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Abstrakt 

 Literární noviny jsou na českém trhu tištěných periodik jedinečným titulem 

s dlouhou tradicí. Kulturně-politický týdeník vychází s několika přestávkami již od roku 

1927 a napříč historickými etapami se jeho zaměření několikrát proměnilo. Cílem této 

diplomové práce je zachytit a popsat proměnu Literárních novin pod vedením Petra 

Bílka v letech 2010 až 2012. Věnovat se bude nejenom obsahové stránce, ale také 

tematické, redakční a vizuální.  

 První kapitola diplomové práce stručně shrne vývoj periodika od roku 1927 do 

roku 2009 a zároveň uvede nezbytný historický kontext. Druhá a třetí kapitola se pak 

zabývá již vymezeným období let 2010-2012. V druhé kapitole bude popsán profil 

periodika, vlastnická struktura, profil čtenářů titulu, přiblíží redakční okruh a jeho 

proměnu, zmíní externí přispěvatele a také osobnosti, které do Literárních novin ve 

vymezeném období přispívali. Na závěr představí osobnost šéfredaktora Petra Bílka. 

Třetí část diplomové práce je pak věnována obsahové podobě titulu. Popíše stálé i 

nepravidelné rubriky, hlavní témata ve sledovaném období, pravidelné a příležitostné 

přílohy, vizuální podobu a internetovou verzi www.literarky.cz. V rámci jednotlivých 

rubrik představí třetí část také hlavní přispěvatele daných rubrik, převažující žánry a 

témata.  

 

Abstract 

 Literární noviny is a unique periodical with a long tradition on the Czech press 

market. Cultural and political magazine has been emited with several pauses since 1927 

and its profile changed several times through various historical periods. The main aim 

of this diploma thesis is to follow and describe changes of the weekly Literární noviny 

http://www.literarky.cz/


   

under the lead of Petr Bílek in years 2010-2012. The diploma thesis will focus not only 

on a content change, but also thematic, editorial and visual change. 

 The first chapter of the diploma thesis will briefly summarize history of the 

periodical from 1927 until 2009 and will mention necessary historical context. The 

second  and third chapter will focus on the years 2010-2012. The second chapter of 

work will describe the profile of periodical, owner structure, profile of the readers, work 

will also focus on editorial and external staff  and its change through time. It will also 

mention Czech personalities writing for the weekly. At the end of the second chapter, 

work will introduce editor-in-chief, Petr Bílek. Third chapter of diploma thesis is 

dedicated to content form of the periodical. It will describe periodical and non-

periodical section of the weekly, main topics of the defined period, periodical and 

occasional supplements, visual form and online version of the weekly, 

www.literarky.cz. Through particular chapters of the third chapter of the work will be 

also introduced main editors and authors, genres and topics. 
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Úvod 

Tématem diplomové práce je podoba Literárních novin a jejich proměna v letech 2010 

až 2012 pod vedením šéfredaktora Petra Bílka.  Literární noviny jsou společensko-kulturním 

titulem, kterému předchází dlouhá historie. S několika přestávkami vychází již od roku 1927. 

Postupem času se z nakladatelského čtrnáctideníku informujícího o knižních novinkách stalo 

periodikum zaměřené na kulturu, politiku a společnost. Významnou roli sehrálo především 

v 60. letech. Literární noviny, později Literární listy a Listy, poskytovaly prostor pro reflexi  

a kritiku tehdejší společnosti, a to nejenom na úrovni kulturní, ale také politické. Soustavně 

zjišťovaly, kde leží cenzurní hranice, přispívaly k tzv. „tání“, tedy rozvolňování poměrů 

v Československu. Významnou etapou v historii titulu, byť pouze půlroční, je jeho vydávání 

pod názvem Literární listy v době pražského jara. Právě k podobě titulu z této doby bývá 

v případě Literárních novin dodnes odkazováno. Pražské jaro však ukončila normalizace (titul 

vycházel krátce ještě pod názvem Listy od listopadu 1968 do května 1969) a Literární noviny 

se na mediální trh opět vrátily až v roce 1990. Počáteční literární a kulturní zaměření  

se postupem času rozšířilo a na stránky týdeníku si opět našla cestu témata politická a od roku 

1999 také častěji ekologicky zaměřená. Přelomem byl v porevoluční historii titulu rok 2009, 

kdy se změnil vydavatel, šéfredaktor a po několika měsících také koncept titulu. 

Následujícího roku se ujal vedení redakce Petr Bílek.  

Cílem práce je sledovat a popsat, jakým způsobem se Literární noviny v období 2010-

2012 pod vedením Bílka proměnily, nejenom po obsahové, ale také tematické, redakční  

či vizuální stránce. Diplomová práce je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola seznámí 

čtenáře se stručným vývojem periodika od roku 1927 do roku 2009 a uvede také nezbytný 

historický kontext. Druhá a třetí kapitola se již bude věnovat Literárním novinám v letech 

2010-2012. Popíše profil Literárních novin, vlastnickou strukturu a finanční zázemí periodika, 

podobu čtenářské obce, proměnu redakce a okruhu přispěvatelů, v závěru pak přiblíží 

osobnost šéfredaktora Petra Bílka. Třetí kapitola je věnována obsahové, tematické a vizuální 

podobě titulu v letech 2012-2012. Představí stálé i nepravidelné rubriky, pravidelné  

a příležitostné přílohy a hlavní okruhy témat. V rámci těchto jednotlivých kapitol přiblíží 

převažující žánry a také hlavní autory. Dále bude věnována pozornost grafické podobě titulu  

a jeho internetové verzi www.literarky.cz.  

Jako metoda pro zpracování vybraného tématu byl zvolen historický přístup. Primárním 

zdrojem při zpracování práce byly jednotlivé výtisky Literárních novin z let 2010 až 2012. 

Pro získání lepší představy, jakými změnami Literární noviny postupně procházely, bylo 
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nezbytné také studium výtisků z etap předcházejících. Sekundární literatura sloužila jako 

zdroj informací především v první části práce věnující se stručné charakteristice historických 

období. Stěžejními tituly byly Přehledné dějiny české literatury 1945-1989 Pavla Janouška, 

Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 Jiřího Knapíka  

a Martina France, kniha V zajetí moci Jiřího Knapíka, kniha Naděje a iluze Jana Mervarta, 

Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 

Blahoslava Dokoupila. Významným zdrojem informací byly také vzpomínkové knihy Milana 

Jungmanna (Literárky – můj osud) a Dušana Hamšíka (Spisovatelé a moc), které poskytují 

jedinečný vhled do dobového dění i do událostí vztahujících se k Literárním novinám. Zde  

je však nutné mít na vědomí, že jde o subjektivní výpovědi autorů. Zdrojem při zpracování 

mého tématu byly i archivní materiály, především dokumenty z Národního archivu. Čerpáno 

je také z fondu Archivu bezpečnostních složek, Archivu Univerzity Karlovy a archivu 

Ministerstva kultury a záznamů uložených v mediatéce České televize. K tématu Literárních 

novin lze čerpat také z fondu Literárních novin v Literárním archivu Památníku národního 

písemnictví, tyto archivní materiály však v mé diplomové práci citovány nejsou, neboť 

neobsahovaly stěžejní informace k vymezenému tématu. Pro období 1990 až 2012 byly 

zdrojem informací jednotlivé výtisky Literárních novin a dobové články napříč různými 

periodiky. Zvlášť přínosný byl časosběrný seriál Petra Pavlovského, dlouholetého 

přispěvatele Literárních novin a zároveň redaktora Divadelních novin. V neposlední řadě 

poskytl vhled do porevolučního vývoje periodika také rozhovor s šéfredaktorem Petrem 

Bílkem uskutečněný autorkou práce 6. června 2014. Vedle zmíněného rozhovoru byly 

podstatné také podklady poskytnuté redakcí Literárních novin (Profil čtenáře Literárních 

novin; Shrnutí výsledků anketního šetření mezi čtenáři Literárních novin) a rozhovor 

s vydavatelem titulu, Miroslavem Pavlem, který byl autorkou uskutečněný 16. dubna 2015.  

Diplomová práce se v několika směrech odklonila od tezí, především z hlediska 

uspořádání. V první části práce věnované stručnému vývoji periodika došlo k podrobnějšímu 

rozřazení kapitol dle historických etap Literárních novin, především pro snazší orientaci 

čtenáře. V druhé části přibyla kapitola Finanční zázemí titulu, jejíž obsah měl být původně 

součástí kapitoly Vlastnická struktura, ale pro větší přehlednost byla oddělena. Kapitola 

v tezích uvedená jako Zaměření Literárních novin a jejich postavení na trhu tištěných periodik 

byla přejmenována na Profil Literárních novin a jejich postavení na trhu tištěných periodik, 

neboť takto lépe vystihuje obsah uvedené kapitoly. Kapitola Redakce Literárních novin byla 

doplněna o podkapitoly rozdělené dle jednotlivých roků 2010, 2011 a 2012, především z toho 

důvodu, aby bylo pro čtenáře zřejmější, jak se redakční okruh a okruh přispěvatelů periodika 
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v jednotlivých letech proměňoval. Tuto kapitolu dále doplňují podkapitoly věnované redakci 

příloh a osobnostem do titulu přispívajícím. Výrazněji se proměnilo uspořádání třetí části 

diplomové práce. První dvě kapitoly přibližují nejprve rubriky a vnitřní uspořádání 

Literárních novin, až poté následuje kapitola Hlavní okruh témat Literárních novin.  Původně 

zamýšlená druhá kapitola této třetí části diplomové práce – Stálé i nepravidelné rubriky 

Literárních novin byla rozdělena na dvě samostatné kapitoly (Stálé rubriky Literárních novin 

a Nepravidelné rubriky Literárních novin), které byly dále rozřazeny dle rubrik periodika  

na podkapitoly. Důvodem byla jednak opět snaha o přehlednost a snazší orientaci čtenáře 

v diplomové práci, dále pak odlišná povaha stálých rubrik a příležitostných rubrik, které lze 

vnímat spíše jako tematické strany. Vypuštěna byla kapitola Publicistické příspěvky, jelikož 

je jim věnován prostor již v rámci dvou výše uvedených kapitol a docházelo by k opakování 

informací. 

Dále je nutné zmínit, že v práci jsou prostřednictvím poznámkového aparátu vedle 

zdrojů a doplňujících informací stručně představeny některé z osobností, které práce zmiňuje. 

Osobnosti, u nichž lze předpokládat, že jsou veřejnosti dobře známé (jakými jsou například 

Alexander Dubček, Ludvík Vaculík, Václav Havel aj.), poznámku pod čarou nemají. 

Osobnosti, které jsou s historií Literárních novin úzce spjaty, tedy především redaktoři  

a externí přispěvatelé, jsou prostřednictvím poznámky pod čarou blíže představeni.  

U několika vybraných redaktorů, zejména z let 2010-2012 bohužel poznámka chybí, neboť  

se mi nepodařilo dohledat relevantní informace ze sekundárních zdrojů. Informace  

se nepodařilo doplnit ani po komunikaci s redakcí, resp. šéfredaktorem Petrem Bílkem, podle 

jehož slov již redakce s vybranými autory není v kontaktu. Autoři, jejichž články jsou v rámci 

práce zmíněny jako ukázky či příklady, poznámku pod čarou taktéž nemají, především 

z důvodu již tak velkého rozsahu práce (například na str. 74 jsou pro ukázku vyjmenováni 

někteří ze spisovatelů, přispívající do jedné vybrané rubriky). 
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1. Literární noviny v proměnách času – stručný vývoj 

periodika 

 

1.1. Literární noviny v letech 1927-1941, 1946-1951 

Počátky Literárních novin (dále také LtN) spadají již do období první republiky. První 

číslo vyšlo 9. března roku 1927, další se ke čtenářům dostávala se čtrnáctidenní periodicitou 

(podoba titulní strany viz příloha č. 1). Výjimkou byly letní měsíce, kdy Literární noviny 

(LtN) vycházely jako měsíčník. Titul byl v té době nakladatelským listem, ale jak se lze dočíst 

v úvodníku prvního čísla roku 1930, redakce chtěla čtenářům nabídnout více než jen přehledy 

nové literatury: „Referujeme o knihách ne s hlediska nakladatelského, ale s hlediska kritiky, 

jež chce přispěti k poznání dobré literatury a k odvratu čtenářů od literatury špatné.“1 Nejprve 

Literární noviny vydávalo nakladatelství Pokrok2, od roku 1930  nakladatelství Sfinx3  

a počínaje rokem 1936 se jejich vydávání ujal Evropský literární klub (dále jako ELK)4. 

Odpovědnými redaktory byli postupně Václav Kaplický5, Bohumil Janda6, Bohumil 

Mathesius7, Miloslav Novotný8 a Jaroslav Jan Paulík9. Z informace uvedené v jednom z čísel 

                                                 
1 Do nového roku. Literární noviny. 1930, roč. IV, č. 1. (64.), s. 1.  
2 Pražské nakladatelství Pokrok působilo v letech 1924-1933 a 1939-48. Zaměřovalo se především na původní a 

přeloženou prózu, cestopisy a dokumentární publikace s legionářskou a osvobozeneckou tematikou. In: 

OPELÍK, Jiří, Vladimír FORST a Luboš MERHAUT. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 3/II P-

Ř. Praha: Academia, 2000, s. 989-990. ISBN 80-200-0708-3. 
3 Nakladatsltví Sfinx působilo v letech 1919-1949. Podnik založil a řídil Bohumil Janda. Zaměřovalo se na 

mystickou, okultní literaturu a populární příručky sebevýchovy, později také na soudobou beletrii a naučnou 

literaturu. Koncem 20. let 20. století bylo jedním z nejproduktivnějších nakladatelství u nás. In: OPELÍK, Jiří, 

Vladimír FORST a Luboš MERHAUT. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 4/I S-T. Praha: 

Academia, 2008, s. 91-92. ISBN 978-80-200-1670-6. 
4 ELK vznikl v roce 1935 jako nová vydavatelsko-distribuční organizace a první knižní klub svého druhu u nás z 

iniciativ nakladatelského podnikatele Bohumila Jandy (1900-1982). Vydával především zahraniční literaturu. 

V roce 1948 přešel pod národní správu, 1949 byl zlikvidován. In: KOPECKÝ, Miloslav. Bohumil Janda a 

Evropský literární klub. Praha: Evropský literární klub, 2002. 
5 Václav Kaplický (1895-1982) byl prozaik a autor próz pro mládež. V letech 1922-1950 pracoval v různých 

funkcích postupně v nakladatesltví Čin, Pokrok, Družstevní práce, Melantrich ad. Poté žil jako spisovatel 

z povolání. Přispíval do mnoha periodik, např. Český jih, Rudé právo, Var či Nový život. In: OPELÍK, Jiří, 

Vladimír FORST a Luboš MERHAUT. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 2/II K-L. Praha: 

Academia, 1993, s. 1575-1577. ISBN 80-200-0469-6. 
6 Bohumil Janda (1900-1982) patřil k uznávaným evropským autoritám v oboru nakladatelského podnikání a 

typografického průmyslu. Založil nakladatelství Sfinx a ELK. In: KOPECKÝ, Miloslav. Bohumil Janda a 

Evropský literární klub. Praha: Evropský literární klub, 2002. 
7 Bohumil Mathesius (1888-1952) byl překladatel, básník, prozaik, dramatik, publicista a historik ruské a 

sovětské literatury. V letech 1927-1928 redigoval Tvorbu. V roce 1927 se zúčastnil založení Literárních novin. 

In: OPELÍK, Jiří, Vladimír FORST a Luboš MERHAUT. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 3/I 

M-O. Praha: Academia, 2000, s. 158-159. ISBN 80-200-0708-3. 
8 Miloslav Novotný (1894-1966) byl literární historik, literární a divadelní kritik, esejista a kulturní publicista, 

ale také bibliofil a knihovědec, autor několika drobných próz a překladatel. In: OPELÍK, Jiří, Vladimír FORST a 

Luboš MERHAUT. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 3/I M-O. Praha: Academia, 2000, s. 603-

604. ISBN 80-200-0708-3. 
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LtN z roku 1938 se dozvídáme, že náklad listu se pohyboval okolo 20 000 výtisků10, v roce 

1941 pak například vycházel titul v nákladu 30 000.11 Literární noviny se zpravidla na šesti až 

osmi stranách věnovaly zpočátku výhradně knižnímu odvětví. Pravidelně přinášely informace 

o plánovaných knižních titulech jednotlivých nakladatelství i edičních řadách, uveřejňovaly 

úryvky z vybraných knih, kritiky, fejetony, zprávy z československého a zahraničního 

knižního prostředí a informace o spisovatelích. Postupem času se oblast zájmu titulu rozšířila 

a LtN začaly informovat také o umění. Tuto pozvolnou proměnu listu naznačují například  

i průběžně se měnící podtituly Literárních novin uvedené v tiráži. V roce 1931 se poprvé 

objevuje podtitul Kulturní zpravodaj moderního člověka, od roku 1936 pak nesly LtN podtitul 

Čtrnáctideník kulturního člověka.  

Podmínky, jež nastolil vznik protektorátu a druhá světová válka, se dotkly i mediální 

oblasti a přinesly s sebou kontrolu a cenzuru tisku okupanty. Především v roce 1941 se 

výrazně zhoršily podmínky pro vydávání tisku. Poté, co začalo platit vládní nařízení  

a vyhláška z května 1941, bylo Předsednictvo ministerské rady, které mělo v té době kontrolu 

tisku na starosti, zmocněno určovat termíny vydání tiskovin, výši nákladu, rozsah vydání, 

množství inzerce či obsazení pozic v redakcích ad.12 Následně zaniklo značné množství 

periodik. Dopady válečné doby se dotkly také Literárních novin. Od počátku roku 1939 

vycházely místo čtrnáctidenní periodicity v periodicitě měsíční13, s podtitulem Měsíčník pro 

literaturu a kulturní reportáž a v rozsahu 24 stran (oproti dřívějším 8 v roce 1938). 

Šéfredaktorem byl v té době již výše zmíněný Jaroslav Jan Paulík14, který „vytvořil zcela 

nový typ měsíčníku přístupný širokým vrstvám a současně vysoké umělecké úrovně.“15 Jak 

nelehkou úlohu v té době měl, připomíná první poválečné číslo Literárních novin, které uvádí, 

že Paulík dokázal „obratně unikat censuře, jak dovedl i za takových těžkých podmínek 

bojovat a tvořit. (…) Uveřejňoval v době německé okupace povídky a příspěvky autorů 

                                                                                                                                                         
9 Jaroslav Jan Paulík (1895-1945) byl prozaik, publicista, divadelní a filmový kritik a také překladatel 

z francouzštiny. Jeho stěžejní tvorbou tvoří divadelní recenze publikované v Rozpravách Aventina (1926-1934). 

In: OPELÍK, Jiří, Vladimír FORST a Luboš MERHAUT. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 

3/II P-Ř. Praha: Academia, 2000, s. 826-827. ISBN 80-200-0708-3. 
10Literární noviny. Praha: Evropský literární klub, 1938, roč. XI, č. 1, s. 1. 
11 Literární noviny. Praha: Evropský literární klub, 1942, roč. XIV, č. 3, s. 1. 
12 PASÁK, Tomáš. Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945. 

Praha: Univerzita Karlova, 1980, s. 64. 
13 V roce 1939 vyšlo celkem 10 čísel Literárních novin, neboť za období únor-březen a říjen-listopad vyšlo 

dvojčíslo.  
14 Paulík převzal vedení Literárních novin po Miloslavu Novotném od prvního čísla ročníku XI, které vyšlo 24. 

