
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta humanitních studií
Katedra obecné antropologie

Obor: Obecná antropologie – Integrální studium člověka

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Distribuce novin z rukou poštmistrů

O vytváření komunikační sítě mezi čtenáři Krameriových novin
na sklonku 18. století

Autorka práce: Bc. Irena Boušová

Vedoucí magisterské práce: Pavel Himl, Dr. phil.

Praha 2010



Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené

prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato práce byla zpřístupněna

v příslušné knihovně UK a prostřednictvím elektronické databáze vysokoškolských kvalifika-

čních prací v repozitáři Univerzity Karlovy a používána ke studijním účelům v souladu s

autorským právem.

Datum: 8. 9. 2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irena Boušová



Poděkování

Velice děkuji za pomoc při hledání pramenů Mgr. Patricii Tošnerové, která se mnou

procházela archiv a poskytla mi tak cenný obrazový materiál a dokumenty k poštovnictví.

Dále děkuji svému vedoucímu práce Pavlu Himlovi, Dr. Phil., a PhDr. Lucii Storchové,

Ph.D., za jejich cenné rady a připomínky, které měly zásadní vliv na konečnou podobu

této práce. Děkuji zároveň každému, kdo tuto moji práci četl. V neposlední řadě děkuji

mým nejbližším, kteří trpělivě snášeli to, že jsem na ně neměla tolik času, kolik by si

zasloužili.



Obsah

Abstrakt 3

Abstract 4

Úvod 5

1 Kořeny moderní společnosti 15

1.1 Průmyslová společnost Ernsta Gellnera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.2 Pomyslné společenství Benedicta Andersona . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.3 Komunikační revoluce Wolfganga Behringera . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.4 Literární společnost Jürgena Habermase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.4.1 Vznik veřejného mínění a publika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.4.2 Problém Habermasovy ideje občanské společnosti – autonomie a ano-

nymita jedince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.5 Pojetí národa podle Miroslava Hrocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.6 Shrnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2 Rozvoj poštovnictví v Českých zemích 29

2.1 Poslové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.2 Formané . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.3 Pošta její personál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.3.1 Zakládání prvních poštovních spojů . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.3.2 Budování silniční sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.3.3 Cestování poštou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.4 Převzetí pošty pod státní správu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.4.1 Dvorská správa pošt a vrchní poštovní správce v Praze . . . . . . . 45

2.4.2 Dědičné pošty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

1



2.5 Distribuce novin z rukou poštmistrů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.5.1 Novoroční poštovní knížka Václava Schwarze z roku 1800 . . . . . . 49

2.5.2 Oběžník vrchní dvorské poštovní správy ve Vídni 16. 5. 1836 . . . . 51

2.5.3 Novinový ceník na rok 1838 od nejvyšší dvorské expedice novin ve

Vídni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.5.4 Poštovní zákon o periodických novinách a časopisech . . . . . . . . 59

2.5.5 Vyhláška vrchní dvorské poštovní správy zavádějící řád listovní pošty 60

2.6 Shrnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3 Dějiny novinového zpravodajství v Čechách 63

3.1 První česky psané noviny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.1.1 Václav Matěj Kramerius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.2 Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.2.1 Vliv poštmistrů na obsah Krameriových novin . . . . . . . . . . . . 71

3.2.2 Čtenáři Krameriových novin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

3.2.3 Noviny jako médium komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.2.4 Jazyk jako znak Češství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.2.5 Změny v obsahu s rokem 1793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.3 Shrnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4 Závěr 84

Seznam obrázků 88

Prameny 91

Literatura 93

Rejstřík 97

Obrazová příloha 99



Abstrakt

Předložená práce se zabývá distribucí novin v Čechách na konci 18. a první třetiny

19. století. V této době lze vysledovat velké společenské změny – feudální společnost se

mění ve společnost moderní, občanskou. Hlavně jde o věk nacionalismu, společnost se nově

utváří na základě národní příslušnosti a společné národní identity. Existuje úzká vazba mezi

způsobem komunikace v určité společnosti a její strukturou. Práce se zaměřuje na základní

rysy této nové společnosti právě z hlediska nově využívané formy komunikace, prosazující se

pomocí novin. Čtenáři těchto médií spolu sdílejí určité znalosti a zároveň si předávají různé

typy informací. Novinové zpravodajství posiluje komunikaci napříč společností a vytváří

komunikační síť a pevné vazby mezi jednotlivými příslušníky národa.

Hlavními distributory novin byli poštmistři a právě jejich vliv na podobu tohoto spo-

lečenství je jednou z významných částí této práce. Práce končí v období konce „kulturníÿ

fáze nacionalismu, tedy těšně před formulováním prvních politických požadavků vznikají-

cího českého národa.

Klíčová slova: Cenzura, čtenář, distribuce, komunikace, noviny, národ, pošta, pošt-

mistr, publikum, média, moderní společnost, veřejné mínění, veřejný prostor, vlast, vlas-

tenectví, 18., 19. století.
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Abstract

This work deals with distribution of newspapers in Bohemia at the end of the 18th and

the first period of 19th century. We can trace great changes in society at this time – feudal

society turns into a modern, civil one. Primarily this time is concerned to be the age of

nationalism. There has been a narrow link between a way of communication in a certain

society and its structure. This work is focused on the main features of new communi-

cation forms supported by newspapers production. Readers of this media share a specific

knowledge and at the same time, they hand over a various kind of information. Newspaper

reporting reinforces a communication across a society and forms a communication network

between single members of a new nation.

The main distributors of newspapers were postmasters and their influence over this form

of society is important part of this study. This work ends at cultural phase of nationalism

just before formulation of first political requirements of new Czech nation.

Keywords: Censorship, distribution, communication, mother-country, media, nation,

newspapers, postmaster, post office, patriotism, public meaning, public place, reader, so-

ciety, 18th century, 19th century.
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Úvod

Devatenácté století se nese ve znamení velkých společenských změn. Jde o století vel-

kých technologických inovací, doby velké průmyslové revoluce, kdy se zavádí strojová vel-

kovýroba. Mnoho historiků hovoří o této době jako o přechodu od tradiční společnosti ke

společnosti moderní. Nicméně tento tradiční přístup je mi cizí, dějiny nechápu jako neustá-

lou cestu k pokroku či k dokonalejšímu vývojovému stupni. Je třeba každou dobu pojímat

jako jedinečnou a snažit se o porozumění bez vnášení svých vlastních předsudků. Dějiny

poštovnictví byly historiky popisovány jako jednotný příběh právě z hlediska neustálého

pokroku v užitých technologií od zavádění poštovních sítí, silničních tratí, rozvoji doprav-

ních prostředků, využití železnice až k novým možnostem, které představoval telegraf či

později telefon.1 Zásadní výtkou by mohlo být, že se mnozí historikové nesnažili poštov-

nictví zařadit do širších socio-kulturních či civilizačních souvislostí. Zejména jde o otázky

vnímání prostoru a času uživateli pošt dosud stály stranou reflexe historiků v českém pro-

středí. Druzí se ve svých pracích zaměřili na úzká témata z oboru poštovnictví, jako např.

známkovou tvorbu a tisk, aj. Až v posledních letech světlou výjimku představuje práce

zabývající se fenoménem cestování od Milana Hlavačky.2

Téma práce

Jako téma, jak sám název napovídá, jsem si zvolila nástup česky psaného novinového

zpravodajství z konce 18. století, a to na základě pramenného materiálu z prostředí Čech.

Mým cílem bude otevřít pole pro diskuzi a zproblematizovat pozitivistický výklad nástupu

novinového zpravodajství a zařadit jej do kontextu fungování poštovních služeb, neboť

právě poštmistři byli ti, kteří od počátku byli spojeni s distribucí novin. Noviny byly již od

samotného Krameria považovány za významný znak modernosti české společnosti. Pojem

1Například Záběhlický, Václav: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích od nej-
starších dob až do převratu, Praha 1928.
2Hlavačka, Milan: Cestování v éře dostavníku. Praha 1996
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ÚVOD

moderní je velmi abstraktní až vágní, v této práci budu místo moderní společnosti spíše

hovořit o nové komunikační společnosti, která stojí na zcela odlišných základech než ta

předchozí.

Ve stále větším uplatňování distribučních kanálů vidím zásadní vliv na nové pojetí

prostředí – dochází ke změně vnímání prostoru, který člověka obklopuje. Rozvoj cesto-

vání, užívání map, obrazy z dalekých zemí, důraz na gramotnost jedinců, to vidím jako

předpoklad pro úspěch novin, které předkládají „dění ve světěÿ a reagují na společenskou

poptávku zejména z řad kněží a učitelů.3 Tímto světem chápu nejenom cizí země, nýbrž

veškerý svět vně konkrétní obce či farnosti, které představovaly ohraničený prostor pro

pohyb jedince. Člověk v období přechodu od feudálního zřízení ke komunikační společnosti

musel začít chápat prostor kolem sebe zcela nově – hranice panství postupně střídá hranice

státu. O různých typech hranic pojednává zejména článek od A. Komlosyové, který nám

přibližuje to, jak lidé vnímali tyto hranice, a zároveň s tím řeší otázku vývoje cla a mýtného

systému v rakouských zemích.4

Poštmistři a poslové jako jedni z mála mohli vnímat svět kolem sebe již v 16. století

v moderním pojetí, neboť nepodléhali poddanským povinnostem a měli možnost volného

pohybu mezi panstvími. Kromě nich možnost volného pohybu měli například vojáci, po-

slové, studenti či šlechtici na kavalírských cestách.

Struktura práce

Práce je členěna do tří kapitol. První kapitola je věnována kořenům nově vznikající

společnosti a významným teoretikům nacionalismu a komunikační společnosti. Další ka-

pitola se zabývá rozvojem poštovnictví na přelomu 18. a 19. století a distribucí tiskovin

z rukou poštmistrů. Poslední část je věnována dějinám novinového zpravodajství a analýze

komunikace mezi čtenáři v Krameriových novinách.

V úvodu práce bych chtěla zařadit dějiny poštovnictví do širších souvislostí se společen-

skými změnami. První část práce bude věnována velkým teoretikům nacionalismu a jejich

přístupům – jak došlo ke vzniku nové moderní společnosti, kdy je stavovská příslušnost vy-

střídána příslušností národní. Co zejména umožňuje vznik představy národní příslušnosti.

Otevřít tuto otázku je nutné zejména proto, že poukazuje na širší společenské změny.

3Více o těchto společenských vrstvách se dovíme v kapitole věnované čtenářům Krameriových novin.
4Komlosyová, Andrea: Jedna země – mnoho hranic, cesty boží mezi rakouskými a českými zeměmi

(1740-1918), in: Andrea Komlosyová, Václav Bůžek, František Svátek (ed.), Kultury na hranici. Jižní
Čechy – Jižní Morava-Waldviertel-Weinviertel. Wien 1995
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ÚVOD

Významným rysem nové komunikační společnosti je nové pojetí identity jedinců ve spo-

lečnosti, což souvisí také s rozvojem cestování, nových představ o hranicích země, či před-

stavách o sobě a druhých. Zaměřím na změny ve vnímání veřejného prostoru a na vznik

veřejného mínění.

V druhé části bych se nejprve chtěla zaměřit na dějiny poštovní správy od 16. století,

období, kdy vzniká pravidelné poštovní spojení na území Čech, do první třetiny 19. století,

kdy vrcholí státní reformy a stát prosazuje monopol na poštovní služby. na poštmistry se

začínají klást stále větší nároky a omezení. Řeší se jejich vedlejší obchodní činnost, která je

buď zakázána či zahrnuta do jejich povinností, například distribuce novin a letáků. Konec

kapitoly je věnován právě této jedné z hlavních forem „veřejného charakteruÿ pošty, jak pro-

bíhá distribuce novin z rukou poštmistrů. Poštmistři představují významné médium, neboli

prostředek komunikace lidí v době, kdy se rapidně zvyšuje poptávka po nových komunika-

čních prostředcích. Až do příchodu telegrafu písemnosti distribuované poštou přestavovaly

jediný „masovýÿ zdroj zpráv o dění ve společnosti. Pojem masový lze z hlediska českých

zemí užívat až v době druhé poloviny 19. století, kdy noviny a časopisy představují určitou

protiváhu oficiální státní moci a vytváří „veřejný prostorÿ prezentující „veřejné míněníÿ

a dá se hovořit o tom, že většina společnosti má přístup k těmto zdrojům.

Ve druhé části bych se nejprve chtěla zaměřit na dějiny poštovní správy od 16. století,

období, kdy vzniká pravidelné poštovní spojení na území Čech, do první třetiny 19. století,

kdy vrcholí státní reformy a stát prosazuje monopol na poštovní služby. na poštmistry se

začínají klást stále větší nároky a omezení. Řeší se jejich vedlejší obchodní činnost, která je

buď zakázána či zahrnuta do jejich povinností, například distribuce novin a letáků. Konec

kapitoly je věnován právě této jedné z hlavních forem „veřejného charakteruÿ pošty, jak pro-

bíhá distribuce novin z rukou poštmistrů. Poštmistři představují významné médium, neboli

prostředek komunikace lidí v době, kdy se rapidně zvyšuje poptávka po nových komunika-

čních prostředcích. Až do příchodu telegrafu písemnosti distribuované poštou přestavovaly

jediný „masovýÿ zdroj zpráv o dění ve společnosti. Pojem masový lze z hlediska českých

zemí užívat až v době druhé poloviny 19. století, kdy noviny a časopisy představují určitou

protiváhu oficiální státní moci a vytváří „veřejný prostorÿ prezentující „veřejné míněníÿ

a dá se hovořit o tom, že většina společnosti má přístup k těmto zdrojům.

Ve třetí kapitole se budu podrobněji zabývat dějinami novinového zpravodajství do

první třetiny 19. století a analyzovat Pražské poštovské, později vlastenecké, noviny V. M. Kra-

meria s cílem určit publikum, pro které jsou noviny určeny. Zaměřím se na jejich základní

charakteristiku, periodicitu vydávání, rozsah, název, cenu a obsah. Mým hlavním záměrem
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ÚVOD

bude sledovat, jak mohou noviny fungovat jakožto komunikační médium. Jaké myšlenky se

pomocí novin šířily a jak mohly být noviny nápomocny při vytváření národního vědomí.

Pramenná základna

Analýza bude postavena na následujících pramenech – analýze 1. poštovního zákona

vydaného císařem Ferdinandem I. roku 1837, guberniálního nařízení týkajícího se zásilek

periodických spisů v celých balicích, taxovního řádu vydaného nejvyšší dvorskou expedicí

novin ve Vídni pro rok 1838, oběžníku vrchní dvorské poštovní správy o portu na tiskoviny,

vyhlášky vrchní dvorské poštovní správy zavádějící řád listovní pošty roku 1838, Novoroční

knížky pražského poštovního expeditora Václava Schwarze z roku 1800 a česky psaných

Pražských poštovských a Pražských vlasteneckých novin V. M. Krameria.

Výzkumné otázky, hypotézy

Nejde mi o to, zmapovat co nejširší geografický terén, nýbrž poukázat na to, že pošt-

mistři neměli vliv pouze na chod poštovních stanic, nýbrž zásadně přispěli ke změnám ve

společnosti 19. století a ovlivnili tak městskou kulturu té doby skrze distribuci novin, která

po dlouhou dobu představovala jejich soukromou iniciativu.

V této práci si kladu za cíl zodpovědět několik základních otázek, které dosavadní

literatura příliš nezohledňuje. Jde především o tyto otázky:

Jaký vliv poštmistři mají na šíření novin a na samotný obsah? Dá se o nich hovořit

jako o zpravodajích? Jaký byl jejich vztah ke knihtiskařům? Kde hledat kořeny moderní

společnosti? Jak probíhá komunikace pomocí novin? Kdo se na této komunikaci podílí?

Kdo byli abonenti Krameriových novin? Představuje tisk možnost svobodně se vyjádřit?

Či funguje jako autoritativní prostředek posilující moc dominantních vrstev společnosti?

Jaký diskurs se v nich uplatňuje?

Dosavadní stav bádání

Co se týče publikovaných historických prací o poštovnictví, přední místo zaujímají

práce Františka Roubíka, který studiu dějin poštovnictví, poštovních stanic a rozvoji sil-

ničních komunikací věnoval velkou část svého života. Poštou, silničním spojením v Čechách

8



ÚVOD

a fungováním přepravy novin od roku 1527 do roku 1850 se zabývá zejména jeho rukopis5,

uložený v Poštovním muzeu, v němž shrnuje dosavadní bádání a upozorňuje na nedostatky

předešlých prací bez citací pramenů či dostatečného přehledu.6 a právě Roubíkovy práce

z tohoto hlediska vnímám jako velmi přínosné, neboť obsahují podrobný poznámkový apa-

rát a přílohy, např. přepisy úředních dokumentů, seznam poštovních stanic, dvorských

a pražský poštmistrů či soupis map. Roubík čerpá především z poštovních spisů české ko-

mory a pražského místodržitelství v archivu Ministerstva vnitra dnes v Národním archivu,

archivu pražského poštmistrovského úřadu a archivu dvorské komory. Mezi jeho další vý-

znamné práce patří kniha Od nosítek k trolejbusu7, kde se soustředí na způsob dopravy,

poštovní služby v Praze a rozvoj silnic a jejich návaznost na evropská města. Zejména pro

další studium pošty mi byl přínosem článek K vývoji poštovní dopravy v jižních Čechách do

poloviny 19. století.8 Tématu novinářství se věnuje v práci Časopisectvo v Čechách v letech

1848 – 1862.9

Ve 20. letech 20. století shromáždil velké množství materiálu k poště v Čechách, ale také

v ostatních částech habsburské monarchie Václav Dragoun, první ředitel Poštovního mu-

zea v Praze, které poté přepsal a utřídil podle jednotlivých území. Čerpal nejen z českých

archivů či archivu knížete Paara v Bechyni, ale především z vídeňských archivů. Nashro-

máždil tak informace i z těch pramenů, jež byly během 2. světové války zničeny. Jde tedy

o nejúplnější výtah k dějinám poštovnictví, který lze nalézt. po své smrti tak zanechal bo-

hatý materiál, obsahující několik desítek svazků, označovaných jako Výpisky z pozůstalosti

Václava Dragouna. O této práci se proto zmiňuje František Roubík v úvodu své práce K

vývoji poštovnictví v Čechách v 16. – 18. století z roku 193710, kde na tyto výpisky upo-

zorňuje a nabádá k jejich podrobnějšímu studiu. Dále se o Dragounových výpiscích zmiňuje

Miloslav Martínek ve svém článku Geneze dějin poštovnictví v české historické vědě.11

Nový přístup ke studiu historie poštovnictví zaujímá Miroslav Polišenský ve článku

5Roubík, František: Poštovní doprava v Čechách v letech 1527 – 1850. PM, fond Historie poštovnictví,
sign. HP I/11, př. č. 8/1953, rukopis.
6Více Roubík, František: k vývoji poštovnictví v Čechách v 16. – 18. století., Sborník Archivu minis-

terstva vnitra, sv. X, Praha 1937, s. 167.
7Roubík, František: Od nosítek k trolejbusu. Přehled vývoje veřejné dopravy v Praze, Orbis 1956.
8Roubík, František: k vývoji poštovní dopravy v jižních Čechách do poloviny 19. století. Sborník poš-

tovní historie jižních Čech, Písek 1972, s. 5 – 56.
9Roubík, František: Časopisectvo v Čechách v letech 1848 – 1862. Praha 1930.
10Roubík, František: k vývoji poštovnictví v Čechách v 16. – 18. století., Sborník Archivu ministerstva

vnitra, sv. X, Praha 1937, s. 167.
11Martínek, Miloslav: Geneze dějin poštovnictví v české historické vědě, Sborník poštovní historie jižních

Čech. Písek 1972, s. 113 – 122.
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Poštovní spoje a poštovní stanice v českých zemích v letech 1526 – 1620 12, kde poukazuje

na to, že předešlé práce nezohledňují dobové zahraniční prameny. Jeho článek je postaven

na pěti zahraničních itinerářích, které objasňují existenci poštovních spojů v Čechách a rov-

něž spojů vedených do zahraničí.13 Článek též upozorňuje na to, že doprava zpráv v českých

zemích v 16. století nebyla v porovnání s ostatními zeměmi zdaleka primitivní či zaostalá.

Z novějších prací se poště, i když z trochu z jiného úhlu, věnuje Milan Hlavačka, který

se ve své knize Cestování v éře dostavníku zaměřuje na způsob dopravy osob a věcí, na do-

pravní prostředky, na výstavbu silnic a hlavně na to, kdo všechno dopravu provozoval, tedy

na dopravní instituce.14 V neposlední řadě se zajímá o psychologii cestování, o hygienické

a stravovací podmínky a o bezpečnost na cestách. Snaží se tak uchopit fenomén cestování

v jeho celku. Práce je velice zajímavá pro další analýzu, neboť fenomén cestování vidím

jako jeden z hlavních způsobů, při kterém dochází k setkávání jedinců z různých společen-

ských tříd a zemí, což vede k uvědomování si své identity díky rozdílům, které dělí „násÿ

od těch „druhýchÿ.15

Jiný pohled na poštu zaujímá Václav Záběhlický16, který zdůrazňuje zejména hospo-

dářský význam pošty, dějiny pošty chápe z hlediska technologických změn a postupující

průmyslové výroby, pošta je tak odrazem těchto změn. Za nedostatek považuji, že v urči-

tých částech knihy se díky velkému množství datací ztrácí jednotící linie textu, a proto se

v ní tak těžko orientuje.

Pro část o dějinách zpravodajství jsou významné práce od Zdeňka Šimečka, který se za-

bývá počátky novinářství v podobě týdenních psaných a později tištěných zpráv. V článku

Počátky novinového zpravodajství v Českých zemích poukazuje na kořeny moderních novin,

které sahají do 16. století, a na úlohu novin pro zpravodajství s vynálezem knihtisku.17

Zpravodajskými zdroji českých novin a vlivem evropské zpravodajské sítě na tvorbu ob-

sahu těchto novin se zabývá v práci Novinové zpravodajství v Pražských novinách na sklonku

18. století (Rozšiřování zpravodajské sítě a její celorakouská orientace).18

12Polišenský, Miroslav: Poštovní spoje a poštovní stanice v českých zemích v letech 1526 – 1620. Sborník
Poštovního muzea 1982. Praha 1982, s. 113 – 134.
13Dokazuje zejména existenci poštovních stanic v Berouně, Žebráku a Chrustenici či vznik stanic v Du-

šníkách, Hořelicích a Drahelčicích až po roce 1620. Tamtéž, s. 120.
14Tamtéž.
15Hlavačka, Milan: Cestování v éře dostavníku, Praha 1996.
16Záběhlický, Václav: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích od nejstarších dob až

do převratu, Praha 1928.
17Šimeček, Zdeněk: Počátky novinového zpravodajství v Českých zemích. Sborník historický 18, 1971,

s. 5-38.
18Šimeček, Zdeněk: Novinové zpravodajství v Pražských novinách na sklonku 18. století (Rozšiřování

zpravodajské sítě a její celorakouská orientace), SHS 32, Praha, Brno 2007, s. 39-53.
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Jako nedostatek vidím to, že dosavadní práce se nevyrovnávají se současnou zahraniční

literaturou, zejména knihou Wolfganga Behringera, který poštu považuje již od 16. století

za jednoznačně modernizační prvek. „Einrichtung der Post, das bedeutete eine Revoluti-

onierung der Kommunikationweisen, wie sie nur mit der Einführung der Eisenbahn oder

des regelmäigen Flugverkehrs verlichen werden kann.ÿ19

Mým cílem bude tedy také snaha o reflexi zahraniční literatury, mj. toho, jaké místo za-

ujímají poštovní služby v novém typu společenském uspořádání. Zejména v současné době

zahlcené sdělovacími prostředky se poštovní služby ukazují být jejich významným před-

chůdcem a prvním „šiřitelemÿ informací napříč veřejností. Pohlíží se na ně jako na první

„komunikační revoluciÿ, zasahující do vnímání a jednání jedinců a ovlivňující tak jejich

životní strategie. Například Jürgen Habermas ve své knize Strukturální přeměna veřejnosti

pohlíží na společnost z hlediska používané formy komunikace, která zároveň determinuje

její strukturální podobu. Největším přínosem knihy je zaměření na vznik nové společnosti,

utvořené díky mediální sféře. Přínosná je Habermasova analýza pojmu „veřejný prostorÿ

a „veřejného míněníÿ. Habermas hovoří o nové společnosti jako o sféře soukromých osob

shromážděných v publiku, vytváří tak základní náčrt občanské společnosti a stanoví dělící

linii mezi státem a společností, přičemž odděluje sféru veřejnou, která se omezuje na veřej-

nou moc, od sféry soukromé.20 Média, která pomohla k oddělení této veřejné sféry od

sféry soukromé díky pozdějším stále větším zásahům do veřejného mínění, ovlivňují zpětně

soukromý život jedince, což je jedním z jejich negativních vlivů na utváření modernity.

Ruší dříve nastolenou rovnováhu moci mezi státem a veřejností, která se stává pasivním

konzumentem mediálních obsahů.

Sociální antropolog Ernst Gellner v knize Národy a nacionalismus řeší otázku, proč se

národnost stala politicky tak důležitou během 19. a 20. století.21 Gellner národ a nacio-

nalismu považuje za produkt moderní průmyslové společnosti, nejde tedy podle něj o od

pradávna existující entity, jak národ chápali primordialisté, zdůrazňující biologický základ

každého jedince k určitému národu. Gellner tak odmítá mýtus „spícího národaÿ, který

musí být „probuzenÿ.22 Průmyslovou společnost dává do spojitosti s vysokou kulturou,

založenou na nespecializovaném a standardizovaném základním výcviku v zájmu hladkého

průběhu komunikace napříč společností.

19Behringer, Wolfgang: Thurn und Taxis, Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen, München
1990, s. 114.
20Habermas, Jürgen: Strukturální přeměna společnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti,

Praha 2000, s. 87.
21Gellner, Ernst: Národy a nacionalismus, Praha 1993.
22Tamtéž s. 9.
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Benedict Anderson v knize Představy společenství, Úvahy o původu a šíření naciona-

lismu oproti Gellnerově „racionální teoriiÿ staví národní identitu na subjektivním, emo-

cionálním základě, což pomáhá i k vysvětlení iracionálního chování jedinců – proč jsou

jedinci ochotni umírat ve jménu národa a cítí k němu až „intimní náklonnostÿ či „citové

vzplanutíÿ. Anderson ve svých úvahách zohledňuje úlohu poštmistrů v Americe při šíření

nacionalistických představ. Hlavní myšlenkou knihy je, že nacionalismus vznikl nejprve

v „Novém světěÿ a jednu z příčin jeho vzniku lze spatřovat v činnosti poštmistrů, kteří

byli vydavateli novin a zároveň distribuovali efektivně tiskoviny na velkém území.

Nové přístupy k dějinám

Považuji rovněž za důležité čtenáře seznámit s autory, kteří se stali inspirací pro práci

s prameny a textem a zacházením s historickými „faktyÿ. Historická práce na rozdíl od

literárního textu si klade nárok na pravdivost, pracuje s prameny, ke kterým přistupuje

kriticky – z hlediska toho, proč a kým byl daný text napsán a jak vypovídá o skutečnosti.

Tradiční dějepisectví věřilo, že správnou metodou lze dojít k objektivnímu poznání – „wie

eingentlich es gewessenÿ23, což platilo zejména pro rankovské24 dějepisectví. Pozice histo-

rika byla nereflektovaná, věřilo se, že správnou metodou dojde každý ke stejnému poznání

a historik nemá vliv na výzkumný objekt, fakta stojí nad pozorovatelem a jsou nezpochyb-

nitelná. Události jsou vykládány z hlediska příčiny a následku. Tomuto typu dějepisectví

jsou poplatné téměř všechny práce o poštovnictví.

Nástup nových přístupů k psaní dějin otevřela škola Annales. Mění se pohled na vliv státu,

panovníků a velkých osobností na společenské změny a zájem historiků se obrací ke společ-

nosti. Odhalují se nová témata – sexualita, magie, čarodějnictví, dětství, smrt, gramotnost

aj. Nově se historici nesnaží postihnout dějiny celé společnosti, často se zabývají i ma-

lými skupinami, mnohdy těmi marginálními, negramotnými, nižšími vrstvami společnosti,

propůjčují jim hlas a volají po jejich právu na vlastní dějiny. Například v mnoha dílech his-

torické antropologie a mikrohistorie dochází k „psychologizaci dějinÿ, historici se zaměřují

na roli vnímání a subjektivní zkušenosti jedince, jeho jednání a myšlení, nevidí jej pouze

jako reprezentanta určité skupiny obyvatelstva či dané doby.25

23Iggers, Georg G.: Dějepisectví 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Nakladatelství
LN 2002
24Od Leopolda von Ranke, hlavního představitele tradičního německého historismu – dějepisectví jako

věda, založená na přísných historických faktech. Důraz je kladen na ústřední roli státu, který řídí veškeré
dění ve společnosti.
25Např. Carlo Ginzburg a jeho příběh o furlandském mlynáři Menocchiovi a střetu lidové a elitní kultury.
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Moderní historická věda si je vědoma svého omezení. Prameny samy nevedou k ob-

jektivnímu poznání, nýbrž napomáhají přiblížit se skutečnosti či naopak se od ní oddálit.

Ústřední roli hraje historik, který si vždy prameny nějakým způsobem vybírá26, uspořá-

dává a pracuje s nimi při svých interpretacích. Vždy tedy nutně „nerekonstruujeÿ, nýbrž

konstruuje dějinné události. Historik má vždy jen prameny, které mu daná společnost o

sobě zanechala, není možné, aby jako antropolog studoval předmět svého studia „zúčast-

něným pozorovánímÿ a viděl společnost v jejím celku. Pavel Himl ve své práci Zrození

vagabunda píše:„. . . historik či historička jsou často odkázáni na své vlastní interpretace,

což je de facto jejich posláním. V průběhu svého studia se školí mimo jiné v tom, aby jejich

výklady byly ověřitelné, věrohodné a přiměřené.ÿ27

Historii nechápu rozhodně jako literární dílo, jak to naznačuje Hayden White v knize

Metahistory, kde vybraná historická díla analyzuje z hlediska literární teorie a zkoumá je

coby narativní texty.28 Ne o všech dílech se dá říci, že jde o „narativníÿ texty, zároveň his-

torie nenakládá s postavami a dějem libovolně jako beletrie. Literární dílo nicméně lze užít

jakožto pramen, neboť při správné interpretaci nám může sloužit jako obraz doby. Podle

Chartierovy kritiky Roberta Darntona je třeba si ujasnit, s jakým cílem byl text napsán

a vzít v úvahu sémantické rozbory, to jak se mění význam pojmů a také nepředpokládat

všemi lidmi sdílený stejný systém těchto významů.29

V posledních 20 letech se uplatňuje přístup k dějinám z pozice historické antropologie,

pro niž jsou charakteristické především kvalitativní metody – zájem o native point of

view, tedy o pohled z pozice aktéra uplatňovaný zejména v moderní etnografii k dosažení

hloubkového a detailního poznání. Tento přístup v sobě nese jisté omezení, lze ho využít pro

malé společenství, na specifické případy neboli case studies, které „testujíÿ velké sociální

teorie abstrahující od konkrétních případů. Kombinace těchto dvou přístupů nám na jedné

straně odhalí, co je pro určitou skupinu typické, na druhou stranu to specifické.

Velkým přínosem pro psaní této práce mi byla právě historická antropologie a to ze

dvou hlavních důvodů – prvním důvodem je využívání rozličných druhů pramenů, rozšíře-

in Ginzburg, Carlo: Sýr a červi, Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha 2000.
Natalie Z. Davis, Návrat Martina Guerra – historický výklad, in: Jean-Claude Carrière, Daniel Vigne,
Natalie Zemon Davisová, Návrat pravého Sommersbyho, Praha 1998, s. 111-265.
26Zajímavým způsobem na tuto skutečnost poukázal Alain Corbin v knize na stopě neznámému, Praha

2007. A. Corbin zvolil radikální přístup, neboť svého hrdinu nalezl v archivu tím způsobem, že zavřel oči
a náhodně prsten ukázal na jméno v kartotéce.
27Himl, Pavel: Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007, s. 19.
28White, Hayden: Metahistory: The Historical Imagination of Nineteenth-Century Europe. The Johns

Hopkins University Press, Baltimore and London, 1975.
29Chartier Roger: Text, Symbols, and Frenchness, Journal of Modern History, 57, 1985, s. 682-95.
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ných o texty beletristické povahy, zájem o kulturní kontext a inspiraci z hermeneutiky –

studia textů z hlediska příčiny vzniku a záměrů autora a způsobů čtení jedincem, který do

textu promítá své předešlé zkušenosti. Dalším důvodem je práce s pojmy a pomocnými ka-

tegoriemi po vzoru kulturního antropologa Clifforda Geertze. Ten se snažil o interpretaci

kultury pomocí popisu sociální interakce na základě jednání, chování, myšlení, symbolů

a znaků v tom nejširším slova smyslu, kterým jedinci dané společnosti přikládají význam.
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Kapitola 1

Kořeny moderní společnosti

Společenský vývoj konce 18. a začátku 19. století zaznamenává velké množství změn.

