byla natolik slabá, že zpravodajovi nedokázala 

odpovědět. 

 Další zpráva z Ameriky uvádí, že jistý lékař Tanner hladověl 40 dní187. 

Noviny uvádějí také jeho podrobný životopis. Ani jednou však neuvádějí zdroj, 

což také není rukopisem seriózních novin. 

 Vraždy a sebevraždy: 

 Illustriertes Prager Extrablatt je charakteristický velkou ilustrací ke 

každému příběhu na první stránce. Nazýváme je příběhy, protože jsou 

vystavěny právě jako poutavé vyprávění a ne jako zpráva.  Například: „Do 

černé knihy zapsala bohyně Themis opět jednu vraždu […]Ještě jest všecko 

zahaleno v hustou roušku tajnosti a rozličné podivné pověsti a dobrodružné věci 

se roztrušují.“188 Až pak přicházejí na řadu informace, co se vlastně kde stalo a 

jak oběť vypadá. Na průběh vyšetřování se tážou přímo vyšetřujícího soudce a 

jeho odpovědi uvádějí formou dopisu v plném znění. Zajímavé je odvolávání se 

redakce na sociální odpovědnost novin ve snaze zakrýt pobouření, které mohly 

ilustrace mrtvoly vyvolat: „M ěli jsme to za svou novinářskou povinnosť, býti 

při sledování cíle, aby osobnosť mrtvoly zjištěna byla, nejen úřadům, ale i 

k obecenstvu k ruce, tím spůsobem, že předvádíme na první stránce listu svého 

čtenářům svým obraz zavražděného ve dvou polohách, který jest kreslen dle 

původní podobizny[…]Cítíme tímto zadost smutné povinnosti novinářské, 

přejíce si, aby uveřejnění naše nejen k zjištění mrtvoly, nýbrž i hodně brzo k 

vypátraní vrahů přispělo, a jakmile záležitost tato jen poněkud vysvětlena bude, 

zpravíme o tom zajisté v pravý čas čtenáře své…189 Také upozorňují čtenáře na 

jejich neustálou bedlivost a připravenost je o všem informovat. 

 Redakce se také nebránila použít detailů vraždy: „Göpfert se přiblížil, 

odvětil jejich pozdrav, a když v prostřed tak kráčel, skočil Kreisbeck náhle 

dozadu, chopil jej kolem těla, kdežto mu Karel Zink rychle šavli z pochvy 

vytáhnul a Jozef Zink bodák z ručnice, načež mu 3 rány do hlavy zasadili a 

třikráte ho veskrz probodli. Kreisbeck je pak pustil. Göpfert ještě asi krok dále 

                                                 
187 Dr. Tanners’s tedy předce 40 dní bez pokrmu vydržel Illustriertes Prager Extrablatt. ref. 174. 
188 Kdo je zavražděný, kdo je vrah? Illustriertes Prager Extrablatt. ref . 175.  
189 Illustriertes Prager Extrablatt. ref . 175. s.  3. 
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popošel a sklesl pak mrtev k zemi, když mu byl Jozef Zink ještě jednou záda 

bodákem prorazil.“190 Zpráva byla bez zdroje i autora. 

Známé osobnosti 

 Když zemi navštíví významná politická osobnost, Illustriertes Prager 

Extrablatt neopomíjí tuto příležitost a uvádí ji na první stránce. Sice se věnují 

v posledním odstavci také jejím politickým úspěchům, důraz je ale kladen na 

soukromí. Tak je to i v článku o srbském knížeti: „V 21tém roce se zasnoubil ve 

Vídni s Natalii Keczko […]a nyní se těší, jsa v 27tém roce věku svého, 

nejpříjemnějšímu životu rodinnému.“191 Dále přidává punc exkluzivnosti, kdy 

opisuje, jak tráví den žena knížetě: „Kn ěžna Natalie dlí obyčejně  odpoledne 

v tamnějším parku, kde květinami ozdobený stůl zvláště pro ní přípraven jest. 

Sedává tam uprostřed svých dám, mezi nimiž jsou dvě její sestry, dívajíc se na 

pestrý život aneb hrajíc croquet s hraběnkou Albrizzi a baronkami Uckermann, 

kdežto princ Alexander vesele sem tam pobíhá[…] Jinak zachovává kněžna 

přísní lázeňský pořádek, jede ráno k pramenu Františkovu, dá sobě naplniti 

jako každý jiný host sklenici, jede na to do Singerových lázní, kdež pro ní 

zvláštní skvostné koupele upraveny byly, a vrátí se opět do svých komnat 

v hotelu ‚u města Lipska‘.“192 Zpráva je podobná těm dnešním o dobových 

celebritách. 

 Také noviny píší o monarších žijících na území Rakousko-Uherska a o 

příbězích jejich lásky: „Od svého zasnoubení sídlí princezna Louisa v Uhrách 

[…]. Zhusta se stávalo, že náš králevič Rudolf oba šťastné manžely navštívil 

v jich domácnosti a malého leopolda na rukou nosil. Tyto návštěvy prý byly, jak 

se vypravuje, prvním podnětem, že náš korunní princ ovrátil ke dvoru 

belgickému o ruku princezny Stefanie. Králevič náš při jedné takové návštěvě, 

pohnut laskavostí a dobrotou vévodkyně, se vyjádřil, že takovou paní, jakou jest 

vévodkyně, zváti svou musí být největší štěstím.“193  Tato informace má i svůj 

„zdroj“, vyprávění ve společnosti, čili klebety. Článek je doplněn ilustrací, jak 

sestra Louisa houpe svou mladší sestru Stefanii v kočárku.  

                                                 
190 Zavraždění četníka. Illustriertes Prager Extrablatt. 22. 8. 1880, roč. 2, č. 68, s.  2. 
191.Srbský kníže Milan Obrenovič. Illustriertes Prager Extrablatt. 5. 9. 1880, roč. 2, č. 72, s.  1. 
192 Srbský kníže Milan Obrenovič. Illustriertes Prager Extrablatt. ref. 183 s. 2 
193 Sestra princezny Stefanie, Louisa. Illustriertes Prager Extrablatt.  12. 9. 1880, roč. 2, č. 74, s.  1-2. 
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Informace o šlechticích, kteří navštívili českou zemi, zabíraly někdy i pět 

stran dolní poloviny jednotlivých stran. Nevěnovaly se jenom jejich návštěvě, 

ale také jejich rodu, dětem, jejich zálibám, znalostem a aktivitám. Příkladem 

může být článek o arcivévodkyni Antonii Marii u příležitosti návštěvy jejího 

otce arcivévody Ferdinanda IV. v Praze: „Od krátkého času pokračuje 

arcivévodkyně ve svých básnických a literárních studiích […]Arcivévodkyně 

mluví německy, italsky, francouzsky stejně dokonale, a nyní se učí angličtině, 

ráda kreslí a jest výborně hudebně vzdělána. Jsouc velkou dobroditelkou 

druhých, ráda i často pomáhá i vyhledává chudé v jich chatrčích, aniž by se tím 

vynášela.“194 Zajímavostí je, že příspěvky o slavných tehdejší doby nezačínají 

titulkem, nýbrž jejich oslovením, anebo jsou začátkem věty,195 nikdy jim také 

nechybí velká podobizna člověka, o kterém se píše. 