9. 1938. Novotný ve stejném čísle zdůvodnil svůj odchod: „Loučím se jako dosavadní redaktor Literárních 

novin se svými čtenáři a spolupracovníky: vzdávám se, počínajíc tímto číslem, redigování a ujímám se jiného 

periodika, jejž Evropský literární klub připravuje, čtvrtletníku SLAVÍN, jenž bude věnován literární vědě a kultu 

knihy.“ Dále čtenáře informoval, že v okruhu spolupracovníků Literárních novin bude i nadále setrvávat. In: 

NOVOTNÝ, Miloslav. Na rozloučenou. Literární noviny. Roč. XI, č 1, s. 1. 
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zakázaných a proskribovaných, uveřejňoval je pod pseudonymy a na čestných místech. Nikdy 

se nesnížil, aby uveřejnil něco, co by bylo jen stínem služby okupantům, nemohl-li jinak, 

používal minulosti, aby pomocí ní bojoval proti ohavné přítomnosti. Literární noviny z doby 

okupace za Paulíkovy redakce zůstanou živým svědectvím statečného a nesmlouvavého 

časopisu.“16 V roce 1941 připravoval Paulík především tematicky zaměřená čísla, která 

čtenářům předkládala příspěvky a ukázky z prózy či poezie vztahující se k vybrané 

problematice (Antické číslo – 1/1941, Moravské číslo 3/1941, Sto let českého humoru 4/1941, 

Gotické jaro – 5/1941, Dětské číslo 6/1941). Obdobně jako mnohé jiné tituly následně zanikly 

také Literární noviny, jejich poslední číslo (č. 6) vyšlo v červnu 1941. V září 1942 byl Paulík 

zatčen „za činnost v odbojové organizaci Petiční výbor Věrni zůstaneme. Byl vězněn na 

Pankráci, v Terezíně a Golnově a v říjnu 1944 v Drážďanech odsouzen k deseti letům 

káznice.“17 Dožil se sice „osvobození káznice Drei Berge u Bützova v Německu, ale 13. 

května zde na následky útrap zemřel.“18  

 

1.1.1. Literární noviny v letech 1946-1948 

Vydávání listu bylo obnoveno v roce 1946, v době, kdy se česká společnost stále ještě 

vyrovnávala s důsledky druhé světové války. Pro první poválečné měsíce byl příznačný 

entusiasmus z ukončení válečného utrpení, ale také vypořádání se s následky nacistických 

praktik a vlivů. Válečné zkušenosti způsobily, že část veřejnosti se orientovala na Sovětský 

svaz a mnozí, včetně intelektuálů, se ztotožnily s vizemi, jak je deklarovala KSČ.19 S tou částí 

společnosti, která naopak doufala v prozápadní směřování státu, tak docházelo k ideovým 

sporům. Hlavní rysy budoucího směřování obnoveného československého státu vymezil 

Košický vládní program, který „deklaroval kulturní i politickou orientaci na Sovětský svaz  

a zapověděl prvorepublikové pravicové strany. Médiím zaručoval svobodu slova a uvolnil 

prostor pro personální ,očistuʻ novinářského stavu od kolaborantů, zároveň ale definoval 

společenskou roli médií, která měla nadále ,sloužitʻ lidu, a ne soukromým zájmům.“20 Jak 

uvádí Knapík, program také „posiloval úlohu státu v oblasti kultury a předznamenával její 

                                                                                                                                                         
15 VACKOVÁ, Martina. Prozaik věčně živého dobrodružství. Tvar. 1995, roč. VI, č. 12, s. 6-7. 
16 Odkaz živým. Literární noviny. 1946, roč. XV, č. 1-2, s. 1-3. 
17 OPELÍK, Jiří, Vladimír FORST a Luboš MERHAUT. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 3/II 

P-Ř. Praha: Academia, 2000, s. 826-828. ISBN 80-200-0708-3. 
18 FORMÁNKOVÁ, Eva. Návraty k velkým: sborník referátů z literární konference 42. Bezručovy Opavy (14.-

15. 9. 1999). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000, s. 125. ISBN 80-85778-26-2. 
19 KNAPÍK, Jiří. Kdo spoutal naši kulturu: portrét stalinisty Gustava Bareše. Přerov: Šárka, 2000, s. 18. ISBN 

80-901755-6-2. 
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kvalitativně nový vývoj v poválečném období.“21 Právě kultura byla tedy v této době 

s politikou více propojena a o její budoucí úloze se vedly diskuse.22 „V období mezi květnem 

1945 a únorem 1948 byly pro kulturní sféru příznačné proklamace a polemiky, zaměřené 

v nejobecnějších rysech k otázkám kulturně-politického charakteru. Účastníci nejrůznějších 

diskusních fór se vyslovovali k otázkám směřování kulturního vývoje, funkce umění, vztahu 

umělce ke společnosti i k veřejnému dění.“23 Kultura začala být vnímána jako nástroj  

a hovořilo se o nutnosti její výchovnosti spíše než svobodě. Užší pojetí kultury se však 

netýkalo pouze komunistické strany, ale „bylo vlastní i ostatním politickým stranám a stává se 

proto jakousi širší charakteristikou let 1945-1948.“24 Literatura a literární časopisy si přesto 

dokázaly uchovat autonomii. „Přes zmíněné tendence existovalo v letech 1945-48 v české 

literatuře víceméně pluralitní prostředí, v němž se mohly otevřeně střetávat odlišné názory, 

ideje a koncepce. Literární periodika se opět stala hlavní tribunou literárního života, 

zachovávající si, na rozdíl od zestátněného filmu a rozhlasu, odstup od přímých zásahů státní 

administrativy.“25 

Vydávání Literárních novin bylo obnoveno v lednu 1946. Vydavatelem byl i nadále 

ELK, z listu se však stal dvouměsíčník s rozsahem 32 stran v letech 1946-1948 a 26 stran 

v roce 1949.26 Odpovědným za vedení redakce byl Dr. Miloslav Novotný, který Literární 

noviny řídil již v předválečných letech.27 Nyní je vedl společně s odpovědným redaktorem  

Dr. Jiřím Weilem28, kterého od roku 1949 nahradil a Literární noviny redigoval Václav 

Stejskal29.  Mezi autory příspěvků najdeme mnohá jména, opakovaně se zde objevovaly 

                                                                                                                                                         
20 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 

115. ISBN 978-80-7367-698-8. 
21 KNAPÍK, Jiří. Kdo spoutal naši kulturu: portrét stalinisty Gustava Bareše. Přerov: Šárka, 2000, s. 17. ISBN 

80-901755-6-2. 
22 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury 1945-1989: I. 1945-1948. Praha: Academia, 2007, s. 24. 

ISBN 978-80-200-1527-3. 
23 Tamtéž, s. 26. 
24 KNAPÍK, Jiří. Kdo spoutal naši kulturu: portrét stalinisty Gustava Bareše. Přerov: Šárka, 2000, s. 19-20. 

ISBN 80-901755-6-2. 
25 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury 1945-1989: I. 1945-1948. Praha: Academia, 2007, s. 75. 

ISBN 978-80-200-1527-3. 
26 Podtitul Literárních novin Měsíčník pro literaturu a kulturní reportáž v roce 1946 naznačoval měsíční 

periodicitu, vycházel však jako dvouměsíčník s přestávkou v letních měsících. 
27 Miloslav Novotný vedl Literární noviny od čísla 1-2 ročníku IX, které vyšlo 9. 10. 1936 do čísla 18 ročníku X, 

které vyšlo 20. 7. 1938. 
28 Jiří Weil (1900-1959) byl prozaik, překladatel a publicista. Patřil k propagátorům ruské literatury. V roce 1921 

vstoupil do KSČ, 1934 byl kvůli sporu z KSČ vyloučen. Psal pro Rudé právo, Tvorbu, pracoval jako redaktor 

edice Svět v ELK. In: OPELÍK, Jiří, Vladimír FORST a Luboš MERHAUT. Lexikon české literatury: 

Osobnosti, díla, instituce. 4/II U-Ž. Praha: Academia, 2008, s. 1575-1577. ISBN 978-80-200-1671-3. 
29 Václav Stejskal (1922-1986) byl literární historik a kritik. V letech 1948-1950 byl tajemníkem redakce LtN, 

od ledna 1949 i odpovědným zástupcem. Od ledna 1952 působil jako redaktor měsíčníku Nový život. In: 

KNAPÍK, Jiří. Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953. Praha: Libri, 2002, s. 222. ISBN 80-7277-093-4. 
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například příspěvky J. B. Čapka30, Karla Poláka31, Karla Krejčího32 či Emanuela Lešehrada.33 

Literární noviny byly v těchto letech sice literárním časopisem, stále se však řadily spíše 

k nakladatelským listům, které podávaly informace o knižních novinkách. Nadále čtenáře 

informovaly o nových knižních titulech, přetiskovaly úryvky z vybrané prózy a poezie, 

zařazovaly publicistické příspěvky, věnovaly se hudbě, divadlu, filmu, sochařství  

či výtvarnému umění. Publikovány byly také články o zahraniční literatuře, například norské, 

nizozemské, belgické, americké či bulharské. Nechyběly ani články o samotných 

spisovatelích, a to jak českých, tak zahraničních.  

Vedle Literárních novin vydával ELK s podobným zaměřením také měsíčník pro 

životní kulturu Růst. Po válce se o knižních novinkách mohli čtenáři dále dočíst v časopisu 

publikovaném Ústřední knihovnou hlavního města Prahy - v čtrnáctideníku Knihy a čtenáři, 

obdobný obsah nabízel literární měsíčník Panorama (nakladatelství Družstevní práce)  

či čtvrtletník Most (Nakladatelství mladých). V rozmezí poválečných let 1945-1948 

vycházely také literární listy a revue, které podávaly komplexnější obraz o dění v literárním 

odvětví, například Kritický měsíčník, jehož podobu výrazně utvářel Václav Černý34, Kytice, 

Listy spjaté se Skupinou 42 nebo Ohnice. V daném období vycházely i tituly s kulturně-

politickým zaměřením. Stejně jako denní tisk byly některé z nich vázány na politické strany. 

Z levicově zaměřených lze jmenovat Kulturní politiku, Lidovou kulturu či Tvorbu. 

Československá strana lidová vydávala časopis Obzory a Vývoj a Československá strana 

národně socialistická týdeník Svobodný zítřek.  

 

                                                 
30 J. B. Čapek (1903-1982) byl literární historik, prozaik a básník. Od roku 1924 přispíval do mnoha periodik, 

např. Host, Čin, Lidové noviny, Literární noviny aj. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 

1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 96-97. ISBN 80-85946-16-5. 
31 Karel Polák (1903-1956) byl literární kritik a historik. Působil jako vedoucí rubriky Právo lidu. Od roku 1949 

pracoval v Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Přispíval např. do Kytice, Panoráma, Práce či Slavia ad. In: 

JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 2, M-Ž. Praha: Brána, 1998, s. 251-252. 

ISBN 80-7243-014-9. 
32 Karel Krejčí (1904-1979) byl literární historik, slavista, pedagog a také vědec. Věnoval se především 

slovanské literatuře. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 

1995, s. 445-446. ISBN 80-85946-16-5. 
33 Emanuel Lešehrad (1877) byl prozaik, básník, překladatel a literární kritik. Je autorem mnoha děl – románů, 

povídek, ale i dramat aj. Spolupracoval s nakladatelstvím Sfinx. In: ŠTĚPÁNKOVÁ, Vendula. Od dekadence ke 

konvenci: vybraná díla Emanuela z Lešehradu. Brno, 2006. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, 

Filozofická fakulta. Vedoucí práce Doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. 
34 Václav Černý (1905-1987) byl literární vědec, překladatel, esejista a editor. Přispíval do mnoha periodik, např. 

Lidové noviny, Host do domu, Kulturní tvorba, Orientace aj. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých 

spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 109-112. ISBN 80-85946-16-5. 
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1.1.2. Literární noviny v letech 1948-1951 

Od únorového převratu roku 1948 vedla československý stát KSČ, která pokračovala 

v budování totalitního režimu. S jejím nástupem k moci následovaly brzy změny, které se 

dotkly mnoha různých sfér, mediálního a kulturního odvětví nevyjímaje. „Po státním převratu 

v únoru 1948 se komunisté spolu s mocí ujali i řízení a kontroly médií. To však neznamenalo 

pouhou úpravu struktury a vlastnických vazeb médií, s únorem započal razantní nástup 

nového modelu veřejné komunikace – modelu typického pro totalitní režimy, modelu 

založeného na jiné společenské funkci a odlišné hospodářské základně médií i na specifickém 

způsobu jejich kontroly a řízení.“35 Z médií zmizely opoziční názory, místo nich noviny  

a časopisy podporovaly stalinismus, budování socialismu a od jara 1949 i socialistický 

realismus, jediné pro KSČ přijatelné umělecké vyjádření.36 „Zejména na počátku padesátých 

let převládalo na stránkách periodik budovatelské nadšení spolu s adorací klasiků marxismu-

leninismu a komunistických vůdců, což se projevovalo záplavou monotematických čísel 

věnovaných nejrůznějším výročím.“37  

Přístup KSČ ke kultuře potvrdil předúnorové tendence, úzká definice kultury 

komunistickou stranou nedávala prostor diferenciaci uměleckých směrů ani odlišným 

názorům. Vedle propagační funkce měla také funkci vzdělávací, osvětovou a přesvědčovací  

a měla „propagovat a prosazovat politiku KSČ ve veřejném prostoru a formovat veřejné 

mínění“.38  Umění komunistická strana pak chápala zejména jako „politickovýchovnou 

aktivitu, jejímž smyslem je získávat společnosti pro výstavbu socialismu a přesvědčovat  

o správnosti nastoupené cesty.“39 Kulturní politika byla komunistickou stranou prováděna 

prostřednictvím tří sfér – státní (ministerstvo školství a ministerstvo informací), stranickou 

(především Kulturně propagační oddělení ÚV KSČ) a tvůrčími uměleckými svazy.40 

Dokázala si tak rychle podmanit mediální i kulturní odvětví, prosazovat vlastní ideologii  

                                                 
35 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 

137. ISBN 978-80-7367-698-8. 
36 Socialistický realismus byl jako oficiální a jediný přijatelný umělecký směr přijat v období stalinismu na 

sjezdu Svazu Československých spisovatelů (4-6. 3. 1949). Mezi jeho hlavní principy se řadil požadavek na 

stranickost umění či srozumitelnost co nejširšímu publiku. In: KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce 

kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967: Svazek II. Praha: Academia, 2011, s. 841-842. 

ISBN 978-80-200-2019-2. 
37 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: II. 1948-1958. Praha: Academia, 2007, s. 81. ISBN 978-80-

200-1528-0. 
38 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011, s. 251-254. ISBN 978-80-247-3028-8. 
39 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: II. 1948-1958. Praha: Academia, 2007, s. 15. ISBN 978-80-

200-1528-0. 
40 KNAPÍK, Jiří. Kdo spoutal naši kulturu: portrét stalinisty Gustava Bareše. Přerov: Šárka, 2000, s. 71-72. 

ISBN 80-901755-6-2. 
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a vypořádat se s nežádoucími postoji a názory či aktivitami, které byly v rozporu s názory 

KSČ. „Komunisté ihned eliminovali vliv skutečných i potenciálních odpůrců v existujících 

kulturních institucích a politicky motivované čistky, prováděné akčními výbory, zasáhly 

všechny oblasti života.“41  

V březnu 1948 přešel ELK pod národní správu a od roku 1949 se stal součástí 

Nakladatelství Československý spisovatel, které spadalo do kompetence Svazu 

Československého spisovatele. Svaz byl účelně zřízen v roce 1949 s cílem postupně 

obsáhnout a spravovat většinu spisovatelských organizací, které po II. světové válce vznikly. 

Fungoval jako nástroj, jehož hlavním smyslem bylo zajistit státní dohled nejen nad 

literaturou, ale i novinami a časopisy.42 Do konce roku 1949 list ještě vedl Miloslav Novotný 

s Václavem Stejskalem, od počátku roku 1950 byl vedením redakce nově pověřen Donát 

Šajner43. Stejskal do listu i nadále přispíval, dalšími autory byli například Jaromír Lang44, J. Š. 

Kubín45 či Václav Lacina46. Literární noviny v té době změnily periodicitu a vycházely opět 

jako měsíčník (s podtitulem Měsíčník Čtenářské obce Československého spisovatele), snížil 

se i rozsah stran z předchozích 2647 na 16. Stejně jako ostatní periodika, i Literární noviny 

musely probíhajícím změnám přizpůsobit obsah. Již první úvodník roku 1950 napsaný 

Františkem Kautmanem48 naznačuje vliv doby, silnou prosovětskou orientaci a především 

vnímání literatury spíše jako nástroje, než uměleckého díla: „Dnes jde o to, aby kniha, jako 

nejmocnější prostředek převýchovy širokých vrstev našeho národa, mohla plnit svůj úkol co 

                                                 
41 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: II. 1948-1958. Praha: Academia, 2007, s. 15. ISBN 978-80-

200-1528-0. 
42 BAUER, Michal. II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22.– 29.4. 1956. Aluze. 2010, č. 3, s. 96-106. 

Dostupné také z: http://www.aluze.cz/2010_03/12_archivalie_bauer.pdf 
43 Donát Šajner (1914-1990) byl básník a prozaik, rozhlasový dramatik a publicista. Od 1943 do 1948 byl 

vedoucím redaktorem v ELK. Působil v časopise Růst, LtN a Československém rozhlase. Podílel se na založení 

Svazu českých spisovatelů v době normalizace, od 1972-1982 zde působil jako vedoucí tajemník. In: OPELÍK, 

Jiří, Vladimír FORST a Luboš MERHAUT. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 4/I S-T. Praha: 

Academia, 2008, s. 537-538. ISBN 978-80-200-1670-6. 
44 Jaromír Lang (1914-1979) byl profesor české literatury, literární historik, politik KSČ, poslanec Sněmovny 

národů Federálního shromáždění a České národní rady za normalizace. In: Jaromír Lang. Československá 

bibliografická databáze [online]. 2009-2015 [cit. 2015-11-09]. Dostupné z: http://www.cbdb.cz/autor-46154-

jaromir-lang 
45 J. Š. Kubín (1864-1965) byl prozaik a autor literatury pro děti. Psal pohádky pro děti i dospělé či povídky. 

Přispíval do mnoha titulů - Panoráma, Česká Thalia, Host do domu, Venkov či Rudého Právo ad. In: 

JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 464-465. ISBN 

80-85946-16-5. 
46 Václav Lacina (1906-1993) byl prozaik, básník, autor satirických textů a parodií. Přispíval např. do periodik 

Tvorba, Právo lidu, Čin, Kulturní politika či Dikobraz. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od 

roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 481-482. ISBN 80-85946-16-5. 
47 Počet stran zahrnuje i přílohu Čtenářská služba ELKu informující o aktuální nabídce nakladatelství.  
48 František Kautman (1927) je filosof, literární teoretik a historik, prozaik a básník. Působil jako šéfredaktor 

nakl. Československý spisovatel. Za svůj život přispěl do mnoha periodik - Tvorby, Plamene či Kulturní tvorby 

aj. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 372-

374. ISBN 80-85946-16-5. 
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nejlépe. Zabránili jsme proto vydávání literatury nám přímo nepřátelské a bojujeme proti 

úpadkové, formalistní literatuře Západu, která otravovala zejména mládež. Naopak vysoce 

vyzdvihujeme literaturu sovětskou a díla ostatních pokrokových autorů, ukazujících život  

a boje pracujících za kapitalismu, v revoluci i ve výstavbě socialistické společnosti.“49  

O knize jako o „pomocnici při výstavbě naší nové společnosti“50 hovořil v dalším z úvodníku 

Jan Pilař a dodal: „Kniha už nebude předmětem obchodování a výdělku kdejakého 

podnikavého soukromníka, nýbrž péče o ni bude svěřena jen odpovědným masovým 

organisacím, politickým stranám a celostátním kulturním institucím. Také výběr vydávaných 

knih už nebude ovlivňován konkurenčním bojem, obchodními zřeteli, náhodností; namísto 

dřívější vydavatelské anarchie nastoupí plánovitost, ideová vyhraněnost a specialisace.“51 

Propagandisticky nevyznívaly pouze úvodníky, ale také další obsahy Literárních novin. 

Častěji byly zařazovány příspěvky delšího rozsahu vztahující se ke kultuře obecně  

či komunistickou mocí upřednostňovaným literárním osobnostem (S. K. Neumann (6/1950), 

Božena Němcová a J. K. Tyl v čísle (2/1950), Jiří Wolker (3/1950), Marie Pujmanová 

(1/1951), Jan Neruda (2/1951), Alois Jirásek (7/1951) ad.). Velmi často byla vyzdvihována 

sovětská literatura, ale i sovětské osobnosti (Maxim Gorkij (4/1950), V. V. Majakovskij 

(4/1950), A. P. Čechov (9/1950), ruský dramatik A. N. Ostrovskij (10/1950), L. N. Tolstoj 

(9/1950), V. I. Lenin (1/1950), J. V. Stalin (10/1950). I nadále se objevovaly v periodiku 

úryvky z poezie a prózy. Autory ukázek byly však nejčastěji režimem protěžovaní autoři. 