Uvolňují se feudální svazky a vzniká občanská společnost. Vzniká společnost, která se

stává protiváhou státu. Co je pro toto nové uspořádání specifické? Čím se tato společnost

vyznačuje?

Feudální společnost se podle Ernsta Gellnera vyznačovala kumulací statků a vzdělání

v rukou vládnoucí vrstvy, což potvrzovalo nerovnost a hierarchii ve společnosti. Znakem

vládnoucí vrstvy byla bilingvní inteligence, která kromě místního jazyka ovládala i latinu.

S rozvojem průmyslové výroby, která si žádá velké množství pracovní síly, přichází nové

společenské uspořádání. Vzdělání přebírá státní instituce a klade se důraz na společné

znalosti.1

V 18. století se mění také způsob uplatňování suverenity panovníka, a to zejména s

nástupem osvícenských představ, zdůrazňujících roli panovníka jako „ochránce či služeb-

níka státuÿ. Nově se zdůrazňuje potřeba péče a ochrany každého jedince uvnitř státu, což

je nyní nejdůležitější úlohou panovníka, který je pomocníkem k dosažení takového stavu.

Osvícenský panovník jedná ve shodě se společným zájmem obyvatel. Změnu v suverenitě

panovníka můžeme sledovat například na způsobu uplatňování moci – od panovnické moci

se přechází k moci institucionální, na což upozorňuje svou knihou Dohlížet a trestat předsta-

vitel francouzského poststrukturalismu Michel Foucault, který analyzuje změnu v trestání,

uplatňující se na tělo zločince.2 Panovník trestá zločince díky narušení jeho suverenity a au-

tority, rozhoduje o výši a formě trestu. na přelomu 18. a 19. století vznikají první trestní

zákoníky, které nejsou přímo spojeny s osobou panovníka a vztahují se na každého jedince

1Gellner, Ernst: Národy a nacionalismus, Praha 1993.
2Foucault, M., Dohlížet a trestat, Kniha o zrodu vězení, Praha 2000.
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dané společnosti. Moc panovníka je vystřídána mocí, která není spojena s pevným mís-

tem, je nelokalizovatelná. Centrum panovnické moci je vystřídáno mocí, jež je rozptýlena

a prostupuje do všech oblastí. Moc je všudypřítomná ve všech společenských institucích.

To, že není spojena s určitým místem, značí také to, že již není v rukou konkrétního je-

dince, nýbrž stojí nad ním. Moc střídá jedince – jejím vykonavatelem může být kdokoliv.

Slavným příkladem je model tzv. panoptika.3 Benedict Anderson hovoří o tom, že panovník

stál ve středu společnosti, hranice státu tak byly propustné, dostředivé a nejasné, kdežto

u moderního státu se suverenita uplatňuje rovnoměrně na všechny.4

Podíváme-li se takto na prameny z dějin poštovnictví, přestávají být vydávány poš-

tovní patenty spojené s osobou panovníka a jsou nahrazeny oběžníky a nařízeními různých

institucí – vrchní správy pošt, poštovních gubernií, které se formují od poloviny 18. století

a přebírají jednotlivé kompetence. Cílem těchto jednotlivých správ byla snaha o zefektiv-

nění služeb a snaha zacílit se celou populaci. Institucionální moc vštěpuje každému jedinci

platné normy bez ohledu na jeho postavení.

Další změny lze vidět ve způsobu komunikace uvnitř společnosti. Užitečné pro náš

přístup je pojetí kultury Clifforda Geertze, který vidí kulturu jako text.5 Kultura předsta-

vuje to, co je všem jedincům dané společnosti společné. z tohoto hlediska je výzkum různých

způsobů komunikace klíčový k odhalení kulturních zákonitostí a norem dané společnosti.

Stejný přístup zaujímají strukturalisté, kteří aplikují na studium kultury sémiotický model,

považující kulturu za komunikační systém, který se může číst jako text. Sémiotika zároveň

upozornila na to, že naše komunikace neprobíhá pouze na verbální úrovni, nýbrž stejnou

důležitost představují nonverbální způsoby sdělení pomocí gest, zvuků a obrazů. Způsob

komunikace se samozřejmě liší podle postavení jedince ve společenském uspořádání. Každá

sociální skupina se vyznačuje vlastním specifickým diskursem. Zásadní zvrat ve způsobu

komunikace přichází s vynálezem knihtisku, který nastartoval „věk knihyÿ a poté i novi-

nové tvorby, které mají dalekosáhlé důsledky v společenském uspořádání. Knihtisk podle

Benedicta Andersona ve spojení s kapitalismem způsobuje zvýšený zájem o mateřský jazyk

na úkor latiny. po nasycení trhu latinsky psanými tiskovinami, což nastává ke konci 16. sto-

3Foucault, M., Dohlížet a trestat, Kniha o zrodu vězení, Praha 2000. Jde o model moderního vězení
podle plánů Benthama, který zobrazuje na svých plánech kruhovou budovu věznice, v jejímž středu je
centrální věž, z které lze v jeden moment sledovat veškeré dění v jednotlivých celách, které mají otevřenou
přední i zadní část. Těmito celami proudí světlo a vězeň může být neustále sledován, aniž by viděl svého
dozorce. Disciplinovaní nevědí, kdy jsou mocí sledováni a kdy ne, proto se pořád chovají, jako by sledováni
byli, což vede k neustálé sebedisciplíně.
4Anderson, Benedict: Pomyslná společentví in Hroch, M. (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus:

čítanka textů. Praha 2003, s. 239-269.
5Geertz, Clifford, Interpretace kultur, Praha 2000, zejména 1. a 2. kapitola.
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letí, se knihtiskaři soustředí na produkci v místních jazycích, což spolu s protestantismem

přispívá k rozšíření publika o nové skupiny čtenářů, jako byli ženy či obchodníci.6

Kde se psaný jazyk nejvíce uplatňuje? Zejména to je pro potřeby státu – v úřední

korespondenci či soudní oblasti. Vedle státu hraje velkou roli církev, využívající při boho-

službách veřejné čtení. Existovaly rovněž modlitební knížky. S vynálezem knihtisku vychází

tiskem zejména náboženské texty, v první řadě Bible. V Čechách prvními vydanými výtisky

byly Trojanská kronika od neznámého tiskaře roku 1468 a roku 1487 taktéž od neznámého

tiskaře vydaný Nový zákon.7 Reformace poté podle Čenka Zíbrta vyvolala soupeření na poli

vydaných letáků, časopisů, malých brožurek v ohromném množství.8 První tisky se stávají

zdrojem inspirace pro standardizaci jazyka a jeho kodifikaci. Lidé se začali zajímat o svůj

jazyk mnohem více než dříve. Důkazem nám mohou být tisky gramatik v národních jazy-

cích či překladových slovníků. Pro vznik komunikační společnosti měla spolu s knihtiskem

velký význam univerzální gramotnost předávaná státními vzdělávacími institucemi, která

měla nicméně za cíl vzdělávat jedince pro potřeby státu, zejména pro pochopení úředních

výnosů a vštěpování státních nařízení. Cílem státu jistě byla poslušnost a ne kritika daného

společenského uspořádání, k čemuž došlo v v revolučním roce 1848.

Jak ale byla důležitá kultura psaného jazyka? V porovnání s orální kulturou, tiskem to

nelze samozřejmě odhadnout. Pro historika je těžké porovnávat orální kulturu s psanou,

neboť má k dispozici již jen písemné prameny, i když mnozí historici pracují také s obrazy

a materiální kulturou, např. architektonickými styly aj.9 S kritickým přístupem k před-

stavě jedné dominantní komunikační technologie, která ve společnosti převládá, přišli Peter

Burke a Asa Brigss knihou The Social Space for Media, kde upozorňují na to, že jedna

technologie nestřídá druhou, ale že spolu koexistují a navzájem na sebe reagují. Dalo by

se říci, že Peter Burke a Asa Brigss stojí v opozici vůči Mc Luhanově koncepci Gutenber-

govy galaxie, který svou teorii komunikace postavil na myšlence, že pro každou společ-

nost je nejpodstatnější změna formy média než jeho samotný obsah; médium je důležitější

než poselství10. Stejně tak by měli výhrady k Habermasově představě manipulace médií

s veřejným prostorem. Peter Burke a Asa Brigss obrátili pozornost k otázce vztahu gra-

motnosti a mluveného jazyka. Podíváme-li se na moderní dějiny antropologie, existovala

dlouhou dobu představa, že moderní západní člověk se vyznačuje racionalitou a logickým

6Anderson, B.: Představy společenství, Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 2008, s. 56.
7Zíbrt, Čeněk: z dějin českého knihtiskařství. Mladá Boleslav 1939, s. 30.
8Tamtéž, s. 96.
9Například Peter Burke v knize Žebráci, šarlatáni, papežové, Historická antropologie raně novověké

Itálie, Eseje o vnímání a komunikaci, Praha 2007.
10McLuhan, Marshall: Člověk, média a elektronická kultura, Brno 2000.
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myšlením, kdežto „primitivníÿ národy se vyznačují naopak iracionalitou a vírou v magii.

Lévi-Strauss svou práci Myšlení přírodních národů tuto představu vyvrací a zdůrazňuje

stejný základ každého myšlení, který je všem lidem společný. Lidská mysl dochází ke stej-

nému poznání jinými různými způsoby. Moderní člověk k výsledkům dochází na základě

abstraktního myšlení, kdežto přírodní člověk na základě smyslového poznání, věcí, které

mají k dispozici.11 Dá se tedy hodnotit gramotnost jako vyšší vývojový stupeň společ-

nosti? Ve středověké Evropě měl jistě převahu a zásadní vliv hovorový jazyk nad psaným.

Dominantní bylo mluvené slovo zejména u nižších vrstev, které písemnou formu využí-

valy nejméně – při manželských smlouvách, testamentech či soupisech majetku. Orální

kultura koexistovala s kulturou gramotnosti a navzájem spolupracovaly, na což poukazuje

například Carlo Ginzburg v knize Sýr a červi.12 Jak spolu komunikovaly různé společenské

vrstvy? Každý jedinec má několik rolí – je například otcem, řemeslníkem, protestantem.

Jeho jazyk se nemůže omezovat na regionální a profesní varianty mluvy, mění se podle

kontextu. Jazyk kopíruje společenské vztahy, říká nám o věcech, které jsou pro danou spo-

lečnost důležité, kdo ke komu chová jakou úctu či solidaritu. Je prostředkem jak sociální

mobility, tak asimilace do určité skupiny.

1.1 Průmyslová společnost Ernsta Gellnera

Tato kapitola vychází zejména z knihy Národy a nacionalismus od sociálního antropo-

loga Ernsta Gellnera, který si položil otázku, proč se národnost stala politicky tak důležitou

během 19. a 20. století.13 Gellner přichází s teorií, o které je přesvědčen, že vysvětluje vznik

nacionalismu ve všech společnost, což kritizuje, jak uvidíme později, Benedict Anderson.

Gellner vývoj lidské společnosti rozděluje do tří etap na předagrární, agrární a průmys-

lovou podle typu dělby práce, která dává podle něj vzniknout každému státu. Podle Gell-

nera v agrární společnosti dochází k centralizaci moci a vzdělanosti. Společenská struktura

je taková, že vládnoucí menšina používá a kontroluje násilí, udržuje pořádek a podněcuje

nerovnost tříd. Jednotlivé skupiny jsou silně endogamní ve sňatcích, komunikaci atd. Ka-

ždá vrstva společnosti přenáší své tradice a znalosti uvnitř této skupiny. Vládnoucí vrstva

nemá zájem šířit gramotnost a zvyšovat kulturní stejnorodosti. V této době je gramot-

nost v rukou specializované duchovní třídy. Tak se podle Gellnera produkuje nerovnost.

11Jako příklad uvádí bricolage – tzv. kutilství. Více in Lévi-Strauss, Claude : Myšlení přírodních národů,
Praha1996.
12Carlo Ginzburg: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha 2000.
13Gellner, Ernst: Národy a nacionalismus, Praha 1993.
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Gramotnost uchovává kulturní hodnoty a patří pouze některým, což je znakem kulturní

rozrůzněnosti a vzniká tak propast mezi velkými a malými tradicemi. Komunikovat mezi

jednotlivými skupinami je nemožné, neboť většina obyvatelstva v agrární společnosti patří

k sebe-reprodukujícím se jednotkám, dostávající specializovaný výcvik.

Naproti tomu průmyslová společnost stojí na zcela jiných základech než předchozí

agrární společnost. Gellner ji považuje za společnost stálého růstu a pokroku. Naciona-

lismus má kořeny v tom druhu dělby práce, který je složitý a neustále se mění, což je

charakteristické právě pro tuto dobu. Gellner tak odmítá mýtus „spícího národuÿ, který

musí být „probuzenÿ.14 Proto si také vysloužil zařazení mezi tzv. modernisty, neboť národ

a nacionalismu považuje za produkt moderní průmyslové společnosti, nejde tedy podle něj

o od pradávna existující entity, jak národ chápali primordialisté, zdůrazňující biologický zá-

klad každého jedince k určitému národu. Dalším prvkem průmyslové společnosti je důraz

na gramotnost, jejímž znakem je existence vysoké kultury. Vysoká kultura představuje

obecné společenské podmínky směřující ke standardizaci a stejnorodosti, které pronikají

veškerým společenstvím. Gellner vysokou kulturu připodobňuje k akváriu, zdůrazňuje tak

potřebu něčeho společného pro všechny členy společnosti, což představuje gramotnost.

Vzniká nový výchovný systém, univerzální vysoká kultura založená na všeobecné gra-

motnosti, vysoké úrovni technického a obecného výcviku. Ten je prováděn státem a jeho

vzdělávacími institucemi, proto aby se prosadil jednotný systém vzdělání. Každý má právo

na vzdělání a univerzální gramotnost. Akvárium je společnou platformou, která je před-

pokladem možné spolupráce mezi lidmi a specifického způsobu dělby práce, typického pro

průmyslovou společnost. Společnost je podle Gellnera nově založena na nespecializova-

ném a standardizovaném základním vzdělávání v zájmu hladkého průběhu komunikace. S

touto kulturou má poté dělba práce společné to, že umožňuje nahraditelnost jedinců díky

stejnému univerzálnímu vzdělání a možnosti komunikace mezi všemi členy společenství,

což je pro průmyslovou dobu významné. Zmenšuje se odstup od specialistů – větší část

vzdělání představuje obecný nikoliv specializační výcvik, specializace přichází až na konci

výchovného procesu.

Jednotlivé etapy ve vývoji společnosti a jejich charakteristika se ukázaly být proble-

matické z několika důvodů. Problém nastává z hlediska nerovnoměrného vývoje v čase,

neboť jde o příliš rozlehlé období a datace je v různých případech nacionalismu odlišná.

Tento model se ukázal být nedostačujícím hlavně tam, kde průmyslová revoluce neproběhla,

kdežto nacionální hnutí ano, na což upozornil Benedict Anderson.15 Jednalo se zejména

14Gellner, Ernst: Národy a nacionalismus, Praha 1993.
15Anderson, B.: Představy společenství, Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 2008, s. 56.
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o nárůst nacionálních hnutí v koloniálních oblastech. Gellnerova představa národa působí

jako velký organismus, kde jednotlivé části pracují ve jménu celku. Gellner předkládá nám

teorii národa a nacionalismu jako neustále postupujícího vývoje a pokroku v racionalitě,

rozum postupně vítězí nad subjektivitou a iracionalitou. Tuto část považuji za nejslabší,

neboť nacionalismu považuje za racionální volbu a nezohledňuje, že druhou významnou

část tvoří právě emoce a vnitřní pocit sounáležitosti jedinců dané kultury. Pohled na ná-

rod je poměrně úzký, definice totiž neobsahuje pojmy jako např. jazyk, kulturní tradice,

konstrukce kolektivní paměti, náboženství. Nedefinuje rovněž blíže pojem kultury.

1.2 Pomyslné společenství Benedicta Andersona

Benedict Anderson v 80. letech v knize Imagend communities nastiňuje velice zajíma-

vou teorii nacionalismu, která má velký vliv do dnešní doby. Zařadil se tak mezi přední

teoretiky nacionalismu vedle Ernesta Gellnera či Erica Hobsbawna. Anderson přichází s

jednotnou univerzální definicí národa: „Jde o politické společenství vytvořené v předsta-

vách, které je ze své podstaty ohraničené a suverénní.ÿ16 Představivost vytváří národ jako

ohraničené společenství – národ se nevidí jako společnost, jehož hranice jsou hranicemi

lidstva. Představa suverénního společenství souvisí s osvícenstvím a revolucemi, které roz-

bíjely legitimitu Boha ustavené dynastické říše, a toto společenství začalo rozhodovat samo

za sebe. Co je na tomto společenství významné, je to, že ani u nejmenšího národa se jeho

příslušníci nikdy neuvidí a neuslyší. Budují si nicméně „v představáchÿ pocit sounáleži-

tosti. Národ podle Andersona tedy vzniká z představivosti, tzv. imaginace, která se rozvíjí

pomocí moderních komunikačních kanálů – počínaje knihtiskem a literaturou. Benedict

Anderson užívá termín long distance nationalism, tedy nacionalismu na dálku, neboť vidí

potenci těchto technologií spoluutvářet lidskou imaginaci (na rozdíl tedy od Marshalla

McLuhana zde není zcela deterministický pohled na jedince vnímajícího určitým způso-

bem právě jen díky využívané technologii).

Tištěný národní jazyk se tak stal jedním ze tří základních podmínek pro vznik národ-

ního vědomí. Dále k němu přispěl vynález knihtisku a vliv protestantského myšlení. Román

a noviny jako technické prostředky plně odpovídají možnostem představit si takové spo-

lečenství, jakým je národ, vytváří národní uvědomění. Anderson hovoří o „kapitalismu

technologie tiskuÿ a to v tom smyslu, že knihtiskaři byli především obchodníci, kteří s

informacemi zacházeli jako s jistou formou zboží a snažili se toto zboží prodávat co nej-

16Anderson, B.: Představy společenství, Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 2008, s. 23.
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většímu počtu zájemců a maximalizovat tak svůj zisk. Jazyk působil čím dál více jako

jazyk moci, odlišný od předešlých administrativních jazyků elit. Tištěný jazyk vytváří sta-

bilitu a stává se prostředkem pro uchopení nového společenství svou masovou produkcí

v národních jazycích. Jazyk je později znakem starobylosti národa, který jej legitimizuje.

Vedle jazyka je zásadní pro národ vědomí společné minulosti, buduje se kolektivní paměť.

V opozici ke Gellnerovu pojetí nacionalismu jako racionálního procesu, Anderson nalézá

odpověď v podobě kulturních kořenů nacionalismu. Zahrnuje roli emocí, které v jedinci

způsobují silný pocit příslušnosti a solidárnosti se svou skupinou. na otázku, proč jsou lidé

do války za svou vlast, zabíjejí a umírání pro ni, se nám tak dostává relevantní odpovědi

v době, kdy klesá vliv náboženství a církve.

Nacionalismus se tak ukazuje být mnohem blíže náboženství, zde také Anderson vidí

jeho kořeny. Nacionalismus nemá nic společného s politikou. Přichází rovněž s myšlen-

kou, že národ poprvé vzniká v Americe, nikoliv, jak tvrdí ostatní teoretici nacionalismu,

v Evropě. Hlavní příčina, proč dochází podle Andersona k prosazení ideje jednotného ame-

rického národa, spočívá v geografických podmínkách, které při tehdejší úrovni komunikač-

ních sítí umožňovaly dostatečně rychlou distribuci tisku napříč provinciemi. Naproti tomu

v Latinské Americe vzniká řada malých národních států z důvodu její obrovské rozlohy

a nepřístupnosti terénu. Proč moderní nacionalismy propukly dříve v „Novém světěÿ než

v Evropě zdůvodňuje rovněž na základě značné vzdálenosti amerických kolonií a metropole,

kde sídlí imperiální vláda, což usnadňovalo realizaci hlavního cíle nacionalistů – emancipace

státu a formujícího se státního národa. Anderson vyzdvihuje roli amerických poštmistrů,

kteří byli zároveň často knihtiskaři a vytvořili komunikační síť, která neměla podle něj ob-

doby. Toto tvrzení se mi stalo inspirací k prověření situace, jaká byla s nástupem knihtisku

v Čechách, zkoumat tedy roli poštmistrů při distribuci tiskovin.

1.3 Komunikační revoluce Wolfganga Behringera

Wolfgang Behringer v knize Im Zeichen des Merkur hovoří o komunikační revoluci, ke

které dochází ve spojitosti se zavedením poštovních služeb. Hlavní teze této práce je, že

veřejně přístupná komunikace je hlavním předpokladem vzniku kriticky smýšlející veřej-

nosti. Kořeny této veřejnosti spatřuje se zavedením pravidelného poštovního spojení v 16.

století, kdy vzniká říšská pošta, spravovaná rodinou Taxisů. V knize Thurn und Taxis,

Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen Behringer podává vyčerpávající dějiny

thurn-taxiské pošty od doby, kdy Thurn-Taxisové přebírají regál na poštovní služby v ze-
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mích spravovaných Habsburky a vytváří ohromné impérium, až do 19. století, kdy jejich

sláva upadá a zcela se uplatní stání monopol.17 Behringer se inspiruje sociálními dějinami

a do tématu se snaží zahrnout kontext doby. Zajímavou částí je kapitola o rodině Thurn

Taxisů či o největším rozmachu říšské pošty od roku 1597 do roku 1806. Kniha je rovněž

faktograficky cenná, neboť obsahuje grafy například měsíců s největším příjmem z porta,

výnosů z jednotlivých poštovních úřadů v říši či informace o příjmech Thurn-Taxisů.

Podle Behringera pošta v této době představuje zcela jednoznačně nový a modernizační

prvek. Pošta zásadně mění vnímání času a prostoru uživatelů poštovních služeb. Svými

službami spojuje vzdálená místa a šíří informace všeho druhu mezi lidmi. Neustále se snaží

zrychlovat přenos informací. Mění se rytmus celé společnosti.18 Pošta přestává jezdit jednou

týdně a do významných městských center začíná jezdit denně. V 18. století již poštovní

služby začíná využívat stále více lidí a stává se módní záležitostí zasílat velké množství

dopisů. „Die groen Literaten der Zeit, von Lessing über Goethe bis Schiller, hatten eines

gemeinsam: Man schrieb sich
’
posttäglich‘ nämlich so oft die Post verkehrte.ÿ19

Podle Behringera pošta stála také u zrodu novinářství a to díky rychlosti přepravy

a spolehlivosti. Skrze poštovní úřady tekly proudy informací, a pošta z toho náležitě pro-

fitovala. Zřízením pravidelného poštovního spojení se informace osvobodily od pozornosti

zaměřené na dopisy a lidé začali číst noviny. Noviny vystřídaly kult dopisů v období osví-

cenství.20 Mnoho poštovních úřadů dokonce samo noviny vydávalo, jak tomu bylo u jed-

něch z nejstarších německých novin „Frankfurter Wochentliche Ordinari Postzeitungÿ, jež

měly na titulní stránce jezdce s poštovní trubkou. Nicméně autor se zabývá novinovou

tvorbou velmi okrajově. Jedinou zmínku nalezneme právě o novinách Frankfurter Oberpo-

stamtszeitung, jež zastávaly zájmy Thurn-Taxisů. V těchto novinách Thurn-Taxisové často

obhajovali ceny za poštovní služby, či propagovali Frankfurt jako střed železniční sítě ce-

lého Německa. Behringer nahrazuje Gutenbergovu galaxii „Taxiskou galaxiíÿ a obrací tak

pozornost od knihtisku k poštmistrům.

17Behringer, Wolfgang: Thurn und Taxis, Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen, München
1990.
18Behringer, Wolfgang: Im Zeichen des Merkur, Reichpost und Kommunikationsrevolution in der Frühen

Neuzeit, Berlin 2003, s. 667.
19Behringer, Wolfgang: Thurn und Taxis, Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen, München

1990, s. 114.
20Tamtéž, s. 116.
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1.4 Literární společnost Jürgena Habermase

Jürgen Habermas ve své knize Strukturální přeměna veřejnosti předkládá teorii komu-

nikace ve společnosti a poukazuje na problémy, ke kterým v moderní době dochází díky

užívání médií.21 Přichází s myšlenkou, že v 18. století dochází ke strukturální přeměně

veřejnosti a začínají se budovat zárodky občanské společnosti. Habermas rozpracovává

ideální typ občanské společnosti, tzv. liberálního modelu, podle francouzského, německého

a britského vývoje v 18. a raném 19. století. V německých zemích jde o období rapidního

nárůstu produkce knih, novin, časopisů, vydavatelství, čtenářských spolků či lóží. Gramotní

utváří tzv. literární veřejnost, která je nepolitická a tvoří jádro této nové společnosti.

„Město není centrem života občanské společnosti pouze z ekonomického hlediska; je

protikladem dvora i z hlediska kulturněpolitického, zejména pokud jde o literární veřejnost,

která se institucionalizuje v kavárnách, salonech a stolních společnostech. Dědicové oné

humanisticko-intelektuální společnosti a jejich vzájemné rozhovory, z nichž se záhy vyvine

veřejná kritika, tvoří spojnici mezi tím, co tu zbylo z rozpadající se dvorské společnosti

a zárodečnou formou veřejnosti nové, občanské. . . ÿ.22

Na literární společnost se nabaluje společnost politická, která na základě kritiky lite-

rární společnosti formuluje své cíle vedoucí ke změně mocenského rozložení sil ve státě. V

občanské společnosti se vyvíjí napětí mezi státem a společností. Společnost se odděluje od

státu a je k němu ve vztahu opozice. Příkladem je Francie, která kulturní rozměr veřej-

nosti přetvořila ve veřejnost politickou svým bojem za práva občana či proti cenzuře tisku.

Ústředním prvkem je poté proklamace liberální teorie základních práv občana.

„Masová demokracie si může činit nárok na kontinuitu se zásadami liberálně právního státu

pouze tehdy, pokud bere vážně příkaz politicky činné veřejnosti.ÿ23

1.4.1 Vznik veřejného mínění a publika

Občanská společnost se shromažďuje a komunikuje ve veřejném prostoru. Ten je od této

doby nezbytnou podmínkou pro její fungování. Jaká je základní charakteristika veřejného

prostoru?

„Jádro občanské společnosti tvoří nestátní a neekonomické svazky na dobrovolném základě,

kolem nichž se mohou vytvářet anonymní veřejnosti.ÿ24

21Habermas, Jürgen: Strukturální přeměna veřejnosti. Praha 2000.
22Tamtéž, s. 90.
23Tamtéž, s. 32.
24Tamtéž, s. 47.
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Idea veřejného prostoru podle Habermase stojí na představě anonymity jedince, jeho

svobody projevu a vytvoření soukromé sféry jedince, do které nelze nijak z veřejné sféry

zasahovat. Občanská společnost je sféra soukromých osob shromážděných v publiku. Sféra

publika vzniká v širších vrstvách měšťanstva nejprve jako rozšíření a současně doplnění

intimní sféry nukleární rodiny. Publikum se stává nositelem veřejného mínění. Občané se

setkávají jako rovní. Proti principu tajemství je postavem princip publicity a diskuze uv-

nitř tříd se přenáší na celospolečenskou úroveň.25 Proč je důležitý veřejný prostor? Veřejný

prostor předpokládá místo, které je k dispozici všem jedincům, kteří jsou součástí urči-

tého společenství. Je místem, kde se pronáší „veřejné míněníÿ. Zásadním předpokladem

je svoboda projevu jedince – projevy ve veřejné sféře nemají vliv na soukromí jedince.

Veřejné mínění, tj. public opinion, si klade za cíl být pravdivé, postavené na rozumu, roz-

vaze a ponaučení od opozice. Veřejné mínění je výsledek diskuze rozvažujícího publika.

Pluralita zájmů vyvolává pochybnosti, zda může někdy být měřítkem veřejného mínění

obecný zájem, jinak řečeno zda konsenzus je dán rozumem či city. Habermas hovoří o tom,

že k většinovému rozhodnutí má dojít pouze tím, že obsah může platit jako racionálně

motivovaný, avšak zpochybnitelný – jde o výsledek diskuze o správném řešení problému,

která je pod tlakem rozhodnutí dočasně ukončena.26 Pomoci nám může rozlišení mezi ma-

sou a publikem, což má výsledný vliv na podobu veřejného mínění. Publikum je tvořeno

soukromými osobami, které účinně reagují na projevený názor a jsou aktivátory změn ve

společnosti díky projevené kritice. Masa je prezentována kolektivy, institucemi, které vy-

stupují jako propagátoři ve jménu veřejného mínění. Místo kritiky a snahy o změnu se

posiluje stabilita daného stavu. Od vzniku demokracie musí podle Habermase stát brát

v potaz veřejné mínění a jednat ve shodě s veřejným zájmem.

„Státoprávní a politická analýza masových demokracií musí trvat na fikci veřejného mínění.

Moderní stát předpokládá jako princip své vlastní pravdivosti suverenitu lidu a ta má být

veřejným míněním.ÿ27

Vzájemné rozhovory, tj. komunikace, je klíčem ke společenským změnám. Média se

chopí brzy této komunikace jakožto prostředník a začínají spoluutvářet protějšek neosobní

státní moci. Média urychlují vývoj k občanské společnosti. Zejména pokud jde o noviny

a časopisy, které podporují vzniklé společenství, založeného na měšťanské kultuře střední

vrstvy, která se ze salónů a kaváren začíná projevovat ve veřejném prostoru a funguje

jako nová forma kritiky dosavadního uspořádání. Média podpořila nárůst publika, neboť

25Habermas, Jürgen: Strukturální přeměna veřejnosti. Praha 2000, s. 119.
26Tamtéž, s. 41.
27Tamtéž, s. 332.
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začala simulovat veřejný prostor. Veřejná diskuze a mínění se přesouvají od mluveného

slova k písmu. Tisk začal zprostředkovávat a zesilovat rozvažování soukromých osob. Tento

prostředek komunikace má samozřejmě úspěch až v době, kdy dochází k celospolečenskému

důrazu na všeobecné vzdělání a gramotnost.

1.4.2 Problém Habermasovy ideje občanské společnosti – auto-

nomie a anonymita jedince

Co by se na Habermasově rozpracovaném modelu dalo kritizovat, je představa, že

veřejný prostor je výdobytkem 18. století. Jaké by mělo toto pojetí důsledky?

Idea, že se nově utváří soukromá sféra jedince, který má možnost svobodně vystoupit

na veřejném prostoru a projevit svůj názor, nelze opřít o přesvědčivý konkrétní příklad,

jako pravděpodobnější se zdá být představa, že veřejný prostor existuje od nepaměti, i když

v jiné podobě. Do zásahu médií se nicméně jedná se o prostor, který má přesné hranice, je

omezen kapacitou, publikum je přísně ohraničeno místem a časem.

Pokud bychom připustili, že do 18. století neexistuje žádný veřejný prostor každého

jedince, museli bychom vysvětlovat jeho jednání a myšlení jakožto odraz vnějších sil, které

na něj působí. Nezbyl by žádný prostor pro to, aby jedinec mohl sám něco změnit. Sociální

antropolog James Scott ve své knize dokázal, že i v těch nejsegregovanějších vrstvách

existuje aktivita jedince, prospěch, který způsobuje, že se podílí na této společnosti.28 Elita

potřebuje své publikum pro utvrzení své moci. Nicméně moc nezasahuje všude, není možné,

aby vládnoucí dekódovali vzdor podřízených vrstev, pokud se nejedná o otevřenou vzpouru.

Kritika se projevuje na neverbální úrovni pomocí gest a mimiky. Publikum reprezentativní

společnosti, jak o něm hovoří Habermas, není jen pasivní součástí, ale aktivně participuje

na daném stavu.

Dovolím si tedy Habermasům koncept veřejného prostoru korigovat. V nejobecnější

podobě veřejný prostor chápu jako místo střetávání různých společenských skupin. Toto

střetávání nicméně neprobíhalo pouze na verbální úrovni, ale i neverbální, tedy v kulturně

tolerované podobě, jak to ukazuje masakr koček od Roberta Darntona.29 Představa, že

veřejný prostor je dán komunikací napříč společností, není iluzivní, pouze je zpočátku spo-

jen vždy s konkrétním místem, v němž se jedinci nachází a střetávají. Výsledkem poté je,

že je možné jen tak velké společenství, kterému odpovídá konkrétní sdílený veřejný pro-

28Scott, J. C.: Dominantion and the Arts of Resitance, Hidden Transcripts. Yale University Press, 1990.
29Darnton Robert: The Great Cat Massacre, in: týž, The Great Cat Massacre and Other Episodes in

French Cultural History, New York, 1984, s. 74-104.
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stor a to až do doby, kdy se začíná uplatňovat psaná forma komunikace, která umožňuje

vytvářet mnohem větší společenské uskupení. Podle mého názoru existuje tedy nekonečné

množství veřejných prostorů, kde je veřejně prezentováno mínění jedinců napříč jednot-

livými sociálními vrstvami. To, co pomáhá manipulovat s tímto prostorem, jsou média,

která využívají svého vlivu. Nicméně se zdá lichá představa, že by v minulosti existoval

stav, kdy média pouze zprostředkovávala sdělení a nikoliv je vytvářela.