Politické dění 

  V listopadu 1879 byly předány panovníku tzv. čtyři memoranda, která se 

týkala rovnosti českého jazyka s německým. Na základě těchto požadavků bylo 

sestaveno jazykové nařízení nazýváné podle tehdejšího ministra spravedlivosti 

Karla Stremayra tzv. „Stremayrova jazyková nařízení“. „Tato nařízení 

zrovnoprávňovala češtinu s němčinou ve vnějším úřadování u státních 

institucí.“196 To ale znamenalo nesouhlas u německých politiků, což vyvolalo 

napětí mezi oběma národy. Nakonec němečtí poslanci donutili ministra 

rezignovat a následně se německý jazyk uzákonil jako jazyk státní nad 

ostatními jazyky monarchie.  

Právě tomuto napětí se věnuje článek uveřejněný v Illustriertes Prager 

Extrablatt jak v češtině, tak němčině. Jde o shodné texty.  Odkazuje na lid a na 

jeho touhu po míru a neslyší volání do boje. Povýšení německého jazyka 

zákonem na jazyk státní považují jen za další provokaci: „Vláda to má zcela 

zbytečné na takový zákon pomýšleti, jelikož setrvává na tom stanovisku, že ten 

poměr, jaký fakticky po celé století trvá a dle něhož řeč německá v skutku 

zajímá místo státní, nemusí býti kodifikován.“197  Odkazuje na řešení tzv. 

                                                 
194 Její císařská Výsost paní arcivévodkyně abatyše Marie Antonie.  Illustriertes Prager Extrablatt. 16. 9. 1880, roč. 2, č. 
75, s.  2. 
195 Například: „Sestra princezny Stefanie, Louisa provdaná za vévodu sasko-koburgského…“ Viz také poznámku č. 
185. 
196 BĚLINA, Pavel. et al. Kronika českých zemí. Praha: Fortuna Print, 2003. s. 542. 
197 Partejtagy a jazyk státní. Illustriertes Prager Extrablatt.  16. 9. 1880, roč. 2, č. 75, s.  2. 
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„moudřejší ustoupí“ a nebude požadovat platnost toho, co je platné i bez 

smlouvy. Odkazování na lid a jeho tužbu po pokoji je projevem populismu. 

Převažují lidské zájmy, tuto vlastnost uvádí Colin Sparks jako jednu z vlastností 

bulváru. V článku se nepíše o konkrétních krocích a návrzích, nenabízí fakta, je 

spíše komentářem s doporučením. Autor opět chybí, článek je označen: původní 

dopis „ Ill. Prager Extrablatt“. 

 Další článek se opět věnuje této tematice a brněnskému sjezdu liberálů, 

také nabízí, co o sjezdu napsal Wiener Tagblatt. Celý sjezd vykresluje jako 

grotesku, kde si každý tvrdí své.198 

 Dále uvádí také změny ve vládě. Informace například o jmenování 

ministra Korba-Weidenheima čerpá opět z Wiener Zeitung. Nedopouští se ale 

vlastního komentáře, nýbrž cituje v plném znění ten z Wiener Illustriertes 

Extrablatt.199 

Vojenská tažení 

 Zpráva o boji o město Dulcigno (dnes Ulcinj) je zajímavou podobou 

tehdejšího vojenského zpravodajství. Nejdříve neznámy autor popíše město, 

rozložení vojenských sil albánské a černohorské strany. To je popsáno velmi 

podrobně. Původní článek je pak doplněný o informaci „in media res“, že 

počasí ztížilo boje: „Do citadelly udeřil blesk a zabil 7 vojáků, 9 jich 

omráčil.“ 200 Dále se popisuje další tažení vojsk. O zdroji ani o autoru není 

zmínka. Obsah není ale jen pouhým popisem, je vyprávěním o tažení, o 

problémech, je jakýmsi zjednodušeným příběhem o složité politické situaci. A 

zjednodušování je další charakteristikou bulváru. Věty byly ale naopak dlouhé 

(20 slov a výš). Rozprostíraly se na třech a více řádcích, to je ale znakem 

rétoričnosti, kterému se budeme věnovat v jiné části. 

 Česko-německá verze, která začínala jedním nosným příběhem na titulní 

stránce, končící uvnitř na druhé nebo třetí straně, se postupně rozšiřovala. Od 

čísla 78 nosné příběhy doplňovaly krátké články na dalších stranách, nikdy 

nechyběla velká ilustrace. Toto dvojjazyčné vydání mělo znaky bulváru. Jako 

charakteristické znaky, které se tu uplatnily, lze uvést: velký titulek, ilustrace, 

upoutávka na obsah uvnitř čísla. Krvavé zprávy a život „celebrit“ se staly těmi, 

                                                 
198 Resoluce brněnského sjezdu. Illustriertes Prager Extrablatt.  23. 9. 1880, roč. 2, č. 77, s.  2. 
199 Baron Korb-Weidenheim, místodržitelem Moravy. Illustriertes Prager Extrablatt. 26. 9. 1880, roč. 2, č. 78, s.  3. 
200 Dulcigno. Illustriertes Prager Extrablatt. 26. 9. 1880, roč. 2, č. 78, s.  2. 
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co zabíraly titulní listy Illustriertes Prager Extrablatt. Po obsahové stránce se 

nedá mluvit o krátkých článcích, byly dlouhé, napsány ve dvou sloupcích a 

zabírající obyčejně jednu celou stranu, ale zato pojaté jako vyprávění. Tato 

česká mutace se 3. října 1880 proměnila v samostatné polední vydání. 

3.2 ČESKÉ POLEDNÍ VYDÁNÍ 

 
 O jeho existenci se dovídáme pouze z inzerátu v samotných novinách. 

Původně to mělo být úplné dvojjazyčné vydání, poté polední list.201 Román 

Nana, na který byli čtenáři lákáni, vyvolal velkou kritiku a skandál. 

Předcházející Zolův román Zabiják, který vykresloval dělnické prostředí 

v skutečné podobě, byl přijat společností příznivě. Nana, popisující úpadek a 

hříšný život vyšších vrstev, ale vyvolala vlnu útoků právě z těchto řad. 

„Rozruch, který vznikl okolo románu, jen přispěl k většímu zájmu čtenářů.“ 202 

 Národní knihovna nevede polední vydání (od 3. září do 11. listopadu 

1880) ve svém archivu.203 Polední list pravděpodobně vycházel. Soudíme tak, 

protože 14. listopadu 1880, kdy se česká verze stala regulérní přílohou 

Illustriertes Prager Extrablatt, byla z románu na pokračování Nana uveřejněná 

jeho 44. strana, a ne první. Také se 3. září 1880 v německém vydání 

nevyskytuje žádný, doposud běžný, článek v českém jazyku. Také hlavička 

novin hlásá: „Einzelne Exemplare 6 kr, des Böhemischen Mittagsbalttes 3 

kr.“ 204 Upoutávka v německém jazyce na polední vydání v něm má ale své 

místo. V německém vydání ze 7. září 1880 je opět uveřejněn ten samý inzerát 

na polední vydání. Jediné, co naše předpoklady vyvrací, je již citovaný článek 

z Českých novin z 9. září 1880. „O hrůzostrašných vyobrazeních, jimiž byla 

první strana tohoto listu vyplněna, netřeba pronášeti soud […]Oznámil ihned 

velikými plakáty, že bude vydávati „Extrablatt“ v jazyku českém i německém a 

že českému obecenstvu poskytne se zvláštní požitek uveřejňováním překladu 

pověstného oplzlého Zolova románu ‚Nana‘.“ Včera mělo vyjíti toto české 

vydání, avšak policie a státní zastupitelstvo překazily nakladateli radost, neboť 