Příspěvky vztahující se k západní kultuře a západním literátům sice zcela nevymizely, ale 

objevovaly se v menší míře (například příspěvek o Charlesi Dickensovi v čísle 6/1950, 

Romainu Rollandovi v čísle 8/1950 či úryvek básně Heinricha Heineho (8/1950), aj.). I nadále 

Literární noviny přinášely krátké kulturní aktuality a informovaly čtenáře o nových knihách  

a edicích. V této podobě Literární noviny vycházely až do konce roku 1951, kdy byly 

ukončeny. Mezi další kulturně zaměřená periodika let 1948-1951 se řadil kulturněpolitický 

týdeník Tvorba vydávaný Ústředním výborem KSČ, čtrnáctideník Var (Melantrich), Syndikát 

českých spisovatelů vydával Svobodné (později Lidové) noviny a Kulturní politiku, Svaz 

československých spisovatelů (dále také SČSS) pak vedle Literárních novin vydával měsíčník 

Nový život. 

 

                                                 
49 KAUTMAN, F. Úvodem do nového ročníku. Literární noviny. 1950, [roč. XIX], č. 1, s. 2. 
50 PILAŘ, Jan. Našim členům. Literární noviny. 1949, roč. XVIII, č. 3-4, s. 25.  
51 Tamtéž. 
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1.2. Literární noviny 1952-1967 

1.2.1. Literární noviny v letech 1952-1959 

Jak již naznačila kapitola předchozí, podoba periodických tiskovin odpovídala  

na počátku padesátých let podmínkám, které s sebou tehdejší doba přinášela, tedy téměř 

absolutní dohled a cenzuru všech mediálních výstupů. Periodika v 50. letech „nefungovala 

jako média zprostředkovávající obraz diferenciovaného kulturního života, ale propagovala 

komunistické představy a funkci umění, jež mělo vychovávat občana a podílet se na výstavbě 

socialismu.“52 Tituly se staly nástrojem KSČ pro šíření propagandy, jejímž cílem byla 

unifikace názorů ve společnosti, zdání jednoty socialistické kultury a kontinuální podpora 

budovatelského nadšení. Svobodné myšlení bylo potlačováno, opozičním názorům  

se nedostávalo prostoru a tvůrčí elita, která byla zdrojem obojího výše uvedeného, byla 

pronásledována a postupně odříznuta od veřejného prostoru.53 Vymezený směr však způsobil, 

že se „mezi kulturními pracovníky či umělci začala rozmáhat únava z nekončící série 

masivních ideologických kampaní a vše prostupující byrokracie, a dokonce pochyby  

či deziluze o správnosti poúnorového vývoje.“54 V roce 1953 proto režim přistoupil k revizi 

kulturní politiky uplynulých tří let a rozhodl se realizovat určité korekce, které se mimo jiné 

projevily kritikou dogmatismu či požadavkem na větší žánrovou pestrost v umělecké tvorbě,  

o výraznější liberalizaci však nelze hovořit.55 

Literární noviny začaly opět vycházet 9. února 1952, tedy dva měsíce po jejich ukončení, 

nově s podtitulem Týdeník pro kulturně politické a umělecké otázky (podoba titulní strany viz 

příloha č. 2). Svým způsobem navázaly také na právě zrušené Lidové noviny, které  

se potýkaly s finančními problémy.56 Z původních Literárních novin přejaly název periodika, 

z Lidových novin získaly nejen administrační a redakční zázemí, ale také předplatitelskou, 

resp. čtenářskou obec.57 Redakci vedl zpočátku František Branislav58, od července 1954 jej 

                                                 
52 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: II. 1948-1958. Praha: Academia, 2007, s. 81. ISBN 978-80-

200-1528-0. 
53 Tamtéž, s. 15-60 
54 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967: 

Svazek I. Praha: Academia, 2011, s. 27. ISBN 978-80-200-2019-2. 
55 Tamtéž, s. 29. 
56 Lidové noviny byly zrušeny 8. února 1952. Čtenáři byli o jejich ukončení a zároveň vzniku Literárních novin, 

které je nahradí, informováni v článku na titulní stránce Literárním novinám na cestu. Článek dále informuje, že 

Literární noviny jsou „časopis, jaký v našem kulturním životě doposud velmi chybí“ a bude „účinnou zbraní 

v boji o socialistickou kulturu“ In: Literárním novinám na cestu. Lidové noviny. 1952, roč. 60, č. 33, s. 1. 
57 JUNGMANN, Milan. Literárky, můj osud: kritické́ návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s 

aktuálními reflexemi. Brno: Atlantis, 1999, s. 11-12. ISBN 80-7108-182-5. 
58 František Branislav (1900-1968) byl básník, autor veršů pro děti a překladatel. V letech 1945-1952 byl 

literárním referentem Československého rozhlasu. Působil jako šéfredaktor LtN a časopisu Nový život. In: 
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vystřídal Jan Pilař59. Redakce se hned na počátku hlásila k odkazu ruského týdeníku 

Litěraturnaja gazeta, orgánu Svazu sovětských spisovatelů.60 Nově vzniklý týdeník, jehož 

vydavatelem už nebylo Nakladatelství Čs. Spisovatel, ale přímo Svaz československých 

spisovatelů, proklamoval zaměření na kulturu, politiku a umění. „Naší společnou snahou 

bude, abychom přispívali k vytvoření kultury odpovídající velikosti naší doby, opravdu 

humanistické, kultury socialistické. Lenin a Stalin nás učí, že budování socialismu je spojeno 

s hlubokou revolucí kulturní. Prožíváme právě takovou revoluci, neboť s výstavbou země 

zvyšujeme zároveň politickou, kulturní i technickou úroveň našeho lidu, ale současně vedeme 

zápas s nepřáteli lidu a s přežitky minulosti.“61 Je nutné zmínit, že LtN byly obnoveny 

především proto, že KSČ v nich spatřovala nástroj, který bude propagovat žádoucí ideologii, 

stalinské pojetí kultury a socialistický realismus jako závaznou tvůrčí metodu: „Literární 

noviny budou tribunou svobodnou a budou se řídit stalinským pojetím kultury: Spisovatelé, 

vědci a umělci si dělají své věci sami, řídíce se politikou strany a vlády.“62 Opakovaně LtN 

upozorňovaly a vymezovaly se vůči nepřátelům strany a země, jejichž vliv by měli omezit  

i kulturní pracovníci: „Zkušenosti Sovětského svazu nám ukazují, že nepřátelé mají své 

agenty i na kulturní frontě. Bylo tomu tak i u nás. (…) Je povinností kulturních pracovníků, 

aby pomáhali straně tyto škůdcovské vlivy objevovat a odstraňovat, aby se sami vypořádávali 

se sektářstvím, vulgarizátorstvím a schematismem v umění i ve vědě, jakožto s dílem nepřátel 

naší strany a naší země.“63  

Obsahy Literárních novin byly charakteristické prosocialistickým, prosovětským 

zaměřením a propagací stalinského pojetí kultury, kterou doprovázela budovatelská rétorika. 

V článku Brannost umění například LtN píší: „V boji za udržení a upevnění míru má naše 

umění velký a slavný úkol: Bojovat ideologickými zbraněmi proti zákeřnému nepříteli, který 

se neštítí žádného jedu v zápase mezi novým společenským pořádkem a starým 

kapitalistickým zřízením.“64 Časté byly úvahy, referáty, komentáře a medailony osobností. 

Rozsahem obsáhlejší příspěvky se zabývaly kulturní politikou, rozvojem socialistické kultury, 

                                                                                                                                                         
OPELÍK, Jiří, Vladimír FORST a Luboš MERHAUT. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. I A-G. 

Praha: Academia, 1985, s. 295-296. 
59 Jan Pilař (1917-1996) byl český básník, komunistický funkcionář, ale také překladatel, literární kritik a 

publicista. Po odchodu z LtN a v době normalizace působil jako ředitel nakl. Československý spisovatel. In: 

OPELÍK, Jiří, Vladimír FORST a Luboš MERHAUT. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 3/II P-

Ř. Praha: Academia, 2000, s. 913-914. ISBN 80-200-0708-3. 
60 JUNGMANN, Milan. Literárky, můj osud: kritické́ návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s 

aktuálními reflexemi. Brno: Atlantis, 1999, s. 11. ISBN 80-7108-182-5. 
61 Za rozvoj naší kultury. Literární noviny. 1952, roč. I, č. 1, s. 1. 
62 Tamtéž. 
63 Tamtéž. 
64 BURIAN, E. F. Brannost umění. Literární noviny. 1952, roč. I, č. 13, s. 1. 
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uměleckou kritikou, propagací dogmatického pojetí socialistického realismu či domácím  

a zahraničním (především sovětským) děním. Autory těchto článků byly v několika případech 

přední představitelé komunistického režimu (např. články ministra školství Zdeňka Nejedlého 

v číslech 1, 2, 21, 22, 26, 27, 28/1952 ad., článek Poslání státních cen od předsedy vlády 

Antonína Zápotockého (15/1952), příspěvek ministra informací Václava Kopeckého Pro další 

rozvoj československo-čínských kulturních styků (19/1952), příspěvek hlavního 

komunistického ideologa Ladislava Štolla Ke kritice výtvarné kritiky 11/1952, referát 

Ladislava Štolla a básníka Jiřího Taufera Proti sektářství a liberalismu v čísle 19/1952 aj.) 

Periodikum se stalo také prostorem pro publikování článků o činnosti a konferencích SČSS  

a informovaní dalších aktivit tvůrčích svazů u nás i v SSSR. Literární noviny si všímaly 

především československé a sovětské kultury, nejenom oblasti literatury, ale také třeba 

divadla, výtvarného umění či vědy. Věnovaly se zejména režimem upřednostňovaným 

národním literárním postavám (např. Konstantin Biebl (1/1952), Alois Jirásek (27/1952), Ivan 

Olbracht (2/1953), Jaroslav Hašek (16/1953), Jiří Wolker (4/1954), Marie Majerová 

(28/1952), ad.). V menší míře pak periodikum psalo o sovětských autorech (například 

příspěvky o Gogolovi (4 a 5/1952) či Majakovském (16/1953). Zcela bez pozornosti 

nezůstávalo ale ani zahraniční dění (např. článek Dvojí tvář současné japonské literatury 

v čísle 29/1952, Setkání s čínskou literaturou v čísle 4/1954 aj.) I nadále byly součástí 

Literárních novin ukázky z prózy a poezie. Jak zmiňuje Dokoupil, próza a poesie přitom měla 

výrazné politické a agitační budovatelské zaměření.65 Literární noviny dále přinášely kulturní 

aktuality, informace o nových knihách a edicích a prostřednictvím kulturního servisu 

informovaly o kulturních událostech v Československu. Součástí přispěvatelského okruhu byl 

i nadále Václav Lacina, dále pak například Jan Zelenka66, Otakar Mrkvička67 či František 

Gel.68 

                                                 
65 DOKOUPIL, Blahoslav. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů: 

1945-2000. Olomouc: Votobia, 2002, s. 136. ISBN 80-7198-521-X. 
66 Jan Zelenka (1923-1998) byl novinář a politik. Pracoval v aparátu ÚV KSČ. Působil v ČSTV a ČSRo či ČTK. 

Byl šéfredaktorem Večerní Prahy, časopisu Květy, LtN. V letech 1969-1989 působil jako ústřední ředitel ČSTV. 

In: KNAPÍK, Jiří. Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953. Praha: Libri, 2002, s. 256. ISBN 80-7277-093-

4.  
67 Otakar Mrkvička (1873) byl malíř, kreslíř, novinář. Byl členem skupiny Devětsil. Kreslil satirické a 

humoristické kresby pro Lidové noviny, kam přispíval i jako novinář. Dále psal pro Svobodné noviny či časopis 

Výtvarná práce. In: Otakar Mrkvička (1898 - 1957). Creativo [online]. 2010 [cit. 2015-11-11]. Dostupné z: 

http://www.creativoas.cz/autori/130-otakar-mrkvicka/ 
68 František Gel (1901-1972) byl autorem literatury faktu, novinářem a překladatelem. Z žánrů mu byla blízká 

reportáž. Jeho příspěvky najdeme v Lidových novinách, Přítomnosti, Literárních novinách či Českém slově ad. 

In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 193-194. 

ISBN 80-85946-16-5. 

http://www.creativoas.cz/autori/130-otakar-mrkvicka/
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Na přelomu první a druhé poloviny 50. let však začalo docházet k  uvolňování 

v kultuře69, kterému předcházely významné historické události - úmrtí vůdce Sovětského 

svazu, Josifa V. Stalina, krátce poté také československého prezidenta Klementa Gottwalda. 

Měnící se poměry potvrdil XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu v únoru 1956, 

na kterém Stalinův nástupce Nikita Chruščov pronesl projev, v němž kritizoval kult Stalinovy 

osobnosti, způsoby jeho politiky a také její důsledky. Revize sovětské politiky ovlivnila dění  

i v Československu. „Během několika jarních měsíců byly vysloveny první otevřené pochyby, 

dosud nejostřeji se kritizovala praxe poúnorové kulturní politiky i některé dosud 

nezpochybnitelné ,pravdyʻ.“70 Revizionistické tendence se projevily nejvýrazněji právě 

v oblasti kultury. Měly vést k přehodnocení a korekci přístupu ke kultuře. Na stránky periodik 

se vrátily diskuse a více se objevovala literární kritika. Přehodnocovala se dosavadní kulturní 

politika, do literární sféry se navrátili někteří ze zakázaných autorů a byly vydány režimem 

dříve odsuzované knihy.71 Postupně vznikala také nová kulturně zaměřená periodika - Host do 

domu (1954-1970), Květen (1955-1959), Kultura (1957-1962), Červený květ (1956-1959)  

a Světová literatura (1956-1969).72 Právě kulturní periodika, společně s Literárními novinami, 

proces uvolňování podpořila. Stěžejní událostí v tomto období byl II. sjezd SČSS v dubnu 

1956, který přinesl „nejvýraznější projev liberalizačních snah roku 1956.“73 V rámci sjezdu 

byly zmíněny mnohé požadavky, například potřeba větší tvůrčí svobody, propuštění 

vězněných literátů, zazněly také protesty proti cenzurním zásahům v periodikách, zdůrazněna 

byla odpovědnost spisovatele vůči společnosti a nutnost psát pravdu.74 Nutné je však dodat, že 

„umělecká a kulturní inteligence jako celek ovšem nežádala změnu systému kulturní politiky, 

jasně se však vyslovila pro určitou změnu podoby systému.“75  

                                                 
69 První náznaky uvolňování je možné nalézt již v roce 1953 a 1954. Nejvýznamněji se kulturní sféra 

liberalizovala však v roce 1956. 
70 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967: 

Svazek I. Praha: Academia, 2011, s. 30. ISBN 978-80-200-2019-2. 
71 CATALANO, Alessandro. Rudá záře nad literaturou: česká literatura mezi socialismem a undergroundem 

(1945 -1959). Brno: Host, 2008, s. 100-111. ISBN 978-80-7294-342-5. 
72 V roce 1957 byl obnoven časopis Tvorba a zaveden týdeník Kultura. Od roku 1959 vycházel ještě časopis 

Plamen. Nahradil zrušené časopisy Květen a Nový život, které v době uvolnění „poskytovaly prostor 

nepohodlným debatám.“ In: CATALANO, Alessandro. Rudá záře nad literaturou: česká literatura mezi 

socialismem a undergroundem (1945 -1959). Brno: Host, 2008, s. 128. ISBN 978-80-7294-342-5. 
73 KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci: kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. Praha: Libri, 2006, s. 263. ISBN 

80-7277-316-x. 
74 BAUER, Michal. II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22.-29. 4. 1956. Aluze: revue pro literaturu, 

filozofii a jiné. 2010, roč. 14, č. 3, s. 96-105. 
75 KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci: kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. Praha: Libri, 2006, s. 254. ISBN 

80-7277-316-x. 
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 Od července 1954 se vedení redakce ujal Jan Pilař a postupně se proměnil redakční 

okruh i přispěvatelé Literárních novin. Do periodika přispíval například Sergej Machonin76, 

Jan Kopecký77, Václav Pekárek78, Jaroslav Putík79 či Václav Běhounek80. Ze spisovatelů zde 

publikovali například Marie Majerová, Marie Pujmanová, Ivo Flesichmann81, Jarmila 

Glazarová82, Adolf Hoffmeister83, Ludvík Kundera, Josef Škvorecký či Jiří Šotola84 ad. 

Přesto, že Literárních noviny dále sledovaly stranickou linii, do určité míry také reflektovaly 

dobové události a uvolňující se atmosféru ve společnosti, i v nich se lze tedy setkat s náznaky 

liberalizace.  

 Zpočátku se tak dělo především s ohledem na chystaný II. sjezd SČSS. Ke konci roku 

1955 vyhlásila redakce čtenářskou anketu o nejlepší knihy a zároveň čtenáře vyzvala, aby 

vyjádřili svůj názor ke stavu soudobé literatury: „Blížící se sjezd spisovatelů nemá být jen 

přehlídkou úspěchů na literární frontě, ale i vážnou diskusí o nedostatcích. Proto musíme 

bedlivě zkoumat klady naší literatury i její nezdary. V tom nám pomohou nejen kritikové  

a spisovatelé, ale také čtenáři.“85  Redakce zavedla také novou rubriku Hlasy a ohlasy, ve 

                                                 
76 Sergej Machonin (1918-1995) byl teatrolog a literární a divadelní kritik. Krátce působil také jako dramaturg a 

scénárista. Vedle Literárních novin (včetně polistopadových), Literárních listů a Listů přispíval také do Nového 

života, Května či Plamene. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 2, M-Ž. Praha: 

Brána, 1998, s. 17-18. ISBN 80-7243-014-9. 
77 Jan Kopecký (1919-1992) byl divadelní kritik, dramatik a překladatel. Jako profesor působil na DAMU či FF 

UK. Vedle LtN přispíval např. do Tvorby, Divadla či Nového života. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých 

spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 407-408. ISBN 80-85946-16-5. 
78 Václav Pekárek (1907-1982) byl literární historik a kritik. Pro jeho práci je charakteristický kritický postoj 

vůči modernismu. Přispíval např. do Hlasu lidu, Rudého práva, Kultury či České literatury. In: JANOUŠEK, 

Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 2, M-Ž. Praha: Brána, 1998, s. 200-201. ISBN 80-7243-

014-9. 
79 Jaroslav Putík (1923-2013) byl prozaik. Mezi jeho tvorbou najedeme romány, cestopisné reportáže či literaturu 

faktu aj. Z různých pozic působil v několika titulech, např. Lidové noviny či Tvorba. In: JANOUŠEK, Pavel. 

Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 2, M-Ž. Praha: Brána, 1998, s. 286-287. ISBN 80-7243-014-9. 
80 Václav Běhounek (1902-1980) byl novinář, literární historik a kritik, autor bibliografií a sborníků. In: 

Běhounek, Václav, 1902-1980. Národní knihovna [online]. [cit. 2015-11-10]. Dostupné z: 

http://aleph.nkp.cz/F/111B4YU4N53PNU7MTEV6QS5H4K5UEY8H1B2CADUKF3969KFNMA-

33963?func=accref&acc_sequence=000109690 
81 Ivo Fleischmann (1921-1997) byl básník, prozaik, překladatel a literární historik. Působil také 

v diplomatických službách, od roku 1969 pak pobýval v azylu ve Francii. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník 

českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 175-176. ISBN 80-85946-16-5. 
82 Jarmila Glazarová (1901-1977) byla prozaička. Dle jejích románu byly natočeny filmy Advent a Vlčí jáma. 

Přispívala do několika titulů - Rudé právo, Tvorba, Nový život, Plamen ad. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník 

českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 194-195. ISBN 80-85946-16-5. 
83 Adolf Hoffmeister (1902-1973) byl výtvarník, básník, prozaik, dramatik a esejista, publicista a karikaturista. 

Je autorem několika divadelních her. Jeho příspěvky najdeme např. v Tribuně, Přítomnosti, Tvorbě či Kultuře 

ad. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 256-

260. ISBN 80-85946-16-5. 
84 Jiří Šotola (1924-1989) byl básník, prozaik, dramatik, publicista, také televizní a filmový scenárista. Působil 

jako šéfredaktor časopisu Květen, dále vedle LtN působil také v Kultuře či Kulturní tvorbě. In: JANOUŠEK, 

Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 2, M-Ž. Praha: Brána, 1998, s. 499-500. ISBN 80-7243-

014-9. 
85 Čtenářská anketa byla Literárními novinami vyhlášena již předešlý rok 1954, čtenáři však mohli vybírat pouze 

z omezeného seznamu titulů, který redakce k výzvě otiskla. V roce 1956 už redakce při vyhlášení ankety žádný 
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kterých zaznívaly názory čtenářů k otištěným článkům (od čísla 26/1956). Blížící se II. sjezd 

vedl také ke vzniku několika diskusí, jež se na stránkách periodika od roku 1955 odvíjely. 