1.5 Pojetí národa podle Miroslava Hrocha

Miroslav Hroch zaznamenává posun u mnoha badatelů v posledních letech směrem

k pojetí národa jako „kulturního konstruktuÿ, neboli „erfundene Gemeinschaf tÿ.30 Je u

nich patrný obrat v kladení otázek od, „pročÿ k událostem došlo k otázkám, „jakÿ k nim

došlo. Místo hledání kauzalit se obrací k vnitřnímu životu aktérů. Schopnost představit si

národ jakožto konstrukt znamená, že nepředstavuje něco samozřejmého či pevně daného.

Klíčová je úloha emocí a citových vazeb, které vznikají každodenními zvyky, jednáním

a myšlením. Hroch poukazuje na zájem psychologů o toto téma, mezi nimiž existuje shoda

na tom, že v době krize, kdy se jedinec cítí ohrožený, roste silná potřeba identifikace s

druhými.31 Například Tzveda Todorov ukazuje na nebezpečí posilující identity setkáním

s druhým – nejenom posilování identity skupiny, nýbrž také zdůrazňování méněcennosti

druhých z důvodu představ, že to jsou „oniÿ, kteří ohrožují právě „našiÿ stabilitu. Lidé si

vytváří stereotypy o sobě a o druhých.32

Čím se podle Miroslava Hrocha posiluje vědomí a láska k národu? Jde především o

symboly, pomocí nichž lidé komunikují a posilují důvěru v národ. Tyto symboly jsou podle

Miroslava Hrocha různého druhu. Jde o veřejné aktivity – o průvody, pohřby či setkání. Dají

sem lze zařadit verbální projevy – hesla, deklarace či zpěvy. Nebo může jít o ikonografické

symboly – portréty, plakáty či obrazy a v neposlední řadě o krajinu a její vnímání.33 Pro

české země je typickou součástí národního boje důraz na národní jazyk a kulturu, což není

nutně případ všech nacionalismů. Miroslav Hroch hovoří o českém typu nacionalismu jako

o „východnímÿ typu právě díky zápasu vlastenců o kulturu a jazyk34. Příkladem je sběr

lidové slovesnosti, diskuze o gramatice a pravopisu, vznik slovníků, hledání jazykových

30Hroch, Miroslav: Národ jako kulturní konstrukt? In revue Lidé města, 3/2005-17, s. 9.
31Miroslav Hroch uvádí E. Lemberga či D. Katze a jeho „kompensatorische Identifikationÿ, in Hroch,

Miroslav: Národ jako kulturní konstrukt? In revue Lidé města, 3/2005-17, s. 9.
32Todorov, Tzvetan: Dobytí Ameriky. Problém druhého, Praha 1996.
33Hroch, Miroslav: Národ jako kulturní konstrukt? In: revue Lidé města, 3/2005-17, s. 11.
34Hroch, Miroslav: V národním zájmu, Praha 1999, s. 53.
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norem kodifikace jazyka či starost o národní literaturu.

Podle Miroslava Hrocha se vlastenci opírali o „printed languageÿ, což byl zdroj ja-

zykových norem a kodifikací jazyka. Za nejranější fázi intelektualizace jazyka považuje

žurnalistiku, jde o období vydávání novin a časopisů, které nejen agitují, ale zároveň ko-

munikují a rozvíjí jazyk. V této době se upravuje a napodobuje lidová poezie a literatura.

V poslední fázi intelektualizace jazyka probíhá na rovině překladů a parafrází děl, psaní

povídek, románů a nakonec divadelních her.35 Boj o jazyk je v této době tím klíčovým zna-

kem, do pozadí ustupuje až v poslední fázi národního hnutí, v níž převládají již politické

požadavky.

Jak z kulturního nacionalismu vzniká nacionalismus politický? Jazykový program českých

vlastenců podle Miroslava Hrocha i Ernsta Gellnera byl významný proto, že vzdělaná elita

se nemohla uplatnit jako vládnoucí třída v daném státním zřízení. Avšak osvojení si stát-

ního jazyka ještě nezaručovalo příslušníkům národnostních menšin vyhlídky na kariérní

postup do nejvyšších státních úřadů.

Cíle národního hnutí se neustále proměňovaly, proto Miroslav Hroch přichází s obecnou

typologií průběhu nacionalismu. Ve fázi a jde o období učeneckého zájmu, kdy se jazyk

a kultura stávají předmětem vědeckého zájmu. Toto období je obdobím patriotismu s pro-

jevované lásky k vlasti. Pro tuto diplomovou práci je nejvýznamnější Hrochova fáze B,

období od roku 1790 do roku 1840, které se kryje s obdobím vydávání jedněch z prvních

česky psaných novin a prvních poštovních nařízení ohledně jejich distribuce po českém

území. Jde o období národní agitace, kdy se skupina horlivých vlastenců snaží přesvědčit

zbylé příslušníky skupiny, že jsou součástí nového národa. Celý proces poté vrcholí fází C,

kdy se dá již hovořit o masové podpoře vlastenců ze všech regionů. Jazykový program se

v této fázi politizuje. Jak ale došlo k tomu, že se nacionalistické představy hrstky vlas-

tenců přenesly na celou společnost do jednotlivých regionů a dosáhly tak plné sociální

skladby? na tuto otázku se bude snažit najít odpověď poslední kapitola věnovaná analýze

Krameriových novin.

1.6 Shrnutí

Co je moderním teoretikům nacionalismu společné, a na čem se shodnou je, že vy-

nález knihtisku a masové produkce tiskovin rozmanitých druhů umožňuje představu ná-

rodní příslušnosti, zejména pokud jde o tisk v národních jazycích. Benedict Anderson viděl

35Hroch, Miroslav: V národním zájmu, Praha 1999, s. 53.
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v knihtisku a novinové tvorbě předpoklad pro vytvoření imagined community, neboli pomy-

slného společenství – moderního národa, kde se jednotlivci nikdy naživo neuvidí, ale mají

povědomí o tom, že na daném území existuje někdo jim podobný, kdo je rovněž členem

tohoto společenství.36 Je to emocionální stránka, vnitřní pocit jednotlivce, který se identi-

fikuje na dálku s určitou skupinou, kterou osobně nezná a nikdy nepozná. Takovýto způsob

identifikace je natolik na obecné rovině, že umožňuje vytvářet větší, nicméně ohraničené

společenství.

Jak nicméně Miroslav Hroch poznamenává, nejde pouze o tiskoviny, které produkují

pocit sounáležitosti, ale velkou roli hrají emoce, které posilují další činnosti, jako setkání

vlastenců a poutě k pomníkům významných představitelů národa, personifikace rodné země

(Germania, Čechie apod.), pohřby národních velikánů, konstrukce společné minulosti, vlas-

tenecké plesy apod. Ve fázi B, která se kryje s počátky česky psaných tiskovin a snahou

státní správy o získání dohledu nad distribucí novin, hraje ústřední roli jazyk v nejrůznější

podobě – sbírá se lidová slovesnost a propaguje se národní literatura, probíhají diskuze

o gramatice a pravopisu, vznikají překladové a výkladové slovníky, či se hledají jazykové

normy. Zdůrazňování významu tištěného jazyka ještě neznamená, že role mluveného jazyka

je nedůležitá. Jak upozornil Peter Burke, nové technologie koexistují s těmi starými a vlivu

orální kultury v době knihtisku je natolik podceňován, že si zaslouží více pozornosti.37 Také

Jürgen Habermas poukazuje na vliv salónů, lóží a kaváren, které byly místem setkávání

literární společnosti, jež diskutovala o aktuálních tématech.38 Habermasova literární spo-

lečnost odpovídá první fázi národního obrození u Miroslava Hrocha a vůbec českému typu

nacionalismu, založeném na kulturním, nikoliv geografickém, základě. Literární společnost

je zvláštní zejména tím, že začala aktivně využívat mediálních prostředků, které se uká-

zaly být silným stimulem pro ztotožnění se velkého množství lidí s jejími idejemi. Noviny

by mohly představovat střed mezi mluvenou a psanou formou jazyka, na jedné straně

zde nalezneme aktuální společenskou diskuzi, na druhé snahu redaktora působit zároveň

na vzdělávání veřejnosti v jazyku a osvojení si jazykových norem.

Wolfgang Behringer obrací pozornost od novin k jejich distribuci a dává do spojení ko-

munikační revoluci s poštovními službami. Naznačuje tak vznik nové moderní společnosti,

která má kořeny již v 16. století se zavedením pravidelného poštovního spojení.39 V další

kapitole se tedy budeme poštovnictvím blíže zabývat.

36Anderson, B.: Představy společenství, Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 2008.
37Peter Burke, Asa Briggs: a Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet, Polity 2002,

s. 18.
38Habermas, J.: Strukturální přeměna veřejnosti. Praha 2000, s. 90.
39Tamtéž, s. 90
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Kapitola 2

Rozvoj poštovnictví v Českých

zemích

Zavedení pravidelného poštovního spojení představuje revoluční změnu v přenosu a šíření

informací. Myšlenka státní pošty byla v rakouských zemích převzata již od konce 15. století

od rodiny Torriani, později Thurn-Taxisů, kteří instituci státní pošty zřídili dříve v bur-

gundských zemích a severu Itálie, odkud pocházeli.

Od druhé poloviny 15. století dochází k intenzivnímu budování poštovního spojení

v Evropě. Spoje se zpočátku zaváděly z důvodů diplomatických a vojenských potřeb pa-

novníka. Ten tímto způsobem udržoval kontakt z místa svého pobytu s hlavními městy

svých zemí. Poštovní služby začali využívat lidé díky rozvíjejícímu se západoevropskému

obchodu, manufakturní výrobě i zámořským objevům, proto se poštovní spojení zavádí

zejména ve městech jako Bruggy, Amsterodam, Benátky, kde informace představují ne-

zbytnou podmínku pro úspěšný obchod.

2.1 Poslové

Pošta od středověku nebyla jediným prostředkem pro dopravu zpráv a osob. Již dávno

před ní tuto činnost ve středověku obstarávali nejprve příležitostní poslové, kurýři a for-

mané. Je nutné vzít na zřetel, že jak císař, zeměpanské úřady, česká královská kancelář,

česká dvorská komora, pozemková vrchnost, tak kláštery a cechy vydržovali své vlastní

řádné posly. Byly to osoby, které zprostředkovávaly komunikaci pomocí zpráv na dálku

mezi jedinci a institucemi. Můžeme je rozdělit podle jejich statusu na řádné a příleži-

tostné, či podle způsobu jakým dopravovali zprávy na jízdní či pěší. Zvláštní jízdní poslové
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(laufende reitende Boten, Knechte) sloužili především pro rychlé jízdy. Zvláště významná

obchodní města jako Norimberk, Vratislav či Vídeň vydržovala vlastní jízdní posly opatřené

zvláštními odznaky. Mezi příležitostné posly patřili často tovaryši, studenti, poutníci a ob-

chodníci.

Poště předcházeli tzv. komorní poslové, vypravovaní na cesty dvorskou či českou komo-

rou pro panovníkovy potřeby. Postupně ale přestali zvládat nároky na ně kladené, neboť

spojení pěšími a jízdními posly bylo nejenom velmi zdlouhavé, ale také byli na cestách

vystaveni mnohým nástrahám počasí a zlodějům. Stát musel postupně začít řešit právě

zdržující vykonávání králových rozkazů, díky mnohým správním zmatkům, a proto bylo

zapotřebí vzniklou situaci začít řešit. Komorní poslové fungovali i po zavedení pošty dále

jakožto spěšní poslové . Základní rozdíl mezi poštou a posly spočíval v tom, že poslové se ne-

zdržovali na jednom místě, nevlastnili pozemky a nemovitosti a nespravovali organizované

přepřahací stanice.

Posel byl podle dobových vyobrazení vybaven nepromokavou brašnou, kde uschovával

písemnost a odznak svého pána či instituce, které složil přísahu.1 Ještě v první polovině 18.

století byla soukromá doprava živější, nežli užívání císařské pošty. Proti tomu se ale stát

začal účinně bránit tím, že pravomoci soukromých poslů stále omezoval, neboť dopravu

dopisů provozovali i na poštovních tratích, a poštmistři si často stěžovali na to, že kvůli

nim přichází o značný zisk.

Během 18. století panovník se snažil regulovat poselské služby poštovními patenty.

Bylo to zejména poselským řádem Marie Terezie z roku 1750, která se snažila konkurenci

soukromých poslů omezit. Díky četným stížnostem museli od tohoto roku být poslové

evidováni u nejbližšího poštovního úřadu a od vrchnosti museli být opatřeni zvláštním

poselským znakem. Vždy u nejbližší poštovní stanice museli předkládat ke kontrole všechny

dopisy a to i ty, které nebylo možné přepravovat císařskou poštou. Toto platilo rovněž pro

formany a vozky. Tento příklad poukazuje na snahu státu převzít kontrolu nad obsahy

soukromých dělení a poštmistry k tomu využívá jako cenzorů. na základě soupisu poslů byl

roku 1753 vydán císařský reskript o zrušení veřejných poslů, vybírajících dopisy blíže než

dvě až tři hodiny od poštovních stanic. To, co chtěla pošta kontrolovat u soukromých poslů,

bylo tzv.
”
pokoutné donášení psaní“. Podle předpisu z roku 1788 nebylo za podloudné psaní

považováno to, které bylo posláno panstvími či zemskými úředníky svým vrchnostem řádně

zapečetěné a posel měl vrchnostenský erb či otevřený pas, v němž bylo zapsáno jejich

poslání a co s sebou nesou, v jiném případě měli dostat pokutu.2 Nařízení vydané vrchní

1Hlavačka, Milan: Cestování v éře dostavníku. Praha 1996, s. 46.
2poznámky označené na sig. 534/24. 7, in: Roubík, František: Poštovní doprava v Čechách v letech 1527
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poštovní správou z 16. 11. 1782 říká:
”
Všímat si nejen soukromých poslů a dopisů, jež

nesou, ale i jiného poštovního podloudnictví.“3

Lépe organizovaná poštovní správa postupně funkci soukromých poslů přebírala, došlo

k omezení jejich pravomocí, ale zcela ji nenahradila.

2.2 Formané

Nájemnou dopravu, takřka výhradně nákladní, prováděli tzv. formané. Formané neboli

landkočí, Kutcher či Gotschi byli v 16. století organizováni v cechu a roku 1576 obdrželi

od městské rady Starého Města pražského
”
řád a pořádek“, a nikdo jiný tak v pražských

městech nemohl tuto kočovnou živnost provozovat. Tento řád zakazoval formanům vozit

neřádné osoby a jezdit s opilými cestujícími.4 Jezdit s neřádnými a opilými osobami za-

kazoval mimo jiné i poštovního patent Marie Terezie z roku 1748, kterým se měli řídit

poštmistři a postilióni.

Každý člen formanského cechu mohl vydržovat maximálně tři kočí vozy,5 kdežto na pro-

dej mohl chovat neomezený počet koní, což pro ně představovalo výnosný vedlejší příjem.

Doménou formanů byla doprava nákladů. Formanský vůz byl těžký, krytý plachtou a ta-

žený jedním až dvěma páry koní. V případě války na příkaz hejtmanů měli formané dovážet

potraviny a střelivo pro armádu. Neměli ale taková privilegia jako poštmistři, kteří byli od

této pomoci zproštěni.

Cechovní řád z roku 1598 se vztahuje již i na Nové Město pražské a císař v něm po-

tvrzuje cechovní artikule, které stanovují přesná práva a povinnosti pro formany. Tento

cechovní řád oproti předešlému snižoval počet kočích vozů na dva a výrazně omezoval kon-

kurenci venkovských formanů v Praze. Formané nově podle řádu nebyli povinni císařské

poště půjčovat koně, neboť je předtím často dostávali zpět zničené. Každý forman dostal

kontrolní kovovou značku se svým jménem a počtem koní. Při odjezdu z města si tuto

značku musel vyzvednout od cechovního staršího, kterému nahlásil, kam jede a kdy se

vrátí. Cechovní pořádek zůstal po dlouhou dobu základním řádem pro práva a povinnosti

pražských formanů.

-1850. PM, fond Historie poštovnictví, sign. HP I/11, př. č. 8/1953, rukopis. 1788.
3poznámky označené na sig. 93/16. 11. 1782, in Roubík, František: Poštovní doprava v Čechách v letech

1527 -1850. PM, fond Historie poštovnictví, sign. HP I/11, př. č. 8/1953, rukopis. 1788.
4Roubík, František:Od nosítek k trolejbusu. Přehled vývoje veřejné dopravy v Praze, 1956, s. 28.
5Jde o cestovní vůz, zkonstruovaný během poloviny 15. století v Uhrách a název nese podle vesnice Kocs.

Postupně se rozšířil dále do Evropy a byl pravděpodobně prvním vozem používaným poštou. V literatuře
se setkáme rovněž s označením kotčí vůz. z kočích vozů se v 17. století vyvinuly poštovní kalesky.
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Formané se často vyhýbali hlavním cestám kvůli mýtům, proto města často sama há-

jila svá privilegia a formanům dokonce konfiskovala koně a povozy či uplatňovala právo

nuceného skladu. Pražští povozníci se v polovině 18. století dělili na zemské formany (Land-

kutcher), cechovně organizované a jezdící s nákladními a těžkými kočími vozy z Prahy dále

na venkov, a na nájemné formany (Lehenkutcher), oprávněné k jízdám pouze uvnitř pra-

žských měst a do vzdálenosti několika mil6 od Prahy.

Od 18. století se začal uvolňovat cechovní svazek, což se projevovalo v konkurenčních

sporech mezi formany. Tyto spory mezi cechově organizovanými zemskými formany a ná-

jemnými formany se vyřešily poté, co byla povoznická živnost prohlášena za svobodnou

a zpřístupněna každému, kdo splnil platné podmínky a platil předepsané poplatky. k tomu

došlo roku 1788.

V pramenech úřední provenience se s formanským řemeslem setkáváme často také ve

spojitosti se střetem zájmů mezi nimi a poštmistry, kterým formané odebírali velké množ-

ství korespondence a cestujících.7 Spory tohoto rázu nicméně mohly dosahovat větším

rozměrů až v době, kdy poštmistři začínají s přepravou balíků a větších zásilek, čímž za-

sahují do formanské živnosti. Roku 1752 byl zřízen zvláštní úřad pro nájemné vozy a zde

se měl ohlásit každý, kdo si chtěl vůz pronajmout, a dostal zde poukázku. Povozníci měli

čekat před úřadem, dokud na ně nepřijde řada. Formané ale tento úřad přijali s velkou

neochotou a předpisy obcházeli. Stejně tomu bylo u soukromých poslů. Stát dále rozšiřo-

val své služby na úkor formanů a to například tím, že poskytoval možnost poštou posílat

zásilky o stále větší hmotnosti a rovněž zaváděl balíkové jízdy, které byly hojně využívány

až do zavedení železnic. Boj s poštmistry skončil teprve v polovině 19. století vytlačením

formanů i z dálkové dopravy, tedy v době, kdy nastupují nové dopravní prostředky a to

především fiakry, dostavníky, koněspřežka a železnice.

2.3 Pošta její personál

Poštmistři tvořili sebevědomou společenskou vrstvu, která se postupem času prosadila

na úkor jak soukromých poslů, tak formanů a vozků, jejichž funkci pozvolna přebírala.

Jejich sebevědomí roste především od poloviny 18. století, kdy jsou již pevnou součástí

městského obyvatelstva a zastávají zde i další významné funkce – často jako písaři, konšelé

či starostové. Ze strany státu se těší velkým pravomocem – měli v dvorském a pražském

6Jednalo se o poštovní míli, která měřila 7,586km.
7Hlavačka, Milan: Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 1990, s. 49.
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poštmistru často oporu, bylo-li narušeno vrchnostmi jejich privilegované postavení, neboť

nespadali pod jurisdikci měst. O těchto pravomocích se později zmiňuje například §. 5.

poštovní zákona z roku 1837, který zdůrazňuje, aby poštmistrům vrchnost, kraje i vojáci

vycházeli vstříc.

”
Wrchnosti, předstaweni obcý a wogenssti komandanti povinni gsau. . . kdyby o pomoc u

wykonáwáni služebniho swého zaměstnáni aneb práw, podlé předpisu požádáni byli, přispěti

gim nez průtahu a statně.“8

Otázkou zůstává, nakolik ale lze o nezávislosti poštmistrů na krajské správě hovořit,

neboť místodržitelství muselo často rozesílat krajům nařízení, v němž zdůrazňovalo, že

práva vrchnosti vůči správcům poštovních stanic vyplývají pouze z držení gruntu a pošt-

mistři nemají být zatěžováni ubytováváním vojska, strážemi a jinými dalšími břemeny.

Poštmistrům se nesměly provádět exekuce na koně a věci spojené s jejich profesí.

Různými nařízeními dvorské a české komory získávají poštmistři mnohé výhody na úkor

svých konkurentů, přitom se ukazuje, že stát má zpočátku minimální prostředky k jejich

kontrole, čemuž nepomáhá ani tím, že přistupuje v polovině 18. století k udělování dě-

dičných poštovních privilegií. Poštmistrovská profese byla velice žádanou a ten, kdo ji

vykonával, se těšil velké úctě. O to víc to platí pro dědičné poštmistry, kteří poštovní sta-

nici předávali dalším členům rodiny. V zájmu správců ji bylo spravovat co nejlépe, aby se

bohatství, které ze správy plynulo, dále předávalo z generace na generaci. Nešlo pouze o

hmotný majetek, ale i o prestiž dané rodiny. Své postavení si poštmistři upevnili zejména ve

vyšších měšťanských vrstvách zároveň jako purkmistři, konšelé, rychtáři, lékárníci, obchod-

níci, statkáři či majitelé hostinců. Podmínkou bylo mít řádnou pověst ve městě a vlastnit

v místě působení dům se stájemi. Ke konci 18. století byla více jak polovina poštovních

stanici v soukromém vlastnictví poštmistrů. V 18. století se ze správců poštovních stanic

stávala majetná vrstva obyvatelstva. Otázkou zůstává, pojila-li se jejich vážnost z důvodu

držení, či z důvodu dalších významných funkcí, které ve městě zastávali.

Titul poštmistra (Postmeister) byl od počátku vyhrazen pouze správcům pražského

hlavního poštovního úřadu, kdežto jim podřízení správcové venkovských poštovních stanic

se nazývali pošta, počta, pošt, opatrovník pošty, správce pošty, Postknecht, Postferwezer,

Postpot, Postvewalter, Postverweser, Postbote nebo Postbeförderer.9 Označení Postknecht

a Postbote se v první polovině 16. století sice užívalo pro správce poštovní stanice, později

8Poštovní zákon vydaný císařem Ferdinandem I., Vídeň 5. 11. 1837, PM podsbírka Patenty a oběžníky
30, př. č. 552/1928.
9Roubík, František: k vývoji poštovnictví v Čechách v 16. – 18. století., Sborník Archivu ministerstva

vnitra, sv. X, Praha 1937, s. 257.
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se ale užívá však jen pro poštovního čeledína, posla, vozku a postilióna.

Zájemce o poštovní službu musel splňovat jisté náležitosti. Hlavní podmínkou byla

praxe v poštovních službách –
”
člověk znalý chodu pošty“, což splňovali zejména rodinný

příslušníci, takže není překvapením, že se tato činnost často dědila. Stanici mohla dočasně

vést i vdova po poštmistru, musela ale zažádat vrchní poštovní správu o svolení a doporučit

správce pošty.

Například dvorské komoře se dochovala se žádost od pana Hartenthala, aby se do dospě-

losti jeho třech synů se o poštu v Českých Budějovicích staral dosavadní administrátor Fr.

X. Harth. Jako důvod uváděl to, že jeho žena Terezie, roz. Měšťáková ze Scharfenfeldu, jež

zemřela, vlastnila dědičné právo na tuto poštu po svém předchozím manželovi.10 Důležitou

součástí takovýchto žádostí byl opis testamentu či důkazu o úmrtí.

Podstatu pošty tvořila síť tzv. poštovních relé, neboli přepřahacích stanic, která přispěla

k rychlejšímu doručování zpráv. Posel mohl přesedlat na čerstvé koně, které zde byly k dis-

pozici. Je to právě systém poštovních spojů, který vytváří unikátní síť stanic, propojující

jednotlivá centra habsburské říše, jež do té doby byla propojena pouze příležitostně. Po-

litické situaci v českém území odpovídá i důraz na poštovní spojení spíše se zahraničím,

než ohled na vnitrozemské potřeby krajů a měst. Vydržování poštovních spojů bylo velmi

nákladné a nesnadné. Náklady se přibližně pohybovaly kolem 4000 zlatých ročně. Řádná

pošta se zpravidla vypravovala dvakrát týdně, byl-li spoj v provozu. Od poštovného byla

osvobozena císařská korespondence, korespondence říšské rady, tajné kanceláře a několika

žebravých řádů.

Poštmistři museli zaměstnávat písaře a další poštovní personál pro údržbu například

stájí a kočárů. na každou poštovní stanici museli být k dispozici dva koně s kočím vozem,

v případě Prahy to byli koně tři. Nešlo ale o konečný počet, neboť každá poštovní sta-

nice chovala pro soukromé účely koní více, například táborský poštmistr jich vlastnil 14,

plzeňský 15 a pražský poštmistr Prugger dokonce přes 20. z patentu Marie Terezie z 16.

12. 1748 se ale dozvídáme, že později měli poštmistři vydržovat koní šest a k tomu dvě

kalesky, což byly vozíky pro listovní přepravu, které nahradily kočí vozy. Někdy docházelo

k přemisťování poštovních stanic a to díky nutnosti zakoupit potřebný pozemek a budovu

a zajistit dostatek krmení pro koně. Někteří zámožní poštmistři, jako například poštmistr

táborský, měli na starosti další dvě až tři stanice v okolí, jež svými postilióny spravovali.

Poštmistři měli přednost při přepřahání, výměně koní i při průjezdech městskými branami

či mýtnými a celními stanovišti. O této přednosti poštmistrů na silnicích máme rovněž

10Poznámky označené na sig. 734/ 11. 10. 1837, in Roubík, František: Poštovní doprava v Čechách
v letech 1527 -1850. PM, fond Historie poštovnictví, sign. HP I/11, př. č. 8/1953, rukopis. 1788.
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pozdější zprávy z §. 34. poštovního zákona.

”
Wssem wozům posstau wezeným ať se každá fůra na sylnicy, pokudž se to bez zřegmého

nebezpečenstwi státi může, na znameni posstowskau trubkau dané, wyhne.“11

Správci pošt nebyli povinni robotovat, byli osvobozeni od vojenských povinností a to

zejména od povinnosti přípřeže a ubytování vojska, to například neplatilo pro formany.

Dochovala se nám nicméně stížnost guberniu od poštmistra ve Vodňanech z roku 1808, že

oproti patentu si od něj žádalo vojsko ubytování, čemuž ale zabránil krajský úřad, který

se za poštmistra postavil.12

Pražskými poštmistry byli většinou příslušníci německy mluvícího obyvatelstva, což

podle Roubíka způsobovalo mnoho problémů hlavně díky jazykové bariéře.13 František

Roubík dále říká: “Pošta představovala v českých městech ryze germanizační prvek, který

byl posílen vzájemnými sňatky mezi příslušníky jednotlivých rodin.“14 Podle mého názoru

jde o velmi zjednodušující vysvětlení, které nejspíš autor vztáhl ze své vlastní zkušenosti.

Německé obyvatelstvo bylo součástí Čech již dlouhou dobu. Výše uvedený příklad, kdy

krajský úřad přispěchal na pomoc poštmistrovi, aby byla dodržována jeho práva ohledně

ubytování vojska, také neodpovídá Roubíkovým předpokladům. Nakolik ale německy mlu-

vící poštmistři na své okolí působili, můžeme vyčíst z dochované historky v Dragounových

výpiscích z pozůstalosti. Jednalo se o to, že Jan Antonín Sebenář podal v německém jazyce

stížnost na Matěje Růžičku, ale ta mu byla vrácena s odůvodněním, že Matěj Růžička je

Čech a Sebenář ji tedy má podat v českém jazyce.15 Zmiňovaný příběh by nechuť k ně-

mecky mluvícím poštmistrům zcela nepotvrzoval, mohlo se jednat také o způsob obrany

proti takovéto stížnosti a snahu pozdržet či zmařit její další projednávání.

Lepší vztah s poštou mohl být bezesporu tam, kde správu nad poštou převzali místní

obyvatelé, jako byli zpravidla městští radní, primátoři či císařští rychtáři, kteří tvořili

pevnou součást města, což samozřejmě mohli být německy mluvící poštmistři také. Nechuť

k poštmistrům lze nicméně spatřovat v tom, že města, hlavně ta opevněná, poštovním

poslům nechtěla v noci otvírat městské brány. Proto byly poštovní stanice nejprve zřizovány

nejspíš mimo města vně hradeb. Důkazem nám může být mědirytina od Václava Hollara

11Poštovní zákon vydaný císařem Ferdinandem I., Vídeň 5. 11. 1837, PM podsbírka Patenty a oběžníky,
30 př. č. 552/1928.
12poznámky označené na sig. 238/ 24. 4. 1808, in Roubík, František: Poštovní doprava v Čechách v letech

1527 -1850. PM, fond Historie poštovnictví, sign. HP I/11, př. č. 8/1953, rukopis. 1788.
13Roubík, František: Od nosítek k trolejbusu. Přehled vývoje veřejné dopravy v Praze, 1956, s. 20.
14Roubík, František: k vývoji poštovnictví v Čechách v 16. – 18. století., Sborník Archivu ministerstva

vnitra, sv. X, Praha 1937, s. 257.
15Dragoun, Václav: Pozůstalost Václava Dragouna, Výpisky k dějinám poštovní správy v Čechách,

na Moravě a ve Slezsku, složka Tábor.
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z roku 1630, kde je na obrázku zobrazena pošta za hradbami města Tábor.16

2.3.1 Zakládání prvních poštovních spojů

První poštovní spojení bylo založeno roku 1526 na zemské silnici mezi Vídní a Prahou.

Poštovní spojení na českém území vedlo starými zemskými stezkami, na které navazuje.

Systém státních pošt se buduje na síti poštovních a přepřahacích stanic. František Roubík17

ve svém nevydaném rukopisu popisuje stav poštovních stanic v českých zemích a uvádí,

že byly rozloženy 2-3 poštovní míle (1 míle = 7,42 km) od sebe a cesta jezdcům trvala

od jedné stanice ke druhé přibližně 2,5 hodiny. Zřizovatelem poštovních tratí byl Antonio

Taxis, který vykonával službu v závislosti na české komoře, která spoj proplácela. Až do

roku 1571 Taxisové do poštovního úřadu dosazovali výhradně své příbuzné. Taxisové vedli

dlouhou dobu spory s rodinou Paarů. Ty byly vyřešeny roku 1623, kdy se poštovní správy

v českých a rakouských zemích ujímá Jan Kryštof, svobodný pán Paar, který roku 1628

získává úřad nejvyššího dvorského poštmistra dědičně. Pozice Paarů se posiluje tím, že

mají právo rozhodovat o personálním obsazování hlavních poštovních úřadů i poštovních

stanic.

V souvislosti se vznikem poštovního spojení se hovoří o mimořádných a řádných poštov-

ních spojích. Mimořádné spoje byly zaváděny z konkrétní dané situace a po vymizení příčin

se opět rušily (zpočátku např. linecká silnice). Řádné poštovní spojení spojovalo významná

centra a zajišťovalo pravidelnou dopravu zpráv. Zprvu to byl pouze vídeňský spoj a až ke

konci 17. století se ustalují další pravidelné spoje (např. linecký, říšský a slezský spoj).

Vídeň jakožto císařská metropole se snaží o spojení s městy, jako je Norimberk, Řezno,

Drážďany, Vídeň, Linec a Vratislav a tratě nesou názvy těchto cílových míst. k určení poš-

tovních tratí nám nejlépe slouží itineráře, které jsou suchým výčtem poštovních stanic, u

nichž bývá vyznačeno, zda jde o město, trhové místo apod. Rovněž zde jsou udány vzdále-

nosti mezi jednotlivými místy. Jedinou nevýhodou je, že podle itinerářů nelze určit vznik

a délku trvání poštovního spoje a poštovních stanic.