                                                 
201 Viz příloha č. 2. 
202 FISCHER Otakar. J. et al. Dějiny francouzské literatury 19 a 20. století. Praha: Nakladatelství československé 
akademie věd, 1976. s. 69. 
203 Je tomu tak i v Rakouské národní knihovně, která nás informovala formou e-mailu. 
204 Illustriertes Prager Extrablatt. 3. 10. 1880, roč. 2, č. 80, s. 1. 
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mu vydávaní německého ‚Extrablatt‘ s českým obsahem zkrátka zapověděly.“ 205 

Sice článek píše o zákazu české přílohy, nezmiňuje se však ani o jakémsi 

poledním vydání. Policejní ředitelství ale eviduje, že polední list vycházel, 

zakázal jenom vycházení české přílohy.  

 

3.3 ČESKÁ PŘÍLOHA EXTRABLATT 

 
 Od 14. listopadu 1880 je česká verze uváděna jako příloha za tři krejcary.  

Vychází každou neděli a ve čtvrtek. Samostatně nešla předplatit, může se 

kupovat jednotlivě nebo doplatit k již původnímu předplatnému za 1 zl. a 50 kr. 

Koncem července roku 1881 redakce avizuje, že příloha změní svou periodicitu 

na týdenní. Jednou za týden vyjde ještě dvakrát, pak zanikne. Poslední číslo 

evidujeme 8. srpna 1881. Německý list vychází jedenkrát týdně do 25. prosince 

toho samého roku. 

  

3.3.1. Rubriky 

 Česká příloha měla rozsah většinou čtyři strany a své místo měla vždy za 

německým vydáním Illustriertes Prager Extrablattu. Jednotlivé strany byly 

rozděleny do tří sloupců. Rubriky byly od sebe graficky oddělené linkou a 

jejich názvy zvýrazněné. Příloha nenesla žádný jiný název. Důvod byl prostý, 

vyhnout se dalšímu kolku.  

 Nosnou částí byla úvodní ilustrace, která zabírala většinu první strany. 

Někdy se pod ní text vtěsnal, jindy měl své místo až na druhé straně. Ilustrace 

vyobrazovala výjev z dále následujícího příběhu.206 Většinou šlo o záhady, 

zajímavosti a vraždy. Příběh zabíral asi jednu stránku. 

Za ním následoval román na pokračování, který své místo v novinách 

měnil. Přesunul se z původní třetí a čtvrté strany na druhou. Tím také ztratil 

grafickou úpravu knížky, kterou si mohli čtenáři vystřihovat a sbírat. Také se 

román na pokračování doplnil i o pověsti, které redakce sbírala od svých 

čtenářů. Tato část ale neměla dlouhého trvání. 

                                                 
205 České noviny (dříve Posel z Prahy) ref. 172. 
206 Viz příloha č. 1. 
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Nestálou byla také rubrika Co se děje ve světě? Ta měla zpravidla tři až 

pět zpráv. Některé z nich byly sázené větším písmem anebo tučně. Jejím 

obsahem byly zprávy o zákonech, o cestách monarchů, ale i o skandálech.  

Dále následovala rubrika Smíšené zprávy, byly to vlastně zprávy 

z domova. Většinou šlo o policejní informace, neštěstí, vraždy, sebevraždy a 

různé zajímavosti. Zpočátku měly rozsah tří řádků, pak se rozšířily na 

průměrných dvanáct řádků. 

Týdenní přehled obsahoval zprávy ze světa. Obsahovaly informace o 

monarších celého světa a obsah se nijak významně od toho ve Smíšených 

zprávách neodlišoval. 

Rubrika Ze soudní síně informovala o různých zajímavých soudních 

přelíčeních. Jejich počet nebyl větší než dva příběhy v rubrice. 

Čtvrtá strana byla zabraná inzercí. V nedělních vydáních se inzerce 

zvykla rozestírat i na více stranách. 

Mezi další občasné rubriky patřila Veřejná hovorna, kde se uveřejňovaly 

stížnosti nebo listy čtenářů, kteří chtěli uvést informace na pravou míru. 

Uveřejňovaly se také dopisy čtenářů. 

Redakce uměla pružně reagovat i v případě velkých událostí a 

uveřejňovala jakési „speciály“. Při svatbě monarchů jí věnovala několik čísel, 

při potopě informovala o stavu ve všech postihnutých oblastech.207 

 

 

 

 

3.3.2. Kvantitativní analýza 

Za zkoumané období jsme si určili rozpětí, kdy vycházela česká 

příloha208. Sledovali jsme jednotlivé zprávy, které jsme pak zařadili do 

jednotlivých kategorií podle toho, čeho se týkaly. 

Jednotlivé kategorie byly: zprávy, policejní zprávy, vtipy, skandály, 

soudní procesy, armádní zprávy, zajímavosti (úspěchy Čechů, nezvyklosti, 

záhady), vraždy (známých, hodnostářů, popravy, zločinné), politické zprávy 

(z domova, ze světa), celebrity, neštěstí (doma, ve světě). Naším cílem bylo 

                                                 
207 Viz poznámka č. 233. 
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určit, jakého obsahového zaměření byla česká příloha Illustriertes Prager 

Extrablatt. Kterým tématům bylo místa věnovaného víc a kterým méně. Také 

jsme sledovali počet použitých jiných zdrojů. Rozsahu jednotlivých zpráv jsme 

se nevěnovali, všechny byly přibližně stejně dlouhé až na nosný příběh. 

Aby byla kategorizace jasná, přinášíme ukázky jednotlivých kategorií. 

Zpráva : „Z Prahy. U nás voda zase následkem stálého deště stoupá a stála 

včera na 158 cm. nad normálem. Nebezpečí zatopení však posud nestává.“209 

Policejní zpráva: „V čera ráno ku 4. hodině zatčen byl krejčovský mistr z čísla 

170 z Malé Strany, poněvadž nechtěl zaplatiti mostné komisařství Josefského 

města. Tam choval se velmi nestydatě a surově, i byl po zjištění osoby na 

svobodu přepuštěn.“ 210 

Vtipy:  „Fará ř (jda) okolo: „No to jsi předce nenechám líbit; Žemlička líbá 

svou starou právě tak, jako dříve dokud byl ženichem.“ Žemlička: 