Diskuse na různá témata reflektovaly uplynulé roky a snažily se pojmenovat některé 

z problémů v kulturní sféře (např. diskuse o poezii, kterou v čísle 12/1955 započal Josef 

Rybák86 a do které se následně zapojili například Miroslav Červenka87, Pavel Kohout či 

Sergej Machonin aj.; diskuse o filmu od čísla 27/1955, diskuse o polygrafii od č. 9/1956 ad.). 

Významná byla především tzv. filozofická diskuse, odehrávající se v letech 1956 a 1957, 

která zahrnovala kritiku dogmatismu a schematismu v přístupu ke kultuře. Diskusi započal 

Ivan Sviták88 článkem Některé příčiny zaostávání theorie. Redakce doufala, že jeho otištění 

povede k diskusi o soudobém vnímání marxismu: „Redakce otiskuje tento úryvek z delší 

studie jako článek diskusní a očekává, že přispěje k osvětlení stavu marxistického myšlení 

v naší zemi.“89 Na něj navázali další autoři, jedním z nejvýznamnějších byl příspěvek filozofa 

Karla Kosíka90 Hegel a naše doba91.  

 Vedle diskusí noviny pravidelně otiskovaly literární kritiky, literární medailony, 

recenze, ale také fejetony a glosy, občasně pak reportáže. Příspěvky se vedle literatury 

věnovaly i dalším odvětvím umění. Literární noviny tak přinášely informace z oblasti 

výtvarného umění (např. Pražské Národní divadlo v Moskvě - 27/1955, Z pražských výstav - 

3/1956, Jasno ve výtvarném umění - 4/1956, K výstavě propagační tvorby - 26/1956, Vkus a 

řád v čísle 31/1956, Benátská přehlídka výtvarného umění - 32/1956 ad.), divadla 

(Francouzské divadlo lidové a národní - 13/1955, Vrchol vývoje nebo hledání cesty? - 

27/1955, Pantomima - 26/1956, Síla velkého herectví - 41/1956, Balet velkého divadla 

v Londýně - 44/1956, Strakonický dudák v Berlíně - 45/1956 ad.), filmu (I ve veselohře jde o 

                                                                                                                                                         
seznam nepublikovala. V lednovém čísle 1956 pak musela kvůli nečekaně velkému počtu příspěvků texty začít 

otiskovat předběžně v lednu místo února.  
86 Josef Rybák (1904-1992) byl publicista a kulturní kritik v komunistickém tisku, prozaik a básník. V roce 1925 

vstoupil do KSČ. Působil v Haló novinách, kulturní rubrice Rudého práva, Tvorbě či Nedělních novinách. In: 

OPELÍK, Jiří, Vladimír FORST a Luboš MERHAUT. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 3/II P-

Ř. Praha: Academia, 2000, s. 1363-1364. ISBN 80-200-0708-3. 
87 Miroslav Červenka (1932-2005) byl literární teoretik a básník. Přispíval do mnoha kulturně zaměřených 

periodik – Květen, Plamen, Nová život, Host do domu ad. Byl také šéfredaktorem časopisu Česká literatura. In: 

JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 113-114. ISBN 

80-85946-16-5. 
88 Ivan Sviták (1925-1994) byl filozof, esejista a publicista. Působil ve Filozofickém ústavu ČSAV. Kriticky se 

stavěl proti marxistickému dogmatismu, následně vyloučen z KSČ. V r. 1968 odešel do exilu. In: Ivan Sviták. 

Československé dokumentační středisko [online]. 1994-2010 [cit. 2015-11-09]. Dostupné z: 

http://www.csds.cz/cs/g6/1393-DS.html 
89 SVITÁK, Ivan. Některé příčiny zaostávání theorie. Literární noviny. 1956, roč. V, č. 16, s. 5. 
90 Karel Kosík (1926-2003) byl filozof, spisovatel a pedagog. Působil ve Filozofickém ústavu ČSAV a jako 

profesor na Filozofické fakultě UK. Po nuceném odchodu z UK žil v době normalizace ve svobodném povolání. 

In: Karel Kosík. Masarykova univerzita: Filozofická fakulta [online]. 2009 [cit. 2015-11-09]. Dostupné z: 

https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/kosik.html 
91 KOSÍK, Karel. Hegel a naše doba. Literární noviny. 1956, roč. V, č. 48, s. 3. 
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pravdivý obraz našeho života a Blýská se na časy o festivalu v Cannes - 26/1955, Přes 

desetiletím státního filmu - 27/1955, Za upřímnou spolupráci filmu se spisovateli - 28/1955, 

Filmy a věci kolem nich - 22/1956, Po nás porota a Svět o Karlových Varech v čísle 33/1956 

v reakci na festival v Karlových Varech, Ke dnům francouzského filmu 46/1956 ad.) či hudbě 

(Jubileum České filharmonie - 1/1956, Náš Mozart - 4/1956, Velká jarní hudba - 25/1956, 

Česká filharmonie na cestě Rakouskem - 26/1956 ad.). Literární noviny pravidelně 

uveřejňovaly informace o aktuálních výstavách, divadelních představeních, filmech, 

hudebních událostech u nás, méně často pak zahraničních. V menší frekvenci se objevovaly 

články věnované filozofii (především v rámci již zmíněné filozofické diskuse), vědě (např. 

Přestavba naší pedagogické vědy v čísle 45/1956) či architektuře (např. Odpovědnost 

architektury v čísle 12/55). Zatímco na počátku roku 1955 byl prostor v Literárních novinách 

věnován téměř výhradně sovětské kultuře, postupně se začaly objevovat příspěvky věnující se 

i dalším zahraničním kulturám. Vedle sovětské byly publikovány články o čínské, korejské, 

ale také francouzské, skandinávské, britské, americké či jihoamerické kultuře. Příkladem 

může být šesté číslo roku 1956 s článkem Jazyk a literatura dnešního Skotska (6/1956), 

z dalších pak Panoramana francouzské literatury (8/1956), Nástin současné řecké literatury 

(41/1956) či O arabské kultuře a civilisaci (43/1956) ad. Od roku 1955 se na stránkách LtN 

objevovaly diskuse na různá témata, které reflektovaly uplynulé roky a snažily se pojmenovat 

některé z problémů v kulturní sféře. I přes zdánlivé uvolnění byla však redakce LtN zcela 

ovládána SČSS: „Ač se i v Literárních novinách projevilo během roku 1956 určité uvolnění, 

list jako celek nadále reprezentoval především oficiální linii Svazu československých 

spisovatelů, a tudíž v zásadě konformní část dobového uvažování o kulturní 

problematice…“92  

  Období uvolnění bylo velmi krátce na to, v roce 1957, ukončeno. Režim se obával 

ztráty kontroly nad kulturní sférou, proto jí odmítal poskytnout svobodnější prostředí. Kritika 

a odmítnutí průběhu II. sjezdu SČSS a liberalistických snah zazněla postupně na červnovém 

zasedání zasedáním ÚV KSČ (1957) a XI. sjezdu KSČ v červnu 1958.93 Přístup moci 

k průběhu II. sjezdu SČSS – tedy jeho odmítnutí - pak definitivně potvrdila konference SČSS 

v březnu 1959, jejíž rezoluci si čtenáři mohli přečíst v Literárních novinách: „Všichni 

spisovatelé, kteří na konferenci v diskusi vystoupili, rozhodně odmítli za souhlasu pléna 

ideologické pozůstatky škodlivých názorů a nálad, jež se projevily na II. sjezdu Svazu čs. 

                                                 
92 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: II. 1948-1958. Praha: Academia, 2007, s. 86. ISBN 978-80-

200-1528-0. 
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Spisovatelů a po něm ještě přežívaly. (…) Všechny tyto cizí a revizionismu nahrávající, ve 

svých konečných důsledcích nepřátelské vlivy byly podrobeny vážné analýze, a odmítnuty.“94 

Kritika zazněla i směrem k Literárním novinám, které se „zaměřily na řadu problémů, které 

zdaleka přesahovaly poslání, vytyčené v záhlaví listu“ a plánovalo se obnovení časopisu 

Tvorba, který „bude mít určitý vliv na Literární noviny“ a jehož vydáváním „klesne zájem  

o Literární noviny“, jejichž náklad „130 000 výtisků je nepřirozeně vysoký u literárního 

časopisu“.95 Utužení provázelo ukončení měsíčníků Květen (SČSS) a Nový život (SČSS), 

naopak obnoven byl kulturněpolitický týdeník Tvorba (vydáváno ÚV KSČ) a založen 

měsíčník Plamen (vydával SČSS, od 1960 Nakladatelství Čs. Spisovatel). „O obnovení 

absolutního politického dohledu nad kulturou svědčí i personální změny v některých 

nakladatelstvích, rušení časopisů nebo publikační zákazy.“96 Jejich výsledkem byl také 

nucený odchod Jaroslava Putíka z Literárních novin, „kterému byla dávána vina za 

neregulovanou „filozofickou diskusi“.97 

Redakci od roku 1959 převzal Josef Rybák, který nijak nepřispěl ke zlepšení 

atmosféry v redakci. „Rybákova přítomnost v redakci se projevovala jakousi osvícenou 

diktaturou: bezostyšně zařazoval do čísla své komentáře a úvodníky, které nedával nikomu 

přečíst, natož schválit…“98, píše Milan Jungmann99, pozdější několikaletý vedoucí redakce, 

ve svých vzpomínkách. „Za Rybákova vedení vzrostl v LtN podíl ukázek ze sovětské 

literatury a zpráv o kulturním dění v SSSR, v duchu hesla o přiblížení literatury životu byl 

kladen důraz na politickou publicistiku a reportáž (…), redakce opět věnovala větší pozornost 

technice a přírodním vědám (…).“100  

                                                                                                                                                         
93 CATALANO, Alessandro. Rudá záře nad literaturou: česká literatura mezi socialismem a undergroundem 

(1945 -1959). Brno: Host, 2008, s. 125-129. ISBN 978-80-7294-342-5.  
94 Rezoluce celostátní konference Svazu čs. Spisovatelů ve dnech 1. a 3. března 1959 v Praze. Literární noviny. 

1959, roč. VIII, č. 10. s. 3.  
95 NA, archiv Politické byro KSČ, f. 1261/0/11, sv. 120, a. j. 149/10 
96 CATALANO, Alessandro. Rudá záře nad literaturou: česká literatura mezi socialismem a undergroundem 

(1945 -1959). Brno: Host, 2008, s. 128. ISBN 978-80-7294-342-5. 
97 BLÁHOVÁ, Kateřina. Mezi literaturou a politikou: Souvislosti českého literárního života 1958-1969. Praha: 

Ústav pro soudobé dějiny, 2002, (3-4), s. 499. ISSN 1210-7050. Dostupné také z: 

http://www.usd.cas.cz/archiv_SD/sd_3-4_2002.pdf 
98 JUNGMANN, Milan. Literárky, můj osud: kritické́ návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s 

aktuálními reflexemi. Brno: Atlantis, 1999, s. 76. ISBN 80-7108-182-5. 
99 Milan Jungmann (1922-2012) byl literární kritik a redaktor. V letech 1954-1955 byl ředitelem Národní 

knihovny. Vedl Literární noviny a později Literární listy a Listy. Od 1969 je mu znemožněno publikovat, do 

roku 1972 pracuje ve svobodném povolání a poté se živí jako čistič výloh. Po roce 1990 přispívá do obnovených 

Literárních novin. In: KNAPÍK, Jiří. Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953. Praha: Libri, 2002, s. 122-

123. ISBN 80-7277-093-4.  
100 DOKOUPIL, Blahoslav. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a 

almanachů: 1945-2000. Olomouc: Votobia, 2002, s. 137. ISBN 80-7198-521-X. 
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1.2.2. Literární noviny v letech 1960 - 1967 

Uvolňování, které nakonec vedlo k Pražskému jaru v roce 1968, přicházelo pozvolna  

v průběhu 60. let. Změna poměrů se odvíjela od XXII. sjezdu Komunistické strany 

Sovětského svazu v roce 1961, „který odstartoval tzv. druhou vlnu kritiky stalinismu.“101 

Reakce na úpravu sovětské politiky na sebe nenechala dlouho čekat a objevila se záhy 

v Československu. „Zejména od roku 1963, pod vlivem Dvanáctého sjezdu Komunistické 

strany Československa, dochází k částečné změně ideologické politiky, což se projevilo mj.  

i v kulturní oblasti zřetelným oživením liberalizačních trendů (…).“102 Tyto tendence pak 

potvrdil III. sjezd SČSS v roce 1963, v jehož rámci zazněly úvahy i požadavky na menší 

zásahy politiky do kulturní sféry.103 V reakci na výše uvedené události se v Československu 

začal rozšiřovat kulturní prostor, do veřejného života se postupně navraceli dříve zakázaní 

literáti či do té doby nežádoucí umělecké směry. Na atmosféru tehdejší doby vzpomíná Milan 

Jungmann: „Ve všech oborech kultury, v literatuře, filmu, školství byla půle 60. let dobou 

zřetelných proměn. Všude se diskutovalo, vřelo to různými názory, staré přístupy a stereotypy 

se bránily vpádu nových myšlenek a nového pohledu na svět.“104 Významnou roli v této době 

sehrála kulturní a literárně zaměřená periodika, která se do demokratizačního procesu 

významně zapojila. Zaznívala kritika poúnorové politiky, stalinismu, schematismu, rozšířilo 

se tematické zaměření i žánrový rozsah. Kulturně zaměřená periodika se tématům – nejen 

kulturním, ale také ekonomickým či politickým - věnovala způsobem, který byl nejednou 

v rozporu s ideologickou linií strany. „Politickou angažovanost a společenská témata, která 

redakcím tolik doporučovala oficiální stranická politika, pojaly literární časopisy, zvláště 

týdeníky, po svém: začaly systematicky upozorňovat na ekonomické a sociální problémy 

socialistického státu.“105 O tom svědčí i některé z historických dokumentů. V jednom ze 

stanovisek ideologické komise ÚV KSČ se například dočítáme: „Je nesporné, že se tyto 

kulturní časopisy mají vyjadřovat i k závažným politickým problémům naší společnosti. Jde 

však o to, aby stanovisko, které k palčivým aktuálním politickým problémům zaujímají, bylo 

                                                 
101 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: III. 1958-1969. Praha: Academia, 2008, s. 22-23. ISBN 

978-80-200-1583-9. 
102 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967: 

Svazek I. Praha: Academia, 2011, s. 37. ISBN 978-80-200-2019-2. 
103 BLÁHOVÁ, Kateřina. Mezi literaturou a politikou: Souvislosti českého literárního života 1958-1969. Praha: 

Ústav pro soudobé dějiny, 2002, (3-4), s. 504-505. ISSN 1210-7050. Dostupné také z: 

http://www.usd.cas.cz/archiv_SD/sd_3-4_2002.pdf 
104 JUNGMANN, Milan. Literárky, můj osud: kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s 

aktuálními reflexemi. Brno: Atlantis, 1999, s. 144. ISBN 80-7108-182-5. 
105 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: III. 1958-1969. Praha: Academia, 2008, s. 65. ISBN 978-

80-200-1583-9. 
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zcela jednoznačně v souladu s duchem politiky strany (…).“106 Dále dokument uvádí: „Nelze 

považovat za normální, berou-li kulturní časopisy na sebe úlohu autonomních vykladačů 

politické linie strany – zvláště když soustřeďují pozornost na důležité vnitrostranické otázky 

(…), často dokonce polemizují s postupem strany i výkladem těchto otázek (…).“107 Logicky 

se tak redakce dostávaly do sporu s mocí, která se snažila činnost periodik opět dostat plně 

pod kontrolu, i prostřednictvím cenzurních zásahů. „Nervozita stranických orgánů v druhé 

polovině šedesátých let rostla, komunikace s kulturní scénou vázla a konflikty narůstaly.“108  

Významnou úlohu plnili v této době spisovatelé, neboť právě oni se, především na 

stránkách kulturních a literárních periodik, pokoušeli o změnu poměrů nejenom ve sféře 

umělecké, ale napříč celou společností. Proměňující se době pomohl i vliv mladé generace 

literátů, která nebyla zatížená zkušenostmi z 50. let.109 Mezi výrazné osobnosti se řadil Jiří 

Gruša110, Antonín Brousek111, Jan Lopatka112 nebo Václav Havel, z nichž většina zpočátku 

působila okolo časopisu Tvář (od 1964), po jeho ukončení pak v Sešitech pro mladou 

literaturu (od 1966) či právě Literárních novinách.113 V šedesátých letech působila či vznikla 

celá řada kulturně zaměřených periodik, například Kulturní tvorba (od 1963, nahradila v roce 

1962 zaniklou Tvorbu a Kulturu), nadále vycházela Světová literatura, Červený květ (oba od 

roku 1956) a Host do domu (od 1954), Plamen (od 1959), Knižní kultura (od 1964), Impuls 

(od 1966) či Orientace (1966).  

Rozvolnění poměrů reflektovaly na svých stránkách také Literární noviny. Jejich 

proměně předcházela změna ve vedení SČSS, které „chtělo prosadit liberálnější pohled na 

kulturní politiku a spisovatelský týdeník představoval pro šíření podobných myšlenek ideální 

                                                 
106 NA, archiv Předsednictvo ÚV KSČ, f. 1261/0/5, sv. 58, a. j. 61/12 
107 NA, archiv Předsednictvo ÚV KSČ, f. 1261/0/5, sv. 58, a. j. 61/12 
108 ČERVINKA, František. Inspirace Pražské jaro 1968: Literární noviny - sborník statí. Vysoké Mýto: 

Sumbalon, 2014, s. 178. ISBN 978-80-905303-5-5. 

109 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: III. 1958-1969. Praha: Academia, 2008, s. 15-18. ISBN 

978-80-200-1583-9. 
110 Jiří Gruša (1938-2011) byl básník, prozaik, překladatel, esejista, ale i diplomat. Přispíval do Plamene či 

Nových knih aj. Publikoval v samizdatu, např. Svědectví či Listy. S L. Vaculíkem založil samizdatovou edici 

Petlice. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, 

s. 209-210. ISBN 80-85946-16-5. 
111 Antonín Brousek (1941-2013) byl básník a literární kritik. Přispíval do Plamene, Hostu do domu, Tváře či 

Kulturní tvorby. Po revoluci publikoval i nadále, například v Lidových novinách, Tvaru či LtN. In: JANOUŠEK, 

Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 74-75. ISBN 80-85946-16-5. 
112 Jan Lopatka (1940-1993) byl literární kritik a historik. Působil v Čs. rozhlase, nakladatelství Horizont, Mladá 

fronta či Čs. Spisovatel. V 70. a 80. letech přispíval do samizdatových periodik Svědectví či Lidové noviny. In: 

JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 503-504. ISBN 

80-85946-16-5. 
113 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: III. 1958-1969. Praha: Academia, 2008, s. 148-154. ISBN 

978-80-200-1583-9. 
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platformu.“114 Následovala obměna ve vedení redakce LtN. Do čísla 17/1964 vedl oficiálně 

Literární noviny ještě Josef Rybák, byť Jungmann uvádí, že již delší dobu do redakce 

nedocházel.115  Poté, co odešel na tvůrčí dovolenou116, se redakce na krátké období z pozice 

zastupujícího šéfredaktora ujal Jiří Šotola. Od čísla 23/1964 byl pak vedoucím redaktorem 

právě Milan Jungmann, který dodává: „Byl zrušen podtitul ,týdeník pro kulturněpolitické  

a umělecké otázkyʻ a nahrazen jiným: ,týdeník Svazu československých spisovatelůʻ, což byla 

změna jen zdánlivě bezvýznamná. Svaz tím získal určitou statutární autonomii a mohl teď  

o svém časopise a jeho redakčním obsazení relativně samostatně rozhodovat. Politické 

centrum si samozřejmě nedalo vzít právo na schvalování takzvaných nomenklaturních míst, 

mezi něž patřil především šéfredaktor, jeho zástupci a vedoucí oddělení.“117 Do pozice 

šéfredaktora nebyl nikdy jmenován, „stranické centrum si tak nechávalo otevřené dveře 

k tomu, aby v kteroukoli příhodnou chvíli musel Jungmann bez dalších formalit odejít.“118 

Neměl také konkrétní představu, jakým směrem noviny vést, ale byl si jist, že „do redakce 

musí proniknout duch tvůrčí svobody.“119 Právě pod jeho vedením poté „začala ,zlatá éra 

literárekʻ, kdy se rozšířil jednak autorský okruh a jednak zaměření časopisu směrem 

k aktuálním kulturním a společenským tématům.“120 Součástí redakce byla veřejnosti dobře 

známá jména jako Dušan Hamšík121, Ivan Klíma, A. J. Liehm, Sergej Machonin, Karol 

Sidon122 či Ivan Sviták ad. Do listu psali také významní literáti Ludvík Vaculík, Milan 

Kundera, Bohumil Hrabal, Josef Škvorecký či filozof Karel Kosík aj. Ve vzpomínkách 

Jungmann zmiňuje, že mnohé osobnosti, které do Literárních novin v té době přispívali, byli 

nestraníci. Uvádí například Alexandra Klimenta123, Edu Kriseovou124 či Jiřího Lederera125  

                                                 
114 MERVART, Jan. Naděje a iluze: Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Brno: Host, 

2010, s. 87. ISBN 978-80-7294-402-6. 
115 JUNGMANN, Milan. Literárky, můj osud: kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s 

aktuálními reflexemi. Brno: Atlantis, 1999, s. 130. ISBN 80-7108-182-5. 
116 Tamtéž, s. 113. 
117 Tamtéž. 
118 HAMŠÍK, Dušan. Spisovatelé a moc. Praha: Československý spisovatel, 1969, s. 10. 
119 JUNGMANN, Milan. Literárky, můj osud: kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s 

aktuálními reflexemi. Brno: Atlantis, 1999, s. 132. ISBN 80-7108-182-5. 
120 ČERVINKA, František. Inspirace Pražské jaro 1968: Literární noviny - sborník statí. Vysoké Mýto: 

Sumbalon, 2014, s. 175. ISBN 978-80-905303-5-5. 
121 Dušan Hamšík (1930-1985) byl novinář. Přispíval do Květů, Obrany lidu a Československého vojáka aj. 