16Viz obrazová příloha.
17Roubík, František: Poštovní doprava v Čechách v letech 1527 až 1850. Nedatovaný rukopis, Sbírka

Poštovního muzea. Roubík, František: Poštovní doprava v Čechách v letech 1527 -1850. PM, fond Historie
poštovnictví, sign. HP I/11, př. č. 8/1953, rukopis, s. 12.
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Vídeňská silnice

Ferdinand I. během volby českým králem 15. 10. 1526 rozhodl o zřízení poštovního

spojení z Prahy do Vídně, ke kterému dochází o rok později. Ke konci roku 1527 již žádal

dvorský poštmistr Antonio de Taxis českou komoru, aby k rukám jeho bratrance, pražského

poštmistra Ambrože vyplatila plat pro poštovní posly na trati Praha – Vídeň.18 Zdá se,

že tzv. vídeňská silnice od počátku vedla přes stanice Kostelec u Křížku, Nespeky, Votice,

Miličín, Tábor, Tučapy a Člunek.19 První dvě stanice byly brzy nahrazeny jednou a to

v Jesenici a stanice v Tučapech byla nahrazena taktéž a to poté, co nabyla na důležitosti

stanice v Košicích. Toto poštovní spojení ještě nebylo myšleno jako trvalé a bylo mnohokrát

během 16. století rušeno a znovu obnovováno (např. roku 1535 nebo 1538) a to tehdy, když

se ukázalo, že vydržování komorních poslů je neméně nákladné. Roku 1544 se král rozhodl

opět spojení obnovit a vypadá to, že od této doby již fungovalo nepřetržitě. Roku 1633 byl

Člunek nahrazen Kunžakem a roku 1692 na základě stížností o stavu silnic a vzdálenosti

poštovních stanic, se nejvyšší poštmistr Karel Kryštof Paar obrátil na císaře s žádostí o

přeložení poštovní stanic z Miličína do Votic a zřízení nové stanice v Sudoměřicích. Od

té doby se ustálily stanice v Jesenici, Nespekách, Bystřici, Votici, Sudoměřicích, Táboře,

Košicích, Samosolech, Jindřichově Hradci, Kunžaku, Slavonicích, Vratětíně, Langau, Pul-

kau, Neudorfu, Hollabrunu, Stockkerau, Enzerdorfu. Dohromady šlo tedy o 19 poštovních

stanic. Každá z těchto stanic měla vydržovat dva koně (v Praze byli tři), na které měli

poštmistři dostávat plat po 8 zlatých za jednoho. Zato ale museli zdarma dopravovat ko-

respondenci zeměpanských úřadů. Roční náklad na provoz této trati činil 2400 zlatých

placených dvorskou komorou.20 Je zajímavé, že Praha neměla ještě roku 1732 přímé spo-

jení s Brnem, a pošta šla dlouhou oklikou přes Vídeň, což trvalo až pět dní. Až poté císař

schválil zavést spojení z Vratěnína přes Znojmo a Pohořelice do Brna.

Linecká silnice

První zprávy o spojení Prahy s Lincem máme roku 1562. Další zprávy máme až z roku

1606, kdy se hovoří o špatném stavu stanic ve Veselí nad Lužnicí, Českých Budějovicích

a Kaplici. Tyto stanice se udržely i později, třebaže poštmistři ne vždy na těchto místech

dostávali plat od české komory. Ten dostávali pouze v době pobytu císaře v Linci. Toto

18Roubík, František: k vývoji poštovnictví v Čechách v 16. – 18. století. Sborník Archivu ministerstva
vnitra, sv. X, Praha 1937, s. 173.
19Tamtéž, s. 177.
20Tamtéž, s. 181.
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spojení vedlo stejně jako vídeňská trasa z Prahy přes Jesenici -Nespeky – Bystřici – Mi-

ličín – Tábor kde se spoj rozděloval a pak pokračoval přes Soběslav – Veselí nad Lužnicí –

České Budějovice – Kaplici – Freistadt a dále do Lince.21 Šlo sice o druhořadé spojení, ale

v letech 1528 – 1535 byl spoj velmi důležitý, neboť v té době císař nařídil zrušit spojení

z Innsbrucku do Vídně a založit nové spojení z Innsbrucku přes Augspurk do Prahy. Stejně

jako na ostatních tratích i zde si třicetiletá válka vyžádala několikrát změny v poštov-

ním spojení. Toto poštovní spojení bylo neustále až do poloviny 17. století rušeno a opět

obnovováno.

Říšská silnice

Nejdůležitějším poštovním spojem kromě vídeňského spoje, byl spoj na německé území

přes Plzeň a dále do Řezna a na Augspurg, které byly častým sídlem císařského dvora.

Tento spoj přecházel na říšské území čtyřmi průsmyky, ale v literatuře se uvádí jako Praha

– Plzeň – Kleneč. Podle Roubíka se ke zřízení trati vztahuje císařský mandát z 19. 12.

1533, kde král oznamuje, že zřídil v příležitostných místech svou poštu a vyzývá všechny,

aby královskou poštu podporovali a byli služebníky při najímání koní.22 Ze zachovaných

spisů není jasno, zdali se tato trať udržela nepřetržitě celé 16. století. Nejspíše to asi bylo

díky živému dopravnímu ruchu na této frekventované silnici. První zmínky o poštovních

stanicích jsou z Rokycan (1546), Plzně (1547) a Stodu (1548). Zahraniční itineráře tuto trať

prakticky potvrzují, dokazují rovněž existenci poštovní stanice v Berouně již do 14. století,

poté stanice u Žebráku a v Chrustenicích. Tyto itineráře rovněž uvádějí dvě alternativy

tohoto spojení. První vedla přes Prahu – Beroun – Žebrák – Mýto – Rokycany – Plzeň

– Stod – Staňkov – Domažlice a druhá přes Prahu – Chrustenice – Zdice – Cerhovice –

Rokycany – Plzeň – Stod – Horšovský Týn – Klenčí. V období třicetileté války pražský

poštmistr Prugger díky špatnému stavu poštovního spojení vysílá s poštou do Norimberku,

Würzburku a Augspurgu jednou týdně pěší posly.

Saská silnice

Tento spoj je nejchudší na archivní prameny, dokladem existence poštovních stanic jsou

zahraniční itineráře Gailův (1563) a Rowlandsův (1576). Poštovní stanice jsou součástí

21Polišenský, Miroslav: Poštovní spoje a poštovní stanice v českých zemích v letech 1526 – 1620. Sborník
Poštovního muzea 1982. Praha 1982, s. 117.
22Roubík, František: k vývoji poštovnictví v Čechách v 16. – 18. století., Sborník Archivu ministerstva

vnitra, sv. X, Praha 1937, s. 193.

38



KAPITOLA 2. ROZVOJ POŠTOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

poštovních spojů Praha – Drážďany a Praha – Wittenberg – Halle.23 Zajímavé je, že

Wintzenbergerův itinerář z roku 1577 uvádí jako spoj s Drážďany ještě cestu po Labi

a to z Vrchlabí do Děčína, přičemž pokračuje do Drážďan, Magdeburku a do Hamburku.24

Saský kurz vedl po staré teplické silnici a měl šest poštovních stanic, vzdálených od sebe

po dvou mílích. Byly to stanice v Tursku – Velvarech – Budyni nad Ohří – Lovosice –

Ústí nad Labem a v důležité hraniční a celní stanici v Petrovicích. Roku 1645 byl sice spoj

zrušen, ale čtyři stanice zůstaly i nadále v provozu. na to o rok později reagoval poštmistr

Lang, který poukazoval na to, že spojení bylo přerušeno zrovna v době, kdy poštmistři

přišli díky válce o všechen majetek. V té době dopravu zpráv zajišťoval pouze jediný posel.

Teprve po stížnostech saských kurfiřtů i vyslanců v Řezně roku 1663, císař nařídil spojení

obnovit.

Slezská silnice

Tento spoj patří rovněž k našim nejstarším a i on byl během 16. století neustále zaváděn

a přerušován, což pokračovalo dále v 17. století. Tato trať zajišťovala spojení mezi Prahou

a metropolí Slezska, tedy Vratislaví. Pro Čechy bylo důležité díky pokračujícímu spojení

s Polskem. Poštovní stanice v 60. letech 16. století se uvádějí tyto: Praha – Nehvizdy

– Nymburk – Nový Bydžov – Hradec Králové – Náchod – Broumov a dále do Slezska

(Vratislav) a Polska (Krakov).25

Tím, že Kladsko bylo až do 40. let 18. století součástí zemí Koruny české, poštovní

spoj na toto území vedl v Čechách po stejné trati jako slezský spoj do Vratislavi. Řádnou

poštovní tratí se stává až roku 1675 a od té doby zůstal nepřetržitě v činnosti. Zřízením této

řádné trati z Prahy do Kladska, Slezska, Polska a Ruska byl vývoj poštovní sítě dovršen.

Do poloviny 18. století se na něm pak již nic nezměnilo.

Až do poloviny 18. století na našem území existovaly pouze čtyři řádné poštovní spoje,

vzniklé, jak bylo řečeno, pro pravidelnou dopravu císařské korespondence a úřadů. Česká

komora, které náležel dohled nad poštovní správou v zemi, nejevila zájem o rozšiřování

poštovní sítě, neboť se bránila z obavy dalšímu finančnímu zatížení. Až po roce 1749

s počátky průmyslového rozvoje v zemi se začala projevovat více potřeba kvalitnějšího

propojení mezi jednotlivými městy díky rozvoji obchodu a v této době se ukazuje, jaké

nové možnosti tato forma komunikace sebou přináší. Bylo zapotřebí reformovat celý státní

23Polišenský, Miroslav: Poštovní spoje a poštovní stanice v českých zemích v letech 1526-1620. Sborník
Poštovního muzea 1982. Praha 1982, s. 120.
24Tamtéž, s. 120.
25Tamtéž, s. 122.
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aparát, nejprve se ale stát musel vyrovnat s dosavadními držiteli poštovního privilegia, aby

mohl začít činnost poštovní správy přizpůsobovat více svým potřebám.

2.3.2 Budování silniční sítě

Státní hranice v minulosti nebyla jednotná – politická hranice se často křížila s hranicí

etnickou a kulturní. Jak již ukázala Andrea Komlosyová v článku Jedna hranice – mnoho

hranic26, státní hranice nebyla rozhodně tou nejvýznamnější. Tou nejvýznamnější byly

hranice jednotlivých panství a far. Neboť státní hranice se často měnila podle sňatkové

politiky panovníků a jimi vedených válek. Svoboda pohybu byla dána poddanským vztahem

a k opuštění území bylo zapotřebí svolení vrchnosti. Omezování pohybu osob mělo negativní

vliv na rozvoj hospodářství, proto udržet kontrolu nad cestováním poddaných s rozvojem

obchodu a průmyslu se ukázalo být nadále nemožné. S hranicemi je úzce spojené vybírání

cla. po zrušení cla mezi českými a rakouskými zeměmi roku 1755 se ulehčil převoz zboží.

V této době se zřizuje vybírání mýt na zemských silnicích, jež podle Komlosyové prodělalo

zásadní změnu z práva na užívání, k poskytování dalších služeb spojených se stavbou silnic

a jejich údržby, či údržby mostů.27

Úspěch pošt závisel na neustálém zdokonalování, zrychlování a rozšiřování jejich služeb.

Rychlost doručování poštovních zpráv závisela hlavně na ročním období, povětrnosti, stavu

silnic a poštovních koní. k narušování chodu pošty přispívalo špatné počasí a různé přírodní

živly jako povodně, vichřice atd. Nebezpečí rovněž číhalo i díky technickému stavu silnic

a technologii stavby kočárů.

Práce poštmistrů byla zpočátku spojena i s jistým nebezpečím proto, že se často vy-

dávali na cesty a že zejména za válek byly poštovní stanice terčem rabování a loupení.

Roku 1614 byla například vyloupena Švédy pošta v Klenčí a místnímu poštmistrovi bylo

ukradeno šest poštovských koní, peníze, šatstvo a všechen majetek.28

Období druhé poloviny 18. století se díky neustálým stížnostem na stav silniční sítě

neslo ve znamení nové výstavby silnic a s tím související výstavby nových spojů, což velmi

napomohlo ke kvalitě cestování a její bezpečnosti. Již roku 1750 vzniká kratší trať z Vídně

přes Stockerau – Hollabrun – Znojmo – Moravské Budějovice – Želetavu – Stonařov do

Jihlavy a v Čechách přes Německý Brod – Habry – Čáslav – Kolín – Plaňany – Úvaly do

26Komlosyová, Andrea: Jedna země – mnoho hranic, cesty boží mezi rakouskými a českými zeměmi
(1740-1918), in: Andrea Komlosyová, Václav Bůžek, František Svátek (ed.), Kultury na hranici. Jižní
Čechy-Jižní Morava-Waldviertel-Weinviertel. Wien 1995.
27Tamtéž, s. 57.
28Hlavačka, Milan: Cestování v éře dostavníku, Praha 1996, s. 55.

40



KAPITOLA 2. ROZVOJ POŠTOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Prahy. Staré spojení přes Jindřichův Hradec, Košice a Tábor mělo být zrušeno a poštmistři

přeloženi do nových poštovních stanic (nespecký do Plaňan, bystřický do Kolína a táborský

do Německého Brodu). Pražská reprezentace spolu s Eggerdesem ale doporučila ponechat

i nadále tento starý spoj z Prahy přes České Budějovice do Lince, neboť by se tak velká část

bechyňského a prácheňského kraje ocitla bez poštovního spojení.29 Roku 1750 byl schválen

návrh na obstarávání dopravy přes Tábor poštmistry ustanovenými na trati přes Jihlavu

a byla jim slíbena za to dědičnost, pokud o ni požádají.

Spojení z Prahy do Lince platné od 1. 10. 1750 bylo provozováno dvakrát týdně a to

z Prahy ve středu a pátek a Lince v neděli a úterý.30 Teprve, když byla vyřešena otázka

starého poštovního spojení do Lince, mohlo se přikročit ke zřízení chystaného denního spo-

jení z Prahy do Vídně novou poštovní silnicí přes Jihlavu a to novým poštovním vozem

journalie31. Pražský poštmistr Eggerdes si od tohoto spoje sliboval výhody pro obchod

a politiku a lepší provázanost se Sedmihradskem, Itálií, Uhrami a dalšími zeměmi. Pro no-

vou journalie navrhl Eggerdes podrobný jízdní řád. Jízda poštovním vozem byla na zkoušku

na rok zavedena na trati Praha – Brno a poté opět zavedena roku 1787. V první polovině

19. století dochází ke vzniku podružnějších poštovních tratí za účelem spojení starší dálkové

spoje a zapojení do poštovní sítě i větší města uvnitř země.

V patentech se neustále objevuje zákaz jízdy cizích povozů na vedlejších silnicích a v pa-

tentu roku 1737 se dokonce stanovují tzv. povinné silnice (Zwangstrassen). Třetina z vý-

nosů měla být určena na opravu silnic a byly stanoveny ukazatele směru, výstrahy a šraňky.

k urychlení dopravy bylo nejprve zapotřebí kvalitních silničních spojů. Inspirace k výstavbě

nových moderních silnic pochází z Francie, kde se poprvé začaly stavět umělé štěrkové sil-

nice s náspem a odvodňovacími příkopy, kterým se říkalo chaussée. Jejich hlavní výhoda

spočívala v tom, že byly sjízdné v každém ročním období a za každého počasí. První umělé

silnice v Rakousku byly budovány od 30. let 18. století ale šlo o velmi zdlouhavý proces.

Za vlády Marie Terezie se budování umělých komunikací soustředilo především na alpské

přechody a na spojnici Vídeň – Terst a Praha- Vídeň. Zatímco roku 1792 bylo v Čechách

54 mil nových silnic, na konci výstavby roku 1848 v Čechách i celém Rakousku 505 mil.32

České království tak patřilo mezi země s nejhustší silniční sítí v habsburské monarchii.

29Roubík, František: Silnice v Čechách a jejich vývoj. Praha, Společnost přátel starožitností 1938.
30Roubík, František: k vývoji poštovnictví v Čechách v 16. – 18. století., Sborník Archivu ministerstva

vnitra, sv. X, Praha 1937, s. 44.
31Šlo o poštovní vozy listovní služby zaváděných na nových tratích od roku 1750.
32Hlavačka, Milan: Cestování v éře dostavníku, Praha 1996.
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2.3.3 Cestování poštou

Do poloviny 18. století to byla především listovní doprava, která určovala vývoj poš-

tovních tratí – přeprava zůstávala jen soukromou věcí poštmistrů mimo jejich vlastní po-

vinnosti. Poštmistři mohli přepravu osob se svolením panovníka provozovat od konce 17.

století a tato činnost jim skýtala další zdroj příjmů.

Z pramenů se dozvídáme, že listovní přeprava byla odnepaměti zpožďována díky sou-

kromé dopravě osob. Ještě ale v poštovním řádu z roku 1772 se nachází ustanovení, že řádné

i mimořádné pošty nesmějí dopravovat cestující pod pokutou 50 zlatých, půlku měl dostat

udavač a půlku chudinký úřad.33 Až od roku 1789 bylo dovoleno dopravovat cestující jen s

přípřeží, ale mohl to dovolit pouze osobám
”
známým a spolehlivým“ vrchní poštovní úřad

v Praze. na jízdu v kočáře bylo pohlíženo zpočátku jako na výraz určitého společenského

postavení a majetku, cestování v kočáře bylo proto spojeno s určitou společenskou vrstvou.

V polovině 18. století cestování prodělává bouřlivý rozvoj. Zejména se zahraničním

obchodem sílí tlak na jednotný čas a jeho striktní dodržování například v jízdních řádech

díky stále větší cirkulaci osob a informací. Kde tyto fenomény vidět? Například Ernst Gell-

ner tuto dobu vidí jako věk neustálé mobility, neboť jde o jeden z hlavních rysů moderní

průmyslové společnosti, která podléhá neustálým změnám, na které je potřeba pružně

reagovat. Mobilita je tak hybnou silou ve vývoji společnosti.34 Velice vzrostla poptávka

po cestování díky služebním cestám obchodníků a úředníků, kteří tvořili většinu z cestují-

cích státní poštou. V této době cestují ve stále větší míře také soukromé osoby. na cesty se

nově odhodlávají rovněž lidé ze zdravotních důvodů k moři, do hor či lázní. Tzv. cestovní

turistika nabývá masového charakteru poté v 19. století. Pošta této situace využila právě

zavedením i služby povozné pro osoby a jejich zavazadla, kdy zavádí poštovní cestovní

vozy, tzv. diligence.

Roku 1749 mohl oficiálně norimberský vrchní poštmistr pán z Lilienu na vlastní náklad

zavést jízdy poštovní spojení po vzoru knížete Taxise. Tím, že se toto spojení osvědčilo, byla

roku 1755 zavedena vlastní státní přeprava osob pojízdnou poštou inspirovanou jízdami ve

Francii. Aby pošta zabránila konkurenci v podobě soukromých přepravců, byla roku 1751

stanovena pokuta 150 zlatých za nedovolenou přepravu osob.35

O jízdní poště se dá tedy mluvit až v té době, kdy se zavádí poštovní vozy diligence,

z nichž první jezdil mezi Vídní a Řeznem. Důležitým předpokladem byly kvalitní zpev-

33Roubík, František: k vývoji poštovnictví v Čechách v 16. – 18. století., Sborník Archivu ministerstva
vnitra, sv. X, Praha 1937, s. 125.
34Více in: Gellner, Ernst: Národy a nacionalismus, Praha 1993.
35Tamtéž, s. 115.
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něné silnice. Každá diligence byla doprovázena průvodním, který si vedl hodinový výkaz,

jež musel označit každý poštmistr. Příjezd jezdce či povozné pošty do přepřahací stanice

ohlašoval průvodní trubkou. Tím se nenarušila plynulost pošty, neboť hluk trubky upo-

zornil na průjezd poštovního vozu a ostatní vozy se mu musely na cestě vyhnout. Počet

koní určovala zátěž, přičemž je počítalo s jedním koněm na 3 centy.36 Rychlost poštovních

vozů v této době byla 1 míle za hodinu. Rychlost jízd ovlivňovaly rovněž zastávky na jídlo

a nocleh. i přes neustálou snahu o zlepšování pohodlí cestujících a služeb jim poskytova-

ných si cestování s poštou žádalo jistou dávku trpělivosti a pevných nervů, neboť po cestě

čekalo mnoho nástrah a konfliktů o místo sezení, výši poplatků a spropitného či pořadí

zápisu u poštmistra.

Pro cestující s poštou byl nejdůležitější postilión. Ten patřil do kategorie čeledi. Zpočátku

se pro označení postilióna užívalo různých názvů podle konkrétní země. V Německu se jim

říkalo například poštovní pacholek, poštovní jezdec či poštovní hoch. Později se všude zažilo

francouzské označení postilión.37 Vážnost jim dodávala jejich služební uniforma – červený

kabát, žluté kožené kalhoty, černý nákrčník, vysoké boty, třírohý klobouk s černožlutou

žíněnou kokardou, na levém rameni postříbřený štítek s císařským orlem a žlutou poš-

tovní trubkou na černožluté šňůře se střapcem. Postilión měl vždy mít vlastní stejnokroj,

poštovní trubku zavěšenou na prsou a štítek s odznakem svého pána. z §. 33. poštovního

zákona se dovídáme, že poštovní uniforma byla určena pouze pro zaměstnance pošty.

”
Genom posstownim služebníkům powoleno gest posstowské trubky užiwati a oděw pro

tuto službu zawedený nosyti.“38

Proč poštovní zákon tento paragraf zmiňuje, je nejspíše proto, že uniforma byla často

zneužívaná jinými osobami.

Postilión měl rovněž u sebe poštovní ceduli (tzv. Postzettel), aby se jí mohl popřípadě

kdykoliv vykázat a užít své výsady přednosti na silnici před ostatními vozky a formany.

Vyloučeny z cestování měly být osoby, jejichž vzhled či stav byl ostatním cestující nepří-

jemný. Cestující měli vždy dbát zásad a neobtěžovat postilióna či mu nakazovat, aby se

řídil jejich pokyny, neboť se často stávalo, že na něj byli hrubí a nutili ho měnit směr jízdy

a zastavovat i na neohlášených místech podle svých potřeb. Cestující se do poštovní stanice

36Záběhlický, Václav: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích od nejstarších dob až
do převratu, Praha 1928.
1 cent = 56 kg.
37Záběhlický, Václav: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích od nejstarších dob až

do převratu, Praha 1928.
38Poštovní zákon vydaný císařem Ferdinandem I., Vídeň 5. 11. 1837, PM podsbírka Patenty a oběžníky

30, př. č. 552/1928.

43



KAPITOLA 2. ROZVOJ POŠTOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

měli dostavit čtvrt hodiny před odjezdem z poštovní stanice, nikdo nesměl být nakládán

během cesty mezi poštovními stanicemi pod pohrůžkou pokuty. Cestující neměli mít s se-

bou na cesty příliš těžká a velká zavazadla. Pošta za zavazadla ručila stejně jako za cenné

zásilky, a proto se k nim cestující nesměl bez vědomí poštovního úředníka přiblížit.

Velký rozkvět nastává se zavedením poštovního rychlíku v první třetině 19. století

reformátorem Maxmiliánem z Ottenfeldu. Tyto spěšné vozy dopravovaly jak listovní poštu,

tak cestující. Do jednoho vozu se vešli tři cestující, konduktér, listovní pošta, peněžní dopisy

a malé kufry a brašny. Vedle nich existovaly také desetisedadlové vozy tzv. eilpostwagen

neboli poštovní rychlíky. Jednalo se o čtyřspřežní dobře pérované vozy, které většinou

jezdily pouze na umělých silnicích. První jízda poštovního rychlíku se uskutečnila roku

1823 na trati Vídeň – Brno, měla ohromný úspěch a byla velkým přínosem do státní

pokladny.

2.4 Převzetí pošty pod státní správu

V době, kdy Paarové vlastnili privilegium na správu poštovnictví v zemi, docházelo

často k neshodám s českou komorou, která se bránila hradit náklady spojené s provozem

poštovní tratí, neboť veškerý zisk z jejich provozu spadal do rukou Paara. Proti tomu se

stát začal mít zájem o změnu ve správě poštovních služeb a tato otázka se začala řešit

roku 1718. Karel VI. trval na zpětné inkameraci paarského léna za přiměřenou náhradu

a dvorské komoře přikazoval vypracovat návrh na převzetí pošty do státní správy a připra-

vit podklady k jednání s Paarem.39 Roku 1722 konečně došlo k prvnímu recesu s Paary a k

oficiálnímu převzetí pošty do rukou státu. Velkou měrou k tomu přispěla i česká komora,

která již několik let upozorňovala na to, že v jiných zemích panovník na poštovní spoje nic

neplatí, a má naopak ještě značný zisk.40 Paarům byl ponechán titul a funkce nejvyššího

dvorského a generálního dědičného poštmistra, skutečné provozování poštovní odpravy

a výběr poštovného převzal však stát za 66 000 zlatých.41 Paar měl nadále v hlavních

městech habsburských zemí tedy v Praze, Brně, Vídni, Linci a Štýrském Hradci navrhovat

obsazování poštmistrovských míst.

Stát poprvé po recesu s Paary získal možnost výrazněji zasahovat do chodu pošty

39Inkamerace – převzetí věcí a práv do státní správy. Ve věcech poštovních šlo o navrácení privilegia
na vykonávání poštovní správy státu.
40Roubík, František: Poštovní doprava v Čechách v letech 1527 – 1850. PM, fond Historie poštovnictví,

sign. HP I/11, př. č. 8/1953, rukopis.
41Tamtéž.
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v zemi a mít z této služby značný zisk. Tento kompromis fungoval až do roku 1743, kdy

došlo k úplnému postátnění v celé habsburské říši a kdy si Marie Terezie vyhradila právo

jmenovat všechny poštmistry, kurýry i ostatní personál. Šlo o tzv. druhý reces s Paary.

Marie Terezie jim odebrala zbývající výsady a správu dvorské kanceláře svěřila hraběti

Uhlefeldovi, který měl na správu poštovních služeb dohlížet. Zastaralý systém se tak začal

měnit v moderní, státem vedenou poštovní službu. Paarům zůstal pouze titul generálního

poštmistra a v řízení poštovní správy měli pouze poradní hlas. Byli též osvobozeni od

poštovného a mohli zdarma využívat dopravu poštou pro sebe i svou rodinu. Paarové již

představovali pouze čestné zástupce pošty. Definitivně se vliv Paarů na poštovnictví v zemi

oslabil roku 1755 se zrušením dvorské poštovní komise, v jejímž čele stáli.

V polovině 18. století se uvolňují feudální svazky a nově se objevuje možnost společen-

ského postupu právě ve službě státu. V habsburské monarchii v období vlády Marie Terezie

a především Josefa II. začíná být kladen důraz na nabyté znalosti a schopnosti státních

úředníků, spíše než na jejich urozený původ. Nárůst obyvatelstva a potřeba lepší organizace

chodu státu si takový postup žádá.

2.4.1 Dvorská správa pošt a vrchní poštovní správce v Praze

Dvorská poštovní správa, po léta v čele s Paarem, prošla během druhé poloviny 18.

století mnoha změnami. Šlo o ústřední orgán ve Vídni, který vydával veškerá nařízení

a pod nějž spadaly ostatní vrchní poštovní správy v zemi. Centrálním řízením pošty byla

roku 1750 pověřena nově založená dvorská poštovní komise při Directoriu in publicis et

cameralibus ve Vídni v čele s hrabětem Paarem. Roku 1755 byla dvorská komise přeměněna

na vrchní dvorskou komisi a o rok později na dvorskou komisi ve věcech poštovních.

Co se týče správy pošt v Čechách, české komoře bylo ponecháno právo kontroly příjmů

pošt a pražský vrchní poštovní správce byl nově přímo podřízený dvorské kanceláři. Jím

byl od roku 1748 vídeňský úředník Jan Josef Eggerdese, který v Čechách řídil poštovnictví

celou druhou polovinu 18. století. Jeho hlavním úkolem bylo reorganizovat síť poštovních

stanic. Zpočátku neměl vůbec snadnou pozici, neboť měl velkou odpovědnost za dozor nad

stavem pošt v zemi, ale neměl k tomu dostatečné kompetence.

Roku 1749 po převzetí pošty vydala Marie Terezie dva významné řády a to poštovní

a poselský, které shrnovaly dosud platná ustanovení. Dochází také k významné změně ve

vztahu poštmistrů k vrchnosti, neboť v poštovním řádu ze dne 1. 7. se říká, že nově jsou

všichni správci státních i dědičných poštovních stanic zodpovědní politickým úřadům, tedy
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krajským úřadům a guberniu.42 Roku 1761 bylo zrušeno direktorium a zavedena společná

česká a rakouská kancelář. O dva roky později se zřizuje v Praze Vrchní poštovní správa

a také funkce kontrolora, což jsou nové prostředky sloužící k větší kontrole nad poštovními

stanicemi v Čechách.

Výnosem z roku 1780 byla dvorská poštovní komise přeměněna na zemský úřad. Tvůr-

cem novodobého typu ústředního aparátu byl Josef II., který zkvalitnění státní správy

věnoval velkou péči. Od úředníků se očekávala loajalita, poslušnost, spolehlivost a hlavně

výkonnost. Roku 1783 je definitivně dvorská poštovní komise zrušena a starost nad dozorem

měly převzít samy krajské úřady.

2.4.2 Dědičné pošty

V době, kdy stát přebírá poštovní služby, se paradoxně vydávají první privilegia pošt-

mistrům na hlavních tratích, jde o logický krok díky jejich nenahraditelnosti a jejich pev-

ným postavením v místě působení. Udělováním nových privilegií si poštovní správa udržela

spolehlivý a věrný personál v době, kdy byl nedostatek takovýchto lidí a to zejména z dů-

vodu toho, že znalosti a zkušenosti tohoto řemesla se předávaly z otce na syna. Dědiční

poštmistři měli privilegia, která jim zaručovala určitý podíl z vybraného porta. Museli

sice složit přísahu císaři, že budou dodržovat stanovené předpisy, ale v podstatě byli sou-

kromými podnikateli. Vedle nich se ještě objevují tzv. smluvní poštmistři, se kterými se

uzavřela smlouva, a erární poštmistři, což byli dosazení státní úředníci.

Roku 1748 zpracoval kontrolor dvorské komory ve Vídni Filip Wiesner projekt pod

názvem Jak získat v poštovnictví 20 000 zlatých ročně.43 Tento plán měl zkvalitnit poštovní

přepravu a zainteresovat poštmistry na objemu poskytovaných služeb. Náklady na mzdy

v polovině 18. století činily přibližně 50 000 zlatých a podle odhadů by Wiesnerovým

projektem klesly na 30 000 zlatých. Ekonomicky tato myšlenka vycházela z přesvědčení,

že náklady na provoz pošty by měla vést stále častěji korespondující a cestující veřejnost.

Wiesner navrhoval, aby si správci ponechali určitou část z výnosů z pojezdné dopravy

cestujících (tzv. Ritgeld), ale měli se vzdát služného (tzv. Wartgeld, Besodlung). Podíl

z vybraných poplatků činil od 5 – 10 % a z vybraného poštovného. Ten na trati Praha –

Vídeň znamenal 50 % z celkových výnosů a na ostatních místech třetinu. Placení porta

podléhaly noviny, časopisy, tiskoviny a vzorky látek.

Tato nabídka byla výhodná pouze na frekventovaných a zaběhnutých tratích. Bylo

42Špiritová, Alexandra: Vrchní poštovní správa v Čechách do roku 1850, SPM 1988, Praha 1988. s. 140.
43Čtvrtník, Pavel, Dědičné pošty a poštmistři, Sborník poštovního muzea 1982, s. 137.
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na každém poštmistru, jak se rozhodne. Tam, kde se poštmistři rozhodli, že by se jim

nabídka nevyplatila, měli dostávat roční plat od 100 – 400 zlatých a měli mít nárok na 10

– 50 % z vybraného porta.44

První privilegia udělila v říši Marie Terezie již roku 1749. Během svého pobytu v Bra-

tislavě vydala roku 1751 první dědičná privilegia i pro poštovní stanice v Čechách a na

Moravě. Šlo o stanice Bystřice, Černošín, Dušníky, Jindřichův Hradec, Nespeky, Planá,

Pulkov, Slavonice, Sudoměřice, Tábor, Třeboň, Veselí, Votice a Žadov. Držení privilegia

mělo hodnotu několik tisíc zlatých, částka se pohybovala od 2 – 25 000 zlatých, což měl

zájemce o poštu zaplatit. Záleželo na tom, předal-li poštmistr pouze privilegium na správu

pošty či celou poštu i s příslušenstvím. Do roku 1850 byl 70 poštmistrům v Čechách udělen

šlechtický titul a u většiny tomu bylo za řádné vykonávání poštovní služby.45

Prvním pokusem o řešení otázky dědičných pošt se stal patent Josefa II. z 13. 3. 1781.