„Poslouchejte pane pastore, s něžností to u mne není nic; to byla zkouška, jestli 

moje stará pila dnes ráno již kořalku.“ 211 

Skandály: „Bankéř Brown, u něhož si zejména kardinálové peníze odkládali, 

uprchl z Říma a činí dluhy jeho přes milión zlatých.“212 

Soudní procesy: „Nádeník Jan Kokoška, jenž byl dne 10. listopadu oheň 

v Horoměřicích založil, byl včera od zdejší poroty na 12 let do těžkého žaláře 

odsouzen.“213 

Zprávy z armády:  „Viceadmirál Seymour oznámil v pátek veškerým velitelům 

lodí, že společné loďstvo válečné jest rozpuštěno. Anglické lodě odplují k Maltě 

a francouzské lodě do Toulonu.“214 

Zajímavosti - úspěchy Čechů: „Dr. Emil Holub, krajan náš a slavný cestovatel 

po jižní a střední Africe, pozván byl od krále belgického ke zvláštní 

návštěvě.“ 215 

Zajímavosti-nezvyklosti: „V N ěmecku prý nechci se již spokojiti po 25 letech 

šťastného manželství se stříbrnou a po 50 letech se zlatou svatbou a naučili se 

                                                                                                                                               
208 14. 11. 188 –7. 8. 1881 
209 Povodeň v Čechách. Illustriertes Prager Extrablatt. 13. 3. 1881, roč. 3, č. 21, s.  2.  
210 Pro jeden krejcar. Illustriertes Prager Extrablatt. 17. 4. 1881, roč. 3, č. 55, s.  3. 
211 Nežná hubička. Illustriertes Prager Extrablatt. 21. 11. 1880, roč. 2, č. 94, s.  3. 
212 Illustriertes Prager Extrablatt.  18. 11. 1880, roč. 2, č. 93, s.  3. 
213 Odsouzen. Illustriertes Prager Extrablatt. 16. 12. 1880, roč. 2, č. 101, s.  2. 
214 Illustriertes Prager Extrablatt. 5. 12. 1880, roč. 2, č. 98, s.  2. 
215 Illustriertes Prager Extrablatt  14. 11. 1880, roč. 2, č. 92, s.  4. 
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této nespokojenosti od Amerikánů. Ti si totiž navykli, že po jednom roce slaviti 

budou cukrovou, po dvou letech papírovou, po pěti letech dřevenou a 

pomalujeme-li si dobře po desíti letech měděnou svatbu. Vidno z toho jak 

Amerikáné ve svatbách potěšení nalézají, u nás je člověk rád, když se jednou 

ožení a na tomto jednom oženění má toho dost.“216 

Zajímavosti-záhady: „Mladoboleslavský advokát dr. Kohn, muž velice 

oblíbený a rozšafný, nájemce dvorů Kosmonosských, zmizel pojednou aniž se ví, 

kam se obrátil.[…]Jedni trvdí, že se dr. Kohn, který mimochodem řečeno jest 

otcem 11 dítek sám zavraždil, druzí opět jsou mínění, že snad se zbláznil.“217 

Vraždy-známých: například hlavní článek na dvou stranách o zavraždění cara 

Alexandra II. s ilustrací z místa činu. 

Vraždy-sebevraždy: „Dne 9. t.m. zavraždil se 26letý lékař Josef Kustár v Leti 

v domě svého příbuzného Németha, u kterého právě na návštěvě byl. Postavil 

totiž všechen nábytek doprostřed pokoje a sice jeden kus na druhý, načež celou 

tu pyramidu zapálil. Pak se posadil do lenošky, která na vrcholu této pyramidy 

stála a střelil se do srdce. Sousedé tímto výbuchem polekáni, přikvapili do 

pokoje a uhasili oheň, z kterého nešťastného mladíka však již jen mrtvého 

vytáhli.“ 218 

Vraždy-popravy:  „V Kasově byl dne 26. p.m. odpraven voják Štefan Sarkady, 

který pod loupežnou vraždou odsouzen byl. Dne 25. byl zločinci přečten 

rozsudek vojenského soudu, on ho vyslechl bez pohnutí a teprvé po chvíli 

omdlel. Ve své celi seděl nepohnutě a na otázku, zdali se smrti boji, odvětil: 

‚Maďar se nikdy nebojí! Lepši je smrt, než dvacet roků vězení!‘“ 219 

Vraždy-zločinné: „Loupežná vražda byla 7. t.m. v Nagy-Engadu spáchána. Tři 

zakuklení a ozbrojení zákeřníci vedrali se po půlnoci do úřadovny poštmistra 

Bedřicha Naglera, který právě pracoval, a přinutili jej kasu otevříti, načež ho 

uškrtili…“ 220 

Politické zprávy-z domova: „Nástupcem zesnulého kardinála Kutschkera má 

se státi pražský kanovník hrabě Schönborn.“221 

                                                 
216 Papírová svatba. Illustriertes Prager Extrablatt. 24. 8. 1881, roč. 3, č. 61, s.  5. 
217 Zmizel. Illustriertes Prager Extrablatt. 27. 2. 1881, roč. 3, č. 17, s.  2. 
218 Strašná sebevražda. Illustriertes Prager Extrablatt. 20. 3. 1881, roč. 3, č. 27, s.  3. 
219 Poprava. Illustriertes Prager Extrablatt. 2. 2. 1881, roč. 3, č. 10, s. 3. 
220 Illustriertes Prager Extrablatt. 20. 3. 1881, roč. 3, č. 27, s.  3. 
221 Z Vídně.  Illustriertes Prager Extrablatt. 10. 2. 1881, roč. 3, č. 12, s.  2. 
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Politické zprávy-ze světa:  „Berním úřadům bylo nařízeno, \aby do konce 

března nevpláceli žádné služné úředníkům, poněvadž jest veškerých státních 

peněz ke zbrojení válečnému proti Řecku potřebí.“222 

Celebrity:  „Z Gačiny, kdež nyní carská rodina dlí, došla do Petrohradu smutná 

zvěst, že ruská carevna povážlivě onemocněla. Carevna trpěla nervosností od 

zavraždění cara a v posledním čase se nemoc tato ještě více zhoršila. Carevna 

dověděla se teprvé po odpravení nihilistů. Že jim milost udělena nebyla. Při 

této zprávě upadla v prudké křeče a mluví se o tom, že předčasně porodila. Car 

jest velmi nepokojným a zdržuje se všech prací.“223 

Neštěstí-doma: „V cihelně u Králové Hradce bydlil Hynek Říp se svou ženou 

Barborou a třemi dítkami. Dne 26.m.m. vzdálila se Barbora z bytu, chtíc 

k výživě potřebných věcí přinésti. Když se však vrátila, spatřila své děti spálené 

a na polo již mrtvé. V noci na to dítky skonaly.“224 

Neštěstí-ve světě:  „V noci z 18. Na 19. T. m. prasklo ve velké továrně 

v Oberbliku u Düsseldorfu rotační kolo za strašného lomozu a kusy jeho letěly 

takovou prudkostí, že až na centy stíže střechu prorazily a hodný kus cesty 

k zemi dopadly. Jeden dělník, který letícím kusem nešťastně zachvácen byl, klesl 

a zůstal na místě mrtev. Ostatní přítomni zůstali jako zázrakem zachráněni.“ 225 

  Naším cílem bylo poukázat, jakátémata v české příloze převažují a zda-li 

je jejich bulvární charakter potvrzen i kvantitou zpráv. Celkově jsme 

analyzovali 68 čísel a 1654 zpráv. Nejvíce jsme zaznamenali zajímavostí (339), 

pak následovaly jednoduché zprávy (279), policejní zprávy (185), informace o 

vraždách (227), neštěstích (185) a celebritách (137).226 Domníváme se, že 

znakem seriózního tisku je převaha zpráv z domácího a světového dění, 

politické a ekonomické zprávy, případně komentáře a glosy. Kategorie neštěstí, 

celebrity, vraždy, zajímavosti, soudní proces, skandály, policejní zprávy a vtipy 

jsme zařadili k těm bulvárním. Může se zdát, že informace o neštěstích, 

policejní zprávy nebo o soudních přelíčeních nespadají do této kategorie. Tyto 

zprávy v české příloze Illustriertes Prager Extrablatt měly převážně 

skandalózní charakter, přinášely „drby“, nebo měly charakter vyprávění 

                                                 
222 Z Cařihradu. Illustriertes Prager Extrablatt. 6. 2. 1881, roč. 3, č. 11, s.  2. 
223 Ruská carevna nemocna!  Illustriertes Prager Extrablatt. 26. 4. 1881, roč. 3, č. 65, s.  3. 
224 Dvě děti shořely. Illustriertes Prager Extrablatt. 6. 2. 1881, roč. 3, č. 11, s.  3. 
225 Výbuch. Illustriertes Prager Extrablatt. 27. 3. 1881, roč. 3, č. 34, s.  3. 
226 Více příloha č. 3. 