V době normalizace měl zákaz publikování, od 80. let vydával své práce v samizdatu. In: KNAPÍK, Jiří. Kdo byl 

kdo v naší kulturní politice 1948-1953. Praha: Libri, 2002, s. 93. ISBN 80-7277-093-4. 
122 Karol Sidon (1942) byl prozaik, dramatik, esejista a filmový scenárista. Je autorem několika rozhlasových 

her. Působil v Čs. Rozhlase a přispíval např. do Sešitů pro mladou literaturu, Orientace či Divadla. In:  
123 Alexandr Kliment (1929) je prozaik, publicista a autor rozhlasových her. Působil v nakladatelství Čs. 

Spisovatel či jako dramaturg Čs. filmu. V době normalizace mohla jeho tvorba vycházet pouze v zahraničí. In: 

JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 381-382. ISBN 

80-85946-16-5.  
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a dobu komentuje následujícími slovy: „Postupně jsem přijal vesměs nestraníky, z nichž 

někteří měli takovou pověst, že jsem to mohl uskutečnit jen ,smlouvou o díloʻ (…).“126 

Na stránkách Literárních novin se postupně více objevovaly reportáže, eseje, stati, 

úvahy, rozhovory, komentáře či fejetony. Nadále byly samozřejmě součástí vydání ukázky 

prózy a poezie, úvahy a umělecká kritika. Kulturně zaměřené příspěvky přitom v mnoha 

směrech přehodnocovaly dosavadní přístup ke kultuře, vybraným autorům či dílům. Literární 

noviny se například věnovaly autorům, kteří „byli z politických důvodů zavrženi“, například 

Jiřímu Kolářovi127 či Václavu Černému.128 Více prostoru získávala také zahraniční literatura, 

ať už překlady děl, či rozhovory se zahraničními spisovateli. Vedle kulturních témat  

se v titulu více objevovala témata filozofická, ekonomická či sociologicky zaměřená, 

příspěvky si všímaly také negativních jevů ve společnosti a kritizovaly je. „LN získávaly stále 

početnější čtenářskou obec zejména otvíráním oken do světa (v reportážích, rozhovorech, 

informativních statích), kritickými pohledy na každodenní skutečnost socialismu  

a odhalováním konkrétních projevů byrokratismu, hulvátství a necitlivosti vůči jedinci (…), 

důsledným trváním na dialogu jako jediném způsobu demokratického řešení problémů a 

obhajobou humanistických tradic (…), postupným odbouráváním tabuizovaných oblastí 

(…).“129 Významné byly především diskuse na různá témata, například filozoficky zaměřená 

diskuse (Dědictví humanismu a naše doba -1/1965, Humanum et naturale – 4/1965, 

Socialismus potřebuje teorii člověka - 9/1965, Odsouzeni k rozumu – 6/1965, Nevěříme sobě 

ani slibům - 13/1965, O ideálech a šancích – 14/1965), či diskuse o proměně české prózy 

(Proměny české prózy - 10/1966, Triumf skutečnosti - 11/1966, Radostný nihilismus - 

13/1966, A co próza? – 15/1966, Spojité nádoby - 16/1966, K otázce hodnot – 17/1966 ad.). 

Jak uvádí Jungmann, pozitivní reakce na proměnu titulu přicházela také od veřejnosti: „Byla 

to radostná atmosféra, cítili jsme, že nás veřejnost vnímá jako týdeník nejen kulturně, ale  

                                                                                                                                                         
124 Eda Kriseová (1940) je prozaička a reportérka. Od roku 1967 působila jako reportérka LtN, později také 

Listů. V době normalizace nemohla publikovat. Po roce 1989 pracovala jako mluvčí prezidenta Václava Havla. 

In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 448-450. 

ISBN 80-85946-16-5. 
125 Jiří Lederer (1922-1983) byl novinář. Pracoval jako redaktor v titulu Svět v obrazech, Svět sověta, přispíval 

do Večerní Prahy, Reportéra, Literárních listů aj. V 70. letech se angažoval v disentu, byl také vězněn. In: 

Lederer, Jiří. Československé dokumentační středisko [online]. 1994-2010 [cit. 2015-11-09]. Dostupné z: 

http://www.csds.cz/cs/g6/804-DS.html 
126 JUNGMANN, Milan. Literárky, můj osud: kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s 

aktuálními reflexemi. Brno: Atlantis, 1999, s. 135. ISBN 80-7108-182-5. 
127 Jiří Kolář (1914-2002) byl básník, dramatik, překladatel a výtvarník. Je autorem experimentální poezie, mezi 

jeho díla se řadí Prométheova játra, Přestupný rok, Mistr Sun o básnickém umění ad. In: JANOUŠEK, Pavel. 

Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 399-402. ISBN 80-85946-16-5. 
128  JUNGMANN, Milan. Literárky, můj osud: kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s 

aktuálními reflexemi. Brno: Atlantis, 1999, s. 204-205. ISBN 80-7108-182-5. 
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i společensky důležitý a nezastupitelný, v podstatě jako jediné významné ,nestranickéʻ 

noviny, dalo se to snadno rozpoznat ze spousty čtenářských ohlasů a dopisů.“130 

Projevy liberalizace na stránkách Literárních novin, mimo jiné například v podobě 

kritiky negativních jevů československého socialistického režimu, byly stranou vnímány jako 

odchýlení od stranické linie. Z ideologického oddělení zazněla směrem k Literárním novinám 

nejednou ostrá kritika, která často titulu vyčítala jednostranné pojetí příspěvků, negativismus 

či dokonce opouštění stranických pozic: „Negativistické tendence, které našly během 

posledního období na stránkách Literárních novin trvalé místo, vyvolaly oprávněnou otázku, 

jaká je politická pozice redakce Literárních novin.“131 Kromě jiného bylo listu vytýkáno,  

že společensko-politické problémy jsou  na jeho stránkách „nejednou buď nesprávně 

vytyčovány, nebo jednostranně vykládány, takže jediný možný politický dopad je pak 

posilování pocitu neodpovědnosti, sobectví, anarchie a skepse,“ Dále například uvedli:  

„Nadbíhání liberalistickým a oportunistickým názorům přispívá jednak k oživování 

konzervativních nálad a jednak uvolňuje cestu k aktivizování různých záporných živlů, pro 

které je destrukce a negace politickým programem.“132 Na jiném jednání pak zaznělo,  

že „problém Literárních novin je politickou otázkou a jako politický problém je nutno jej 

řešit. Literární noviny jsou stranickým aktivem pociťovány jako opoziční list“.133  

KSČ ve snaze získat titul zpět pod kontrolu začala uplatňovat větší dohled nad titulem, 

který se projevil i ve zvýšeném počtu cenzurních zákroků. „Rozpor mezi profilovou vizí 

Literárních novin a požadavky ÚV KSČ se v polovině šedesátých let ustálil do pravidelného 

koloběhu pohovorů redakčních zástupců na odpovídajícím úseku ideologického oddělení (…), 

stejně jako na neustálý souboj s pracovníky Hlavní správy tiskového dohledu o konečnou 

podobu následujícího čísla časopisu.“134 Literární noviny se snažily tlaku odolávat a dál 

proces liberalizace ve společnosti podporovat. „Přestože si vedení Literárních novin ke konci 

roku 1966 neustále stěžovalo na stupňující se zákroky cenzury, ze svých názorových pozic 

neustoupilo a koncepce týdeníku se nadále hlásila k reformnímu pojetí otevřeného tvůrčího 

                                                                                                                                                         
129 DOKOUPIL, Blahoslav. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a 

almanachů: 1945-2000. Olomouc: Votobia, 2002, s. 139. ISBN 80-7198-521-X. 
130 JUNGMANN, Milan. Literárky, můj osud: kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s 

aktuálními reflexemi. Brno: Atlantis, 1999, s. 132. ISBN 80-7108-182-5. 
131 NA, Archiv Antonína Novotného, I. část, f. 1261/0/43, ka 196 
132 Tamtéž. 
133 Tamtéž. 
134 MERVART, Jan. Naděje a iluze: Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Brno: Host, 

2010, s. 160. ISBN 978-80-7294-402-6. 
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marxismus, který neváhal nastolovat a řešit nepříjemné otázky současnosti.“135 Jak doplňuje 

Janoušek, SČSS byl vzrůstající pluralitě kulturního i literárního  prostoru nakloněn, zároveň 

se však snažil upoutávat menší pozornost stranických orgánů z obavy o ukončení. Proto  

se i nadále v rámci svých aktivit snažil dodržovat a podporovat stranickou ideologii.136  

Na atmosféru v roce 1966 vzpomíná Milan Jungmann: „Ke konci roku 1966 bylo jasné,  

že tlakům partajní byrokracie už dál sotva dokážeme čelit, že bude nezbytné ustoupit alespoň 

na čas, než se ovzduší po 4. sjezdu uklidní.“137 Nejenom zásahy do vydávání periodika, ale 

také odlišný pohled na způsob demokratizace společnosti vedly ke konfliktům mezi SČSS  

a KSČ a v plné síle se projevily v průběhu IV. Sjezdu SČSS (více viz následující kapitola).  

 

1.3. Literární noviny 1967-1969 

Počátek roku 1967 se nesl ve znamení neustálého napětí mezi spisovateli  

a komunistickou stranou.138 Spisovatelé, v mnoha případech také přispěvatelé do literárních 

periodik, se i nadále snažili o prosazení kritičtější reflexe tehdejší společnosti. Stranické 

orgány se naopak tyto tendence pokoušely omezit.139  Nejinak tomu bylo v případě LtN. 

Strana se již delší dobu pokoušela a usměrnění titulu, přes opakované výhrady k práci redakce 

ale podle jejího názoru k nápravě nedocházelo. V předsjezdovém období tak například na 

jedné ze schůzí ideologického oddělení zaznělo, že „(…) redakce Literárních novin svou 

politickou naivitou, lehkomyslností, nezodpovědností a poťouchlými politickými podtexty 

působí straně škodu.“140 Dále je v záznamu ze schůze ideologické oddělení uvedeno: „Ovšem 

o těchto problémech vedení ideologického oddělení diskutuje s redakcí Literárních novin už 

dvě léta. Nyní období diskuse končí – diskuse z 31. ledna byla poslední – nedojde-li 

z iniciativy Literárních novin k zásadnímu obratu, pak bude nutno hovořit jinak, na jiné půdě, 

na jiné rovině a s jinými závěry. (…) Nyní musí přijít jasný a zřetelný obrat.“141 Na etapu před 

IV. sjezdem SČSS vzpomíná Dušan Hamšík: „Literární noviny byly (…) jedinými novinami, 

                                                 
135 MERVART, Jan. Naděje a iluze: Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Brno: Host, 

2010, s. 168. ISBN 978-80-7294-402-6. 
136 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: III. 1958-1969. Praha: Academia, 2008, s. 21. ISBN 978-

80-200-1583-9. 
137 JUNGMANN, Milan. Literárky, můj osud: kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s 

aktuálními reflexemi. Brno: Atlantis, 1999, s. 210. ISBN 80-7108-182-5. 
138 BLÁHOVÁ, Kateřina. Mezi literaturou a politikou: Souvislosti českého literárního života 1958-1969. Praha: 

Ústav pro soudobé dějiny, 2002, (3-4), s. 512. ISSN 1210-7050. Dostupné také z: 

http://www.usd.cas.cz/archiv_SD/sd_3-4_2002.pdf 
139 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: III. 1958-1969. Praha: Academia, 2008, s. 25. ISBN 978-

80-200-1583-9. 
140 NA, archiv Předsednictvo ÚV KSČ, f. 1261/0/5, sv. 23, a. j. 24/4 
141 Tamtéž. 
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které se tehdejšímu mocenskému centru nepodařilo ovládnout či zvládnout. Soustřeďoval  

se kolem nich proud kritického myšlení, který reflektoval skutečnost, jaká byla. Jako takové 

byly trnem v oku představitelům tehdejšího mocenského centra a předmětem viditelných 

útoků a kampaní i neviditelných manipulací a reglementačních praktik.“142 Literární noviny 

čelily v té době zvýšenému počtu cenzurních zásahů. Zatímco v roce 1966 jich bylo 57, rok 

poté už čítaly 141.143 U veřejnosti se však těšily oblibě. Jejich náklad v roce 1967 čítal 

100 000 výtisků.144  

Výsledkem sporů byla změna ve vedení redakce. Milan Jungmann odešel společně 

s Ludvíkem Vaculíkem na počátku roku 1967 na nucenou tvůrčí dovolenou, neboť právě 

jejich odchodem podmínil ÚV KSČ další vycházení listu.145 Vedení LTN se ujal Jiří Šotola, 

ani tato změna však nepřiměla redakci k „usměrnění“ jejích aktivit a vyvrcholila sporem na 

IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů 27. června 1967.  Na třídenním sjezdu 

vystoupili mimo jiné také spisovatelé z okruhu Literárních novin (A. J. Liehm, Milan 

Kundera, Alexander Kliment, Ivan Klíma, Ludvík Vaculík, Václav Havel, filozof Karel Kosík 

ad.) s příspěvky, které ostře kritizovaly soudobou pokřivenou svobodu slova, kulturní 

politiku, politiku KSČ či nedávno přijatý cenzurní zákon a „představovaly do té doby 

neslýchaný útok na samé základy totalitního ovládání společnosti.“146 Vaculík, jehož 

příspěvek bývá označován za nejodvážnější v kritice režimu a který se kriticky vyjádřil  

i k některým částem ústavy, ke vztahu umění a moci řekl: „Tak jako nevěřím, že občan a moc 

se mohou ztotožnit, že ovládání a vládnoucí se mohou sejít ke zpěvu, tak nevěřím, že umění  

a moc si někdy budou libovat, jak je jim spolu dobře. Nebudou, nemohou, nikdy, jsou jiní, 

nehodí se k sobě.“147  

Reakce ÚV KSČ na průběh sjezdu následovala okamžitě, věřila totiž, že prezentované 

příspěvky byly předem připraveným „pučem“, iniciovaným a řízeným ze zahraničí a Liehm, 

Klíma a Vaculík byli vyloučeni z KSČ.148 O několik měsíců později, na konci září 1967, byly 

navíc Literární noviny odebrány SČSS a převedeny do správy Ministerstva kultury  

                                                 
142 HAMŠÍK, Dušan. Spisovatelé a moc. Praha: Československý spisovatel, 1969, s. 8. 
143 Tamtéž, s. 172. 
144 Tamtéž, s. 170. 
145 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: III. 1958-1969. Praha: Academia, 2008, s. 25. ISBN 978-

80-200-1583-9. 
146 KAPLAN, Karel. "Všechno jste prohráli!": (co prozrazují archivy o IV. sjezdu Svazu československých 

spisovatelů 1967). Praha: Železný, 1997, s. 10. ISBN 80-237-3549-7. 
147 4. sjezd Svazu československých spisovatelů: Praha 27.-29. června 1967 : (protokol). Praha: Československý 

spisovatel, 1968, s. 146. 
148 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: III. 1958-1969. Praha: Academia, 2008, s. 27. ISBN 978-

80-200-1583-9. 
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a informací.149 Odebrání předcházelo období, kdy se nadále svébytně píšící Literární noviny 

potýkaly s kritikou: „Není jistě náhodou, že právě lidé spjatí s Literárními novinami jak 

v tiskové kampani před sjezdem, tak i na sjezdu samém měli hlavní podíl na úsilí o politické, 

protistranické zneužití sjezdu. Redakce a redakční rada Literárních novin v podstatě pokračují 

ve své orientaci i po sjezdu.“150 Přetrvávala také cenzura. „Nebylo výjimkou, když 

z připravovaného čísla Literárních novin byla zabavena třetina jeho obsahu.“151 O cenzurních 

zákrocích svědčí i archivní materiály. Ještě v posledním čísle Literárních novin (č. 39) před 

převedením do ministerské správy požaduje cenzurní instituce Ústřední publikační správa 

upravení či úplné vypuštění devíti příspěvků.152  Ve stejném čísle je pak otištěna zpráva ze 

zasedání ÚV KSČ, která čtenáře o převodu titulu informuje: „Protože se Literární noviny přes 

trpělivé úsilí stranických orgánů zcela vymkly z rukou ÚV SČSS (Ústřední výbor Svazu 

československých spisovatelů, pozn. autorky) a staly se platformou opozičních politických 

stanovisek, doporučil ÚV KSČ jejich převedení do sféry ministerstva kultury a informací.“153 

Dušan Hamšík ve své vzpomínkové knize Spisovatelé a moc uvádí, že hlavním oficiálním 

důvodem pro převedení LTN pod ministerstvo byla skutečnost, že se LTN „zpronevěřily 

svému deklarovanému poslání“, staly se „platformou protisocialistické opozice“ a SČSS nad 

nimi ztratil kontrolu.154 Skutečným důvodem však byla snaha získat titul pod stranickou 

kontrolu a nasměrovat jej na původní stranickou linii. „Zásah proti Literárním novinám se 

(…) stal jedním z posledních rázných činů, kterým se vládnoucí moc v předlednovém období 

snažila udržet kontrolu nad ideovým životem společnosti.“155 To potvrzuje i zdůvodnění ÚV 

KSČ k odebrání Literárních novin SČSS kvůli „dlouhodobému neplnění stranických usnesení 

a s přihlédnutím k postoji i projevům Literárních novin v posledním období.“156 Spor mezi 

komunistickou stranou a spisovatelskou obcí bývá často označován za první náznak proměny 

doby, který nakonec vedl k pražskému jaru. Takový názor zastává i Milan Jungmann: 

                                                 
149 Literární noviny fakticky zanikly, neboť úřad odmítl udělit LtN a SČSS registraci potřebnou pro další 

vycházení listu. Namísto toho registraci záhy udělil Ministerstvu kultury a informací. Ministerské Literární 

noviny sice na první pohled vypadaly totožně, ale šlo již o zcela jiný titul, byť se stejným názvem i vizuální 

podobou. (Informace čerpána z knihy Dušana Hamšíka, 1696, (s. 134-135) a Milana Jungmanna, 1999, (s. 247-

248). 
150 NA, archiv Předsednictvo ÚV KSČ, f. 1261/0/5, sv. 44, a. j. 45/4 
151 HAMŠÍK, Dušan. Spisovatelé a moc. Praha: Československý spisovatel, 1969, s. 151. 
152 Výtky cenzurního úřadu se vztahovaly například k článku Karla Kosíka Rozum a svědectví, povídce Loď, o 

které sním či článku Lid má právo na vzdělání aj. In: ABS, fond 318, Denní zpráva č. 48, část A. 
153 Zpráva ze zasedání ÚV KSČ. Literární noviny. 1967, roč. XVI, č. 39, s. 2. 
154 HAMŠÍK, Dušan. Spisovatelé a moc. Praha: Československý spisovatel, 1969, s. 165,169. 
155 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: III. 1958-1969. Praha: Academia, 2008, s. 28. ISBN 978-

80-200-1583-9. 
156 NA, archiv Předsednictvo ÚV KSČ, f. 1261/0/5, sv. 44, a. j. 45/4 
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„troufnu si říct, že první impuls k tomu, čemu se pak říkalo Pražské jaro, jsme skutečně 

dali.“157 

 

1.3.1. Literární noviny pod Ministerstvem kultury a informací 

 První číslo ministerských Literárních novin vyšlo jako 40. číslo 7. října 1967. Literární 

noviny oficiálně vydávalo Československé ústředí knižní kultury. Stejným názvem, 

nezměněným číslováním a totožnou grafickou úpravou budily zdání kontinuity, přesto byly 

zcela odlišné. LtN vedl Jan Zelenka, pozdější ředitel Československé televize v době 

normalizace, a narychlo sestavená redakce. Mezi členy redakce se řadil např. Vladimír 

Diviš158, Josef Schnabel159, Tomáš Řezáč160 či Oldřich Rafaj161. Obsah Literárních novin se 

s novou redakcí výrazně proměnil, publikovány byly především příspěvky podporující 

stranickou ideologii, informace o straně, jejích orgánech a jejich aktivitách či přetisky  

a překlady z jiných, i zahraničních periodik. Strana Literární noviny vnímala jako titul, který 

„navazuje na pozitivní rysy starých LN, je zbaven výstřelků a politických chyb starých LN a 

podle záměrů ÚV větší pozornost věnuje literatuře a spisovatelům samým.“162 Tzv. 