Není zde vydán přímo zákaz udělování dalších privilegií, spíše stanovují přísnější pravidla

pro jejich udílení. Žadatel musel prokázat majetek, který by byl zárukou dobrého provozu

pošty. Dále musel mít deset let praxe v poštovnictví a musel být usedlý v místě, kde o

poštu žádal.46

Dědičné soukromé pošty stále více narušovaly státní zájmy vybudovat jednotnou poš-

tovní síť. Tím spíše, že majitel pošty s ní mohl nakládat jako se soukromým majetkem,

tj. zadlužit ji, pronajímat a dosazovat pomocný personál. Pro správu pošt měl nesporně

největší význam dvorský dekret z 10. 1. 1838 o zrušení dědičných privilegií za náhradu, což

mělo státu umožnit plné převzetí poštovního provozu. Toto s sebou neslo mnoho problémů,

neboť majitelé byly většinou rodiny s pevným zázemím, těsně spjaté s provozováním pošty,

vlastnili dům, stáje, pole, koně. Obrat v zájmech státu je nejspíše dán tím, že stále více

se poštmistři stávají nahraditelnými a také proto, že kontrola dědičných poštmistrů byla

velice omezena. Poštmistři se buď mohli privilegia vzdát a vést dále poštu za běžný plat, či

se vzdát za náhradu privilegia i služby. Způsob, jaký byl při rušení dědičných pošt zvolen,

vyvolal samozřejmě odpor mnoha poštmistrů z Rakous, Čech, Moravy a Slezska. Proto

o rok později dvorská správa vydala upravující zásady, kterými se měly pošty řídit. Zá-

sadní bylo proměnit privilegia ve služební smlouvy, odškodnit poštmistry a vyřešit otázku

právního poměru ke státní správě.47 V čele těch nejzásadnějších změn provedených v první

44Záběhlický, Václav: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích od nejstarších dob až
do převratu, Praha 1928.
45Pavel Čtvrtník, Dědičné pošty a poštmistři, Sborník poštovního muzea 1982, Praha 1982, s. 137.
46Špiritová, Alexandra: Vrchní poštovní správa v Čechách do roku 1850, SPM 1988, Praha 1988. s.

114-130.
47Záběhlický, Václav: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích od nejstarších dob až
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třetině 19. století v poštovnictví stál poštovní reformátor Maxmilián Ottenfeld, který po-

ukázal na to, že dědiční poštmistři jsou brzdou v dalším rozvoji pošt a brání jednotnému

zákonodárství.

Hluboké strukturální reformy nebylo možné učinit najednou, mnoho nedostatků se ob-

jevilo až se zavedením do praxe a rovněž se objevovaly nové potřeby a požadavky na vedení

pošt v zemi. Reformu státní správy, která probíhá po získání poštovního regálu, můžeme

rozdělit na několik základních okruhů. Prvním okruhem byla roku 1722 reforma listovní

služby a snaha zavést systém výpočtu poštovného a způsobů jeho placení. Další část re-

forem se týkala listovní a balíkové přepravy a přepravy osob. Dále bylo zapotřebí vyřešit

kontrolní mechanismy listovní pošty. Ty se od této doby začaly zavádět a šlo především o

doporučené dopisy a podací lístky. Dále se musela vyřešit pravidla pro novou personální

politiku, neboť přibylo mnoho manipulačních výkonů. Poslední okruh reforem byl závislý

na zvládnutí těch předchozích, neboť jde o snahu vybudovat hustou síť poštovních tratí,

aby byl s konečnou platností prosazen monopol pošty na přepravu zásilek a osob. Těchto

několik základních reforem, se shrnuje do tzv. Prvního poštovního zákona, k čemuž do-

chází roku 1837, v platnost vstupuje o rok později a stává se základem pro poštovnictví

na dalších více jak sto let dopředu.

2.5 Distribuce novin z rukou poštmistrů

Státní správa se začíná zajímat o vedlejší příjmy poštmistrů od poloviny 18. století.

Stejně tak tomu je u novinové přepravy. Roku 1774 se nám dochovala první zpráva o tom,

že se má nahlásit výnos z Zeitungsgelder a jejich podíl na těchto výnosech.48 O tři roky

později pak je nařízeno třetinu výdělku z novin odevzdávat vrchnímu poštovnímu správci

Fillenbaunovi a 2/3 si měl rozdělit ostatní personál.49 V praxi ale stát neměl z distribuce

novin žádný příjem až do roku 1829.50 po francouzské revoluci se státní správa zaměřuje

na regulaci novin pomocí kolkovného, zákazu dovozu novin z revolučních zemí, či svěřo-

vání distribuce novin výlučně do rukou poštmistrů. Teprve až ve 30. letech 19. století se

zavádí povinnost odebírat zahraniční časopisy pouze prostřednictvím vrchního poštovního

do převratu, Praha 1928. Zde autor podrobněji popisuje jednotlivá ustanovení.
48Roubík, František: Poštovní doprava v Čechách v letech 1527 -1850. PM, fond Historie poštovnictví,

sign. HP I/11, př. č. 8/1953, rukopis.
49Tamtéž, příloha.
50Čtvrtník, Pavel, Tošnerová, Patricie, Galuška Jiří: Počátky poštovnictví v Čechách, Moravě a Slezsku,

nakladatelství Knihy 555, Praha 2008, s. 50.
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úřadu.51

Ohledně distribuce novin poštovními úřady se nám zachovaly následující dokumenty,

které představovaly klíčové prostředky k nakládání s novinami a to nejenom v českých

zemích, ale v celé habsburské říši. Zároveň poukazují na úzké propojení poštmistrovského

řemesla s distribucí novin.

2.5.1 Novoroční poštovní knížka Václava Schwarze z roku 180052

Tato poštovní knížka je pro nás cenným zdrojem informací, neboť nás seznamuje s tím,

na jaké noviny, týdeníky a časopisy roku 1800 lze uzavřít předplatné a za jakou cenu. Jde

o první zachovaný pramen spojující poštmistry s distribucí novin.

Knihu se soupisem novin vydal expeditor53 poštovního pražského vrchního úřadu Vác-

lav Schwarz. Text obsahuje seznam zajímavých politických a vědeckých časopisů, vychá-

zejících jak týdně tak měsíčně, které jsou k dispozici u pražské vrchní poštovní novinové

expedice. Všechny francouzské, italské a německé noviny, které pocházely z Francouzi ob-

sazených zemí, nesměly být, dokud nenastane mír, zasílány.

Celkem je na soupisu 46 politických novin a 13 vědeckých spisů. Následující graf zná-

zorňuje procentuální rozložení tiskovin podle země původu.

51Poštovní zákon vydaný císařem Ferdinandem I., Vídeň 5. 11. 1837, PM podsbírka Patenty a oběžníky
30, př. č. 552/1928. O povinnosti odebírat noviny prostřednictvím poštovního úřadu se dovíme také in
Novinový ceník vydaný nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni pro rok 1838, PM podsbírka Pražský
poštovní úřad 650, př. č. 454/29.
52Novoroční poštovní knížka expeditora poštovního pražského vrchního úřadu Václava Schwarze pro rok

1800 se seznamem novin, týdeníků a měsíčníků, na které lze uzavřít předplatné a ceník předplatného, PM
podsbírkaPražský poštovní úřad, př. číslo 405/27.
53Poštovním expeditorem byla osoba, která měla na starosti vypravování zásilek. Expeditor spadal pod

správu poštovního úřadu v čele s poštmistrem. Poštovní expeditor často sídlil naproti poštovnímu úřadu.

49



KAPITOLA 2. ROZVOJ POŠTOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Obrázek 2.1: Pražská novinová expedice r. 1800 – zpracováno na základě analýzy

Novinového ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni pro rok 1838, PM

podsbírka PPÚ 650, 454/29.

Celých 63 % tvořily německy psané politické tiskoviny. Jde například o Bamberger,

Berliner, Hamburger Korrespondent či Hamburger holländisch Papier a Wiener Diarium.

U posledních dvou zmíněných německých tiskovin bylo roční předplatné vůbec nejdražší

a to za 16 krejcarů.

Německé vědecké tiskoviny tvořily 22 % z celkového počtu distribuovaných novin a to

například Prager Intelligenz, Erfurter, Brünner Journal, Salzburger gelehrte, Göttinger aj.

Francouzské politické noviny pak tvoří 12 %, a jde například o Gazette de Hamburg, Gazette

de Deux ponts, Courier du bas Rhein aj. Tyto tiskoviny jsou z nabízených těmi nejdražšími,

předplatné u Gazette de Berlin je například 26 krejcarů a ostatní kolem 20 krejcarů.

Jako poslední s 3 % podílem je možno předplatit italské politické noviny Osservatorio

Triestino a Postiglione de Venetia.

Schwarzova kniha představuje významný zdroj pro spojení distribuce novinové tvorby

v Čechách s poštmistry, neboť jsou v soupisu zmíněny noviny Prager böhmische v. Schöl-

dfelda a Prager böhmische Kramerius, které bylo možné zakoupit u pražské novinové ex-

pedice za roční předplatné 5 zlatých.

Významnou součástí soupisu novin k dostání u Pražského vrchního poštovního úřadu

byly podmínky, které bylo zapotřebí dodržovat. Jednalo se o šest hlavních bodů. Nejdůleži-
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tější byly informace o tom, jak a kdy noviny objednat, jak uhradit předplatné a jak postu-

povat v případě zahraničních tiskovin.

Předplatné u zahraničních novin, ať již šlo o německé či francouzské, se lišilo od těch

tuzemských tím, že je bylo možné na poštovní stanici objednat kdykoliv během roku.

Dodávky novin nešlo ovšem přerušit dříve jak po půl roce. Politické zahraniční noviny

se daly předplatit nejméně na čtvrt roku a to vždy od 1. ledna, 1. dubna atd. Pokud

měl žadatel zájem o noviny, které nebyly na seznamu, mohl podat žádost u poštovního

expeditora, aby mu potřebné informace o předplatném a obsahu novin zjistil. Ten často

sídlil naproti poštovnímu úřadu. U všech novin, jak tuzemských tak zahraničních, bylo

zároveň nutné, aby abonent oznámil 14 dní před vypršením předplatného, že má o noviny

dále zájem. po tomto termínu nebylo možné objednávku vyřídit. Předplatné bylo zapotřebí

uhradit vždy dopředu. Poštmistři si z každého kusu odváděli provizi. Ze soupisu podmínek

se ale bohužel o výši provize nedovíme.54

2.5.2 Oběžník vrchní dvorské poštovní správy ve Vídni 16. 5.

183655

Oběžník vrchní dvorské poštovní správy se týká porta za tiskoviny. Mezi tiskoviny se

podle tohoto nařízení řadily také tištěné a litografické ceníky obchodníků, státní cenné

papíry, peníze aj, které byly pod přísným dohledem, a musely být proto posílány listovní

poštou podle předepsaných pravidel pod křížovou páskou. Pokud ale zásilka obsahovala

rovněž dopis, podléhala placení porta. Tiskoviny, které podléhaly portu, a pravidla jejich

distribuce, jsou později vypracovány podrobně v poštovním zákoně.56 Oběžník je zajímavý

také tím, že žádá poštovní stanice, aby tyto informace daly ve známost publiku.

”
Hiervon werden die k. k. Poststazionen und Briefsammlungen zur Wissenschaft und

Nachabchung in kenntniss gesesst, und überdiess beaustragt, dem Publikum diese hohe Ve-

rordnung durch Anschlagen der mitfolgenden Kundmachtung am postamtsgebäude oder

Amtshüre bekannt zu geben.“57

54Novoroční poštovní knížka expeditora poštovního pražského vrchního úřadu Václava Schwarze pro rok
1800 se seznamem novin, týdeníků a měsíčníků, na které lze uzavřít předplatné a ceník předplatného, PM
podsbírkaPražský poštovní úřad, př. číslo 405/27.
55Oběžník vrchní dvorské poštovní správy ve Vídni o portu za tiskoviny, M. von Ottenfeld, Vídeň 16. 5.

1836, PM podsbírka Patenty a oběžníky 38, pr. č. 4970/30.
56Poštovní zákon vydaný císařem Ferdinandem I., Vídeň 5. 11. 1837, PM podsbírka Patenty a oběžníky

30, př. č. 552/1928.
57Oběžník vrchní dvorské poštovní správy ve Vídni o portu za tiskoviny, M. von Ottenfeld, Vídeň 16. 5.

1836, PM Podsbírka Patenty a oběžníky 38, př. č. 4970/30.
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Toto vrchní nařízení mělo být přibito na budovu poštovního úřadu či místního úřadu.

Veškerá nařízení měla být tedy veřejně přístupná. Vedle tohoto způsobu rozšiřování po-

vědomí o krocích státní správy, další způsobem, jak dát ve známost nová nařízení, bylo

otištění dokumentů v novinách.

2.5.3 Novinový ceník na rok 1838 od nejvyšší dvorské expedice

novin ve Vídni58

Ceník novin a časopisů k předplácení u hlavní poštovní expedice nás seznamuje s množ-

stvím a typem tiskovin, které se pomocí pošty ve 30. letech 19. století distribuovaly. Jde o

jeden z nejvýznamnějších dokumentů k tomuto tématu, neboť ukazuje, jakým bouřlivým

rozvojem novinářství a distribuce v této době prochází.

Novinový tarif obsahoval název novin, místo jejich vydání, periodicitu a cenu za roční či

půlroční předplatné. Celkem se roku 1838 prodávalo 335 druhů novin a časopisů. Již tento

počet je výmluvnou odpovědí na to, proč bylo zapotřebí řešit otázku novinové tvorby a její

regulace, k čemuž došlo v rakouských zemích pomocí 1. poštovního zákona. V taxovním

řádu jsou rozděleny periodika na zahraniční a tuzemské. Poměr zahraničních tiskovin a těmi

tuzemskými nám ukazuje následující graf.

58Novinový ceník vydaný nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni pro rok 1838, PM podsbírka Pražský
poštovní úřad 650, př. č. 454/29.
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Obrázek 2.2: Poměr mezi zahraničními a tuzemskými tiskovinami – zpracováno

na základě analýzy Novinového ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni

pro rok 1838, PM podsbírka PPÚ 650, 454/29.

Zahraniční tisky tvořily 64 % z celkového počtu distribuovaných tiskovin novinovou

expedicí ve Vídni. k výsledku jsem došla na základě součtu všech tiskovin v rakouském

císařství a ostatních zemí. Kritériem hodnocení nebyl jazyk užitý v novinách, nýbrž země

původu daných tiskovin. Ve Vídni byly k dostání jak politické, tak nepolitické noviny.

53



KAPITOLA 2. ROZVOJ POŠTOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Obrázek 2.3: Noviny dostupné ve Vídni roku 1838 – zpracováno na základě analýzy

Novinového ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni pro rok 1838, PM

podsbírka PPÚ 650, 454/29.

V obou případech nejvíce novin a časopisů pocházelo z německy mluvících zemí. Po-

litických deníků bylo k dostání více než 103 druhů. Nepolitických deníků a týdeníků bylo

k dostání přes 232 a jednalo se jak o odborné časopisy, tak periodika pro volný čas.
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Obrázek 2.4:Počet dostupných zahraničních politických novin r. 1838 – zpracováno

na základě analýzy Novinového ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni

pro rok 1838, PM podsbírka PPÚ 650, 454/29.

Největší podíl politických novin pochází z německy mluvících zemí a jde zejména o

Berlische Nachrichten, Berliner Zeitung von Boss, Hamburger Börsenhalle, Frankfurter

Oberpostamts zeitung či Allgemeine Zeitung.

Dále byly k dostání noviny z Anglie a to např. Globe, Morning Chronicle, Sun, Times,

Morningpost, které vycházely šestkrát týdně. z francouzských novin byly k dostání Moni-

teur universel, La Charte de 1830, L´Echo Francois, Journal de Paris aj. Dále šlo o noviny

z Itálie, jako byly např. Diario di Roma, Gazetta di Firenze, Giornale del Regno delle due

Sicilie aj. Nezanedbatelný podíl tvořily politické týdeníky z Turecka a to Moniteur Otto-

man či Journal de Smyrne.
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Obrázek 2.5: Počet zahraničních nepolitických novin r. 1838 – zpracováno na základě

analýzy Novinového ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni pro rok

1838, PM podsbírka PPÚ 650, 454/29.

Jak již bylo výše zmíněno, u nepolitických zahraničních tiskovin se jednalo v prvé řadě

o odborné časopisy, které předkládají témata z medicíny, vědy a umění, náboženství, filo-

zofie, literatury či obchodu a průmyslu. Můžeme např. zmínit Medical Journal, Mercantil

Journal, Naval and Military Gazette, Journal of Science and Arts, Moniteur Industriel,

Gazette de Santé, Philosophical Magazine, Blackwoods Magazine, Blätter für Handel und

Industrie, Journal für praktische Chemie, Allgemeine homöopatische Zeitung, Magazin für

die Literatur des Auslandes. Nalezneme zde rovněž časopisy pro volný čas, které se zaměřují

na módu, cestování, divadlo, rodinné vztahy a to např. Leipzige neue Zeitschrift für Musik,

Annaley de Voyages, Gazette des Theatres, Journal des Dames et des Modes, Journal des

Femmes,Messenger des Salons. Jejich periodicita byla zpravidla delší, vycházely často jen

jednou za dva týdny, či jednou měsíčně.

Podíváme-li se na situaci novinové tvorby v rakouských zemích, oproti zahraničním tis-

kovinám, je politických novin k dostání 34 druhů, což je třetina celkového počtu politických
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tiskovin k dostání ve Vídni v té době. Jednalo se např. o noviny Agramer Zeitung Beobach-

ter, Böhmishe Prager Zeitung, Prager deutsche Zeitung, Osservatore Triestino, Gazetta di

Milano, Gazetta di Veneta.

Obrázek 2.6: Počet výtisků tuzemských politických novin – zpracováno na základě

analýzy Novinového ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni pro rok

1838, PM podsbírka PPÚ 650, 454/29.

První místo zaujímal Milán s 29 druhy časopisů jako např. Thermometro mercantile,

Pirata, Indicatore Lombardo, Giovedi, Giornale d´Agricoltura, Giornale delle Scienze Me-

diche, Annali universali di Medicina aj. Hned po ní následovala Vídeň a časopisy jako

Adler, der Welt- und Nationalchronik Adria, Humorist ; Eine Zeitschrift für Scherz und

Ernst, Kunst, Theater, Geselligkeit und Sitte; Gesundheitzeitung. V Praze bylo k dostání

devět časopisů a to např. Casopis pro katolické duchowenstwö, Bohemia od. Prager Unter-

haltungsblatt, Erinnerungen, Kolator aj.
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Obrázek 2.7:Tuzemské nepolitické noviny – zpracováno na základě analýzy Novinového

ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni pro rok 1838, PM podsbírka

PPÚ 650, 454/29

Součástí ceníku hlavní poštovní expedice ve Vídni na rok 1838 jsou podmínky před-

platného a vysvětlivky, které nás podrobně seznamují s tím, jaká byla praxe u dodávání

novin k cílovým předplatitelům. Podmínky předplatného obsahují cenné informace o ceně

předplatného a způsobu objednání, periodicitě jednotlivých novin a dopravě.

Nejdůležitější pro abonenty byla informace, že všechny noviny a časopisy, které nebyly

obsaženy v tomto ceníku, ať politické či nepolitické, bylo možné získat pouze na základě

zvláštního povolení od vrchního c. k. cenzurního úřadu. Jinak byly v c. k. rakouských

zemích zakázány. Všechny literární noviny ze zahraničí podléhaly c. k. cenzuře a před

tímto vyřízením nemohly být prodávány či odesílány cílovým zájemcům.

Tiskoviny označené zkratkou M. H. vycházely jednou za měsíc a tiskoviny Q. H. jednou

za čtvrt roku. Pokud byla zveřejněna pouze cena tiskovin na celý rok, nebylo možné je

objednat na kratší dobu. U všech ostatních platilo půlroční předplatné. Některé noviny šlo

objednat také čtvrtletně. Předplatné bylo zapotřebí uhradit 14 dní před novým semestrem

a u zahraničních novin dokonce tři týdny před novým semestrem, jinak bylo zrušeno. Každé

přijaté a zaúčtované předplatné nešlo vrátit. Posílal- li abonent bankovky za zahraniční

noviny, musel na obálku z adresní strany specifikovat, o jaké zahraniční bankovky se jedná.

Předplatitelé, kteří si své noviny nechtěli vyzvednout na úřadě, existovala možnost

si noviny nechat doručit domů, za co jim byl měsíčně účtován poplatek od 16 krejcarů
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za dodávku po městě a 20 krejcarů na předměstí za kus. Za každý kus abonenti platili

poloviční cenu a nad 6 kusů čtvrtinu za jeden z ceny prvního. Uvedená adresa musela být

jasná a pokud možno snadno pochopitelná. Pokud noviny vycházely častěji, než přijížděl

poštovní kurz, předplatitel obdržel více čísel najednou. Nastal-li případ, že jedno číslo novin

nedošlo, musel abonent ztrátu ohlásit ihned s dalším příchodem pošty.59

2.5.4 Poštovní zákon o periodických novinách a časopisech

První poštovní zákon vydaný císařem Ferdinandem I. ve Vídni 5. 11. 1837 je považován

za zlomový pro rozvoj poštovnictví. Je završením snah o monopol státu. Vstoupil v platnost

1. července 1838. k tomu, aby se poštovní předpisy dostaly co nejrychleji do povědomí

obyvatel, měli poštmistři a celníci na starosti jejich šíření. V §. 6. poštovního zákona je

zdůrazněno, aby poštovní úředníci zejména tiskem dali všem vědět o vzniku tohoto zákona.

”
Auřadowé posstowssti, pomezni celni a kontumácni opatření gsau wýtisky zákonu to-

hoto, posstowni wýsady a předpisy pro possty tiskem wůbec oznámenými, a každému wolno,

do těchto zákonu a předpisů u dotčených auřadů nahlednauti.“60

Pravidla v tomto zákoníku obsažená platila pro české i rakouské země. Státní pošta

v poštovním zákoně zejména zdůrazňuje svá výhradní práva na dovážení věcí a osob. Jed-

nalo se o psaní a periodické tiskoviny. Podrobněji o věci, na které platí výhradní práva

státu, blíže pojednává §.7.

”
Wěcy ty, na gichžto se státní weyhradni zachowaná wztahuge, gsau:

1. Psaní, ku kterým se počitagi wůbec wssecka pisemná sdělováni neb zpráwy k osobám

wzdáleným, a

2. Periodické spisy, a syce časopisy, nowiny, po listech neb po swazcých bez rozdilu

obsahu, psani s spisy periodické, nechť oni gsau rukopisem neb tiskem wyhotowené

neb zmnohonásobněné.“61

Veškerá psaní a periodické spisy, tedy časopisy a noviny, se nesměly podle tohoto zákona

dovážen jinými osobami, pokud jsou obě místa propojena poštou.

59Novinový ceník vydaný nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni pro rok 1838, PM podsbírka Pražský
poštovní úřad 650, př. č. 454/29.
60Poštovní zákon vydaný císařem Ferdinandem I., Vídeň 5. 11. 1837, PM podsbírka Patenty a oběžníky

30, př. č. 552/1928.
61Tamtéž.
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§.9.

”
Odwolánim se na dowáženi z mista na místo nedowoluge se mimo posstowni žádnému wěcy

v §.7. poznamenané z mista na misto giné dodáwati (přewážeti) oběli mista bezestřidni aneb

střidni posstau spogena gsau.“62

Výjimku tvořili nákladní listy a písemnosti, které vozkové potřebovali k vykázání se

zboží, jež dováželi. Další výjimku tvořily písemnosti, od jejichž vydání uplynulo více jak

půl roku. Totéž platilo v případě, pokud nebyla psaní zapečetěna, či pokud byla posílána

po služebnictvu, zvláštním poslu, či po jinak zjednaném zasílaní. Byly-li věci zmíněné v §.
7. dovezeny vozky či cestujícími z jiného státu do země, kde tento zákon platil, musely je

odevzdat celním úřadům a ty je předaly nejbližší poště.

Tiskoviny měli být označeny tzv. křížovou páskou. Tento způsob byl upřednostňován

zejména proto, že bylo ihned patrné, o jaké tiskoviny se jedná. Bylo naopak zakázáno

noviny zasílat zapečetěné mezi soukromými osobami, neboť mohlo jít o zakázané noviny

a snahu obcházet cenzurní úřad. O způsobu zasílání tiskovin pojednává §. 9.

”
Nowiny, časopisy, tištěné spisy wůbec a wzory hmotů mohau se y bez zapečetěné obálky

pod Křížovu páskau, aneb takovým způsobem spiaté k odevzdáni přinesti, aby obsah wy-

děti bylo. na křížowém přepásáni nezamezugicým nahlednuti musý býti nápis, čili adres (§.

7.) gako na zásylkách zplna zawřených, totéž wssak nesmi ani na powrchni ani na wnitřni

straně pisemné sdělení gakého koli způsobu k adresatu, čili k nadepsanému, obsahowati,

poněwadžby ginak celá zásylka ohledem na plat za porto hned gako zawřené psani powa-

žowána byla.“63

2.5.5 Vyhláška vrchní dvorské poštovní správy zavádějící řád lis-

tovní pošty64

Tato vyhláška, vydaná ve Vídni 20. 12. 1838, upřesňovala poštovní zákon z roku 1837.

O manipulaci s novinami a časopisy pojednává čtvrtý díl této vyhlášky, konkrétně §. 75.

– §. 81. U tiskovin platila výjimka ve způsobu přepravy. Nemuseli být, jak tomu bylo u

ostatních psaní, zabaleny v obálce a zapečetěny, o čemž pojednává §. 78. této vyhlášky.

”
Dobiráni periodických spisů posstowskými auřady může se dwogim způsobem žádati:

62-Poštovní zákon vydaný císařem Ferdinandem I., Vídeň 5. 11. 1837, PM podsbírka Patenty a Oběžníky
30, př. č. 552/1928.
63Tamtéž.
64Vyhláška vrchní dvorské poštovní správy zavádějící řád listovní pošty (M. von Ottenfeld, Vídeň 20.

12. 1838), PM Podsbírka Patenty a oběžníky 50, př. č. 240/81.
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(a) aby tytéž nezawřeny zasýlány a odwáděny aneb

(b) zaobaleny, nápisem obgednatelowým opatřeny, zapečetěny a tak dodáwány byly.“

Pokud si odběratel vyžádal noviny zabalit a zapečetit, kromě předplatného musel uhra-

dit také poplatek za tyto služby. z vyhlášky se dále dovídáme, že šlo noviny předplatit na ka-

ždém poštovním úřadě a to ty, jež byly v soupisu od c. k. nejvyšší správy dvorské posty ve

Vídni, která každoročně takový soupis vydávala. Příkladem nám může být novinový ceník

vydaný nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni pro rok 1838, o kterém práce pojednává

výše. Stalo-li se, že určité noviny nebyly na seznamu, bylo zapotřebí získat nejprve souhlas

od cenzurního úřadu. Pošta ručila za nedodané tiskoviny a vrácení předplatného pak bylo

vymáháno na konkrétním viníku. Při zaplacení předplatného, odběratel dostal potvrzení o

platbě v podobě tzv. kvitance, kterou se pak vykázal v případě jakýchkoliv nejasností. O

povinnosti poštmistrů vydat kvitanci, pojednává §. 79. této vyhlášky.

”
Předplátni poplatky se musegi hned při objednáni hotowě zaplatiti a zaplaceni quituge

se od posstowského auřadu na listku předplatním.“65

2.6 Shrnutí

Druhá kapitola se v návaznosti na Wolfganga Behringera a Benedicta Andersona zabý-

vala vznikem poštovní sítě a pravidelné přepravy osob a věcí. Zejména se zaměřila na období

18. století, kdy sílí snaha státu o vytvoření monopolu na poštovní služby. Tato doba před-

stavovala zásadní obrat ve fungování poštovních služeb oproti předešlým stoletím. Správy

pošt se ujal stát. Došlo k výstavbě nových zpevněných silnic, rozšířila se hustota poštovní

sítě, zavedly se pravidelné linky dostavníky na hlavních tratích, nové listovní služby jako

přeprava a pojištění cenných zásilek. Veškeré inovace měly za cíl jediné – zrychlit přenos in-

formací. Změnila se také personální politika a začal se hlavně řešit právní vztah mezi státem

a poštmistry. Hlavním cílem státu bylo poštu spravovat tak, aby sloužila plně potřebám

státu. Monopol státu na poštovnictví se nejvíce projevil v době, kdy poštovní personál

z větší části ovládl erár a poštmistři byli tak více spojeni s poštovní službou a méně již s

chodem města a dalšími funkcemi v něm. Oddělení poštovního řemesla od dalších funkcí

ve městě by právě potvrzoval nárůst administrativních povinností a větší užívání pošty.

Prvním významným pramenem o distribuci novin z rukou poštmistrů je Poštovní knížka

expeditora poštovního pražského vrchního úřadu Václav Schwarze z roku 1800 se sezna-

65Vyhláška vrchní dvorské poštovní správy zavádějící řád listovní pošty (M. von Ottenfeld, Vídeň 20.
12. 1838), PM Podsbírka Patenty a oběžníky 50, př. č. 240/81.
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mem politických a vědeckých časopisů, vycházejících jak týdně, tak měsíčně, které byly

k dispozici u Pražské vrchní poštovní novinové expedici. Významnou součástí soupisu no-

vin k dostání u Pražského vrchního poštovního úřadu byly podmínky, které bylo zapotřebí

dodržovat. Další vyhlášky a zákony z 30. let 19. století od dvorské správy pošt nás sezna-

mují s tím, jak roznáška novin probíhala, což zůstalo stejné jako v předcházející době, o

níž máme informace od V. M. Krameria.

Co se ale na konci 18. století mění, je to, že stát zavádí do této činnosti regulace

pomocí cenzurních orgánů a do této činnosti stále více zasahuje. Distribuce novin přestává

být zcela závislá na samotné vůli poštmistrů. Stát nemá z distribuce novin fakticky žádný

příjem až do 30. let 19. století. To se mění až s prvním poštovním zákonem z roku 1837,

kdy se vymezuje, na jaké věci se vztahuje výsadní právo poštmistrů na distribuci (§. 7.

poštovního zákona). Vyhláška vrchní dvorské poštovní správy zavádějící řád listovní pošty,

vydaná roku 1837, poté upřesňuje, za jakých podmínek se tak má dít, – kdy je potřeba

předplatné objednat, jaké jsou poplatky za předplatné a distribuci či jak objednávku zrušit.

V prosinci roku 1837 vychází ve Vídni novinový ceník na rok 1838. Ceník novin a časopisů

nás seznamuje s množstvím a typem tiskovin, které se pomocí pošty ve 30. letech 19. století

distribuovaly. Novinový ceník obsahoval pro nás důležité informace o šířených novinách,

jejich ceně a periodicitě. Celkem se roku 1838 prodávalo pomocí poštovní expedice 335

druhů novin a časopisů. Jde o jeden z nejvýznamnějších dokumentů k tomuto tématu,

neboť ukazuje, jakým bouřlivým rozvojem novinářství a distribuce v této době prochází.
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Kapitola 3

Dějiny novinového zpravodajství

v Čechách

Od počátku organizovaného spojení v českých zemích spolu s úřední a císařskou ko-

respondencí poštmistři distribuují zároveň letáky všeho druhu. Pošta dopravovala různé

kurýrní relace, neboli avisa, a zprávy o událostech ve světě. Jednalo se o jak rukopisné,

tak tištěné zprávy. V Čechách k takovým opisům docházelo u úřadu pražského poštmistra,

který zpracovával zprávy ze zahraničí. S vynálezem knihtisku se začínají objevovat tištěné

zprávy a letáky pod různými názvy jako „hrozivá novinaÿ či „pravdivá novinaÿ o zajíma-

vých událostech. Zdeněk Šimeček v článku Počátky novinového zpravodajství v Českých

zemích hovoří o tom, že psané noviny se již neobracely ke konkrétnímu adresátu, byly

určeny pro všechny, kteří měli zájem o dění ve světě.1 Téměř se nelišily od tištěných zpráv,

neboť plnily stejnou funkci. Psané zprávy obsahovaly nápis, důležité bylo datum, a odkud

zprávy přichází. Psané zprávy nicméně nepocházely ze stejného místa, kde byly pořízeny.

Vznikaly v největších evropských zpravodajských centrech, v nichž působili novelanti. Mezi

ně patřili lidé, kteří měli snadný přístup k informacím, tedy úředníci, heroldi ale také pošt-

mistři.2 Vladimír Klimeš hovoří ve své práci o tom, že poštovní síť poštám zaručovala

trvalý přísun zpráv a že pošty se tak vyvinuly v „důležité zařízení zpravodajskéÿ.3 Autor

poplatný své době nicméně v novinách vidí nástroj masového ideologického ovlivňování.