Diplomová práce                                   Počátky senzacechtivého tisku v českých zemích  

66 
 

nejzajímavějších historek u soudu. Jde ale o tzv. „human interest stories“. 

„Human interest stories - ve smyslu: se zájmem o člověka. Lidský zájem, jak 

bylo zjištěno z těchto typů příběhů, je zájem o společné štěstí, obavy, osudy 

lidstva a objevuje se v nových významech. Obecně, je centrem pozornosti 

konkrétní osoba, vyzdvihují se soukromé momenty, tak jak je tomu v románech. 

To neznamená, že příběh vysvětluje konkrétní osud nebo náhodu, ale ji spíše 

popisuje, aby si čtenář uvědomil, jak by se cítil, kdyby byl v kůži aktéra.“227 

„Lidsky zajímavé příběhy přinášejí fragmentovaný a atomistický pohled na 

svět.“ 228 Podle Jamesa Currana a Colina Sparkse je několik typů takových 

příběhů. Převládají příběhy o deviantech a jejich činech (sem spadají policejní 

zprávy Illustriertes Prager Extrablattu). „Tyhle příběhy nabízejí tradiční 

pohled na svět a nesociologický způsob jak jim porozumět. Společnost je 

zobrazována jako série samostatných příběhů nijak spojených se širší sociální 

determinací. Tyhle příběhy jsou většinou vysvětlovány v termínech základních 

lidských emocí aktérů. Několik drinků a výbušná povaha a přirozeným 

důsledkem je útok.“229 Dalším typem jsou ty o nevyzpytatelnosti a 

nepředvídatelnosti života (například příběhy o životních neštěstích): 

„Vypovídají o fatalistickém a konzervativním pohledu na svět, ve kterém je 

lidský vliv neutralizovaný osudem a pokusy plánovat jsou nulové kvůli neustále 

se otáčejícímu kolesu štěstí.“ 230  Mezi další typické, lidsky oblíbené příběhy 

patří ty „Co by se mohlo stát, kdyby…“  

 Human interest story jsou u bulvárního tisku oblíbené. Vypovídá o tom i 

výzkum čtenářského chování, které si objednal Sunday Timesom. Těmi 

nejčtenějšími články ve všech britských nedělnících byly právě tzv. „human 

interest story“.231 

                                                 
227 HUGHES, McGill. H. News and the human interest story. Chicago: Transaction Publishers, 1980. s. 212. [cit. 2010-
24-03]. Dostupné z WWW 
<http://books.google.cz/books?id=NYvIQJRCX9gC&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false>. 
228 CURRAN, James; SPARKS, Colin. Press and popular culture. Media, Culture and Society. London: SAGE, 1991, 
vol. 13, no. 2, s. 230. [cit. 2010-19-03]. Dostupné z WWW < 
http://mcs.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/cgi/reprint/13/2/215 >.  
229 CURRAN, James; SPARKS, Colin. ref. 220. s. 229.  
230 CURRAN, James; SPARKS, Colin. ref. 220. s. 229.  
231 CURRAN, James, DOUGLAS, Angus,  WHANNEL, Gary.  The political economy of human interest story. In  
SMITH, A. Newspapers and democracy.  MA: Massachusetts Institute of technology press, 1980. Podle: CURRAN, 
James.; SPARKS, Colin. ref. 220, s. 226.  
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 „Bulvární tisk systematicky upřednostňuje lidsky zajímavé příběhy před 

politickými a ekonomickými zprávami“232 Děje se tak právě proto, že tyto typy 

jsou ty nejčtenější a pomáhají tak zvyšovat prodejnost periodika. 

  Vraťme se ale ke kvantitativní analýze. Zprávy politické a vojenské jsme 

zařadili do kategorie nebulvárního charakteru. V poměru je to tedy 1278 zpráv 

bulvárního charakteru k 376 nebulvárního charakteru. Tehdy více než 77 % 

novin bylo tvořeno různými zajímavostmi ze světa, informacemi ze života 

monarchů, o různých krvavých zločinech, neštěstích a klebetách. Naše 

hypotéza, že bulvární obsah převládá nad zprávami seriózního charakteru, se 

nám potvrdila. Chápeme ale, že kvantitativní analýza nestačí. V příští kapitole 

se proto podíváme na jednotlivé znaky bulváru a jejich projevy v české příloze 

Illustriertes Prager Extrablattu. 

 

3.3.3. Znaky bulváru v příloze Illustriertes Prager Extrablatt 

 Již v druhé kapitole jsme se zaobírali základními charakteristikami 

senzacechtivého tisku. Jsou to především: pouliční kolportáž; cena a náklad; 

přesycenost vraždami, neštěstími a skandály; informace o celebritách;  grafická 

úprava, množství inzerce; rétorický styl a jednoduchost; velké fotografie; 

sociální servis; slabá práce se zdroji a dobře zpracovaná sportovní rubrika. To 

jsou základní znaky dnešních bulvárních novin. 

 Samotná příloha Illustriertes Prager Extrablattu sebe charakterizuje 

v reakci na článek v Českých novinách takto: „Nám jde především o ukojení 

potřeby a přání obecenstva, a snažíme se ovšem dosíci toho prostředky, který 

nám stav listu dovoluje […]Ostatně není list náš žádný vědecký, literární, nebo 

zábavný illustrovaný týdeník…233  

Svou bulvární stránku brání těmito argumenty: „Nechť nám dále ukáží jediný 

řádek, v listu našem, který by nemravnost hlásal; najdou tam spíše vždy hájení 

zásad mravnosti a odsuzování zločinů, které pro výstrahu všem předvádíme, 

nečiníce nic jiného, než co všecky ostatní listy činí, že registrujeme denní 

události v společnosti naší sběhlé. […]Vystříhajíce se všech politických hádek a 

                                                 
232 CURRAN, James.; SPARKS, Colin. ref. 220. s. 226.  
233 „České noviny“. Illustriertes Prager Extrablatt.  4. 4. 1881, roč. 3, č. 52, s.  2. 
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pletek věnujeme pozornost svou událostem mezi lidem naším, pro nějž list psán 

jest…234 

 Přejdeme teď na jednotlivé znaky bulváru a jejich projevy v české 

příloze Illustriertes Prager Extrablattu: 

Pouliční kolportáž: Illustriertes Prager Extrablatt byl prodáván ve filiálkách a 

v administrativní budově. Noviny také nabízely dovoz novin přímo domů, ale 

týkalo se to jenom předplatitelů, kteří si za tuto službu připlatili. 