„erárkám“, jak se LtN tehdy posměvačně začalo přezdívat, velmi rychle kvůli upadající 

kvalitě a nezajímavosti obsahu ubývalo čtenářů.163 Neoblíbenost novin potvrzuje ve své 

vzpomínce i bývalý redaktor Literárních novin, A. J. Liehm: „Po spisovatelském sjezdu 

padaly hlavy, Literárky dostaly nucenou armádní správu, lidé je přestali kupovat, prodavači 

téměř plivali po těch, kteří se po nich ptali, náklad ,Lžiliterárekʻ, jak se jim začalo říkat,  

se propastně zřítil.“164 Od 6. čísla, které vyšlo 10. února 1968, byly LtN přejmenovány  

                                                 
157 KRAMER, Alexandr. Interview 5: 74 novinářských rozhovorů. Brno: Doplněk, 2006, s. 327. ISBN 80-7239-

205-0. 
158 Vladimír Diviš (1952) byl novinář a voják z povolání. Byl šéfredaktorem čtrnáctideníku Lidová armáda. 

Pracoval v sekretariátu ÚV KSČ. V době normalizace se podílel na čistkách v médiích. In: Vladimír Diviš. 

Totalita.cz [online]. 1999-2015 [cit. 2015-11-09]. Dostupné z: http://totalita.cz/vysvetlivky/o_divisv.php 
159 Josef Schnabel (1926-1990) byl komunistický publicista a redaktor, básník. In: Josef Schnabel. Městská 

knihovna v Praze [online]. [cit. 2015-11-09]. Dostupné z: http://search.mlp.cz/cz/osoba/schnabel-

josef/92163/#/ak_od=key-eq:92163&ak_o=key-eq:92163 
160 Tomáš Řezáč (1935-1992) byl prozaik, básník, publicista, spolupracovník StB. Jeho publicistické příspěvky, 

ale také básně a povídky najdeme napříč několika periodiky, např. Tvorba, Plamen, Host do domu ad. In: 

JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 2, M-Ž. Praha: Brána, 1998, s. 329-331. 

ISBN 80-7243-014-9. 
161 Oldřich Rafaj (1934-2010) byl literární historik a kritik, básník a překladatel. Přispíval do Literárních (později 

Kulturních) novin, Květů, pracoval pro Čs. Rozhlas a SČS. Byl šéfredaktorem Literárního měsíčníku. In: 

JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 2, M-Ž. Praha: Brána, 1998, s. 295-296. 

ISBN 80-7243-014-9. 
162 NA, archiv Předsednictvo ÚV KSČ, f. 1261/0/5, sv. 54, a. j. 56/5 
163 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: III. 1958-1969. Praha: Academia, 2008, s. 27. ISBN 978-

80-200-1583-9. 
164 LIEHM, Antonín J. Minulost v přítomnosti. Brno: Host, 2002, s. 67. ISBN 80-7294-073-2. 
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na Kulturní noviny a nedlouho poté byly zrušeny, neboť převedení titulu pod správu 

ministerstva „nebylo kulturní veřejností přijato, stranická kulturní politika se tím 

diskreditovala a samému ministerstvu kultury a informací se tak ztížil přístup k naplňování 

své pozitivní obsahové koncepce.“165 Poslední číslo vyšlo 26. dubna 1968. 

V době, kdy ministerské Kulturní noviny ukončují svou působnost, již bylo období tzv. 

pražského jara. Pražské jaro je obecně známé jako doba, kdy po více jak deseti letech začalo 

docházet k významnému uvolňování nejenom na stránkách literárně-kulturních periodik, ale 

v celé společnosti. Předcházely mu významné změny a události, jakými byla například 

výměna prvního tajemníka ÚV KSČ, na jehož místo nastoupil Alexandr Dubček či prosazení 

reformního křídla v rámci KSČ, v jeho průběhu pak byla zrušena cenzura mediálních obsahů. 

Média, ať už tisk, rozhlas či televize, se mohly po delší době více nadechnout a věnovat  

se tématům, která byla do té doby tabuizovaná. Jak uvádí Petr Čornej, byla to právě média, 

která významně přispěla „k urychlení i prohloubení demokratizačního procesu  

a k opětovnému formování občanské společnosti.“166   

 

1.3.2. Literární listy 

Uvolnění poměrů umožnilo také obnovení zaniklých Literárních novin, které se tak 

mohly zapojit do demokratizačního procesu. Redakčně, obsahově i graficky (podoba titulní 

strany viz příloha č. 3) na ně od března 1968 navázaly Literární listy (dále LL) v rozsahu 16 

stran (vyjma prvního čísla, které vyšlo v rozsahu 12 stran).167 Vydavatelem týdeníku byl opět 

Svaz československých spisovatelů. Redakci zpočátku vedl Dušan Hamšík168, který hned 

v prvním čísle Literárních listů naznačil budoucí zaměření periodika. Uvedl, že LL se chtějí 

„soustředit na komplex otázek pod heslem dnešní podoba české otázky, dále na rekonstrukci  

a aktualizaci původních dobových představ o socialismu v naší zemi a na faktické  

i intelektuální objasnění politických procesů z padesátých let, a konečně na institucionální  

a právní záruky občanských svobod v naší politické soustavě: sem patří nejen prosazovaní 

demokratizačních tendencí, ale i hledisko sociální a obecně lidské (…) Rozhodně nechceme 

                                                 
165 NA, archiv Předsednictvo ÚV KSČ, f. 1261/0/5, sv. 65, a. j. 74/2 
166 ČORNEJ, Petr. Pražské jaro 1968. In: KUPCOVÁ, Helena. Pražské jaro 1968 - Literatura, film, média: 

Materiály z mezinárodní konference pořádané Literární akademií. Praha: Literární akademie, 2009, s. 5-16. 

ISBN 978-80-86877-38-9. 
167 Titulní strana Literárních listů uváděla dvě čísla ročníků, první s označením I, druhé pak navazovalo na číslo 

ročníku Literárních novin v roce 1967 – XVII.  
168 Dušan Hamšík (1930-1985) byl novinář. Přispíval do Květů, Obrany lidu a Československého vojáka aj. 

V době normalizace měl zákaz publikování, od 80. let vydával své práce v samizdatu. In: KNAPÍK, Jiří. Kdo byl 

kdo v naší kulturní politice 1948-1953. Praha: Libri, 2002, s. 93. ISBN 80-7277-093-4. 
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být (…) jen partikulárním časopisem literárním či literátským.“169 Od 15. čísla převzal 

zodpovědnost za list Milan Jungmann, hlavní cíle LL definoval oproti Hamšíkovi obecněji: 

„rozšiřovat svobodu projevu, podporovat názorovou toleranci, rozrůzněnost, možnost 

seskupovat se i do jiných než stranických skupinʻ.“170 Redakční okruh Literárních listů byl 

poměrně široký a sestával, mimo jiné, ze známých spisovatelských osobností a uměleckých 

kritiků. Řadil se do něj například: Bohuslav Březovský171, Ivan Klíma, Karel Kosík, Jiří 

Šotola, Milan Jungmann, Dušan Hamšík, Jan Otčenášek172, Miroslav Červenka, Jan 

Procházka173, součástí redakční rady byl také František Hrubín a Bohumil Hrabal, Vladimír 

Neff174 či Milan Kundera ad. Rozsáhlý byl i okruh přispěvatelů, byli jimi například Václav 

Havel, Petr Pithart, Jiří Dientsbier, A. J. Liehm, Ivan Sviták či Jiří Lederer. 

Literární listy se po svém obnovení rychle zapojily do procesu demokratizace, zároveň 

jej podpořily svými politickými, filozofickými či historickými příspěvky. Politicky laděné 

články se nejednou věnovaly tehdejší podobě socialismu či procesu demokratizace a zabývaly 

se problematikou vhodného politického modelu demokratického socialismu (např. Renesance 

moci - 4/1968, Na téma opozice - 6/1968, Odvaha k odpovědnosti - 7/1968, Národní fronta 

nebo parlament? - 8/1968, Jeden projekt a jedna strana - 9/1968, O ideu československého 

státu - 9/1968, Demokratizace a kritické myšlení - 10 a 11/1968, Občane – a co teď? - 

12/1968, Co je to socialismus - 13/1968, Tak vážně: co konkrétně? - 16/1968, Politické strany 

a svoboda slova - 17/1968, Demokratický socialismus - 20/1968 aj.). Výjimkou nebyly ani 

filozoficky laděné články, přičemž nejvýznamnější byl seriál Karla Kosíka pod názvem Naše 

nynější krize (vyšly v číslech 7-12/1968), ve kterém se podrobně věnoval stávající krizi 

politického systému a snažil se naznačit, jakým směrem a v jaké podobě by se 

Československo a jeho politika měla ubírat. Nechyběly ani příspěvky vyjadřující stanoviska  

a názory autorů vůči praktikám cenzury (např. Důvěra v necenzurovaný rozum - 2/1968 či O 

                                                 
169 Jaké budou naše noviny? Literární listy. 1968, roč. I, č. I, s. 3. 
170 JUNGMANN, Milan. Literárky, můj osud: kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s 

aktuálními reflexemi. Brno: Atlantis, 1999, s. 250. ISBN 80-7108-182-5. 
171 Bohuslav Březovský (1912-1976) byl prozaik. V době války byl zatčen a vězněn v koncentračním táboře. Byl 

vedoucím redaktorem časopisu Květen, přispíval také do LtN či Nového života ad. In: JANOUŠEK, Pavel. 

Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 78-79. ISBN 80-85946-16-5. 
172 Jan Otčenášek (1924-1979) byl prozaik a scénárista. Pracoval v SČSS, občasně přispíval do různých periodik 

(Host do domu, Květy, Plamen aj.). Po roce 1989 působil jako dramaturg a šéfdramaturg České televize. In: 

JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 2, M-Ž. Praha: Brána, 1998, s. 169-170. 

ISBN 80-7243-014-9. 
173 Jan Procházka (1929-1971) byl prozaik a scénárista. V 60. l. působil v ideologické komisi ÚV KSČ, také jako 

poradce prezidenta A. Novotného. V roce 1970 proti němu byla vedena štvavá kampaň, která vedla 

k předčasnému úmrtí. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 2, M-Ž. Praha: 

Brána, 1998, s. 261-263. ISBN 80-7243-014-9. 
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svobodě tisku - 7/1968 aj.). Literární listy se i nadále věnovaly literatuře a kultuře, značné 

množství příspěvků však bylo politicky, historicky či filozoficky zaměřených. Dokoupil 

tematický záběr Literárních listů shrnul následovně: „Vedle literárních a kulturních otázek 

programově otvíraly politická a filozofická témata: současnost tzv. české otázky, perspektivy 

a humanizace socialismu, občanské svobody a jejich záruky, politický systém a pluralita 

politických stran, vztah mezi inteligencí a dělníky, problémy přímé demokracie a dělnické 

samosprávy, federalizace státu a česko-slovenské vztahy, studentská bouře ve Francii, vztah 

Československa k izraelsko-arabskému konfliktu; reflektovaly též nedávnou historii – 

politické procesy 50. let nebo umlčení svobodné vědecké diskuse po únoru 1948.“175  

Zejména kulturní a literární časopisy se po celé období tzv. pražského jara těšily 

značnému zájmu čtenářů.“176 Nejinak tomu bylo i u Literárních listů. „Četl nás kde kdo, nejen 

intelektuálové a studenti, ale i docela prostí lidé, dělníci.“177 Svědčí o tom také náklad, který 

dosahoval 300 000 výtisků.178 V rozhovoru s Alexandrem Kramerem Jungmann dokonce 

uvádí náklad až 350 000 výtisků.179 Velkou odezvu veřejnosti pak sklidil manifest Dva tisíce 

slov Ludvíka Vaculíka, otištěný 27. 6. 1968 nejen v Literárních listech, ale také v Mladé 

frontě, Práci a Zemědělských novinách. Vaculík v manifestu analyzoval uplynulá léta, 

současně vyjadřoval obavy nad budoucím a úspěšným průběhem demokratizačního procesu 

ve společnosti.180  

I přes některé názorové rozpory Literárních listů s KSČ, které mimo jiné vyvolalo  

i otištění Dvou tisíc slov, se redakce v době stupňujícího se tlaku ze strany sovětského bloku 

kvůli pokračujícím reformám stavěla za politické reprezentanty Československa. Stejně jako 

veřejnost si přála, aby reformní procesy pokračovaly a země se postupně z komunismu 

orientovala na demokratický socialismus.  26. července 1968 tak Literární listy například 

otiskly Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru komunistické strany 

Československa, ve kterém apelují na KSČ, aby v požadavcích při vyjednávání s KSSS 

                                                                                                                                                         
174 Vladimír Neff (1909-1983) byl prozaik, dramatik a scénárista, překladatel. Působil v nakladatelství 

Melantrich a téměř po celý život působil jako spisovatel z povolání. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých 

spisovatelů od roku 1945: Díl 2, M-Ž. Praha: Brána, 1998, s. 97-99. ISBN 80-7243-014-9. 
175 DOKOUPIL, Blahoslav. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a 

almanachů: 1945-2000. Olomouc: Votobia, 2002, s. 130. ISBN 80-7198-521-X. 
176 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: III. 1958-1969. Praha: Academia, 2008, s. 51. ISBN 978-

80-200-1583-9. 
177 KRAMER, Alexandr. Interview 5: 74 novinářských rozhovorů. Brno: Doplněk, 2006, s. 327. ISBN 80-7239-

205-0. 
178 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: III. 1958-1969. Praha: Academia, 2008, s. 51. ISBN 978-

80-200-1583-9. 
179 KRAMER, Alexandr. Interview 5: 74 novinářských rozhovorů. Brno: Doplněk, 2006, s. 327. ISBN 80-7239-

205-0. 
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neustupovala a vyjádřily přání redakce i veřejnosti po dalším uplatňování demokratického 

socialismu. Zbylé tři strany speciálního čísla pak zaujímaly otištěná jména osobností, které se 

k poselství připojují, včetně např. redaktorů různých tištěných periodik.181  

Pražské jaro ukončil vpád vojsk Varšavské smlouvy. Média i v období intervence a po 

několik následujících týdnů „hrála důležitou sjednocující roli a stala se hlavní stmelující silou 

veřejnosti a do značné míry vedla společnost v jejím odporu proti okupaci.“182 Literární listy 

podporu vládě a KSČ vyjadřovaly i v době v době okupace. Čtenářům se snažily poskytnout 

kritickou reflexi aktuálních událostí. Několik dní po okupaci vydávala redakce ještě zvláštní 

letákové vydání183, které vyjadřovalo nesouhlas redakce i československých občanů  

s přítomností vojsk Varšavské smlouvy. Literární listy v té době opakovaně vyzývaly 

k občanské jednotě navzdory různým názorům, stavěly se proti útisku a vyjadřovaly podporu 

KSČ, vládě i prezidentovi: „Stojíme za hlavou našeho státu, prezidentem Svobodou. Stojíme 

za vládou předsedy Černíka. Stojíme za Dubčekovým vedením Komunistické strany 

Československa.“184  Poslední číslo Literárních listů vyšlo 23. srpna 1968 (č. 26), poslední 

zvláštní vydání Literárních listů 28. srpna 1968.  

 

1.3.3. Listy 

Po okupaci v srpnu 1968 nastala změna směru československé politiky a naděje na 

pokračování reforem a demokratizačního procesu se postupně rozplynuly. „Cenzura, okázale 

zrušená na jaře, se opět, byť v pozměněné podobě, stala realitou. Nastupující normalizace 

postihla tvrdě především svobodně se vyjadřující tisk. Přes protesty, zaslané vládním 

orgánům, byly zastaveny vlivné časopisy Reportér, Politika a Kúlturny život, otevřeně se 

vyjadřující k politickým poměrům i aktuálním otázkám. Podobně začal být vyvíjen tlak na ty 

osobnosti, které veřejně odmítly intervenci ,spřátelených vojskʻ, aby své názory 

zkorigovaly.“185 I přes utužení v kulturní sféře ovšem platilo, že až do jara 1969 „novináři, 

                                                                                                                                                         
180 Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, umělcům a všem. Literární listy. 

1968, roč. XVII, č. 18, s. 1-3. 
181 Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru komunistické strany Československa. Literární listy. 

1968, roč. XVII, zvláštní vydání z 26. 7. 1968, s. 1. 
182 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 

150. ISBN 978-807-3676-988.  
183 Zvláštní vydání vyšlo ve dnech 26. 7., 22. 8., 23. 8., 24. 8., 27. 8., 28. 8. 1968 (vyšlo 2x). 
184 Provolání ke všem občanům. Literární listy. 1968, roč. XVII, zvláštní vydání z 22. 8. 1968, s. 1. 
185 KUPCOVÁ, Helena. Pražské jaro 1968: literatura - film - média : materiály z mezinárodní konference 

pořádané Literární akademií za spolupráce s Městskou knihovnou Praha 20.-22. května 2008. Praha: Literární 

akademie, 2009, s. 60. ISBN 978-808-6877-389. 
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spisovatelé a umělci působili v relativně otevřeném a uvolněném tvůrčím prostředí.“186 V jeho 

průběhu se snažili prostor vydobytý v uplynulých letech a během pražského jara zachovat co 

nejdéle.187„Diskuse intelektuálů v kulturním tisku však už neměly takovou odezvu ve 

společnosti jako v předchozím období. Aktivní úlohu iniciátorů a morálních arbitrů 

v politickém životě spisovatelé, filozofové a publicisté pomalu ztráceli.“188 

V reakci na politické srpnové události cítila redakce nutnost Literární listy 

přejmenovat.189 Od 11. listopadu 1968 tak již vycházely pod názvem Listy a redakčně 

navázaly na Literární listy. Vedle redakce přispívali do Listů také externí přispěvatelé, mezi 

něž se řadili osobnosti jako Václav Havel, Petr Pithart, Jindřich Chalupecký190, A. J. Liehm, 

Jiří Lederer a Ivan Klíma a další. Šéfredaktorem byl tedy i nadále Milan Jungmann, který 

v prvním čísle Listů naznačil, že hlavní zaměření Listů bude spíše kulturní povahy: „Chceme 

proto navázat na Literární noviny a Literární listy, v tom jak nasazovaly v zápase o větší 

svobodu a o skutečnou důstojnost člověka především síly kulturotvorné a mravní.“191  

Už v následujícím čísle v reakci na dopisy a odezvu čtenářů k zaměření Listů doplňuje: 

„Ovšemže jste nenašli a – opakuji to – nenajdete v Listech komentáře k aktuálním událostem, 

úvahy nad situací, politické analýzy ani glosy. Opouštíme tyto zpustošené oblasti, abychom si 

otevřeli přístup do jiných, nám příslušnějších oblastí lidské aktivity, jimž říkáme souhrnně 

kultura.“192 Příspěvků týkajících se aktuálního politického dění se však zcela nevyhnuly.  

Ve vzpomínkách to potvrzuje také Jungmann: „Mohli jsme se stokrát zapřísahat, že si 

politických souvislostí nebudeme vůbec všímat, ony se přesto neodbytně vnucovaly do pera. 