Již v 16. století nalezneme předchůdce dnešních noviny, jež měly podobný formát a titu-

lek nesl název podle poštovního posla (tzv. Postbote), a to např. Postreuter, Bote, Postil-

1Šimeček, Zdeněk: Počátky novinového zpravodajství v Českých zemích. Sborník historický 18, 1971,
s. 9.
2Tamtéž, s. 16.
3Klimeš, Vladimír: Počátky českého a slovenského novinářství. Orbis, Praha 1955, s. 23.
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lion, Kurier, Courrier.4 U nás se s pravidelnými výtisky novin setkáváme od 17. století,

nicméně jde o německy, francouzsky a anglicky psané tisky. Tato činnost nebyla nijak regu-

lovaná a závisela na uvážení samotných poštmistrů. O propojení novin a pošty svědčí rov-

něž název novin, v kterých bylo často slovo pošta, poštovní, poštovské, posel atd. Zmiňme

například Prager Post-Zeitungen, Pražské poštovské noviny, Pražský posel, Morningpost,

Galignani´s Messenger či Frankfurter Oberpostamts Zeitung.5 Periodicita novin byla spo-

jena s příchodem poštovního spoje a zpočátku noviny vycházely tedy jednou až dvakrát

týdně.

Spotřeba novin se stále navyšovala, což můžeme vidět u pražského poštmistra Brahiera,

u kterého máme doloženo, že od roku 1679 dostával od české komory za dodávku lipských

a frankfurtských novin 48 zlatých. O deset let později to je již 117 zlatých za psané i tištěné

evropské noviny jako byl Gazette, Extraplattl či Europaeisches Ordinari.6

Nejstarší noviny v Čechách jsou doloženy podle spisů české dvorské kanceláře z roku

1657 a vydávala je vdova po Danielu Sedlčanském, pražském impresoru, Ludmila Sedlčan-

ská, ta si podala žádost, aby se stala dvorskou knihtiskařkou. po její smrti začala noviny

vydávat její stejnojmenná dcera, což vedlo ke sporům s ostatními knihtiskaři, kteří pouka-

zovali na to, že Ludmila Sedlčanská ml. neměla vdovské právo, tj. nebyla vdovou po tiskaři,

jako tomu bylo u její matky, proto nesměla v činnosti pokračovat. Největší spor vedla s

Janem Arnoldem z Dobroslavína, malostranským tiskařem, který roku 1672 získal od Le-

opolda I. privilegium na tisk německých novin. Arnoldovy noviny se nám zachovaly v 56

číslech z doby od srpna 1686 do března 1687 a neměly ustálený název. Jmenují se buď Or-

dinari Postzeitungen či Extraordinari Zeitung – označení je podle toho, jakým způsobem

se do Prahy dostaly, zda řádným či mimořádným poštovním kursem. U Ordinari Postzei-

tungen mají pod záhlavím listu a datem vydání postavu poštovního jezdce, list vycházel o

4 stranách, jednotlivé zpráv jsou od sebe odlišeny jen místem původu a datem. Arnoldovy

noviny vycházely vždy ve středu a v sobotu.7

Do sporu o tisk novin se v této době zapojil rovněž pražský poštmistr Jan František Bra-

hier, který roku 1685 podal žádost, aby mohl vydávat noviny. Sliboval rozsáhlejší a rychlejší

zpravodajství. Tvrdil, že jako poštmistr má zprávy z první ruky a Arnold pro své zprávy

4Roubík, František: k vývoji poštovnictví v Čechách v 16. – 18. století., Sborník Archivu ministerstva
vnitra, sv. X, Praha 1937, s. 287.
5Více in: Novinový ceník vydaný nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni pro rok 1838, PM Pražský

poštovní úřad 650, př. č. 454/29.
6Roubík, František: k vývoji poštovnictví v Čechách v 16. – 18. století., Sborník Archivu ministerstva

vnitra, sv. X, Praha 1937, s. 287.
7Beránková, Milena: Dějiny československé žurnalistiky. Novinář, Praha 1981, s. 22.
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získává právě od něj. Mimo jiné se zavazoval z ciziny opatřit další a lepší noviny a řádně

je předkládat cenzuře. Tvrdil, že tisk novin je v německé říši výhradní výsadou poštmis-

trů.8 Žádost brzy odvolal, neboť byl povýšen do rytířského stavu. Brahier české komoře

kromě lipských a frankfurtských novin nejvyšším zemským úředníkům obstarával francouz-

ské noviny Gazette, rukopisné noviny z německého Hanau a také noviny vlašské. Kromě

úředníků to byly zejména soukromé osoby, které noviny odebíraly. Šlo hlavně o knihtiskaře,

pro které byly zdrojem informací o dění ve světě. Tímto způsobem se Brahier seznámil s Ar-

noldem a roku 1691 s ním uzavřel smlouvu. Brahier se zde zavázal Arnoldovi dodávat ihned

po příjezdu pošty dvakrát týdně noviny frankfurtské, lipské, hanavské a vídeňské – Hofsta-

atsBlättl. Zároveň měl Arnoldovi dopravovat veškerou jeho poštu a platit mu 50 rýnských

zlatých. Arnold měl zato na oplátku dodávat dvakrát týdně, vždy ve středu a v sobotu 60

kusů tištěných Prager Postzeitungen v rozsahu celkem 30 archů a tisknout mu veškeré poš-

tovní tiskopisy. Další noviny, které by mu Arnold dodával nad stanovený limit 60 kusů, měl

získat za zvýhodněné 4 říšské tolary za kus ročně.9 po nástupu Jana Kaspara von Icking

za Brahiera se nešlo dlouho s Arnoldem dohodnout, byla proto sestavena komise a roku

1698 bylo rozhodnuto, že Icking bude dvakrát týdně Arnoldovi dodávat zdarma frankfurt-

ské a lipské noviny, 1-2 vídeňské, dále dopravovat veškerou Arnoldovu poštu a 110 zlatých

ročně. Arnold zato měl dodávat 60 výtisků dvakrát týdně v sobotu a úterý Pražské noviny,

dále 30 výtisků vídeňských a tisknout mu zdarma poštovní tiskopisy. Nad tento počet měl

6 zlatých ročně za výtisk. Je patrné, že si Arnold vymohl lepší podmínky než s Brahierem.

Pro obě strany to byl zajisté dobrý obchod. Knihtiskaři se nemuseli starat o distribuci

a poštmistři byli motivováni k prodeji co nejvíce výtisků. Poštmistři na druhou stranu

byli povinni zveřejňovat vyhlášky a nařízení od vrchní správy pošt, seznamovat s jejich

obsahem všechny poštmistry i samotné občany, kterým tisk tak umožnil rychle a efektivně

tyto informace předávat.

Dalším uchazečem o právo tisknout noviny byl Daniel Michálek, syn po Ludmile Sed-

lčanské ml., který roku 1687 po smrti Arnolda získal privilegium na tisk. Michálek vydával

noviny pod názvem Extra-Ordinari mitwochliche Wienerische und andere Postzeitungen.

po Michálkově smrti udělil panovník privilegium znovu Arnoldově tiskárně, kterou vdova

po Arnoldovi odevzdala synovi. Téhož roku 1690 se Karel Ferdinand Arnold z Dobrosla-

vína stal také dvorským knihtiskařem a vydával noviny pod názvem Prager Postzeitungen.

po jeho smrti roku 1745 přešlo privilegium na tisk německých novin do tiskárny Karla

8Klimeš, Vladimír: Počátky českého a slovenského novinářství, Praha 1955, s. 49.
9Roubík, František: k vývoji poštovnictví v Čechách v 16. – 18. století., Sborník Archivu ministerstva

vnitra, sv. X, Praha 1937, s. 288.
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Františka Rosenmüllera, kde se vydávají do roku 1785, poté přechází k Janu Ferdinandu ze

Schönfeldu. Postupně tyto noviny tiskne více tiskáren a zkracuje se také periodicita. Brzy

se vžije jednotný název Prager Zeitung a od roku 1814 vychází jako deník.10

3.1 První česky psané noviny

První skutečné české noviny byly oznámeny 25. 1. 1719 zvláštním letákem, nazvaném

Předchůdce českého postilióna, a F. K. Rosenmüller zde zdůvodňuje, proč se rozhodl tyto

noviny vydávat.

„Oznamuje se všem těmto list čtoucím, kterak já, maje na to od vzácné vrchnosti mi-

lostivé povolení, jakož i od Jeho Milosti Císařské privilegium neboližto nadání, oné lásky,

kterouž jakožto pravý vlastenec k národu a jazyku českému po vše časy zachovávám, pro

ty všechny spoluvlastence své, s jazykem matky své milé nepohrdají, nýbrž jej zachovávati,

rozmnožiti a v květ uvésti vinšují, noviny aneb sepsání příběhů nových v dotčeném jazyku

tisknout a najevo vydávati jsem sobě umínil.ÿ11

Rosenmüller žil na Starém městě v domě U zlatého kříže. po jeho smrti roku 1727 tis-

kárnu vedl stejnojmenný syn ml. do roku 1745, pak vdova Žofie. První číslo vycházelo od

4. 2. 1719 dvakrát týdně a to v úterý a v sobotu pod názvem Outerní (Sobotní) Pražské

poštovské noviny z Rozličných zemích přicházející s obzvláštním Jeho Císařské a Královské

Milosti Nadáním obdarované. Celý ročník dostal pak společný titulní list s názvem Český

postylion neboližto: Noviny České, jenž s obzvláštním Jeho milosti Císařské nadáním od

Karla Františka Rosenmüllera, impresora a Měštěnína Královského Starého Města Pra-

žského najevo se vydávají. Vycházely v 10 hodin ráno a stály 8 zlatých ročně, jedno číslo 6

krejcarů. Také Rosenmüllerovy noviny měly na hlavní straně poštovního jezdce umístěného

v záhlaví. Přinášely zejména zprávy válečné, z císařského dvora, z Prahy oznámení o tr-

zích, bohoslužbách, církevních slavnostech, narození dětí významných osobností, svatbách,

úmrtích, popravách či reklamní sdělení. V novinách se také objevují zárodky původního

zpravodajství díky informacím o přepadení poštovního vozu, či dopravního neštěstí. Ča-

sový sled zpráv není řazen podle dat. Rosenmüllerovy noviny lze podle Vladimíra Klimeše

charakterizovat jako oficiální hlas monarchistických názorů se silně protireformačním za-

barvením. Tyto noviny podle Klimeše pomíjely pronikání nového způsobu myšlení, které

přišlo s osvícenstvím.12 Naopak Zdeněk Šimeček noviny hodnotí mnohem střízlivěji a říká,

10Klimeš, Vladimír: Počátky českého a slovenského novinářství, Praha 1955, s. 52.
11Beránková, Milena: Dějiny československé žurnalistiky. Novinář, Praha 1981, s. 25.
12Klimeš, Vladimír: Počátky českého a slovenského novinářství. Praha 1955, do s. 57.
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že Rosenmüllerovy noviny jako první obsahovaly všeslovanskou rétoriku, zájem o český

jazyk a hrdost nad starobylostí českého království, což jsou témata, která se vrací až v 80.

letech 18. století s práci V. M. Krameria.13

Roku 1782 se Pražské noviny stávají majetkem Jana Ferdinanda ze Schönfelda – a vy-

chází pod názvem Pražské České noviny. Roku 1786 Schönfeld pověřuje jejich redakcí

Václava Matěje Krameria a noviny vychází pod jménem Schönfeldské císařsko-královské

pražské noviny.

3.1.1 Václav Matěj Kramerius

O novináři Václavu M. Krameriovi se nám zachovaly zprávy zejména prostřednictvím

Antonína Rybičky, který shromáždil vše o jeho životě pomocí vyprávění Krameriových

synů a přátel, sepsaných a vydaných k padesátiletému výročí jeho úmrtí. Václav Matěj

Kramerius se podle něj narodil 9. února roku 1759 v Klatovech, kde po základní škole

studoval na jezuitské koleji.14 Údaj o narození vyvrací ale Jan Herben, podle kterého se

Kramerius narodil již v roce 1753, k čemuž se přiklání i ostatní autoři.15 Roku 1773 na-

stupuje na filozofická studia na pražské univerzitě, kde učili osvícenští profesoři jako Karel

Jindřich Seibt či Stanislav Vydra. Kramerius se zde seznamuje s Josefem Dobrovským.

Ten mu zajistil zaměstnání, které mu napomohlo se znalostí českého jazyka. Stal se kni-

hovníkem a knihtiskařem v knihovně rytíře z Neuberka.16 Byl znám pro vynikající znalost

češtiny a vlastenecké smýšlení. Kramerius si kladl za cíl své práce výchovu a vzdělání lidu,

apeloval proto zejména na kněze, úředníky a učitele. Popularizoval nové způsoby hospoda-

ření a práci v zemědělství a řemeslech. z kultury se zaměřil na české divadlo hrané v Boudě

či Stavovském divadle a na česky psanou literaturu.

Kramerius je redaktorem v Schönfeldských císařsko-královských pražských novinách do

roku 1789, kdy dochází ke stále větším sporům se Schönfeldem. na Krameriovo místo

redaktora nastupuje Václav Thám. V červnu si Kramerius podává žádost o udělení povolení

a již 4. 6. 1789 vychází první číslo Krameriusových c. k. Pražských poštovských novin.

Krameriovy noviny vycházely jednou týdně. Následující graf ukazuje, jak se mění během

13Šimeček, Zdeněk: Novinové zpravodajství v Pražských novinách na sklonku 18. století (Rozšiřování
zpravodajské sítě a její celorakouská orientace), SHS 32, Praha, Brno 2007, s. 40 – 41.
14Rybička, Antonín: Život a působení Václava Matěje Krameriusa, Praha 1859. Rybička uvádí rok na-

rození Krameriuse 1759 i když k tomu nepředkládá žádné důkazy.
15Toto datum přebírají pozdější práce, např. Beránková či Klimeš. Více in Klimeš, Vladimír: Počátky

českého a slovenského novinářství, Praha 1955. Beránková, Milena: Dějiny československé žurnalistiky.
Novinář, Praha 1981. Novotný, Jan: Matěj Václav Kramerius, 1973.
16Novotný, Jan: Matěj Václav Kramerius, 1973, s. 16.

67



KAPITOLA 3. DĚJINY NOVINOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ V ČECHÁCH

let velikost jednotlivých čísel novin.

Obrázek 3.1: Velikost jednotlivých čísel Pražských novin za daný rok, zpracováno

na základě analýzy Novinového ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni

pro rok 1838, PM podsbírka Pražský poštovní úřad 650, 454/29.

Standardní počet je 8 stran, a to až do roku 1803, kdy se velikost novin snižuje na po-

lovinu. U čísel s více stranami, je přiložena příloha. Velké množství příloh obsahují ročníky

1791 až 1793. Nejvíce stran (16 stran) měly Krameriovy noviny ze dne 9. 11. roku 1793, in-

formující o popravě Marie Antoinetty. S francouzskou revolucí a dlouhotrvajícími válkami

mizí na čas příloha a Kramerius bojuje u udržení novin, neboť velmi klesá odbyt. Roku

1802 snižuje počet stran z 8 na 4, ke kterým přidává přílohu Pražský posel. Téhož roku

byl opět zaveden novinový kolek, který způsobil zdražení novin, což se odrazilo v poklesu

odběratelů. Přílohy zaujímaly významné místo, Kramerius v nich čtenáře podrobně sezna-

muje s vědeckými poznatky a využívá často formy dialogu, povídky či dopisu, aby čtenáři

usnadnil pochopení podstaty věcí.

Kramerius přinášel válečné zprávy, politické, c. k. dekrety a patenty, nařízení, o vyda-

ných českých knihách, zprávy o loterii a tržních cenách. Schönfeld si vymohl roku 1791
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zákaz, aby Kramerius označoval noviny jako „poštovskéÿ. Od 29. 1. 1791 proto Kramerius

noviny přejmenovává na Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny. Krameriovy se brzy poda-

řilo vytvořit okruh blízkých spolupracovníků a získal stálé zpravodaje. Kramerius bydlel

v Michalské ulici v domě U půlzlatého kola na Starém Městě pražském. Od roku 1795 se

sídlo České expedice přestěhovalo do Husovy ulice, kde se pak dále rozvíjelo. Tou dobou

se Kramerius již dávno nezabýval pouze distribucí knih, ale také je tiskl.

Kramerius umírá 22. 3. 1808 a poté se redakce ujímá Jan Tomsa, Jan Rulík a později

Václav Rodomil. Ve dvacátých letech jsou noviny prodány Schönfeldovi a roku 1825 zcela

zanikají.

3.2 Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny

Analýza Krameriových novin byla provedena na číslech od 2. ledna 1790 do konce pro-

since roku 1795 a dále na vybraných číslech až do roku 1805. Kramerius tyto noviny začal

vydávat poté, co opustil místo redaktora v Schönfeldských císařsko-královských Pražských

novinách. Ty pak po jeho odchodu byly vydávány pouze do roku 1791, kdy J. F. Schönfeld

pro nezájem vydávání těchto novin pro českojazyčné publikum pozastavil a soustředil se

na německou podobu Prager Oberpostamtszeitung. Zdeněk Šimeček ve svém článku po-

jednává o rozdílech mezi českou a německou podobou Schönfeldských novin.17 Upozorňuje

zejména na to, že tyto noviny byly určeny pro rozdílné publikum. V české mutaci tedy

nalezneme jiná témata, neboť čtenáři se rekrutovali z nižších společenských vrstev, což se

také odráželo v nižší ceně předplatného. České noviny fungovaly jako doplněk k německé

podobě Pražských novin. Schönfeld byl znám svým inovativním přístupem ke způsobu

tisku a představou o moderním fungování tiskařských dílen. V českých zemích se zasloužil

o celkovou modernizaci těchto služeb, což se zároveň odrazilo i v novém způsobu prezentace

novin.18 Kramerius těchto nabytých znalostí plně využil po rozchodu se Schönfeldem, kdy

založil vlastních noviny.

První výtisk Krameriových c. k. Pražských poštovských novin vyšel 4. července 1789.

Tyto noviny se svou podobou zcela lišily od těch současných. Šlo o týdeník, který vycházel

vždy v pátek v 11 hodin, kdy si jej mohli zájemci vyzvednout přímo u Krameria, a ostatní

17Šimeček, Zdeněk, Novinové zpravodajství v Pražských novinách na sklonku 18. století (Rozšiřování
zpravodajské sítě a její celorakouská orientace), SHS 32, Praha, Brno 2007, str. 39- 53.
18Jiný názor zastává Jan Novotný v monografii o M. V. Krameriovi, neboť zásadní vliv na Krameriovu

činnost vidí v osvícenských ideálech a josefinismu, nikoliv v praxi u Schönfelda, jehož noviny měly podle
jeho názoru nízkou úroveň. Více in Novotný, Jan: Václav M. Kramerius, 1973, str. 42-64.
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jej obdrželi sobotní poštou. Témata, která převládala, byla z následujících oblastí: válečné

zprávy, politické zprávy, královská a dvorská nařízení, zprávy o členech královské rodiny.

Nalezli bychom zde však také o recenze na knihy, vzdělávací a mravoučné příběhy, hrů-

zostrašné historky či různá oznámení a žádosti. Válečné zprávy zabíraly více jak polovinu

z celého čísla. Převládaly informace o válečných střetech s Turky, ty byly populární již

od 16. století.19 po vypuknutí revolučních nepokojů byly vystřídány zprávami z Nizozemí

a Francie. Velká část novin byla věnována politickým zprávám – o mírovém jednání, ozná-

mení o sňatcích, slavnostech, či úmrtích významných osobností a to hlavně kolem královské

rodiny. Běžně zde byly publikovány také nové patenty a oběžníky. V těchto bodech spatřuji

noviny jako silně prorakouské a posilující loajalitu k císařské rodině. V Krameriových no-

vinách nicméně nalezneme i zcela odlišná témata. Velký prostor zaujímá snaha o vzdělání

jak dětí, tak dospělých. Co je na těchto novinách z hlediska mé práce nejzajímavější, je

tzv. závěsek, příloha, kde najdeme dopisy od čtenářů, recenze knih, proslovy redaktora

k předplatitelům, či inzerci na prodej zboží všeho druhu, loterii a výjimkou nejsou také

kdejaké hrůzostrašné povídky pro pobavení.

V. M. Kramerius je svými novinami zajímavý také proto, že vytvořil vlastní síť „re-

portérůÿ, se kterými si pravidelně dopisoval a jejichž příspěvky dle potřeby v novinách

vydával. To bylo jeho silnou zbraní proti konkurenci. Podle Zdeňka Šimečka to bylo příči-

nou úpadku Schönfeldských novin v době, kdy byl jejich redaktorem Václav Thám, neboť

ten podcenil vliv místní korespondence na šíření informací. Lidé chtěli zprávy nejenom ze

zahraničí, ale také regionální.20

Krameriova práce, jako tomu bylo u jiných redaktorů, se neomezovala pouze na překlad

zahraničních tiskovin a strohé přepisování událostí ze světa. Stejně jako ostatní využíval

informací od poštmistrů, poslů, kteří byli zběhlými obchodníky s informacemi, ale neomezo-

val se pouze na ně a zprávy zajímavě kombinoval, což podporuje vyšší míru hodnověrnosti.

Informace často ověřoval a poukazoval i na kvalitu zdroje. Pokud potřeboval více informací

z určité oblasti, neváhal o to prostřednictvím tisku požádat. V Pražských poštovských novi-

nách ze dne 22. 5. 1790 se nám zachovala Krameriova žádost o pomoc při získání informací

o dění z moravských hranic.

„My bychom žádali, aby se nám gesstě několik Panů Dopisowatelů z Morawských hranic

ohlásilo. Autrat a nákladu pro rozssiřeni nassich Nowin nikterak litowati nebudeme.ÿ21

19Více o tureckých zprávách z 16. století nalezneme v článku Šimeček, Zdeněk: Počátky novinového
zpravodajství v Českých zemích. Sborník historický 18, 1971, s. 24-29.
20Více Šimeček, Zdeněk, Novinové zpravodajství v Pražských novinách na sklonku 18. století (Rozšiřo-

vání zpravodajské sítě a její celorakouská orientace), SHS 32, Praha, Brno 2007, str. 48.
21Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 20., ze dne 22. 5. 1790
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3.2.1 Vliv poštmistrů na obsah Krameriových novin

Nalezneme v Krameriových novinách nějakou zmínku o poštmistrech a jejich úloze při

vytváření novinového obsahu? Nejenom dokumenty ke správě pošt potvrzují, že distribuce

novin byla v rukou poštmistrů. Samotný Kramérius v jednom z prvních čísel píše, kde

inzerované spisy sehnat: „. . . spis tento gak w Českém tak y Německém gazyku za 5 kr.

prodáwá se u Wydawatele těchto nowin – u Pana Widtmana knihkupce na malé straně – w

Tratnerowském, Kalwowském a normálnjm knihkupectwj na starém městě w Jezuitské ulicy

– u Pana Balcra obrazorytce též w Jezuitské ulici Nr. 495 – pak na zdeyssi cýs. posstě u

Nowinářského Expedytora Pana Wáclawa Sswarc.ÿ22 Zmíněný Wáclaw Sswarc je ten stejný

Václav Schwartz, který jakožto „pražský novinový expeditorÿ sepsal roku 1800 Novoroční

knížku, a od něhož máme jeden z prvních důkazů o distribuci právě Krameriových novin.

Předplatitel měl dvě možnosti, vyzvednout si noviny na poště či u Krameria na Malé

Straně. Lidé byli tak závislí více na službách poštmistrů v případě, že bydleli mimo Prahu.

Pokud čtenář noviny vyzvedával přímo u Krameria, platil menší předplatné a noviny si

mohl vyzvednout vždy v pátek po 11. hodině. Předplatné a doprava stály 2zl. 10kr. a platily

se vždy na půl roku dopředu. Při platbě dostal předplatitel tzv. kvitanci, která sloužila

stvrzenka na zaplacené předplatné.23 V červnu roku 1790 se Kramerius rozhodl, že dále

nebude přijímat žádné peníze za předplatné a že dále bude kvitance vydávat pouze poštovní

úřad. Jako důvod uváděl množství času, které trávil neustálým běháním na poštu. Což

v neposlední řadě často znamenalo, že nemohl zaručit, že nebude docházet ke zpoždění

v dodávce jednotlivých čísel. Kramerius měl navíc zbytečné náklady, když mu byly dopisy

s penězi zasílány pomocí pošty.

Šlo o to, že roku 1751 byl vydán poštovní pořádek, který obnovil tzv. poloviční porto,

které platilo až do roku 1817. Odesílatel platil polovinu nákladů na dopravu, polovinu pak

příjemce. Pro Krameria bylo tedy výhodnější, aby předplatné vyřizovali přímo poštmistři

a on měl menší náklady. Pošta od roku 1789 začala vyřizovat rekomandace soukromým

osobám, které přijala pod pořadovým číslem a opatřila na adresní straně písmeny N. B.

Pošta se za tyto zásilky v případě ztráty zaručila a uhradila je.24 Mezi tyto zásilky lze

zařadit také peněžní dopisy. Poštovní úřad měl peníze od předplatitele vyzvednout, zapsat

si jeho jméno do protokolu, vydat kvitanci a poté již noviny pravidelně zasílat. Tímto

Krameriovým prohlášením se institucionálně odděluje tvorba novin od jejich distribuce,

22Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 2., ze dne 9. 1. 1790
23Ukázky kvitancí z různých dob jsou součástí obrazové přílohy.
24Čtvrtník Pavel, Tošnerová, Patricie, Galuška Jiří: Počátky poštovnictví v Čechách, Moravě a Slezsku,

nakladatelství Knihy 555, Praha 2008, str. 43.
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což má také pozitivní vliv na cenzuru tisku.

„Gá tuto konečně oznagugi a prohlassugi, že: 1) takowé penjze za Nowiny toliko zdeys-

simu králowskému wrchnjmu posstowskému Auřadu přináležj, 2) Když se takowé penjze za

Nowiny na týž kral. posstowský Auřad attresyrugi, tedy gá odewsseho zbytečného wyplá-

cenj listů z possty cele oswobozen gsem, následowně wsseliké daremné a obtjžné autraty od

mé strany odpadnau, 3) Takowé odwedené penjze y gméno Pana Předplatitele králowský

posstowský auřad hned do protokollu wtáhne, kwitancý na to wydá, a pak pořádně Nowiny

odsýlá, naproti tomu, kdož mně, genž po posstě Nowiny béře, za též Nowiny penjze odessle,

tenť ne tak hned pořádné odsýlánj Nowin očekáwati může, neboť gá, bez toho gsa neustále

pracý zaneprázdněn, nemohu hned gednohokaždého gméno a geho napředzaplacené quantum

králowskému posstowskému auřadu donásseti, aneb ginák w známost uwáděti, poněwadž týž

posstowský Auřad od mé České Expedycý wzdálen, a wewssem Nowin se týkagicým gednánj

docela oddělen gest. 4) Posléz skrz uskrowněnj gak práce tak y mého obtjžného zbytečného

wydáni k té nuzné potřebě přiweden gsem, že napotom na penjze za takowé Nowiny, které

po posstě gdau, žádného wjc upsánj neb kwitancý newydám.ÿ25

Tato zveřejněná výzva nicméně neměla kýžený výsledek, neboť během dalších let Kra-

merius tuto výzvu neustále opakoval a vysvětloval, proč dále nechce kvitance vydávat.

Následující ukázka z roku 1793 nicméně ukazuje, že Kramerius již nemá potřebu uvádět

žádné důvody a svou žádost adresuje čtenářům zcela jasně a stručně.

„Zase uctiwě žádám, kdož tyto nowiny po posstě bráti chtěgj, aby mne swými listky, neb

zasýlánjm přenumeracý neobtěžowali, nebo takowé penjze patřj na posstu, a odemne žádný

wjce kwitancý neobdržj.ÿ26

3.2.2 Čtenáři Krameriových novin

Za klíčový moment pro poznání abonentů Krameriových novin považuji založení ob-

chodu s knihami, tzv. České expedice. Prostřednictvím této zásilkové služby Kramerius

posílal knihy nejenom pražským vlastencům, ale pomocí pošty také lidem na Moravu, do

Slezska či do Uher. Více informací o abonentech nám přibližují otištěné seznamy zájemců

o knihu Robinzon a Trojanskou kroniku z přelomu roku 1790-1791. na základě analýzy

seznamu abonentů lze říci, že drtivou většinu tvořili duchovní a školní učitelé či profesoři

z pražské univerzity. U jmen jsou zaznamenány často následující profese – mlynáři, knih-

tiskaři, knihkupci, poštovní expeditoři, městští radní, písaři, sládci či studenti. Například

25Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 26., ze dne 26. 6. 1790
26Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 21., ze dne 25. 5. 1793
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u Robinzona se během tří měsíců ozvalo přes 800 zájemců o tuto knihu, kteří pocházeli

z různých částí území Čech, Moravy a dokonce Uher. U Trojanské kroniky tomu za stejný

čas bylo přes 550 zájemců. O těchto předplatitelích lze zároveň říci, že byli čtenáři Kra-

meriových novin, neboť jak dále uvidíme, Kramerius jim skrze noviny podával veškeré

informace o tisku a způsobu platby. Kramerius pomocí novin zveřejňoval nabídku česky

psaných publikací, které vydal. Bylo ovšem běžné, že nejprve v novinách zveřejnil nabídku

knih či kalendářů k možnému tisku a čekal na reakce čtenářů a jejich počet. „Panů knihařů

a obchodníků w Čechách y Morawě uctiwě žádám by mně co neydřjwe w známost uwedli,

gakýby, kdo těchto Kalendářů počet wzýti chtěl, nebo gá gich nazbyt nedám tlačiti.ÿ27

Pokud měli čtenáři či knihtiskaři o chystaný výtisk zájem, zaplatili příslušnou částku

zveřejněnou v novinách na poštovním úřadě a získali cedulku s pořadovým číslem. U pořa-

dového čísla je napsán počet kusů, pokud to je více jak jeden kus, a zároveň jsou zde

uvedena jména žadatelů. Výjimečně se u jednoho pořadového čísla objevuje více osob, což

si vysvětluji tím, že někteří lidé si knihu mohli objednat dohromady. Kramerius poté podle

poptávky daný titul nechal tisknout. Zároveň seznam předplatitelů zveřejňoval postupně

ve svých novinách právě spolu s pořadovým číslem. O tom, že cedulky s čísly byly důležité,

se dovídáme od samotného Krameria v novinách ze dne 12. 2. 1791: „Páni Předplatitelé

na Robinzona uctiwě se žádagj, by swé cedulky předplacenj náležitě zachowali, a když kniha

zhotowena bude, pořádně ge odwedli, ginák z důležité příčiny bez cedulky tato kniha žád-

nému se newydá, leč oněm, genž zaznamenáni gsau, že penjze poposstě odeslali.ÿ28

Otázkou zůstává, proč byli tito abonenti uváděni v Krameriových novinách? Proč tomu

tak nebylo u dalších tiskovin, jako například u kalendářů, u kterých chtěl Kramerius rovněž

nejprve vědět počet zájemců a poté je teprve nechával tisknout? Kalendář svou formou od-

povídal spíše tradiční, lidové a do jisté míry populární a „neliterárníÿ četbě, kterou odebíral

téměř každý. Nejpravděpodobnější odpovědí na předešlé otázky se zdá být ta, že v tomto

případě hrála velkou roli prestiž. Zveřejnění jména a bydliště mohlo sloužit jako ukázka

toho, kdo všechno si knihy kupuje. Zkrátka kdo pečuje o své vzdělání a podporuje národní

jazyk. Kdo je zkrátka a dobře dobrým vlastencem. To by vysvětlovalo, proč byli uveřejněni

pouze abonenti knih, neboť u nich se očekával vyšší stupeň vzdělání a znalosti českého

jazyka, než tomu bylo u předplatitelů ostatních tiskovin. Pro prestiž hovoří také to, že

poštmistři za tyto knihy vybrali peníze, vystavili stvrzenky a po vydání knihy čtenářům

předali. Měli vlastní protokoly, kdo knihu zaplatil, a proto se nepotřebovali orientovat

podle seznamu zveřejněného v novinách. V novinách byly jistě zveřejňovány i ty osoby,

27Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 26., ze dne 26. 6. 1790
28Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 7., ze dne 12. 2. 1791
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které platily přímo poštmistrům. Pro to hovoří několik důvodů. Za prvé mezi vytištěnými

abonenty figurují také poštmistři a poštovní expeditoři. Za druhé po analýze míst, ze kte-

rých abonenti pochází, vyšlo najevo, že u Trojanské kroniky 550 abonentů pocházelo z více

jak 120 měst v Čechách, na Moravě, Slezsku a Uhrách. z Prahy pocházela přibližně šestina

z celkového počtu abonentů. U Robinzona máme doložených přes 50 výtisků směřujících

do Uher a počet pražských předplatitelů oproti ostatním městům je o něco nižší než u

Trojanské kroniky.