 Každopádně i v příloze jsme nalezli inzeráty, kdy noviny hledaly 

„obeznalé kolportéry“ a „roznašeče listů“: „Obeznalí kolportéři hledají se ku 

prodeji nového románu. K doptání v administraci tohoto listu.“235 Z tiskového 

zákona z roku 1862 ale vyplývá, že byl jakýkoliv pouliční prodej „tiskových 

spisů“ zakázán.236 Do tohoto nařízení spadal i pouliční prodej knih. Patrně se 

pod službou „roznašeči listů novin“ rozuměl dovoz novin až domů, který 

noviny nabízely, pouliční kolportáž ale není vyloučena. 

Cena a náklad: Číslo Illustriertes Prager se prodávalo za šest, pak pět krejcarů, 

což byla stejná suma, za kterou jste si mohli pořídit jak Národní listy, tak i 

České noviny.  Samostatná česká příloha se už ale prodávala jenom za tři 

krejcary a měla stejný rozsah stran, jako již zmiňované tiskoviny. Byla tedy 

cenově výhodnější o dva krejcary. Také jejich reklama vyzdvihuje nízkou cenu 

a láká čtenáře: „P řes tuto hojnost materiálu bude tento denník nejlacinějším 

pražským listem.“237 

  Co se týče nákladu, podle archivu policejního prezidia se pohyboval 

kolem 6500 výtisků (čísla se různila, náklad české přílohy se nám ale nepovedlo 

zjistit. Jednalo se také o noviny spíše lokálního rázu, tehdy jejich náklad 

nemohl předčít náklad Národních listů238. O jejich oblíbenosti jsme ale nalezli 

jednu zmínku: „My zajisté nešli na vydávání listu našeho s tím programem jaký 

nyní má; cestu tou nám obecenstvo samo ukázalo, a že není tak špatná, jak to 

České noviny hlásají, toho nejlepším důkazem je oblíbenost tisku.“239 

                                                 
234 „České noviny“. Illustriertes Prager Extrablatt. ref. 225.  
235 Illustriertes Prager Extrablatt. 30. 1. 1881, roč. 3, č. 9, s.  3. 
236 Viz odkaz č. 105. 
237 Illustriertes Prager Extrablatt. 4. 4.1881, roč. 18, č. 52, s.  3. 
238 Ten se pohyboval kolem 10 000 výtisků. 
239 „České noviny“. Illustriertes Prager Extrablatt. 1881, ref. 225. 
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Přesycenost vraždami, neštěstími a skandály: Již z provedené kvalitativní 

analýzy vyplývá, jakého zaměření byla česká příloha. Obsah novin tvořila 

většinou tato témata. Vynechávala se také témata, která dnes nalezneme 

v jakékoli shrnující kronice, jako: založení ústřední Matice školské, rozhodnutí 

o rozdělení Karlovo Ferdinandovy univerzity. Naopak otevření divadla, či 

vraždě cara věnovaly dostatečné množství prostoru. Obě události měly ale spíše 

senzační charakter spadající do programu novin. 

 Za pozoruhodné ale považujeme také tzv. speciály k nečekaným událostem, 

jako byly povodně nebo smrt cara. Jde o zajímavý žurnalistický počin s cílem 

zaujmout čtenáře a dát mu pocit, že čtením těchto novin mu nic neujde. Přidává 

jim to punc exklusivnosti.  

  K povodni240 v Čechách list přinesl zprávy ze všech postihnutých míst. 

S popisem stavu a se škodami, které byly živlem napáchané: „Postoloprty, 10. 

Března. Stále prší, nebezpečí není odstraněno. Od roku 1862 nebylo takové 

nebezpečí. V Malnicích se utopil hoch.“241 

  Taky vraždou cara Alexandra II. spustil Extrablatt sérii článků doplněnou 

ilustracemi. Nejdříve to byla ilustrace z místa činu spojená s detailním popisem 

a v tom samém čísle byla uveřejněná i podobizna nového cara. V dalším čísle 

doplňoval informace o činu s výroky cara před smrtí a s popisem jeho smrti: 

„Cáru byly roztříštěny obě nohy pod koleny, život částečně roztrže, tvář a ruce 

dosti značně poraněny…“242 Dále v číslech informovaly o soudním líčení 

s atentátníkem, o pozůstatcích cara, o jeho životě, o pohřbu. Celkem se události 

věnovaly v pěti číslech. Vraždy široké veřejnosti neznámých lidí se věnovalo 

prostoru méně. Takové zprávy se vtěsnaly do standardní zprávy s patřičnými 

detaily a jenom málokdy se jimi zabývaly ve více číslech. 

  V každém vydání byl uveřejňován i román na pokračování, na který lidi 

lákaly. Při prvním vydání výtisku noviny poutaly čtenáře na román Nana, v té 

době považován za skandalózní. Také měly snahu uveřejňovat různé strašidelné 

pověsti. Tato rubrika se ale vyskytla za celé vycházení dvakrát. Náměty měli do 

redakce zasílat přímo čtenáři. 

                                                 
240 Bližší informace k povodni z března 1881 jsme nezískaly. Neinformují o ní knihy věnující se této tematice. V knize 
Historie a současné povodně v České republice jsme ale zaznamenaly poznámku, že šlo o potopu zimního typu a průtok 
byl větší než dvouletý. 
241 Povodeň v Čechách.  Illustriertes Prager Extrablatt. ref. 201. 
242 K událostem v Petrohradě. Illustriertes Prager Extrablatt.  20. 3. 1881, roč. 3, č. 27, s.  2. 
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 Nevyhnuly se ani dnes známým žebříčkům nejbohatších lidí na světě 

nebo nejhezčích žen. Tyto zprávy byly přebírány z amerického tisku: „Tak 

platil až dosud židovský bankéř Rotschild za největšího boháče na světě, avšak 

za novější doby jest zjištěno, že takovým největším zlatým ptáčkem jest jistý 

Mckay, který nyní v Římě se zdržuje a svatému otci vzácný dar učinil. Má prý 

ročních důchodu více než 14,000.000 dolarů a jmění neméně než 290,000.000 

dolarů.“ 243 

Informace o celebritách: Ty nechyběly téměř ani v jednom čísle. Celebrity té 

doby byly monarchové a aristokraté. Zprávy o nich byly uveřejňovány 

v rubrikách jako první, až pak následovaly informace o „běžných“ lidech a 

událostech. Věnovaly se nejenom jejich politickým návštěvám a povinnostem, 

ale i jejich soukromému životu. K svatbě princezny Stefanie a prince Rudolfa 

přinesly detailní informace: Princezna Stefanie, jež byla oděna v růžový 

atlasový šat s růží na ňadrech a skvostným brillantovým diademem na čele, a 

královna belgická byly, vstupujíce do vozu, uvítány nadšeným nekonečným 

jásotem.“244 O ukončení obřadu informují: „Císař objal korunního prince a 

políbil Stefanii. Totéž učinila císařovna, princeznu obzvláště vřele k sobě 

vinouc. […]večer opustili po malé hostině domácí novomanželé Vídeň a uchýlili 

se se svým štěstím do letního sídla Laxenburgu. Dnes odjedou belgičtí manželé 

do Brusselu a na rozloučenou budou dávati rodinou hostinu.“245  Z uvedených 

úryvků lze vyčíst jakousi rétoričnost. Popis šatů, objetí zase jakousi 

exklusivnost a pocit, že jste na tom místě jakoby ani být nemuseli, protože se 

vše dočtete. 