Byli jsme přitom ostře sledováni nejenom domácí obnovenou cenzurou, ale i zahraničními 

,přáteliʻ.“193 Listy například průběžně prostřednictvím kratších zpráv informovaly o 

iniciativách tvůrčí sféry na podporu pokračování procesu demokratizace, ve kterých zaznívala 

                                                 
186 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 

195. ISBN 978-807-3676-988.  
187 BLÁHOVÁ, Kateřina. V čase bezčasí: svaz českých spisovatelů a oficiální literární život v letech 1969–1989. 

Host. 2005, roč. XXI, č. 6, s. 37-42. 
188 BLÁHOVÁ, Kateřina. Mezi literaturou a politikou: Souvislosti českého literárního života 1958-1969. Praha: 

Ústav pro soudobé dějiny, 2002, (3-4), s. 520. ISSN 1210-7050. Dostupné také z: 

http://www.usd.cas.cz/archiv_SD/sd_3-4_2002.pdf 
189 JUNGMANN, Milan. Literárky, můj osud: kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s 

aktuálními reflexemi. Brno: Atlantis, 1999, s. 297. ISBN 80-7108-182-5. 
190 Jindřich Chalupecký (1910-1990) byl výtvarný a literární kritik a teoretik.  Svými literárně a výtvarně 

zaměřenými eseji, studiemi přispěl do mnoha periodika, např. Lumír, Čin, Listy, Výtvarné umění ad. In: 

JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 2, M-Ž. Praha: Brána, 1998, s. 109-112. 

ISBN 80-7243-014-9. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: 

Brána, 1995, s. 311-312. ISBN 80-85946-16-5. 
191 JUNGMANN, Milan. Výzva přítomnosti. Listy. 1968, roč. I, č. I, s. 1. 
192 JUNGMANN, Milan. Vysvětlení čtenářům. Listy. 1968, roč. I, č. 2, s. 2. 
193 JUNGMANN, Milan. Literárky, můj osud: kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s 

aktuálními reflexemi. Brno: Atlantis, 1999, s. 312. ISBN 80-7108-182-5. 
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kritika politického směřování a politiků samotných. Již v prvním čísle otiskly Prohlášení 

aktivu českých spisovatelů, který deklaroval přání spisovatelské obce na pokračování 

budování „socialismu s lidskou tváří“ a zároveň vyjadřoval zklamání z aktuální politiky.194 

V č. 5 bylo pak otištěno Stanovisko vědců, umělců a novinářů k současné situaci, kteří 

prohlašovali, že se i nadále chtějí podílet na kulturní politice společně s KSČ.195 

Listy se ve velké míře zaměřovaly především na kulturně, historicky, filozoficky  

a sociologicky a laděnou esejistiku (např. Iluze a realismus - 1/1968, Národ mezi národy - 

1/1968, Míza stromu - 2/1968, První krize slovenského slovanství, Masarykova idea čs. 

Republiky či Existuje u nás „new left“? - 3/1968, Vy nejste levice - 3/1968, Nezbytí svobody - 

4/1968, Maska historické nutnosti - 5/1968, Demokracie a extrémy - 6/1968, Druhý život 

ledna - 2/1969, Jaro a podzim - 1968 4/1969 ad.). Polemiku vyvolal (nejen) na stránkách 

Listů s článkem Český úděl Milan Kundera, který reflektoval nejen dopad událostí roku 1968, 

ale zabýval se i dějinnou úlohou malého československého státu. V článku se mimo jiné 

Kundera ptal: „Stálo to vůbec za to, zřizovat znovu uprostřed Evropy náš malý národ? Jaké 

hodnoty přináší a hodlá přinést lidstvu?“196 Na příspěvek kriticky reagoval Václav Havel 

v časopisu Tvář (Český úděl? - 2/1969), následně se do polemiky zapojili také Karel Kosík 

(Váha slov, Plamen - 4/1969), Jaroslav Střítecký (Úděl proměny a tvář sebeklamu, Host do 

domu 5/1969) či Emanuel Mandler (Naše světové stíny - 6/1969) ad. V Listech byly nadále 

otiskovány statě, rozhovory, glosy, krátké zprávy z kultury, úryvky z literatury a také kulturní 

servis. 

Listy, stejně jako jiná obdobě zaměřená a smýšlející periodika, se v době nastupující 

normalizace staly vysoce nežádoucími. „Stranické špičky vnímaly kulturní obec především 

jako opoziční sílu, jejíž integritu bylo třeba narušit i za cenu úplného zničení kulturní 

scény.“197  Ve zprávě předsednictva ÚV KSČ z 6. května 1969 se mimo jiné dočítáme: 

„Úřady pro tisk a informace sice omezují na minimum protispolečenské působení některých 

časopisů, které se v minulém roce dostaly až na opoziční pozice, to ovšem nemůže vymýtit 

skryté protisovětské a protistranické invektivy.“198 Zpráva konkrétně zmiňuje právě Listy, 

hovoří o potřebě „pacifikace“ sdělovacích prostředků a dále ukládá „komunistům ve vládě 

                                                 
194 Prohlášení aktivu českých spisovatelů konaného v Praze 31. října 1968. Listy. Roč. I, č. I, s. 9. 
195 Stanovisko vědců, umělců a novinářů k současné situaci. Listy. Roč. I, č. 5, s. 3. 
196 KUNDERA, Milan. Český úděl. Listy. 1968, roč. I, č. 7-8, s. 1 a 5. 
197 BLÁHOVÁ, Kateřina. Mezi literaturou a politikou: Souvislosti českého literárního života 1958-1969. Praha: 

Ústav pro soudobé dějiny, 2002, (3-4), s. 495-520. ISSN 1210-7050. Dostupné také z: 

http://www.usd.cas.cz/archiv_SD/sd_3-4_2002.pdf 
198 NA, archiv Předsednictvo ÚV KSČ, f. 1261/0/5, Sv. 93, a. j. 156/1 
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ČSR zastavit vydávání časopisu Listy“.199 Vydávání titulu bylo ukončeno 19. číslem v květnu 

1969. Jak uvádí Mervart, Listy i přes krátké období, ve kterém vycházely „zasluhují 

pozornost díky neutuchající snaze o publikování článků v radikálně reformistickém duchu  

a díky nesamozřejmé kvalitě, jíž se v podmínkách normalizující se politické atmosféry dařilo 

redakci držet.“200 

Normalizace přinesla postupné zastavení a likvidaci všech kulturně orientovaných 

časopisů (mimo jiné také Plamen, Tvář či Dialog ad.).201 Periodika, kterým bylo umožněno  

i přes utužující se poměry vycházet, se aktivně zapojila do procesu normalizace společnosti. 

Uplatňována byla navíc následná cenzura, tituly i samotní redaktoři tak ve velké míře začali 

uplatňovat autocenzuru ve snaze vyhnout se postihům a konfliktu se stranou.202 Opětovné 

rozvolnění poměrů přicházelo až v průběhu osmdesátých let.203 Zaniklé kulturní časopisy 

nahradil v roce 1969 jeden jediný titul – Tvorba, který se stal oficiálním titulem normalizační 

politiky a vycházel až do roku 1991. Od roku 1982 byl jeho součástí literárně zaměřený 

týdeník Kmen (od roku 1982 jej vydával samostatně Svaz českých spisovatelů). V letech 

1972-1990 byl kromě Tvorby vydáván ještě Literární měsíčník, i ten  - obdobně jako Tvorbu - 

doprovázela od roku 1976 literární příloha Dílna, který vycházela jako „tribuna mladších  

a debutujících beletristů“.204  

 

1.4. Literární noviny 1990-1999 

Pád komunistického režimu v roce 1989 předložil české společnosti nové výzvy. 

„Základním a prvotním úkolem bylo rychlé nastolení politické plurality a budování občanské 

společnosti, všestranná transformace politická, ekonomická, sociální, právní a kulturní.“205 

Kulturní odvětví již nebylo podrobováno cenzuře a omezením, trh zaplavily tisíce knih, 

postupně byla zakládána různě zaměřená nakladatelství a vydavatelství a objevilo se také 

značné množství kulturních a literárních časopisů, například Tvar, Revolver Revue, Analogon 

                                                 
199 NA, archiv Předsednictvo ÚV KSČ, f. 1261/0/5, Sv. 93, a. j. 156/1 
200 MERVART, Jan. Naděje a iluze: Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Brno: Host, 

2010, s. 187. ISBN 978-80-7294-402-6. 
201 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: III. 1958-1969. Praha: Academia, 2008, s. 51. ISBN 978-

80-200-1583-9. 
202 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 

195. ISBN 978-80-7367-698-8. 
203 JANOUŠEK, Pavel et al. Dějiny české literatury: IV. 1969-1989. Praha: Academia, 2008, s. 20. ISBN 978-

80-200-1631-7. 
204 Tamtéž, s. 76 
205 V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: 

Academia, 2008, s. 13. ISBN 978-80-200-1630-0. 
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či Kritický sborník aj. Kulturně zaměřené byly i přílohy deníku Právo (literární příloha Salon, 

od září 1996) a Lidových novin (příloha Literární noviny vycházely od 5. dubna 1990, příloha 

Národní 9 od 2. ledna 1992).206 Hledal se vhodný model pro fungování kultury v nových 

politických a ekonomických podmínkách: „Naléhavě byla kladena otázka, má-li vůbec stát 

podporovat kulturu, a pokud ano, kdo má být arbitrem potřebnosti, výšky a rozložení 

subvencí?“207 Již po pár letech bylo zřejmé, že právě úzce zaměřené kulturní a literární 

časopisy mají na trhu nesnadné postavení: „Po listopadu 1989 jich vzniklo značné množství, 

vzhledem ke kapacitě české kultury až neúměrné. Záhy však narážely na přirozené limity. 

Dramaticky se zvyšující náklady prokázaly nemožnost jejich finanční soběstačnosti  

a závislost na nedostačujících státních dotacích. Permanentní nejistota, neschopnost finančně 

ohodnotit práci redakční i přispěvatelskou znesnadňovaly možnosti velkorysejší koncepční 

práce.“208 To ostatně potvrdil i Ludvík Vaculík ve vzpomínce na 90. léta v Literárních 

novinách: „Počet odběratelů klesal. Noviny se tak stávaly stále závislejšími na státní podpoře 

a to je každého roku o nervy.“209 Vedle inzerce a státní podpory čerpaly kulturní a literární 

časopisy také finanční podporu prostřednictvím různých nadací či fondů.  

Jako mnohé jiné kulturní sféry, i literární se zabývala mnohými otázkami, především 

však tím, jakou roli v budoucnu zaujme literatura. Zatímco v době komunismu „suplovala 

slabou či nepřítomnou politiku“ a spisovatel byl vnímán jako svědomí národa, v 90. letech  

je literatura „odsouzena ke ztrátě svojí integrující funkce“ a „úloha spisovatelů a literárního 

života bude podrobena zatěžkávací zkoušce“.210 K postavení spisovatelů Jiří Kratochvíl na 

stránkách literárního časopisu Tvar uvádí: „společenská prestiž spisovatelské profese zaniká  

u nás okamžikem, kdy politika je už věcí veřejnou a literatura už nemusí nic suplovat.“211  

Literární noviny začaly opětovně vycházet v roce 1990 (podoba titulní strany viz 

příloha č. 4).212 Zpočátku vycházely jako čtvrteční příloha Lidových novin, které byly i jejich 

vydavatelem. V roce 1992 se osamostatnily a od roku 1993 je začala vydávat Společnost pro 

                                                 
206 V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: 

Academia, 2008, s. 13-34. ISBN 978-80-200-1630-0. 
207 Tamtéž, s. 17 
208 Tamtéž, s. 29.  
209 VACULÍK, Ludvík. Co nového v novinách. Literární noviny. 1999, roč. X, č. 36, s. 2. 
210 V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: 

Academia, 2008, s. 18. ISBN 978-80-200-1630-0. 
211 KRATOCHVÍL, Jiří. Česká literatura a politika. Tvar. 1993, roč. IV, č. 27-28, s. 1. 
212 Literárními novinami v letech 1990 a 1991 se zabývá diplomová práce Filipa Zdražila s Masarykovy 

univerzity. In: ZDRAŽIL, Filip. Literární noviny jako příloha deníku Lidové noviny v letech 1990 a 1991 a 

jejich recepce literatury. Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Mgr. Miroslav 

Balaštík, Ph.D.; rokům 1990-1995 se pro změnu věnovala Johana Mücková v práci České literární časopisy 

první poloviny 90. let 20. století na příkladu periodik Literární noviny a Tvar. In: MÜCKOVÁ, Johana. České 
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Literární noviny. Vycházely v rozsahu 16 stran. Šéfredaktorem byl až do roku 1999 Vladimír 

Karfík213, který v Literárních novinách působil už v šedesátých letech. Ostatně nebyl jediným, 

kdo se do titulu vrátil. Působil zde také Zdeněk Pochop (zástupce šéfredaktora)214, Ludvík 

Vaculík, Sergej Machonin, Milan Jungmann či A. J. Liehm. Mezi členy redakce se řadili 

Dušan Karpatský215, Jan Lopatka, Ivan Wernisch216, Jiří Cieslar217 či Ondřej Vaculík218.  

Již v prvním čísle, které vyšlo 5. dubna 1990, se titul odkazoval na Literárky z 60. let: 

„Už počtvrté začínají Literárky znovu vycházet. Ano, počtvrté – v r. 1968 a 1969 obnovovaly 

svou činnost pod názvy Literární listy a Listy. Teprve teď se tedy mohou přihlásit ke svému 

původnímu názvu, který se stal pojmem českého kulturního života, pojmem, který přežil 

dvacet let záměrného mlčení a popírání jejich úlohy v sebezáchovném zápase společnosti  

o větší svobodu.“219 Na druhou stranu si redakce uvědomovala proměnu doby a nutnost 

definování nového, aktualizovaného zaměření titulu: „Nemyslím si, že můžeme být 

Literárkami ze 60. let, společenská situace se změnila. Spisovatelská obec a knížky už 

nesuplují parlament a my už nemůžeme suplovat politiku. Naše zorné pole se proto musí 

nutně zúžit, národ už nečeká, až se nějaká myšlenka vysloví právě tady. Chceme být kulturně 

politickým časopisem, nemůžeme mít jenom úzký literární záběr jako například Tvar.“220 

                                                                                                                                                         
literární časopisy první poloviny 90. let 20. století na příkladu periodik Literární noviny a Tvar. Praha, 2010. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 
213 Vladimír Karfík (1931) je literární historik, kritik a editor. Přispíval do časopisu Květen, Svědectví, 

Orientace, Sešity pro mladou literaturu aj. Působil v Literárních novinách, pozdějších Literárních listech a 

Listech. V letech 1973–1989 pracoval v různých dělnických profesích. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých 

spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 370-371. ISBN 80-85946-16-5. 
214 Zdeněk Pochop (1930-2000) byl prozaik. V 60. l. působil jako redaktor v nakladatelství Čs. spisovatel, byl 

redaktor v LtN, LL, následně také Listech. V letech 1992-95 byl ředitelem nakladatelství Český spisovatel. In: 

JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 2, M-Ž. Praha: Brána, 1998, s. 245. ISBN 80-

7243-014-9. 
215 Dušan Karpatský (1935) je filolog, překladatel, literární historik. Jako redaktor pracoval pro Zrcadlo, Český 

rozhlas, Plamen, Lidové noviny. Je členem Obce spisovatelů a PEN klubu. In: In: TŘEŠTÍK, Michael. Kdo je 
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Literární noviny chtěly být především kulturně-politické, s větším důrazem  

na literaturu. „Představujeme si, že to mají být noviny, jež obhlížejí novou tvorbu, hlavně 

literární, upozorňují na ni a pomáhají čtenáři udělat si přehled a měřítka.“221 Vladimír Karfík 

dodává, že cílem „od počátku bylo postihnout literaturu v co nejširším rozpětí.“222 Měly také 

působit jako „tribuna, umožňující vyjadřovat pluralitu vyhraněných názorů a poskytující 

nejširší prostor osobnostem českého myšlení a kultury.“223 Směřování časopisu v 90. letech je 

shrnuto v odborné literatuře následujícími slovy: „Snažily se všestranně navázat na plodný 

odkaz stejnojmenného časopisu ze šedesátých let, který podle názoru Milana Kundery 

,neexistoval tehdy (…) nikde na světěʻ. Časopis měl ambici stát se výkladní skříní českého 

intelektuálního života, přinášet vrcholné texty českých spisovatelů, kritiků a esejistů, poučeně 

informovat o domácím i zahraničním kulturním dění, věnovat se kontinuálně politice, 

společnosti a ekologii. Důležité místo na počátku zaujímala reflexe disidentské a exilové 

zkušenosti, chápaných jako ztráta, zisk a etická výzva.“224  

I přes výše uvedené shrnutí však bylo Literárním novinám vytýkáno přílišné literární 

zaměření. Literární noviny kritizoval například A. J. Liehm: „Když se po Listopadu týdeník 

obnovil, nevrátil se k staré známé značce, ale k původním Literárním novinám, které  

si předsevzaly být skutečně literární nebo kulturní a do politiky se neplést. Nebo nanejvýš 

tvrdit její muziku. Čtenářů a peněz bylo málo, koho, prosím vás, zajímá kultura, literatura? 

Předmětem širšího zájmu se už nikdy nestaly, ani když se o ně staral-nestaral Vaculík, ani 

když jeho dědic Patočka do nich nalil hodně zelené krve. A tak zázrakem přežily o žebrácké 

holi na svém malém hřišti dodneška.“225 Kritika zazněla také v Revue Labyrint: „Jakkoli se 

Literárky snaží stát se jakýmsi intelektuálním centrem, což je plně v souladu s tradicí značky 

(…), stávají se dík bezkoncepčnosti a nekvalitě většiny příspěvků něčím zcela jiným, řekněme 

marginální tiskovinou.“226 Podobu Literárních novin 90. let hodnotí také Petr Bílek227, 

současný šéfredaktor Literárních novin, který se v té době účastnil některých redakčních 

porad: „Byli zde většinou lidé, kteří se po dvacetileté prodlevě vrátili do Literárek  

a pokračovali v tom, co dělali tehdy, ale nepokračovali už v té politické rovině. Ta je vlastně 

                                                 
221 VACULÍK, Ludvík. Bytost těchto novin. Literární noviny. 1991, roč. II, č. 48, s. 1. 
222 KASAL, Lubor a Božena SPRÁVCOVÁ. Časopis je takový, jací jsou autoři: Rozhovor s Vladimírem 

Karfíkem. Tvar. 1996, roč. VII, č. 13, s. 8-9. 
223 SEDLICKÁ, Dagmar. O ztrátě kritérií. Tvar. 1990, roč. I, č. 4, s. 1 a 5. 
224 V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: 

Academia, 2008, s. 29-30. ISBN 978-80-200-1630-0. 
225 LIEHM, A. J., Listy. Listy [online]. 2009 [cit. 2015-07-24]. Dostupné z: 

http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=092&clanek=020937 
226 TARNOVSKÝ, Marek. O filozofii v Literárních novinách. Revue Labyrint. 1993, roč. III., č. 5, s. 15. 
227 Petr Bílek je blíže představen v kapitole 2.6. 
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už moc nezajímala a měli pocit, že v tomto směru je vše vyřešeno.“228 Literární noviny 90. let 

vnímal i přes různé zaměření listu stále jako striktně literární časopis cílící především na 

literární publikum a ne širokou veřejnost.229 Z faktu, že literární periodikum nemělo potřebu 

plně navázat na oblíbené Literární noviny z 60. let (především v politické oblasti) a věnovalo 

se převážně literatuře, představovalo zklamání i pro čtenáře. Svědčí o tom i článek v časopisu 

Tvar, který shrnul názory čtenářů adresovaných redakci: „(…) porevoluční podoba časopisu 

působí ve srovnání s Literárkami šedesátých let snobsky a nevyrovnaně: List přináší přemíru 

poezie a prózy, které se tváří experimentálně, ale málokdy vypovídá o něčem podstatném, 

zatímco scházejí ukázky z kvalitního trendu: literárněvědné studie a kulturněpolitické úvahy 

jsou často jen sbírkou marginálií, místo aby fundovaně probíraly jeden problém (…).“230 

V Literárních novinách se v první polovině devadesátých let objevovaly sloupky, fejetony, 

entrefilety, eseje a úvahy, recenze či rozhovory. I nadále byly součástí ukázky prózy a poezie 

a knižní tipy. Příspěvky věnované dalším odvětvím kultury se zaměřovaly na výtvarné umění, 

divadlo, film, v menší míře pak fotografii, některé příspěvky pak byly věnovány médiím. 