Krameriovo postupné zveřejňování předplatitelů jistě napomohlo také k podpoře pro-

deje, neboť ostatní čtenáři viděli, jak narůstá poptávka, a i když nemuseli mít zpočátku

o daný titul zájem, množství předplatitelů mohl jejich rozhodnutí zvrátit. Nechtěli být

součástí vlastenecké komunity, která se stávala čím dál prestižnější záležitostí? Odpověď

lze nalézt rovněž v tom, že Kramerius chtěl svým čtenářům touto cestou dát vědět, že o

nich ví, počítá s nimi a ujistit je, že za své peníze knihu obdrží. Neboť jediný jiný možný

způsob, jak jim dát vědět, bylo pomocí korespondence, což v tomto množství nebylo možné

ani časově a ani finančně. Další část se bude zabývat různými typy komunikace, které lze

vysledovat z Krameriových novin.

3.2.3 Noviny jako médium komunikace

Novinová komunikace probíhala obousměrně. Redaktor promlouval ke svým čtenářům

a ti na jeho příspěvky reagovali. Při zkoumání, za jakých okolností Kramerius hovořil ke

svým čtenářům, jsem se rozhodla rozdělit jeho příspěvky podle obsahu na přání, poučení,

oznámení a prosby.

První roky Kramerius přikládal pro čtenáře přání k novému roku. Text byl uveden

nadpisem a zněl „Spisowatel k swým dobrotiwým Čtenářůmÿ či oslovením „Mogi Čechowé,

upřjmnj Wlastency!ÿ a poté promlouval zejména o válečné situaci v Evropě či o potřebě

šířit lásku k vlasti a jazyku. Následující citát nám blíže ukazuje, jak takové přání k novému

roku vypadalo.

„Mogi Čechové, upřjmnj Wlastency! Nemám, cobych Wám při tomto nastáwagjcým No-

vém Roce za dar obětowal, gediné upřjmné české srdce, kteréž sem od swých milých předků

přigal. Upřímné srdce každau společnost, každau obec, a každau kraginu lépe a trwánliwěgi

dohromady wjže. Čeho ale Wám, mogi neymilegssi Čechowé! winssowati mám: – Má láska

k Wám gest neobmezená, tak že newjm odkud těch slow nabrati, kterýmižbych Wám swůg

upřjmný winš přednesti chtěl.ÿ29

29Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 1., ze dne 2. 1. 1790
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Druhým typem textů Krameria ke svým čtenářům jsou různé mravoučné příběhy, které

měly sloužit k poučení a vyvarování se chyb druhých.

„Dne 11 toho s Sst-cých na panstwj O-ském zastřelil se mladý ženich, kterýž toho dne

s swau newěstau měl oddán býti. Rodičowé geho Magj welikau žalost, ano swědomj gegich

nedá gim pokoge, nebo oni ho k tomu ženenj nutili, gessto ten nestastný, mage s ginau

osobau známost, nikterak gjch wůli powolný býti nechtěl, a wždy gim předstawowal, že s

tauto newěstau, ku kteréž donucen býwá, čas swého žiwota ssťastný býti nemůže.- Rodičowé

wezměte sobě tento nessťastný přjběh k wýstraze, abyste swých dětj nenutili k podobným

wdawkám.ÿ30

Jiný druh poučení předkládá čtenáři, když jej seznamuje s cizími zeměmi a zvyky míst-

ních obyvatel, které vysvětluje a porovnává s tím, co čtenáři znají. Například než začne

hovořit o nepokojích v Nizozemí, nejprve čtenáře seznamuje s tím, o jakou zemi se jedná.

Podívejme se na úryvek ze dne 19. 6. 1790.

„Prwé wssak, než k wěcy přikročjme, potřebj gest, abychom y o zemi té, y o rozbrogjch,

kteřjž tam powstali, kratičké zpráwy ponawrhli. Ta kragina Nydrland ležj na druhé straně

řeky Reyna mezi Německau Řjssi a Francauzy, a ten djl země, genž k Rakausům patřj,

wynássi as za polowicy Čech, wssak ale velmi lidný gest, má mnoho znamenitých měst,

a obywatele naskrz velmi možné.ÿ31

Co se týče oznámení, ta se týkala hlavně nových knih a jejich propagace. Oznámení

tohoto typu bylo uvedeno slovy „W České Expedycý u zlatého půlkola gsau k dostánj tyto

knihyÿ a poté následuje výčet knih a komentář, zejména doporučení knih, které jsou vhodné

zejména pro určité profese. Kramerius také v novinách zveřejňoval odpovědi čtenářům

ohledně toho, zda došly peníze z pošty, kdy zaslal požadované knihy a kde si je bylo možné

vyzvednout. Těchto zpráv se nám zachovalo velké množství a to například ze dne 12. 6.

1790, „Duch. Panu Giřjmu Rybaymu odeslány gsau knihy dne 10 čerwna po wozkowi do

Pessti do Tratnerowského knihkupectwj.

Od Pana Ssmidganse penjze na posstě náležitě přissly, a požádané knihy obdržj.ÿ32

Jiný typ oznámení, šlo o nabídku práce, Kramerius zveřejnil 28.5 1791, kdy žádá čtenáře,

aby se mu ohlásil ten, kdo dobře ovládá český jazyk a chtěl by se stát učitelem. „Hledá

se dobrý Čech, genž by prawidla České řeči dobře znal, a Českým Učitelem w znamenitém

domě býti mohl. Pokud se kdo takowý nalézá, nechť se w České Expedycý ohlásý.ÿ33

30Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 43., ze dne 23. 10. 1790
31Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 25., ze dne 19. 6. 1790
32Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 26., ze dne 12. 6. 1790
33Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 22., ze dne 28. 5. 1791
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Posledním výrazným druhem zpráv směrem ke čtenáři jsou prosby týkající se včasného

placení předplatného, o čemž pojednává již část o poštmistrech. Dále Kramerius čtenáře

žádal, aby mu zapůjčili či prodali staré knihy, které jinak nebyly k dostání. Tento druh

prosby Kramerius pronášel k čtenářům zejména z důvodu, že šlo o jedinou možnost, jak

knihu opět vydat.

„Od něgakého času hledá se kniha toho nápisu: Kronyka welmi pěkná o urozeném a sta-

tečném Rytjři Janowi Žižkowi, kteráž wytisstěna gest w Praze 1564. Pokudby tato kniha kde

pozůstáwala, gegi Milownjk a wlastnjk co neyuctiwěgi se žádá, aby o nj w České Expedycý

známost učinil a pak, buď žeby gj chtěl podlé zástawy na čas zapůgčiti, aneb dle slussné

ceny odprodati. Tato kniha za tau toliko přjčinau se hledá, aby hrdinsstj činowé nasseho

znamenitého Rytjře Jana z Trocnowa nowě w známost uwedeni býti mohli.ÿ34

Bohužel nám Kramerius dále nepředkládá žádné své hodnocení husitství. Co se týče

hrdinů a významných osobností českého národa, zmiňuje krátce pouze Karla IV. či něk-

terá česká knížata. Více najdeme v textu odkazů na oslovení „nassi předkowéÿ či „slavnj

Čechowéÿ, což napovídá tomu, že v této době nebyla utvořena společná kolektivní paměť

českého národa.

V novinách byly otištěny rovněž připomínky čtenářů adresované Krameriovi. Komuni-

kace probíhala tedy i opačným směrem. Zejména šlo ze strany čtenářů o rady pro vylepšení

obsahu. Například v čísle 26 Krameriových novin ze dne 26. 6. 1790 se dovídáme, že před-

platitelé by uvítali, kdyby v kalendáři, který Kramerius tiskl každý rok, byly zaznamenány

trhy také pro Slováky.

„Mnozý Páni Slowácy dali mně zpráwu, že by tento wůbec přigatý kalendář y mezi

Slowáky lepssi průchod měl, kdyby w něm Uherssti jarmarkowé byli. Gá tedy se zawazugi,

že ty jarmarky také obzwlásstně pro Slowáky wytisknauti dám, a ge k kalendáři připogjm.ÿ35

Čtenáři se ale ozývali také proto, aby upozornili na témata, o kterých se chtěli dovědět

více informací.

„Pan A. B. ssk. V. požádal nás, abychom králowskau familii nynj slawně panugjcýho

Leopolda krále Českého a Uherského do nassich nowin wepsali, že (prý) tato zpráwa Panům

Čtenářům welmi milá bude.ÿ36

Výjimkou nebyla ani pochvala od čtenářů za Krameriovu pracovitost a ochotu věnovat

se redakci českých novin. „Duchownjmu P. J-wi K-s-wi děkugi welice za geho pochwalu,

a táž pochwala, gakož y každého upřjmného Wlastence gest mi za podnět, že gá swau prácy

34Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 9., ze dne 26. 2. 1791
35Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 26., ze dne 26. 6. 1790
36Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 19., ze dne 8. 5. 1790
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ochotněgssj myslj konám.ÿ37

Můžeme si všimnout, že noviny dále fungovaly jako prostředník komunikace mezi jed-

notlivými čtenáři; a nebylo zároveň nutné, aby se tito navzájem znali osobně. Noviny byly

místem pro šíření sdělení různé povahy. Nejčastější způsob komunikace byl formou do-

pisů vlastenců. Nalezneme zde upozornění od čtenářů, komentáře k aktuálním událostem,

vlastenecké verše a písně. Kramerius tyto dopisy uvádí často slovy jako „List od nasseho

neznámého Přjteleÿ, či „Nás milý Wlastenecÿ a poté následuje daný text. Co se týče ná-

sledujícího příběhu od českého vlastence, jedná se o upozornění určené pro celou českou

společnost, neboť poukazuje na jev, který se objevuje v českých školách a to, že děti se učí

cizímu jazyku na úkor češtiny a přitom mu nerozumí a nemají z toho žádný užitek.

„Následugjcý zpráwa zaslána nám gest od gistého upřjmného Čecha. My té zpráwy bez po-

dotknutj nechati nemůžeme, zwlássť proto, poněwadž ona vssem wůbec Českým rodičům

k srozuměnj dáwá, co by oni o wyučowánj swých djtek smýssleti, a načež lepssiho roz-

mysliti se měli. W gistém městečku (tak znj ta zpráwa) při sskolnim zkaussenj, gakž to

za obyčeg wzato, byly djtky w Německém gazyku wysleychány, a podlé zewnitřnjho zdánj

dosti weliký prospěch w témž gazyku, učinily. Když geden pacholjk wywolán byl, počal w

Německém gazyku wychwalowati nowě založenau cukrárnu na Zbraslawi nedaleko Prahy,

wyprawil všecken užitek, a to takowau weyřečnosti, že bylo milo poslechnauti. Gistý Pan

Hrabě řekl k pacholeti w Německém gazyku:
’
Djtě! Ty musýš zagisté rád cukr ljzati, pro-

tože tak pěkné wěcy o cukrárně wyprawowati umiš¿ Pacholjk odpowěděl:
’
Gemnost Pane,

gá nerozumim, co se mne ráčjte tázati.‘ Pan Hrabě řekl:
’
Takéli tomu rozumjš, co sy o

cukrárně wyprawowal¿
’
Ani slowa‘ odpowědělo djtě.-ÿ38

Zaslané dopisy od vlastenců často sloužily v textu také jako komentáře k aktuálním

událostem. Kramerius uvedl nějakou aktualitu a poté vložil přímou řeč od dopisovatele

jakožto reakci. Kramerius například píše o sjednání příměří s Tureckem a o korunovaci

císaře v Uhrách a tento text uzavírá komentářem uherského vlastence.

„Cýsař po wyjednánj pokoge, aneb gak mnozý saudj, gesstě dřjwe obecný sněm držeti,

a pak se korunowat dáti chce. O Přjteli! (prawj Pan Dopisowatel, dokonalý Uherský Wlas-

tenec) gestliže se to stane, tak gest pro mne y pro každého upřjmného Uhra wěc mnohém

znamenitěgssi, než abychom s nassim wogskem wssecky Turecké země wybogowali.ÿ39

Vedle komentářů se často objevují verše, které mají jedno téma a to lásku k vlasti

a jazyku. Často to jsou verše od uherských vlastenců. Cílem je bezpochyby šíření rodného

37Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro.27., ze dne 3. 7. 1790
38Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro.15., ze dne 10. 4. 1790
39Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 3., ze dne 16. 1. 1790
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jazyka. Těchto básní a písní je velké množství, proto vybraný úryvek je zcela náhodný,

nicméně potvrzuje, významnou roli mateřského jazyka pro vlastenectví. „W těchto dnes

přissel nám do rukau list z Uher, a w něm od upřjmného Slowáka sepsaná pjseň, kterauž

abychom do nassich Nowin wložili pro rozssiřenj nasseho milého mateřského gazyka, snažně

sme požádáni byli. Pjseň ta a gegi tytul gest následugjcý:

Upřímný saud gistého Slowáka z Uher o swém gazyku Slowenském, a Nowináři Českém.

Slowák z Uher se raduge,

Že se wssudy rozssiřuge

Řeč geho milá Slowenská,

Genž gest ta gistá, co Česká.

Nássi přemilj Čechowé,

Swé řeči zwlásstnj Mistrowé,

Usylugi zas zwýssiti

Swůg gazyk, a zwelebiti. . . .ÿ40

U těchto vlasteneckých dopisů je zajímavé, že jsou často anonymní. na konci textu jsou

uvedeny pouze iniciály pisatele a místo kde byl list napsán. Předchozí ukázky jasně ukazují,

že téma, kterým se tyto dopisy zabývaly, ať jde o básně, písně či komentáře, šlo o jedno

a totéž – vlastenectví a jazyk. Nicméně v novinách najdeme projevy čtenářů, které jsou

zcela jiné povahy. Čtenáři o sobě dávali vědět také například pomocí inzerce, kde upo-

zorňovali na svou živnost. Jako typický příklad inzerce lze uvést zprávu z novin ze dne 13.

4. roku 1793, která je také zajímavá tím, že se jedná o inzerci určenou pro čtenáře z města

Klatovy a okolí.

„Tjmto se wůbec známo činj, že Antonjn Třjska kupec w Klatowech od swého Pana Tchána

Maximiliana Nerlingra geho weliký sklad loketnjho zbožj k swé ruce přigal. Protož milownj-

kům tjmto se oznamuge, že wssecko loketnj zbožj, lněné, bawlněné y hedbáwné a gakéhokoli

gména a podstaty býti může, každé chwjle w slussné ceně dostati mohau. W Klatowech 9

dubna 1793

Antonjn Třjska, kupec.ÿ41

Jiný typ komunikace představují zprávy o pohřešovaných osobách, které zadávali lidé

pátrající po svých blízkých. Ti, kdo pohřešovaného našli, to měli ohlásit u Krameria v České

expedici. Následující žádost pochází z 5. 2. 1971.

„Dne 24 ledna odessel z Prahy od swých rodičů 15tiletý pacholjk, sstudent, Emanuel Čen-

ský. Má twář hladkau, a na hořeyssim pisku sskránutj, pomodralé oči, rusý do copu wá-

40Tamtéž.
41Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 15., ze dne 13. 4. 1793
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zané wlasy, nosý zelený saukený kabát s knofljky žlutými, požlautlau kamizolu, bjlé kožené

spodky, bjlé punčochy, a střewjce s žlutými přeskami, rozpráwj česky a něměcky. Kdyby

kdo toho pacholjka postihl, nechť geg zadržj, a o něm hned zpráwu dá do České Expedycý

k zlatému půlkolu do Prahy.ÿ42

Výše zmíněné příklady nejsou určeny konkrétnímu člověku, ale celému publiku. Tím se

liší od příspěvku, který jsem nalezla v novinách ze dne 29. 5. 1790, kdy jeden čtenář hovoří

k druhému. „Pan S-s Pana R-ka napomjná, aby na druhý djl powědomé knihy nezapoměl,

syce-.ÿ Nevíme sice, o co šlo, věděly to pouze obě dotčené osoby. Toto je zcela ojedinělý

případ a je zajímavý tím, že i když je zveřejněný, jeho obsahu každý neporozumí.

Je třeba si připustit možnost, že některé dopisy od čtenářů jsou fiktivní. Přikláněla

bych se nicméně k tomu, že větší část příspěvků byla od skutečných osob, což nám v něk-

terých případech potvrzuje seznam abonentů na Trojanskou kroniku a na Robinzona, mezi

kterými máme daného pisatele příspěvku zaznamenaného. Například Krameriova pravidel-

ného čtenáře a přispěvatele do Vlasteneckých novin Václava Melezýnka perníkáře máme

v seznamu předplatitelů na Trojanskou kroniku ze dne 29. 1. 1791.43 Proč by také Krame-

rius ve svých novinách uváděl, že pro nedostatek času, nemůže otisknout všechny texty,

které mu byly od čtenářů zasílány? Jako příklad lze uvést odpověď otištěnou v novinách

neznámému pisateli v lednu roku 1793.

„P. K-wi M-wi známo se činj, že pro nyněgssi důležitěgssi zpráwy ten přjběh o nemjrném

pigáků nenj možné do nowin položiti.ÿ44

Výše uvedené příklady ukazují, že lidé o sobě pomocí novin dávali vědět a to jak svými

prosbami směřovaným na redaktora novin, tak interakcí s ostatními čtenáři.

3.2.4 Jazyk jako znak Češství

Kramerius svou zpravodajskou činnost bral jako službu vlasti, nikoliv za účelem zisku.

Jeho cílem bylo povznést český jazyk, navrátit mu jeho zašlou slávu. Navázal tak na ideu

Rosenmüllerových novin, které sledovaly stejný záměr. Kramerius podporoval užívání čes-

kého jazyka ve školách a často apeloval na vyšší společenské vrstvy, aby se za svůj mateřský

jazyk nestyděly a mluvily jím. Noviny v mateřském jazyku pro Krameria představovaly

znak vyspělosti každého národa.

42Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 6., ze dne 5. 2. 1791
43Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 5., ze dne 29. 1. 1791, viz obrazová příloha
44Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 4., ze dne 26. 1. 1793
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„Nowiny w každém národu gsau bez pochyby lidem k obweselenj y k pooswjcenj mysli,

a člověk ten, kterýž newj, co se w swětě děge, wždy gen w temnostech zůstáwá.ÿ45

Noviny měly nahradit nedostatky v ostatních literárních žánrech a stát se prostředkem

k uchování pravdivých zpráv o významných událostech pro další generace. Měly fungovat

jako letopisy či kronika o minulosti.

„. . .že pak nám Čechům obzwlásstně Nowiny za letopisy slaužiti mohau, pominu wssech

ostatních důvodů, a toliko na paměť uwedu nedáwno minulau Tureckau wálku. Coby wedle

nássi potomcy, pauzý Čechowé aneb Slowácy, po sto letech o této kruté Turecké wálce

wěděli, kdyby toho w nowinách Českých, gako w gistých paměstnách knihách a letopisých,

dočisti se nemohli.ÿ46

Podporu českému jazyku Kramerius pronášel zejména v novoročních projevech čte-

nářům či v recenzích na české knihy. V jeho projevech je jedinou politikou politika jazyková,

snaha probudit lásku k jazyku, který postupně upadal v zapomnění. V této době Kramerius

překládá mnoho knih do češtiny a nabádá k tomu i ostatní vlastence. Jazyk se stal klíčovým

prvkem českého vlastenectví díky zájmu osvícenských vzdělanců. Kramerius kladl důraz

na srozumitelný způsob psaní a snažil se o dostupnost všech možných tiskovin v češtině.

Kramérius sám v novinách ze dne 30. 6. 1792 říká: „Láska, přjzeň, ochotnost a wlastene-

ská náklonnost ke mně a k mému Českému peru, mých milých Čechů, Morawanů, Slowáků

a každého giného Slowanského slowůtného Národu, bude mně za osten a podnět, tak že

pro upokogenj laskawých čtenářů wssecko učiniti hleděti budu, co gen w mé mocy a do-

statečnosti pozůstáwati může. . . Způsob mého psanj zůstane čistý a srozumitedlný, gakož

toho dobrá, ano výborná Čeština žádá, tak aby y w tom oněm Panům Wlastencům, kteřjž

nyní na wzdělanj swého mateřského gazyka ochotně pracuj, nějak aspoň a gako za pravidlo

poslaužiti mohl.ÿ47 Velice zajímavé je, že Kramerius v tomto citátu hovoří o Moravanech

jako o jiném slovanském národě.

České národní hnutí je potřeba vidět v kontextu evropského dění, neboť čerpalo mnohé

z okolních států. Inspiraci vlastenci přejímali od ostatních slovanských národů – Poláků,

Slováků a Rusů, které neoslovovali jinak než „nassi Slowansstí Bratřj ÿ či „milá sestra na-

sseho slawného Českého králowstwj ÿ. Nejmarkantnější je v českém prostředí vliv uherských

vlastenců. Požadavky Uhrů k panovníkovi podněcovaly tytéž snahy u českých vlastenců.

Následující příspěvek vystihuje důležité postavení jazyka u uherských vlastenců, který hrál

klíčovou roli v tom, kdo byl vůbec považován za příslušníka daného národa.

45Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 3., ze dne 21. 1. 1792
46Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 26., ze dne 30. 6. 1792
47Tamtéž.
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„Negen Slowácy, Čechowé, Polácy, ale y Němcy y ginj národové zde se Uherského gazyka

chápagj, a za tu řeč se tak, gako w Čechách za Českau, nestydj, tjm méně aby gi zlehčowali,

gako se w Čechách od mnohých newěrných nepřátel děge. Uhři dobře wědj ono přjslowj:

Čj chléb gis, toho pjsen zpjwey! Uherský chléb, Uherská řeč, má býti zde panugjcý! Uhři

gsme, Uhry se nazýwáme, y uhersky mluwiti máme, nebo Uhrem se nazýwat, a uhersky

nechtjt mluwiti, aneb neuměti, gest weliký omyl, gegž naprawiti musý každý, kdož nassim

obywatelem býti chce. Ano prawj Uhři, že sobě na swém gazyku wjce záležeti dagj, než

na celém Uherském králowstwj, protože to gméno Uher ne od země, ale od gazyka berau,

a že samo Uherské králowstwj tak se nazýwá od gazyka Uherského.ÿ48

Předchozí část odhaluje rozpor v Krameriových výpovědích a jeho představě národa.

na jedné straně hovoří o tom, že ne země ale jazyk je rozhodujícím prvkem při definici

nacionální příslušnosti a na druhé straně zastává zemský patriotismus v případě Uhrů. Ne-

uvědomuje si situaci Slováků a jiných národnostních menšin v Uhrách. Nikde Kramerius

nehovoří o „Slovenskuÿ, ale pouze o „Slovácíchÿ. Podpora boje Uhrů za jejich privile-

gované postavení a za šíření jazyka do veřejného života stálo proti zájmům Slovenských

vlastenců. z Krameriových komentářů je patrné, že za národ považoval ty, kteří hovoří

svým mateřským jazykem, ale zároveň kladl nárok na to, aby se hovořilo na maďarském

území maďarsky.

3.2.5 Změny v obsahu s rokem 1793

Podoba novin se ale během mnou zkoumaného období mění. Od roku 1793 jsou po-

tlačena témata, která považuji za první projevy národnostního smýšlení. Vysvětlení je

nasnadě, neboť v této době probíhá ve Francii revoluce a šíří se strach, aby se nepřenesla

i do rakouské říše. Zavádí se cenzura tisku a dopisů. O tomto postupu máme zprávu ze

samotných novin, kde se hovoří o tom, jak dvorský poštmistr Taxis zakázal dovoz francouz-

ských novin, poněvadž by mohly způsobit nepokoje. Infiltrace informací ze zemí zasažených

revolucí byla viděna jako možný problém pro stabilitu země.

„Z Řisse. Knjže Taxis, jakožto Řjsský dědičný Posstmistr, dal poručenj Řjsským posstám,

aby některých francauzských nowin a žurnalů nepřigjmaly, aniž dále rozesýlati dopustily,

poněwadžby podlé nich snadně w Německých zemjch různice powstati mohly (Wjd. R.n.

21).ÿ49

Není náhodou, že od roku 1793 Kramerius stále více vychází při psaní zpráv z oficiál-

48Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 19., ze dne 7. 5. 1791
49Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 12., ze dne 19. 3. 1791
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ních informačních zdrojů a novin z říšské říše, či od poštmistrů a psaná korespondence od

ostatních zpravodajů je zcela oslabena. Text často začíná slovy „Poslednj řjšská possta při-

nesla nám té zpráwyÿ50, či „S poslednj posstau tyto zpráwy přicházegj ÿ51. Závislost na poště

přibližuje také následující výrok z Pražských Vlasteneckých novin ze dne 19. 1. 1793, kde

si Kramerius stěžuje, že nebylo možné vůbec přinést nové informace dříve, než dorazila

pošta.

„Následugjcý přjběh giž předesslého týhodne přissel nám k rukaum, než že possta swým

řádným časem nepřissla, gakož se to nynj častegi stáwá, nebylo nám možné wůbec w zná-

most ho uwesti.ÿ52

V novinách se postupně vytrácí čtenář jako spolutvůrce obsahu. z textu mizí oslovení

jako „Náss upřjmný Český Wlastenecÿ. Roku 1793 se vytrácí rovněž novoroční promluva

Krameria ke čtenáři, vydavatel stále méně komunikuje a spolupracuje s předplatiteli –

netiskne jejich dopisy, verše a ani připomínky k obsahu novin. Poslední Krameriova otištěná

odpověď patří již výše zmíněnému Václavu Melezýnkovi ze dne 4. 1. 1794, kde vysvětluje

důvod, proč neotiskl jeho každoroční příspěvek.

„Náš milý wlastenec, Pan Wácl. Melezýnek, zase letossnjho roku, tak gako ginými pře-

desslými lety, sepsal a wytisknauti dal zpěw chwály k probuzenj Čechů, aby na swůg ma-

teřský gazyk laskawi byli. Tento zpěw při obyčegné hře České na diwadle w někdeyssim

hyberňáckém stawenj na den nowého roku mezy České pány posluchače rozdán, a od nich

welmi wděčně přigat byl. My bychom rádi našim Panům čtenářům ten wlastenský spis

wůbec w známost uwedli, než že obssjrněgssi gest, mjsta se nám pro něg nedostáwá. Což

tuto dole klademe, od některých Pánů Milownjků nasseho Českého listu nám zasláno gest

s tjm wlastenským požádánjm, abychom tomu w nassem listu mjsta popřáli.ÿ53

Jako příčinu Kramerius uvádí nedostatek prostoru, což se zdá být nepravděpodobné

s ohledem na ostatní zprávy z téhož dne a také proto, že často velikost čísel upravoval

podle množství informací. Je zvláštní, že po odmítnutí dopisu od Melezýnka následují

verše od jiných přispěvovatelů v latině. Příspěvek nejspíš nevadil z důvodu, že byl psán

v češtině, ale proto, že šlo o „českého vlastenceÿ. Pro to hovoří dále skutečnost, že další

zmínky o dopisech vlastenců či připomínkách čtenářů bychom hledali marně. Jediné místo,

kde bychom se mohli nalézt stopy po předchozím obsahu, je v kalendáři tolerancí, který

Kramerius vydával na každý rok až do roku 1799, kdy byl nucen této činnosti zanechat

50Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny Nro 19. ze dne 11. 5. 1793
51Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny Nro 14. ze dne 4. 5. 1794
52Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 3., ze dne 19. 1. 1793
53Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 1., ze dne 4. 1. 1794
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z důvodu uvalení kolkovného i na tento druh tiskovin. Bližší zkoumání obsahu kalendářů

je ale již tématem pro jinou práci.

3.3 Shrnutí

Poslední kapitola byla věnována dějinám tištěných a psaných novin na českém území.

Noviny se často neomezovaly svým sdělením pouze na určitou profesi či vrstvu, ale oslo-

vovaly velké publikum. Již v 16. století nalezneme předchůdce dnešních noviny, jež měly

podobný formát a titulek nesl název podle poštovního posla (tzv. Postbote), a to např.

Postreuter, Bote, Postillion, Kurier, Courrier.54 U nás se s pravidelnými výtisky novin se-

tkáváme od 17. století, nicméně jde o německy, francouzsky a anglicky psané tisky. První

skutečné české noviny vychází s mnoha přestávkami od roku 1719.

Počátky zpravodajství jsou spojeny hlavně s osobností V. M. Krameria, který kladl

důraz na český jazyk a vzdělání. Zprávy psal srozumitelnou a čtivou formou, proto se jeho

noviny těšily takovému zájmu. Témata, která v novinách převládala, byla z následujících

oblastí: válečné zprávy, politické zprávy, královská a dvorská nařízení, zprávy o členech

královské rodiny. Nalezli bychom zde však také o recenze na knihy, vzdělávací a mravoučné

příběhy, hrůzostrašné historky či různá oznámení a žádosti.

Zejména poslední část práce se zaměřila na noviny jako komunikační médium. Analýza

Krameriových Pražských poštovských a později vlasteneckých novin nám posloužila jako

ilustrace toho, jaké myšlenky se pomocí novin šířily a jak mohly být noviny nápomocny při

vytváření národního cítění. Je zcela zjevné, že noviny podpořily, užiju-li pojem Benedicta

Andersona, vznik imaginárního společenství, tedy společenství lidí, kteří nemají možnost

se za život setkat tváří v tvář, a přesto všechno se mezi nimi buduje pocit sounáležitosti

a představa společné identity, přináležitosti. Při studiu Krameriových novin jsem došla

k závěru, že z hlediska obsahu dochází roku 1793 k zásadní změně, kdy přestaneme po-

stupně nalézat zmínky o vlastenectví, češství, přestávají být otištěny dopisy od vlastenců

a Krameriovo promlouvání a interakce se čtenářem je zcela přerušena zesílenou cenzurou.

54Roubík, František: k vývoji poštovnictví v Čechách v 16. – 18. století., Sborník Archivu ministerstva
vnitra, sv. X, Praha 1937, s. 287.
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Závěr

Není snadné tuto práci s uspokojením ukončit, neboť vím, že je mnoho otázek, které

zůstaly nezodpovězené. Vybrané téma je velmi komplexní a komplikované, nelze jedním

empirickým příkladem dojít k jednoznačným závěrům. Je proto mým závazkem do bu-

doucna jít stále hlouběji k podstatě, k tomu co způsobilo zrod českého národního cítění,

a jakými kanály se tyto myšlenky šířily.

Cílem práce bylo zařadit dějiny poštovnictví do širších souvislostí se společenskými změ-

nami, které nastaly v 18. století zejména díky způsobu komunikace. První část práce byla

věnována velkým teoretikům nacionalismu a jejich názorům na to, jak došlo ke vzniku nové

moderní společnosti a nové silné identity, založené na nacionalismu. Co je moderním teo-

retikům nacionalismu společné a na čem se shodnou je, že vynález knihtisku a masové pro-

dukce tiskovin rozmanitých druhů umožňuje představu národní příslušnosti, zejména tisk

v národních jazycích. Jak nicméně Miroslav Hroch poznamenává, nejde pouze o tiskoviny,

které produkují pocit sounáležitosti. Velkou roli hrají emoce posilované další činností, jako

setkání vlastenců a poutě k pomníkům významných představitelů národa, personifikace

rodné země (Germania, Čechie apod.), pohřby národních velikánů, konstrukce společné

minulosti, vlastenecké plesy apod. Nicméně zmínky o takovýchto činnostech v Kramerio-

vých novinách bychom na přelomu 18. a 19. století stěží nalezli. Hlavní je péče vlastenců

o český jazyk a jeho šíření do celé společnosti.

Peter Burke a Asa Briggs patří mezi autory, kteří nepřeceňovali význam knihtisku. V

knize A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet hovoří o koexistenci

nových technologií s těmi starými a zdůrazňují vliv orální, a dovolila bych si v Burkově

případu říci i nonverbální, kultury v době knihtisku, neboť tento vliv byl mnoha historiky

podceňován a nebyl mu dán žádný prostor. Také Jürgen Habermas poukazuje na vliv sa-
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lónů, lóží a kaváren, které byly místem setkávání literární společnosti, jež diskutovala o

aktuálních tématech. Sociální historik Wolfgang Behringer a Zdeněk Šimeček dávají do

spojení komunikační revoluci s poštovními službami a naznačují tak, jaký vliv měli pošt-

mistři na šíření informací ve společnosti. Stejně tomu tak je u Benedicta Andersona, který

jednu z hlavních příčin úspěchu nacionalismu na americkém kontinentu vidí v kvalitním

poštovním spojení a poštovní službě.

Druhá kapitola se v návaznosti na Wolfganga Behringera a Benedicta Andersona zabý-

vala vznikem poštovní sítě a pravidelné přepravy osob a věcí. Zejména se zaměřila na období

18. století, kdy sílí snaha státu o vytvoření monopolu na poštovní služby. Tato doba před-

stavovala zásadní obrat ve fungování poštovních služeb oproti předešlým stoletím. Správy

pošt se ujal stát. Došlo k výstavbě nových zpevněných silnic, rozšířila se hustota poštovní

sítě, zavedly se pravidelné linky dostavníky na hlavních tratích, nové listovní služby jako

přeprava a pojištění cenných zásilek. Veškeré inovace měly za cíl jediné – zrychlit přenos in-

formací. Změnila se také personální politika a začal se hlavně řešit právní vztah mezi státem

a poštmistry. Hlavním cílem státu bylo poštu spravovat tak, aby sloužila plně potřebám

státu. Monopol státu na poštovnictví se nejvíce projevil v době, kdy poštovní personál

z větší části ovládl erár a poštmistři byli tak více spojeni s poštovní službou a méně již s

chodem města a dalšími funkcemi v něm. Oddělení poštovního řemesla od dalších funkcí

ve městě by právě potvrzoval nárůst administrativních povinností a větší užívání pošty.