Grafická úprava:  Základem novin byla ilustrace, ale také upoutávky na titulní 

stránce na vnitřní obsah listu. Z tohoto textu vyplývá, že česká příloha byla na 

své ilustrace patřičně hrdá a na tu dobu byly tvořeny kvalitně: : „ ‘České noviny‘ 

nám nijak v cestě nestojí, neboť se svými zastaralými obrázky, o něž se nikdo 

nestará a na které se ani stará baba nepodívá, konkurenci nám nečiní…“ 246  

Samozřejmě chápeme, že jde o jakousi vojnu mezi dvěma tiskovinami a jejich 

výroky se nemůžou považovat za objektivní. Přesto ale v tomto případě píše 

                                                 
243 Kdo jest největším boháčem na světě? Illustriertes Prager Extrablatt. 12. 5. 1881, roč. 3, č. 13, s.  3. 
244 Slavný vjezd princezny Stefanie do Vídně.  Illustriertes Prager Extrablatt. 12. 5. 1881, roč. 3, č. 79, s.  2. 
245 „Oddavky“. Illustriertes Prager Extrablatt.  12. 5. 1881, roč. 3, č. 79, s.  2. 
246 Uličnictví v žurnalistice!!! Illustriertes Prager Extrablatt.  28. 4. 1881, roč. 3, č. 65, s.  2. 
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česká příloha Illustriertes Prager Extrablattu pravdu. Jako důkaz přidáváme do 

přílohy titulní stranu Českých novin s ilustrací na porovnání.247 Z diskuze, která 

se rozběhla na stránkách obou novin, předpokládáme, že se České noviny 

zavedením ilustrace snažily konkurovat Illustriertes Prager Extrablattu a také 

vsadily na vlasteneckou stránku. Porovnáváním ilustrace v obou novinách je 

však zřejmé, že když česká příloha sázela na velkou ilustraci, která zabírala 

celou titulní stranu, tak ji České noviny otiskovaly v menším formátu, menší 

kvalitěv dolní části titulní strany a někdy ji neotiskly vůbec. Na druhou stranu 

ilustrace v české příloze Illustriertes Prager Extrablattu měly upoutat. 

Vykreslovaly nejhroznější momenty s krvavými detaily a s cílem šokovat.248  

Množství inzerce: Zabírala jednu, někdy i dvě poslední strany. U ostatních 

periodik zabírala obvykle jednu stranu. Viditelný rozdíl byl v grafice. Zatímco 

např. u Národních listů mají na jedné straně více reklamy malým písmem, u 

Illustriertes Prager Extrablattu je reklamy méně, zato více graficky upravené, 

je použito větší písmo a výraznější ohraničení.249 

 Také jsme narazili na neoznačenou inzerci v Týdenním přehledu. Jednalo 

se sice o novinku na trhu, jednoznačně ale spadá pod inzerci: „Pan Reichsfelda 

nástupce prodává nyní ve svém skladě, Příkopy, pro Špince šicí stroje, jediné 

toho druhu, které i nazpět točeny šijí aniž nitě nebo látku trhají.“250 

Neoznačená inzerce je dle L. Sefčáka znakem špatného typu bulváru. 

Rétorický styl a jednoduchost: O jakémsi vyprávěcím stylu novin jsme se již 

zmínili při charakterizování českých článků v německém vydání. Ten se nijak 

nezměnil. 

 Jednoduchost nemůžeme chápat jako jednoduchost jazyka, nýbrž 

jednoduchý způsob chápání události. Jazyk byl naopak květnatý, což vyplývá 

právě z rétoričnosti. Když se podíváme na jazyk Národních listů a následně na 

jazyk Illustreirtes Prager Extrablattu, nenalezneme velkých rozdílů. Oba 

užívají spíše rozprávcí slohový postup, přesycenost plnovýznamovými slovesy, 

užívání přímé řeči. Jakási zpravodajská norma v 19. století je odlišná od té 

dnešní. Podle našich pozorování by se dalo říct, že právě vyprávěcí slohový 

                                                 
247 Viz příloha č. 4. 
248 Viz příloha č. 1. 
249 Viz příloha č. 5 a č. 6. 
250 Nové šicí stroje. Illustriertes Prager Extrablatt. 17. 3. 1881, roč. 3, č. 24, s.  3. 
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postup byl oblíbený a byl využíván zejména u vražd a u informací o tehdejších 

celebritách. Vyskytoval se ale také při politických tématech, jejichž vysvětlení 

si vyžadovalo poskytnout čtenáři hlubší informace.251 Formu dnešních zpráv, 

anebo jakési obrácené pyramidy, měli krátké noticky. 

Rozdíl mezi seriózním a neseriózním tiskem je hlavně v obsahu. Když se 

Národní listy na prví straně věnují domácí a zahraniční politické scéně, na 

druhé straně mají místo zprávy z domova, na třetí ty obchodní, tak Illustriertes 

Prager Extrablatt staví na krvavých příbězích, ilustracích a senzačních 

románech na pokračování.  

 Onu jednoduchost v pojímání zpráv lze nejlépe ukázat na jedné události 

mapované jak Národními listy, tak i Illustriertes Prager Extrablattem. Pro 

porovnání jsme si vybrali svatbu prince Rudolfa a princezny Stefanie. Národní 

listy uvádějí tuto zprávu na titulní straně a věnuje se hlavně posunu sňatků od 

těch mocenských k těm z lásky a stavu belgického království z politické a 

historické stránky: „Ano krátkých patnáct let a nečetný však chrabrý ten národ 

belgický, zdvíhá se smužile proti nadvládě holandské, nechce déle snášeti ono 

jho centralisace, která mu sahá na jeho osobnost…“252  Illustriertes Prager 

Extrablatt se naopak věnuje průběhu vítání, emocím a programu mladomanželů. 

Informace o politické situaci v krajinách zcela vynechává.253 Píše o ni na druhé 

straně, titulní stránku zabírá román na pokračování a ilustrace k anglicko–

irským vztahům. Zatímco jeden list obeznamuje s historií jak královských 

sňatků, tak království, druhý přináší „žhavé informace“ přímo z obřadu, které 

jsou zajisté čtivější. 

Sociální servis: Znak tohoto typu jsme zaznamenali ve „Veřejné hovorně“, 

nepravidelné rubrice, ve které se mohli občané vypovídat z křivd, které jim 

byly uštědřeny. Redakce ale upozorňovala, že za obsah této rubriky nebere 

žádnou zodpovědnost. Jde například o stížnost na učitele: „Ctíce jinak 

vychovatele naší mládeže, nemůžeme přece, než rozhodně vystoupiti proti 

Vašemu chlapeckému, náboženský cit a mravnosť naších dítek naprosto 

hubícímu jednání, a doufáme, že cesta veřejnosti, kterouž jsme nastoupili, bude 

                                                 
251 Například armádní zpravodajství, které přinášelo vyprávění o tom, jak vojáci tráví dny, kam a proč směrují. 
252 Radostný den dynastie Habsburské. Národní listy. 10. 5. 1881. roč. 21, č. 111, s. 1. 
253 Viď poznámky 236 a 237. 



Diplomová práce                                   Počátky senzacechtivého tisku v českých zemích  

73 
 

Vám pokynutím, abyste ustál od dráhy nastoupené.“254 Také do ní zařazujeme 

listy čtenářů, které měly obdobný charakter. Noviny poskytovaly prostor 

rozhořčeným čtenářům a pomáhaly jim tak v „boji za spravedlivost.“ 

Slabá práce se zdroji: Jednotlivé zprávy jsou téměř bezvýhradně bez zdroje, 

také jejich autor není podepsán. Sledovali jsme, jaký typ zdrojů byl využíván. 

Ze všech kódovaných zpráv (1654) bylo 28 opatřeno zdrojem. Ne všechny si ale 

toto pojmenování zaslouží. Obyčejně šlo o zahraniční periodika, ta ale častokrát 

nebyla konkrétně jmenována. Věty typu „Jistý Americký list…“jsme již 

považovali za zdroj, i když nespecifikováný. Dále se užívaly různé jiné typy 

„zdrojování.“255 Ze jmenovaných titulů, z kterých čerpaly informace, jsme 

zaznamenali tyto: National, Wienerische Zeitung,Loyd, Times, Intransigeant, 

Daily News, Herald, Italia, Nordische Allgemeine Zeitung. Z uvedených novin 

jde jak o noviny seriózní (Times), také o bulvární (Daily News). Můžeme ale 

říct, že uvádění zdrojů bylo téměř nulové. Redakce opírala své informace o 

slova typu „prý“ a při zajímavých událostech zprávu označila jako „zvláštní 

telegram“: „Ku sňatku korunního prince arcivévody Rudolfa dovídáme se 

z určité strany…“256 „Bohatí sedláci z okolí prý budou s ním ve spolku…“ 257  

 Znak bulváru ve formě dobře zpracované sportovní rubriky se v příloze 

Illustriertes Prager Extrablattu nevyskytoval. Je tomu tak proto, že sportovní 

rubriky teprve začínají. V té době nebyl rozšířen ani sport a sledování 

sportovních utkání. Sportu se věnovalo periodikum Sokol, ale spíš šlo o jeho 

programové zaměření a tělovýchovnou jednotu než o sportovní periodikum. 

Obsahovalo například informace o počtech jednotlivých cviků, jejich opakování 

a způsob provedení. Když přinášelo zprávy z utkání, tak většinou ze 

zahraničních, a to v rubrice Feuilleton: „ Minulou středu a ve čtvrtek odbývala 

se totiž veliká ‚Annual Competition‘, či výroční cvičení závodnícké… […]O 

rohování (boxing) jsem měl předtím pojetí zcela jiné…“258. Dále tato reportáž 

pokračuje popisem souboje a jiných disciplín. Informuje o průměrných 

výsledcích, vítěze nejmenuje. Jiné noviny se věnovaly sportu spíše jako 

zajímavosti: „Závodění na velocipedech uspořádají dnes o 3. hodině odpolední 

                                                 
254 Do Vršovic! Illustriertes Prager Extrablatt. 15. 5. 1881, roč. 3, č. 82, s.  6. 
255 Viz příloha č. 7 
256 Illustriertes Prager Extrablatt.  27. 3. 1881, roč. 3, č. 34, s.  3. 
257 Illustriertes Prager Extrablatt. 13. 1. 1881, roč. 3, č. 4, s.  2. 
258 Sokol. 1881, roč. 7, č. 1, s. 1-3. 
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pp. bratři Kohoutové a P. Schula ze Smíchova na výstavišti v parku 

Bubenečském. Není pochybnosti, že obecenstvo, které s patrnou zálibou sleduje 

u nás tento dosud málo obvyklý sport, dostaví se k závodění počtem 

nejhojnějším, aby z vlastního názoru přesvědčilo se o zručnosti našich 

velocipedistů.“ 259 

 Z uvedeného rozboru je patrné, že již noviny z konce 19. století 

splňovaly valnou většinu znaků dnešního bulváru. Byly samozřejmě 

přizpůsobeny dobovým možnostem. Redakce ale sama v jednom svém vyjádření 

píše, že postupně své zaměření přizpůsobovala zájmu čtenářů. Vyplnila jakousi 

na trhu a otevřela tak cestu novému typu žurnalistiky. 

 

 

                                                 
259 České noviny (dříve Posel z Prahy). 11. 9. 1881, roč. 24, č. 217, s. 2. 
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Závěr 

Konec 19. století byl plný změn. Uvědomování si svých práv, boj o ně a 

postupné „dobývání“ přineslo českému národu vhodnou půdu pro další růst. 

Samotné území bylo hospodářsky vyspělé, krajina nestagnovala. Rozvíjel se jak 

průmysl, tak i technika či vzdělanost obyvatelstva. Měnila se nejen monarchie, 

ale také města, vesnice a život se stával hektičtějším. 

Noviny, které zastupovaly politické strany, doplnily i nové typy periodik. 

Byly jakousi alternativou, čtenářstvu nabídly velké ilustrace, informace o 

nejkrvavějších zločinech, o záhadách, zajímavostech, a byly psané v českém 

jazyce a prodávané za nižší cenu. Tento typ novin byl doprovázen technickými 

výdobytky, které dokázaly zvýšit produkci a zároveň dlouhodobě snížit náklady 

masové výroby. Dopomohl tomu také vzrůstající zájem o inzerci, která 

pomáhala snížit cenu novin. Ty se staly pro nižší vrstvy přístupnější a ony se 

orientovaly právě na senzační periodika. Byl to jakýsi koloběh, který trvale 

změnil trh. 

První masová bulvární periodika se objevila v krajinách jako USA, Velká 

Británie, Francie a Německo. Právě tyto státy určily směrování bulvárního tisku 

v Evropě a zapsaly se do učebnic žurnalistiky. 

V Rakousko-Uhersku se první dlouhodobě vydávaná periodika psaná 

v českém jazyku objevovala právě ve spojitosti s národním obrozením. Měla za 

úkol oslovit dosud zanedbávané čtenáře. Získala přívlastky jako plátek, anebo 

skandalózní tisk a jejich zaměření se probíralo na stránkách ostatních periodik. 

Právě s tímto cílem se ztotožnila česká příloha Illustriertes Prager 

Extrablattu. Prodávala se za téměř poloviční cenu než Národní listy, její první 

stranu tvořily bohaté ilustrace, stála na straně lidu a přinášela informace ze 

života celebrit. Byla prvním prototypem bulvárního periodika, který vyvolal 

rozruch na trhu a stal se oblíbeným u českého lidu. Jeho trvání však nebylo 

dlouhé, šlo o necelé tři roky. Tak jako i jeho mateřského periodika Illustriertes 

Prager Extrablatt. Všechno to začalo dvoujazyčnými články na titulních 

stránkách novin, pokračovalo samostatným českým listem pod stejným názvem, 

poté českou přílohou. I když samotné periodikum zaniklo, česká příloha se 

přetransformovala do periodika Pražan, o jehož existenci máme jenom kusé 

informace a nezachoval se z něj ani jeden výtisk. 
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Analýzou doby a periodika jsme došli k závěru, že se jednalo o jedny 

z prvních bulvárních novin, které otevřely cestu dnes tak oblíbenému typu 

žurnálu. 
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