Poslední část druhé kapitoly se zabývá poštovními prameny, které popisují distribuci

novin z rukou poštmistrů. Jeden z prvních důkazů o propojení poštmistrů v Čechách s knih-

tiskaři a vydavateli novin máme ze známého sporu mezi poštmistrem Brahierem a knihtis-

kařem Arnoldem na konci 17. století. Poštmistři od počátku vydavatelům novin dodávali

zahraniční tisky, které dále překládali a využívali pro místní trh. Jak jsme mohli vidět,

spojitost mezi poštmistry a distribucí novin je zřejmá zejména z dokumentů k chodu pošty

z počátku 19. století, které se nám zachovaly. Prvním významným pramenem je Poštovní

knížka expeditora poštovního pražského vrchního úřadu Václav Schwarze z roku 1800 se

seznamem politických a vědeckých časopisů, vycházejících jak týdně, tak měsíčně, které

byly k dispozici u Pražské vrchní poštovní novinové expedici. V soupisu byly zmíněny no-

viny Prager böhmische v. Schöldfelda a Prager böhmische Kramerius. Významnou součástí

soupisu novin k dostání u Pražského vrchního poštovního úřadu byly podmínky, které bylo

zapotřebí dodržovat. Dovídáme se tak z tohoto pramene například informaci, že dokud ne-

nastane mír, je zakázáno distribuovat noviny ze zemí ovládaných Francouzi. V případě, že

někdo chtěl noviny, které nebyly na seznamu, bylo možné podat žádost zjištění ceny ročního
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předplatného a také o bližší popis požadovaných novin. Každý druh novin bylo potřeba za-

platit půlroku dopředu. Při zaplacení dostal předplatitel tzv. kvitanci, stvrzenku, s kterou

se prokazoval, pokud byly problémy s dodávkami novin. Další vyhlášky a zákony z 30. let

19. století od dvorské správy pošt nás seznamují s tím, jak roznáška novin probíhala, což

zůstalo stejné jako v předcházející době, o níž máme informace od V. M. Krameria.

Co se ale na konci 18. století mění, je to, že stát zavádí do této činnosti regulace

pomocí cenzurních orgánů a do této činnosti stále více zasahuje. Distribuce novin přestává

být zcela závislá na samotné vůli poštmistrů. Stát nemá z distribuce novin fakticky žádný

příjem až do 30. let 19. století. To se mění až s prvním poštovním zákonem z roku 1837,

kdy se vymezuje, na jaké věci se vztahuje výsadní právo poštmistrů na distribuci (§. 7.

poštovního zákona). Vyhláška vrchní dvorské poštovní správy zavádějící řád listovní pošty,

vydaná roku 1837, poté upřesňuje, za jakých podmínek se tak má dít, – kdy je potřeba

předplatné objednat, jaké jsou poplatky za předplatné a distribuci či jak objednávku zrušit.

V prosinci roku 1837 vychází ve Vídni novinový ceník na rok 1838. Ceník novin a časopisů

nás seznamuje s množstvím a typem tiskovin, které se pomocí pošty ve 30. letech 19. století

distribuovaly. Novinový ceník obsahoval pro nás důležité informace o šířených novinách,

jejich ceně a periodicitě. Celkem se roku 1838 prodávalo pomocí poštovní expedice 335

druhů novin a časopisů. Jde o jeden z nejvýznamnějších dokumentů k tomuto tématu,

neboť ukazuje, jakým bouřlivým rozvojem novinářství a distribuce v této době prochází.

Poslední část práce se poté zaměřila na dějiny tištěných a psaných novin, zejména na no-

viny jako komunikační médium. Analýza Krameriových Pražských poštovských a později

Vlasteneckých novin nám slouží jako ilustrace toho, jaké myšlenky se pomocí novin šířily

a jak mohly být noviny nápomocny při vytváření národního cítění. Je zcela zjevné, že no-

viny podpořily, užiju-li pojem Benedicta Andersona, vznik imaginárního společenství, tedy

společenství lidí, kteří nemají možnost se za život setkat tváří v tvář, a přesto všechno se

mezi nimi buduje pocit sounáležitosti a představa společné identity, přináležitosti. Tyto

emoce pak dají vzniknout tzv. long distance nationalism, neboli nacionalismu na dálku,

neboť komunikační technologie nahrazují fyzický prostor virtuálním, a mají tak velkou po-

tenci spoluutvářet lidskou imaginaci. i když je identita národní velmi abstraktní, je i přesto

možná. Větší část společnosti byla nově vybavena stejným typem informací, na což pou-

kazuje také Ernst Gellner v knize Národy a nacionalismus. Noviny se často neomezovaly

svým sdělením pouze na určitou profesi či vrstvu, ale oslovovaly velké publikum. Krameri-

ovy noviny četl jak sedlák, služka, měšťan, tak univerzitní profesor, což snadno odhalíme

díky soupisům předplatitelů.
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Při studiu Krameriových novin jsem došla k závěru, že z hlediska obsahu dochází roku

1793 k zásadní změně, kdy přestaneme postupně nalézat zmínky o vlastenectví, češství,

přestávají být otištěny dopisy od vlastenců a Krameriovo promlouvání a interakce se čte-

nářem je zcela přerušena zesílenou cenzurou.

Práce se nezabývala samotnými národnostními projevy. To by znamenalo zaměřit se

na to, kde a při jakých příležitostech se objevují pojmy jako vlast, Češi, češství, národ,

vlastenectví aj., což není možné v této práci obsáhnout. Co chtěla práce poodhalit, je právě

technika komunikace, to, jak se utváří komunikační síť mezi jedinci a jak vůbec probíhá

šíření informací napříč společností. Zajímavé bylo sledovat, jak lidé dávají prostřednictví

novin vědět, že o sobě navzájem ví.

Po uvědomění si propojení poštmistrů s distribucí novin nám vystává dichotomie této

činnosti. Poštmistři, kteří představovali zaměstnance státu a jednali často ve shodě s jeho

požadavky a nároky, se podíleli na distribuci novin a obchodování se všemi možnými druhy

informací, což dávalo prostor pro vznik nových vazeb mezi obyvateli, nad rámec společen-

ských skupin či stavovských vazeb. Tyto vazby poté přerostly v národní cítění a ve 40.

letech ve společnou proklamaci politických požadavků vzniklých národů, což zásadně osla-

bilo vliv tehdejších státních uskupení.

Další bádání by se mělo zaměřit zejména na bližší analýzu národnostních projevů v růz-

ných typech novin a porovnávat jednotlivé tisky mezi sebou. z hlediska obsahového by

bylo užitečné studovat to, jak spolu příslušníci národa rozmlouvali, jaký způsob narace

používali, ke komu promlouvali, oproti komu vymezovali svou identitu. Také nalézat další

prostředky komunikace, které přispěly k šíření nacionalismu, a analyzovat jejich konkrétní

projevy. Miroslav Hroch například upozorňuje na vliv, jaký měly tištěné kalendáře. Zároveň

je třeba se neupnout svou pozornost pouze na tištěný jazyk a nepodceňovat vliv mluvené

řeči.

87



Seznam obrázků

2.1 Pražská novinová expedice r. 1800 – zpracováno na základě analýzy

Novinového ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni

pro rok 1838, PM podsbírka PPÚ 650, 454/29. . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.2 Poměr mezi zahraničními a tuzemskými tiskovinami – zpracováno

na základě analýzy Novinového ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou expedicí

novin ve Vídni pro rok 1838, PM podsbírka PPÚ 650, 454/29. . . . . . . . 53

2.3 Noviny dostupné ve Vídni roku 1838 – zpracováno na základě analýzy

Novinového ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni pro

rok 1838, PM podsbírka PPÚ 650, 454/29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.4 Počet dostupných zahraničních politických novin r. 1838 – zpraco-

váno na základě analýzy Novinového ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou

expedicí novin ve Vídni pro rok 1838, PM podsbírka PPÚ 650, 454/29. . . 55

2.5 Počet zahraničních nepolitických novin r. 1838 – zpracováno na zá-

kladě analýzy Novinového ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou expedicí no-

vin ve Vídni pro rok 1838, PM podsbírka PPÚ 650, 454/29. . . . . . . . . 56

2.6 Počet výtisků tuzemských politických novin – zpracováno na základě

analýzy Novinového ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou expedicí novin ve

Vídni pro rok 1838, PM podsbírka PPÚ 650, 454/29. . . . . . . . . . . . . 57

2.7 Tuzemské nepolitické noviny – zpracováno na základě analýzy Novino-

vého ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni pro rok

1838, PM podsbírka PPÚ 650, 454/29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.1 Velikost jednotlivých čísel Pražských novin za daný rok, zpracováno

na základě analýzy Novinového ceníku, vydaného nejvyšší dvorskou expedicí

novin ve Vídni pro rok 1838, PM podsbírka Pražský poštovní úřad 650, 454/29. 68

88



SEZNAM OBRÁZKŮ

1 PM podsbírka Pražské poštovní úřady 739, K. K. Prager Zeitung 12. 4. 1814,

př. č. 1224/1929. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

2 PM podsbírka Pražské poštovní úřady 735, K. K. Prager Oberpostamtzei-

tung Nro. 64, 11. 8. 1798, př. č. 31/1956. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

3 PM podsbírka Pražské poštovní úřady 737, K. K. Prager Oberpostamtzei-

tung 28. 3. 1814, př. č. 57/1959. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4 Titulní stránka Krameriových c. k. Pražských poštovských novin, Nro. 1.,

ze dne 1. 1. 1791. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

5 První číslo Krameriových c. k. Pražských vlasteneckých novin, Nro. 5., ze

dne 29. 1. 1791. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

6 Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 7., ze dne 12. 2. 1791 se

seznamem předplatitelů na Robinzona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

7 Závěsek ke Krameriovým c. k. Pražským poštovským novinám, Nro 33., ze

dne 18. 8. 1792 se seznamem knih k zakoupení u České expedice. . . . . . . 105

8 Kalendář tolerancí v Krameriových c. k. Pražských vlasteneckých novinách,

Nro. 47., ze dne 24. 11. 1792 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

9 Podací lístek na peněžní dopis z Kolína v částce 2. zl. 40 kr. pro novinovou

účtárnu 8. 4. 1838 v Praze s přiloženou stvrzenkou, PM podsbírka PPÚ

4948, př. č. 254/1967. (první část) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

10 Podací lístek na peněžní dopis z Kolína v částce 2. zl. 40 kr. pro novinovou

účtárnu 8. 4. 1838 v Praze s přiloženou stvrzenkou, PM podsbírka PPÚ

4948, př. č. 254/1967. (druhá část) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

11 Kvitance o zaplacení poštovného, vystavená hl. novinovou expedicí v Praze

1. 7. 1796, PM podsbírka PPÚ 638, př. č. 502/1924. . . . . . . . . . . . . . 108

12 Kvitance o zaplacení předplatného, vystavená Pražskou novinovou účtárnou

25. 6. 1828, PM podsbírka PPÚ 642, př. č. 9/1982. . . . . . . . . . . . . . 109

13 Stvrzenka vystavená Pražskou novinovou účtárnou 5. 11. 1846, PM pod-

sbírka PPÚ 647, př. č. 124/1924. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

14 Kvitance o zaplacení předplatného, vystavená Pražskou novinovou účtárnou

1. 3. 1828, PM podsbírka PPÚ 641, př. č. 8/1982. . . . . . . . . . . . . . . 111

15 Kvitance o zaplacení předplatného, vystavená Privátní expedicí Schöngeld-

ských listů, Praha 16. 10. 1805,PM podsbírka PPÚ 639, př. č. 116/1924. . 112

89



SEZNAM OBRÁZKŮ

16 Kvitance o zaplacení předplatného za noviny Allgemeine Zeitung pro období

od 1. 1. – 30. 6. 1840 v částce 17 zl. 40kr. vystavená hraběti Leopoldu

Šternberkovi, vydaná nejvyšší dvorskou poštovní expedicí 8. 12. 1939, PM

podsbírka PPÚ 2090, př. č. 356/1919. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

17 Podací lístek na cenný dopis se 42 kr. adresovaný Pražské novinové účtárny,

podaný v Prostějově 6. 10. 1839, podsbírka PPÚ 2288, př. č. 41/1982. . . . 114

18 Potvrzení o zaplacení předplatného, vydané účtárnou G. Haase a synové

v Praze 5. 3. 1857, PM podsbírka PPÚ 649, př. č. 125/24. . . . . . . . . . 114

19 Oběžník vrchní dvorské poštovní správy ve Vídni o portu za tiskoviny, M.

von Ottenfeld, Vídeň 16. 5. 1836, PM podsbírka Patenty a oběžníky 38, pr.

č. 4970/30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

20 Novinový ceník vydaný nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni pro rok

1838, PM podsbírka PPÚ 650, př. č. 454/29. . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

21 Novoroční poštovní knížka expeditora poštovního pražského vrchního úřadu

Václava Schwarze pro rok 1800 se seznamem novin, týdeníků a měsíčníků,

na které lze uzavřít předplatné a ceník předplatného. př. č. 405/27. . . . . 117

22 Poštovní zákon vydaný císařem Ferdinandem I., Vídeň 5. 11. 1837, PM pod-

sbírka Patenty a oběžníky 30, př. č. 552/1928. . . . . . . . . . . . . . . . . 118

23 Oznámení českému zemskému guberniu, vysvětlující §. 9 Poštovního zákona

ze dne 5. 11. 1837, týkajícího se zásilek periodických spisů v celých balicích.

Praha 12. 5. 1839, PM podsbírka PPÚ 492/A4F430, př. číslo 12/65. . . . . 119

24 Vyhláška vrchní dvorské poštovní správy zavádějící řád listovní pošty (M.

von Ottenfeld, Vídeň 20. 12. 1838) PM podsbírka Patenty a oběžníky 50,

př. č. 240/81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

25 Titulní strana salzburských novin č. 13 z 23. března 1697 s vyobrazením

poštovního jezdce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

26 Posel s novinami 17. století . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

27 Sign. obrazu: Hollar Václav, mědirytový lept po roce 1630, Husitské muzeum

Tábor, Sbírka obrazy a plastiky, sign. OP – 1562, 340mm x 440mm. Obraz

zachycuje stav v roce 1621, když byl Tábor obléhán císařským vojskem pod

generálem Marradasem. Pošta se nachází v horní levé části na cestě do Tá-

bora a je označena písmenem P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

90



Prameny

[1] Novinový ceník vydaný nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni pro rok 1838, PM

podsbírka Pražský poštovní úřad 650, př. č. 454/29.

[2] Novoroční poštovní knížka expeditora poštovního pražského vrchního úřadu Václava

Schwarze pro rok 1800 se seznamem novin, týdeníků a měsíčníků, na které lze uzavřít

předplatné a ceník předplatného, PM podsbírka Pražský poštovní úřad, př. č. 405/27.

[3] Oběžník vrchní dvorské poštovní správy ve Vídni o portu za tiskoviny, M. von Ot-

tenfeld, Vídeň 16. 5. 1836, PM podsbírka Patenty a oběžníky 38, pr. č. 4970/30.

Oznámení českému zemskému guberniu, vysvětlující §. 9 Poštovního zákona ze dne 5.

11. 1837, týkajícího se zásilek periodických spisů v celých balicích. Praha 12. 5. 1839,

PM podsbírka Pražský poštovní úřad 492/A4F430, př. číslo 12/65.

[4] Poštovní zákon vydaný císařem Ferdinandem I., Vídeň 5. 11. 1837, PM podsbírka

Patenty a oběžníky 30, př. č. 552/1928.

[5] Vyhláška vrchní dvorské poštovní správy zavádějící řád listovní pošty (M. von Otten-

feld, Vídeň 20. 12. 1838), PM Podsbírka Patenty a oběžníky 50, př. č. 240/81.

[6] Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 1., ze dne 2. 1. 1790

[7] Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 2., ze dne 9. 1. 1790

[8] Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 3., ze dne 16. 1. 1790

[9] Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro.15., ze dne 10. 4. 1790

[10] Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 19., ze dne 8. 5. 1790

[11] Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 20., ze dne 22. 5. 1790

[12] Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 24., ze dne 12. 6. 1790

91



PRAMENY

[13] Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 25., ze dne 19. 6. 1790

[14] Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 26., ze dne 26. 6. 1790

[15] Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 27., ze dne 3. 7. 1790

[16] Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny, Nro. 43., ze dne 23. 10. 1790

[17] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 5., ze dne 29. 1. 1791

[18] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 6., ze dne 5. 2. 1791

[19] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 9., ze dne 26. 2. 1791

[20] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 12., ze dne 19. 3. 1791

[21] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 19., ze dne 7. 5. 1791

[22] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 22., ze dne 28. 5. 1791

[23] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 26., ze dne 25. 6. 1791

[24] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 3., ze dne 21. 1. 1792

[25] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 26., ze dne 30. 6. 1792

[26] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 3., ze dne 19. 1. 1793

[27] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 4., ze dne 26. 1. 1793

[28] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 15., ze dne 13. 4. 1793

[29] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 19. ze dne 11. 5. 1793

[30] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 21., ze dne 25. 5. 1793

[31] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 1., ze dne 4. 1. 1794

[32] Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 14. ze dne 4. 5. 1794

92



Literatura

[1] Anderson, Benedict: Pomyslná společenství in Hroch, M. (ed.): Pohledy na národ

a nacionalismus: čítanka textů. Praha 2003, s. 239 – 269.

[2] Anderson, Benedict: Představy společenství, Úvahy o původu a šíření nacionalismu,

Praha 2008.

[3] Behringer, Wolfgang: Im Zeichen des Merkur, Reichpost und Kommunikationsrevolu-

tion in der Frühen Neuzeit, Berlin 2003, s. 643-688.

[4] Behringer, Wolfgang: Thurn and Taxis, Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unterne-

hmen, München 1990.

[5] Beránková, Milena: Dějiny československé žurnalistiky. Novinář, Praha 1981, s. 5 – 73.

[6] Burke, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989), Praha

2004.

[7] Burke, Peter: Žebráci, šarlatáni, papežové. Historická antropologie raně novověké Itá-

lie, Eseje o vnímání a komunikaci, Praha 2007.

[8] Peter Burke, Asa Briggs: a Social History of the Media: From Gutenberg to the Inter-

net, Polity 2002.

[9] Čtvrtník, Pavel: Cesta pošty dějinami. Praha 1977.

[10] Čtvrtník, Pavel: Dědičné pošty a poštmistři, Sborník poštovního muzea 1982, Praha

1982. str. 135 – 152.

[11] Čtvrtník, Pavel, Tošnerová, Patricie, Galuška Jiří: Počátky poštovnictví v Čechách,

Moravě a Slezsku, nakladatelství Knihy 555, Praha 2008.

93



LITERATURA

[12] Darnton Robert: The Great Cat Massacre, in: týž, The Great Cat Massacre and Other

Episodes in French Cultural History, New York, 1984, s.74-104.

[13] Chartier Roger: Text, Symbols, and Frenchness, Journal of Modern History, 57, 1985,

s. 682-95.

[14] Darnton Robert: The Symbolic Element in History, Journal of Modern History, 58,

1986, s. 218-34.

[15] Dragoun, Václav: Pozůstalost Václava Dragouna, Výpisky k dějinám poštovní správy

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, složka Tábor.

[16] Dülmen van, Richard: Historická antropologie. Vývoj – problémy – úkoly, Dokořán

2002.

[17] Geertz, Clifford, Interpretace kultur, Praha 2000.

[18] Gellner, Ernst: Národy a nacionalismus, Praha 1993.

[19] Carlo Ginzburg: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha 2000.

[20] Habermas, Jürgen: Strukturální přeměna společnosti: zkoumání jedné kategorie občan-

ské společnosti, Praha 2000.

[21] Hánl, Jiří: Poštovní regál a státní správa, Sborník Poštovního muzea 1988, Praha 1988.

[22] Herben, Jan: Matěj V. Kramérius Osvícenský novinář a buditel, Praha 1926.

[23] Hlavačka, Milan: Cestování v éře dostavníku. Praha 1996.

[24] Himl, Pavel: Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007.

[25] Hroch, Miroslav: V národním zájmu, Praha 1999.

[26] Hroch, Miroslav: Národ jako kulturní konstrukt? in revue Lidé města, 3/2005-17, s. 9

– 27.

[27] Iggers, Georg G.: Dějepisectví 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě,

Nakladatelství LN 2002.

[28] Klimeš, Vladimír: Počátky českého a slovenského novinářství. Praha 1955.

94



LITERATURA

[29] Komlosyová, Andrea: Jedna země – mnoho hranic, cesty boží mezi rakouskými

a českými zeměmi (1740-1918), in: Andrea Komlosyová, Václav Bůžek, František Svá-

tek (ed.), Kultury na hranici. Jižní Čechy-Jižní Morava-Waldviertel-Weinviertel. Wien

1995.

[30] Lustig, Alois: Dějiny poštovnictví, rukopis, PM Praha.

[31] Lévi-Strauss, Claude: Myšlení přírodních národů, Praha 1996.

[32] Martínek, Miloslav: Geneze dějin poštovnictví v české historické vědě, Sborník poš-

tovní historie jižních Čech. Písek 1972, s. 113 – 122.

[33] McLuhan, Marshall: Člověk, média a elektronická kultura, Brno 2000.

[34] McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace, Praha 1999.

[35] Nodl, Martin, Mikrohistorie a historická antropologie, Dějiny – teorie – kritika 2004/2,

s. 237 – 252.

[36] Novotný, Jan: Matěj Václav Kramerius, 1973.

[37] Polišenský, Miroslav: Rodina Parrů v poštovnictví našich zemí. Katalog specializova-

ných oborů. Kutná Hora 1972.

[38] Polišenský, Miroslav: Poštovní spoje a poštovní stanice v českých zemích v letech 1526

– 1620. Sborník Poštovního muzea 1982. Praha 1982, s. 113 – 134.

[39] Poštovní kurýr: Taxisové a Parrové v dějinách poštovnictví, Praha 2001.

[40] Roubík, František: Časopisectvo v Čechách v letech 1848 – 1862. Praha 1930.

[41] Roubík, František: k vývoji poštovnictví v Čechách v 16. – 18. století., Sborník Archivu

ministerstva vnitra, sv. X, Praha 1937, s. 165 – 305.

[42] Roubík, František: k vývoji poštovní dopravy v jižních Čechách do poloviny 19. století.

Sborník poštovní historie jižních Čech, Písek 1972, s. 5 – 56.

[43] Roubík, František: Poštovní doprava v Čechách v letech 1527 -1850. PM, fond Historie

poštovnictví, sign. HP I/11, př. č. 8/1953, rukopis.

[44] Roubík, František: Od nosítek k trolejbusu. Přehled vývoje veřejné dopravy v Praze

1956.

95



LITERATURA

[45] Roubík, František: Poštovní doprava v Čechách v letech 1527 až 1850. Nedatovaný

rukopis, Sbírka Poštovního muzea.

[46] Rybička, Antonín: Život a působení Václava Matěje Krameriusa, Praha 1859.

[47] Špiritová, Alexandra: Písemné prameny k dějinám poštovnictví. Sborník poštovního

muzea 1981. Praha 1981, s. 146 – 170.

[48] Špiritová, Alexandra: Vrchní poštovní správa v Čechách do roku 1850, Sborník poš-

tovního muzea 1988, Praha 1988. s. 114 – 130.

[49] Šimeček, Zdeněk: Počátky novinového zpravodajství v Českých zemích. Sborník his-

torický 18, 1971, s. 5 – 38.

[50] Šimeček, Zdeněk: Novinové zpravodajství v Pražských novinách na sklonku 18. století

(Rozšiřování zpravodajské sítě a její celorakouská orientace), SHS 32, Praha, Brno

2007, s. 39 – 53.

[51] Todorov, Tzvetan: Dobytí Ameriky. Problém druhého, Praha 1996.

[52] Záběhlický, Václav: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích od

nejstarších dob až do převratu, Praha 1928.

[53] Volf, Josef: Dějiny novin v Čechách do roku 1848. Duch novin, Praha 1930, s. 4 – 20.

[54] White, Hayden: Metahistory: The Historical Imagination of Nineteenth-Century Eu-

rope. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1975.

[55] Zíbrt, Čeněk: z dějin českého knihtiskařství, Mladá Boleslav 1939.

96



Rejstřík

Čtvrtník, Pavel, 46–48, 71

Šimeček, Zdeněk, 10, 63, 66, 69, 70, 85

Anderson, Benedict, 12, 16, 18–21, 27, 61,

83, 85, 86

Behringer, Wolfgang, 11, 21, 22, 28, 61, 85

Beránková, Milena, 64, 66, 67

Briggs, Asa, 28, 84

Burke, Peter, 17, 28, 84

Cenzura, 81

Chartier, Roger, 13

dědiční poštmistři, 33, 36, 44, 46–48, 81

Darnton Robert, 13, 25

diligence, 42, 43

Dragoun, Václav, 9, 35

formané, 29, 31, 32

formanský vůz, 31

Geertz, Clifford, 14, 16

Gellner, Ernst, 11, 12, 15, 18–21, 27, 42, 86

Habermas, Jürgen, 11, 17, 23–25, 28, 84

Herben, Jan, 67

Himl, Pavel, 13

Hlavačka, Milan, 5, 10

Hroch, Miroslav, 16, 26–28, 84, 87

Klimeš, Vladimír, 63, 66, 67

knihtisk, 10, 16, 17, 20–22, 27, 28, 63, 84

kočár, 34, 40

Komlosyová, Andrea, 6, 40

komorní poslové, 30

kvitance, 61, 71, 72

Lévi-Strauss, Claude„ 18

Martínek, Miloslav, 9

McLuhan, Marshall, 20

Novotný, Jan, 67

Paarové, 44, 45

Poštmistři, 6, 7, 32, 34, 42, 47, 51, 65, 85, 87

poštovní rychlík, 44

poštovní spoje, 39, 44

Polišenský, Miroslav, 9

poslové, 6, 29, 30

povinné silnice, 41

publikum, 7, 25, 69, 83, 86

reces, 44, 45

Roubík, František, 8, 9, 35, 38

Rybička, Antonín, 67

Schwarz, Václav, 8, 49–51, 61, 85, 91

spěšní poslové, 30

Thurn Taxisové, 21, 22, 29

Todorov, Tzvetan, 26

97



REJSTŘÍK

Václav M. Kramerius, 67–77, 79–82, 85

veřejné mínění, 7, 24

veřejný prostor, 7, 11, 25, 26

White, Hayden, 13

Zíbrt, Čeněk, 17

Záběhlický, Václav, 10

98



Obrazová příloha

Obrázek 1: PM podsbírka Pražské poštovní úřady 739, K. K. Prager Zeitung 12. 4. 1814,

př. č. 1224/1929.



Obrazová příloha

Obrázek 2: PM podsbírka Pražské poštovní úřady 735, K. K. Prager Oberpostamtzeitung

Nro. 64, 11. 8. 1798, př. č. 31/1956.

100



Obrazová příloha

Obrázek 3: PM podsbírka Pražské poštovní úřady 737, K. K. Prager Oberpostamtzeitung

28. 3. 1814, př. č. 57/1959.

101



Obrazová příloha

Obrázek 4: Titulní stránka Krameriových c. k. Pražských poštovských novin, Nro. 1., ze

dne 1. 1. 1791.

102



Obrazová příloha

Obrázek 5: První číslo Krameriových c. k. Pražských vlasteneckých novin, Nro. 5., ze dne

29. 1. 1791.

103



Obrazová příloha

Obrázek 6: Krameriovy c. k. Pražské vlastenecké noviny, Nro. 7., ze dne 12. 2. 1791 se

seznamem předplatitelů na Robinzona.

104



Obrazová příloha

Obrázek 7: Závěsek ke Krameriovým c. k. Pražským poštovským novinám, Nro 33., ze dne

18. 8. 1792 se seznamem knih k zakoupení u České expedice.

105



Obrazová příloha

Obrázek 8: Kalendář tolerancí v Krameriových c. k. Pražských vlasteneckých novinách,

Nro. 47., ze dne 24. 11. 1792

106



Obrazová příloha

Obrázek 9: Podací lístek na peněžní dopis z Kolína v částce 2. zl. 40 kr. pro novino-

vou účtárnu 8. 4. 1838 v Praze s přiloženou stvrzenkou, PM podsbírka PPÚ 4948, př. č.

254/1967. (první část)

Obrázek 10: Podací lístek na peněžní dopis z Kolína v částce 2. zl. 40 kr. pro novino-

vou účtárnu 8. 4. 1838 v Praze s přiloženou stvrzenkou, PM podsbírka PPÚ 4948, př. č.

254/1967. (druhá část)

107



Obrazová příloha

Obrázek 11: Kvitance o zaplacení poštovného, vystavená hl. novinovou expedicí v Praze

1. 7. 1796, PM podsbírka PPÚ 638, př. č. 502/1924.

108



Obrazová příloha

Obrázek 12: Kvitance o zaplacení předplatného, vystavená Pražskou novinovou účtárnou

25. 6. 1828, PM podsbírka PPÚ 642, př. č. 9/1982.

109



Obrazová příloha

Obrázek 13: Stvrzenka vystavená Pražskou novinovou účtárnou 5. 11. 1846, PM podsbírka

PPÚ 647, př. č. 124/1924.

110



Obrazová příloha

Obrázek 14: Kvitance o zaplacení předplatného, vystavená Pražskou novinovou účtárnou

1. 3. 1828, PM podsbírka PPÚ 641, př. č. 8/1982.

111



Obrazová příloha

Obrázek 15: Kvitance o zaplacení předplatného, vystavená Privátní expedicí Schöngeld-

ských listů, Praha 16. 10. 1805,PM podsbírka PPÚ 639, př. č. 116/1924.

112



Obrazová příloha

Obrázek 16: Kvitance o zaplacení předplatného za noviny Allgemeine Zeitung pro období

od 1. 1. – 30. 6. 1840 v částce 17 zl. 40kr. vystavená hraběti Leopoldu Šternberkovi, vydaná

nejvyšší dvorskou poštovní expedicí 8. 12. 1939, PM podsbírka PPÚ 2090, př. č. 356/1919.

113



Obrazová příloha

Obrázek 17: Podací lístek na cenný dopis se 42 kr. adresovaný Pražské novinové účtárny,

podaný v Prostějově 6. 10. 1839, podsbírka PPÚ 2288, př. č. 41/1982.

Obrázek 18: Potvrzení o zaplacení předplatného, vydané účtárnou G. Haase a synové

v Praze 5. 3. 1857, PM podsbírka PPÚ 649, př. č. 125/24.

114



Obrazová příloha

Obrázek 19: Oběžník vrchní dvorské poštovní správy ve Vídni o portu za tiskoviny, M. von

Ottenfeld, Vídeň 16. 5. 1836, PM podsbírka Patenty a oběžníky 38, pr. č. 4970/30.

115



Obrazová příloha

Obrázek 20: Novinový ceník vydaný nejvyšší dvorskou expedicí novin ve Vídni pro rok

1838, PM podsbírka PPÚ 650, př. č. 454/29.

116



Obrazová příloha

Obrázek 21: Novoroční poštovní knížka expeditora poštovního pražského vrchního úřadu

Václava Schwarze pro rok 1800 se seznamem novin, týdeníků a měsíčníků, na které lze

uzavřít předplatné a ceník předplatného. př. č. 405/27.

117



Obrazová příloha

Obrázek 22: Poštovní zákon vydaný císařem Ferdinandem I., Vídeň 5. 11. 1837, PM pod-

sbírka Patenty a oběžníky 30, př. č. 552/1928.

118



Obrazová příloha

Obrázek 23: Oznámení českému zemskému guberniu, vysvětlující §. 9 Poštovního zákona

ze dne 5. 11. 1837, týkajícího se zásilek periodických spisů v celých balicích. Praha 12. 5.

1839, PM podsbírka PPÚ 492/A4F430, př. číslo 12/65.

119



Obrazová příloha

Obrázek 24: Vyhláška vrchní dvorské poštovní správy zavádějící řád listovní pošty (M. von

Ottenfeld, Vídeň 20. 12. 1838) PM podsbírka Patenty a oběžníky 50, př. č. 240/81.

120



Obrazová příloha

Obrázek 25: Titulní strana salzburských novin č. 13 z 23. března 1697 s vyobrazením

poštovního jezdce.
121



Obrazová příloha

Obrázek 26: Posel s novinami 17. století

122



Obrazová příloha

Obrázek 27: Sign. obrazu: Hollar Václav, mědirytový lept po roce 1630, Husitské muzeum

Tábor, Sbírka obrazy a plastiky, sign. OP – 1562, 340mm x 440mm. Obraz zachycuje
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