„Počátkem roku 1996 došlo k přelomové změně grafické úpravy, objevily se nové 

přílohy a zvolna se proměňoval okruh spolupracovníků.“231 Vedle politiky si list postupně 

začal všímat i ekologie, vědy, vzdělávání a dalších společenských témat, z žánrů se začaly 

více objevovat reportáže. Navzdory širšímu tematickému zaměření však už nedokázaly LtN 

oslovit dostatečně obsáhlou čtenářskou základnu, list se proto potýkal s finančními problémy. 

„Během devadesátých let začaly LtN ztrácet dech a nebyly schopny udržet krok s překotným 

vývojem kolem. Krize se projevovala nespokojeností čtenářů a jejich úbytkem: ze strany 

přispěvatelů pak nářky nad nepořádky a zmatky v redakci, dlouhými prodlevami mezi 

odevzdáním a publikováním objednaných materiálů, nekoordinovaností mezi jednotlivými 

redaktory a jejich stránkami a rubrikami, systémovou nekonzistentností, obsahovou 

nevyhraněností atp.“232 Nepříliš pozitivně vnímal postavení kulturních časopisů už v roce 

1993 Ludvík Vaculík: „Noviny našeho typu v Evropě vyhynuly, nahrazeny týdenní vložkou 

nějakého deníku s názvem Feuilleton. Obnovené Literární noviny byly takto částí Lidových 

novin, dokud se pro ně nestaly zátěží přesahující očekávání. Proč tisknout v nákladu 140 000 

něco, co čte menšina odběratelů, řekli počtáři. Po oddělení se ukázalo, že Literárky  

                                                 
228 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
229 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
230 BRATRŠOVSKÁ, Zdena a František HRDLIČKA. Poznámky ke stylu recenzí Sergeje Machonina. Tvar. 

1992, roč. 3, č. 42, s. 6. 
231 V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: 

Academia, 2008, s. 30. ISBN 978-80-200-1630-0. 
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si schválně koupí 30 000 lidí. To číslo klesalo a nedalo se poznat, do jaké míry je to vina 

distribuce, následek všeobecného zdražování nebo menšího zájmu čtenářů.“233  

Náklad Literárních novin klesl až ke 2000 prodaným výtiskům a list se vedle státní 

dotace mohl spoléhat již jen na finance poskytnuté soukromými subjekty.234 O finančních  

a personálních těžkostech, úbytku čtenářů a dokonce hrozbě zániku Literárních novin se 

veřejnost dozvěděla z článku Ludvíka Vaculíka v Lidových novinách v říjnu 1998.235 

Plánovanou přeměnu redakce a změnu vydavatele (vydavatel se nakonec v roce 1999 

nezměnil) pak oznámily Literární noviny v prosinci 1998.236  

Nelehká finanční situace nakonec vedla nejenom k výměně šéfredaktora, ale také  

k „pátrání po smyslu existence Literárních novin, respektive v jaké podobě by měly 

,Literárkyʻ v budoucnu vycházet.“237 Vladimír Karfík ve snaze obohatit Literární noviny o 

pohled mladší generace v závěru svého působení v listu zaměstnal a do pozice zástupce 

šéfredaktora jmenoval Jakuba Patočku.238 „Jsme na začátku nového období. Vlastně ty noviny 

odevzdáváme mladší generaci autorů i čtenářů. Ti si mají definovat dnešní nebezpečí, 

protivníky a hledat způsob boje proti nim.“239  

 

1.5. Literární noviny 1999-2010 

V roce 1999 se ujal vedení redakce Jakub Patočka240, do té doby známý především 

svými aktivitami z oblasti životního prostředí. Byl ekologickým aktivistou, spoluzakladatelem 

ekologického Hnutí Duha a několikaletým šéfredaktorem alternativního časopisu Sedmá 

generace.241 Noviny i nadále vydávala Společnost pro Literární noviny, a to až do začátku 

                                                                                                                                                         
232 PAVLOVSKÝ, Petr. Obnovení, vzestup a pád Literárek (No. 1). Divadelní noviny [online]. 2012 [cit. 2014-
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234 HVÍŽĎALA, Karel. Jakou mají cenu Literární noviny?. Blog.aktualne.cz [online]. 2008 [cit. 2014-06-18]. 
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roku 2007 (podoba titulní strany viz příloha č. 5). Od 9. července 2007 se vydavatelem stalo 

občanské sdružení Centrum pro média a demokracii.  

Patočka nastoupil na místo šéfredaktora prostřednictvím konkursu, který ovšem neměl 

zcela standardní průběh. Doprovázely jej spory mezi redakcí a vydavatelem, politikaření  

a zmatky v průběhu celého konkursního řízení. Konkurs vyhlásil odstupující výbor 

Společnosti pro Literární noviny a vítěze měla vybrat jím určená konkursní komise, která 

měla ovšem pouze doporučující funkci a fakticky tak vítěze jmenovat nemohla.242 Ač konkurs 

vyhrála Lenka Jungmannová, v tehdejší době absolventka divadelní vědy (1995) a literární 

komparistiky (1998)243 a také dlouholetá externí dopisovatelka LtN, jmenována nebyla.244 Ti, 

kteří se volby účastnili, podávali o průběhu konkursu rozdílné informace, přičemž jedni byli 

přesvědčeni, že odstupující výbor již nemá pravomoc ovlivňovat budoucí vývoj Literárních 

novin: „Konkursní komisi jmenoval výbor, který byl už v abdikaci, s tím, že její rozhodnutí 

bude mít jen charakter doporučení příštímu výboru. Na tom, že nový výbor se rozhodl to 

doporučení nerespektovat, nebylo nic neregulérního; nefér vůči Lence Jungmannové bylo, 

pokud v ní členové té konkursní komise vyvolali očekávání, které nemohli naplnit,“ vzpomíná 

Jakub Patočka.245 Vladimír Just, v té době člen Společnosti pro Literární noviny k tomu 

dodává: „Byla to lidsky zpackaná situace, v níž odstupující výbor Společnosti vyhlásil na 

závěr svého období konkurs, jehož vítěze mohl pak pouze doporučit novému výboru - nic víc. 

Pak proběhly řádné tajné volby nového výboru (…) a tento nový výbor zvolil i nového 

šéfredaktora.“246 Divadelní kritik a tehdejší spolupracovník redakce Literárních novin, Petr 

Pavlovský, však uvádí, že místo, aby odcházející výbor Společnosti pro Literární noviny 

Jungmannovou jmenoval šéfredaktorkou, neboť tuto pravomoc stále měl, uskutečnila se volba 

nového výboru. Ten si na místě vynutil nečekané opakování konkursního řízení a jmenoval 

šéfredaktorem Patočku.247 Lenka Jungmannová vzpomíná: „Řekli mi, že jsem sice vyhrála, 

ale nemám prý (slovy Pavla Kohouta) ,morální právoʻ vzít noviny Patočkovi, který se v nich 
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patocka.php?itemid=6901 
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už před konkurzem zaučoval!“248 K faktu, že dva členové hlasovali odlišně, než jak dopředu 

prohlásili, a Jungmannová tak vyhrála, Ludvík Vaculík říká: „Paní Jungmannová tedy 

zvítězila jakýmsi negativním principem.“249  Hlasování nebrali jako závazné a pojali ho pouze 

jako doporučení novému výboru.250  

Jak uvedl Ludvík Vaculík v jednom z článků v Literárních novinách251, mladá 

generace, která noviny v roce 1999 přebrala, si měla sama určit, jaké bude jejich směřování  

a která témata budou hlavní. V časopisu Tvar k tehdejší generační obměně a budoucímu 

zaměření uvedli: „Mladá generace, která se dnes stává jejich dědicem, si svého nepřítele 

rovněž našla – právě v těch, kdo ničí životní prostředí. Proto se noviny chtějí i nadále dotýkat 

problémů ekologie a všech problémů ostatních, které s tím souvisejí, jako je globalizace, 

tolerance aj.“252 Patočka pak zaměření Literárních novin více specifikoval: „Rád bych, aby na 

stránkách Literárních novin probíhal dialog mezi dvěma zásadními skupinami ve společnosti, 

které tvoří kulturní obec a prostředí občanských iniciativ. V tom by snad měl být duch 

Literárek odlišný od ostatních médií. Chceme psát o společenských otázkách, ale hlavní 

autoritou pro nás nebudou politici v užším slova smyslu. Idea je taková, že bychom se 

zabývali problémy, které řeší občanské iniciativy nebo progresivní lidé v akademické obci  

a s nimiž bychom potom politiky konfrontovali.“253 Jak už je patrné z výše uvedeného, 

v Literárních novinách se začala ve větší míře objevovat témata vztahující se k životnímu 

prostředí a ekologii a blízká občanským sdružením, případně občanské společnosti obecně. 

Jedním z důvodů mohla být skutečnost, že Patočka v Literárních novinách „(…) spatřil 

jedinečnou příležitost pro rozvoj ekologických ideálů. Zdálo se mu, že nastala možná už 

poslední příležitost rozjet týdeník, navazující na ideál humanitní demokracie.“254 Vedle 

ekologických témat se Literární noviny i nadále věnovaly politice a celospolečenským 

tématům, například globalizaci, xenofobii či otázce nacionalismu, naopak kulturní oblasti  

a především literatuře bylo věnováno méně prostoru. „Politické a společenské otázky  

a komentáře jednoznačně převažovaly nad kulturní částí listu.“255 Redakci listu v prvních 

                                                                                                                                                         
247 JUST, Vladimír. Pravda vzhůru nohama. Reflex. 2000, roč. XI, č. 51, s. 15. 
248 BŘEZINA, Ivan. Literárky zničili osmašedesátníci. Britské listy [online]. 2005 [cit. 2014-06-18]. ISSN 1213-

1792. Dostupné z: http://blisty.cz/art/22887.html. 
249 VACULÍK, Ludvík. Únik informací. Duha. 2005, roč. 19, č. 2, s. 33. 
250 Tamtéž. 
251 VACULÍK, Ludvík. Co nového v novinách. Literární noviny. 1999, roč. X, č. 39, s. 2. 
252 ČERVENKOVÁ, Jana. Nejsou Literárky přeekologizované? Tvar. 1999, roč. XX, č. 16, s. 2. 
253 ŠKRABAL, Karel. Řidiči, kteří berou stopaře, mají ekology rádi, říká Jakub Patočka. Mf Dnes. 1999, roč. X, 

č. 180, s. 6. 
254 PEČINKA, Pavel. Patočku těší vzestup Literárek. Rovnost. 2001, roč. XI, č. 59, s. 7.  
255 SOUKUPOVÁ, Jana. Neříkejte to, prosím, mojí manželce. Host. 2010, roč. XXVI, č. 5, s. 34-40. 
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letech pod Patočkovým vedením tvořili například Jiří Cieslar, Libuše Bělunková256, 

Magdaléna Platzová257 či Jiří Leschtina258. Literární noviny nadále otiskovaly sloupky, 

komentáře, fejetony, rozhovory, eseje, úvahy, recenze a zařazovány byly také reportáže. 

Publicistické příspěvky si všímaly dění nejenom u nás, ale také v zahraničí. Z oblasti kultury 

se titul věnoval vedle literatury také filmu, výtvarnému umění, divadlu, méně často pak tanci, 

fotografii či architektuře nebo médiím. 

Od roku 2001 se stala několikaletým sponzorem Literárních novin Nadace Michaela 

Kocába. Od května 2002 do 2009 byl jejím správním členem i Jakub Patočka.259 O penězích, 

kterými nadace disponovala, téměř 30 milionů, se ovšem hovořilo jako o korupčních: „(…) 

sponzorem Literárek je i Nadace Michaela Kocába, do níž hudebník vložil třicet miliónů 

korun získaných prodejem svého podílu v privatizačním fondu Trend. Lidé, kteří fond koupili, 

jej obratem vytunelovali. Podle Mf Dnes přitom tuneláři Kocába vyplatili právě ze zločinně 

,vyvedenýchʻ peněz (za což ovšem hudebník nemůže).“260 Investiční fond Trend založil 

Michael Kocáb v době kuponové privatizace.261  

V roce 2002 vstoupil Patočka do Strany zelených a v souvislosti s tím se začalo 

hovořit o přetvoření Literárních novin do stranického listu Strany zelených (dále jen SZ). 

Svědčit o tom měl i zvýšený počet článků nejen o tématech ekologické straně blízkých, ale 

také o straně samotné.262 V roce 2004 Patočka zahájil za SZ kampaň na post poslance do 

Evropského parlamentu. Do redakce navíc přijmul nové redaktory, taktéž členy Strany 

zelených.263 

                                                 
256 Libuše Bělunková (1973) je česká novinářka, rusistka a literární kritička. Působila jako redaktorka ruské části 

webu iLiteratura.cz, redaktorka ČRo 7, Literárních novin. Byla šéfredaktorkou časopisu A2. In: CAJTLEROVÁ, 

Zuzana. Prvních pět let kulturního časopisu A2. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd. Vedoucí práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 
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Respekt. In: Magdaléna Platzová. Czechlit [online]. 2015 [cit. 2015-11-09]. Dostupné z: 

http://www.czechlit.cz/cz/autor/magdalena-platzova-cz/ 
258 Jiří Leschtina je český novinář. Jeho příspěvky lze najít v Respektu, Hospodářských novinách či na serveru 
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259 PAVLOVSKÝ, Petr. Obnovení, vzestup a pád Literárek (No. 5). Divadelní noviny [online]. 2012 [cit. 2014-

06-18]. Dostupné z: http://www.divadelni-noviny.cz/obnoveni-vzestup-a-pad-literarek-no-5. 
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Již od roku 2000 byly Literární noviny kritizovány za přílišný odklon od literatury. 

„Jde nejen o to, že už dávno nejsou novinami o literatuře, jak hlásá titulek, ale i o něco 

podstatnějšího: o návrat k socialistickým praktikám, kde na místo ušlechtilých 

demokratických ideálů, kterými se dnešní Literárky tolik zaklínají, znovu nastupují průhledné 

kamarádšofty ruku v ruce s bezostyšnou snahou uplácat si co nejrychleji vlastní pomníček.“264 

Méně literárního obsahu vnímali negativně také čtenáři a tento nedostatek LtN vyčítali. Jeden 

z čtenářů v dopise o rubrice Knihovnička uveřejňující pravidelně novinky knižního trhu píše: 

„Ale z vaší Knihovničky by člověk pomalu měl dojem, že snad žádná beletrie už skoro 

nevychází, a přitom to není pravda, (…) jenže vám se mezi všechny ty rozhovory s politiky, 

různou magii a esoteriku a dějiny všeho možného i nemožného nějak nemohou dostat (…)“265 

Nejenom za nedostatečný prostor pro literaturu, ale také za snahu přetvořit list ve stranický 

tisk je začal kritizovat ministr kultury, Pavel Dostál: „Pro Jakuba Patočku se stalo vydávání 

Literárních novin se státní podporou nejen živností, ale hlavně tribunou pro prezentaci 

vlastních politických názorů včetně prvoplánové předvolební propagandy. (…) Zřídit si pod 

ochranným literárním zabarvením lukrativní politickou živnost vydržovanou ze státního 

rozpočtu je prachobyčejným politickým podnikáním a ministerstvo kultury nemá žádný 

důvod ho financovat ze své kapitoly, neboť program je vypisován na podporu literatury.“266 

Patočka však s takovým názorem nesouhlasil a ohradil se, mimo jiné, následujícími slovy: 

„Minulý týden se opět po různých médiích začalo psát, že se stáváme věstníkem Strany 

zelených. Je to sice nesmysl, což vidí každý, kdo Literární noviny čte, ale vyslovován může 

být pouze díky skutečnosti, že několik lidí, kteří pro noviny pracují, opravdu členskou 

legitimaci Strany zelených vlastní. Literární noviny se od roku 1999 pokoušejí proměnit  

v týdeník, který programové naváže na tradici humanitně demokratického novinářství. O něm 

nelze říci, zda přeje levici či pravici, natožpak té či oné straně, jeho základním rysem je přijetí 

spoluodpovědnosti za celek společnosti a snaha o jeho zlepšování.“267 Ministerstvo kultury, 

které literárním a kulturním časopisům přidělovalo granty, si dokonce nechalo v roce 2002 

vypracovat studii268 Ústavem pro českou literaturu AV ČR v jakém poměru se LtN věnují 

literatuře a ostatním tématům. Závěrem bylo následující konstatování: „V týdeníku Literární 

noviny je téměř polovina obsahu věnována literatuře. Tradičně jsou zde pravidelně sledována 
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kulturně-politická a politická témata (průměrně čtvrtina obsahu), zbývající obsah se zabývá 

kulturou, uměním a společenskými otázkami.“269 Literární novinám pak nebyl grant v roce 

2002 přidělen.  

Situace se v Literárních novinách vyostřila v průběhu roku 2005. Jan Šícha (v té době 

zástupce šéfredaktora) zmiňuje neuspokojivou finanční situaci, klesající počet předplatitelů  

i prodaných výtisků. „V novinách existuje také programový spor, nejen organizační a finanční 

kolaps.“270 Dále dodává, že „všichni psali, co chtěli, nikdo nehlídal obsah ani délku textů. 

Všichni měli rádi své noviny a téměř všichni neradi svého šéfredaktora.“271 Literární noviny 

se postupně staly listem, ze kterého zcela vymizela názorová různorodost a veřejná diskuse, 

Patočka totiž uplatňoval na jakékoliv kritické, resp. protichůdné názory cenzuru.272 

„Demokratické tradici Literárek zasadil Patočka těžkou ránu tím, že v nich soustavně maří 

veřejnou diskusi. Hlasy, které by chtěly oponovat jeho osobnímu světonázoru, totiž 

s talibánskou důsledností cenzuruje.“273 Chybějící diskusi v redakci uvedl jako jeden 

z důvodů opuštění Literárních novin redaktor Jiří Cieslar: „Nemůžu mu upřít, že Literární 

noviny po Karfíkově, na závěr zoufale neurotické éře oživil, dokázal přivést do redakce 

vynikající lidi. Ale většina z nich nakonec zase odešla, protože Jakub sice jejich názor 

vyslechl, ale odmítl z dialogu vyvodit jakékoli důsledky. Když se to opakuje po tolikáté,  

s tolika výtečnými lidmi, kterým Literárky ležely na srdci, zjistíte, že demokracie v hovoru 

ještě neznamená demokracii v činech, neznamená totiž demokracii ve spolupráci mezi 

dospělým týmem a jeho šéfem.“274 Velká byla i nespokojenost s častou nepřítomností 

šéfredaktora a jeho politickými aktivitami spojenými s působením ve Straně zelených, která 

nakonec vyústila k odchodu 11 členů redakce.275 V desátém čísle ze 7. března 2005 byla 

otištěna informace o výpovědi většiny členů redakce (vyjma redaktorů s členstvím ve SZ),  

o probíhající reorganizaci titulu a přesunu působiště LtN z Prahy do Brna.276 Členové redakce, 

kteří Literární noviny opustili později pod vedením Libuše Běhunkové, založili ještě  

ve stejném roce konkurenční kulturní týdeník A2. K důvodu odchodu redaktorů Běhunková 

dodala: „Šéfredaktor Literárních novin nefunguje jako šéfredaktor, to znamená, že noviny dva 
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roky dělá redakce sama.“277 Literární noviny však vycházely i nadále, Patočka vytvořil nový 

brněnský redakční okruh.278 Poté, co v roce 2006 odešel Patočka kvůli názorovým neshodám 

a sporům ze Strany zelených279, došlo v LtN k  posunu v psaní a list se proti Straně zelených 

výrazně postavil. Petr Pavlovský dokonce psal o „rozbíječském postoji k Straně zelených“, 

kdy se Literární noviny staly hlavním nepřítelem strany.280 Dále doplňuje, že z listu  

se postupně stalo periodikum levicové a naivně globalistické, které navíc útočí i na svého 

hlavního sponzora – Nadaci Michaela Kocába.281 Patočkovo působení v Literárních novinách 

ukončila změna vydavatele na počátku roku 2009, třetí číslo je tak poslední, na kterém  

se Patočka podílel.  

Ke konci roku 2008 se objevily spekulace, že o Literární noviny, o kterých bylo 

prohlášeno, že jsou na prodej, projevila zájem ČSSD.282 To potvrdila změna vydavatele  

v únoru 2009. Stalo se jím občanské sdružení Právo, solidarita a informace (PSI), řízené tehdy 

už bývalým ministrem zemědělství a členem ČSSD Janem Mládkem.283 Ve stejné době se ujal 

vedení listu i nový šéfredaktor284, Zbyněk Fiala, který měl však blíže spíše k oblasti ekonomie 

než kulturně-společenskému odvětví.285 O tom, jakým způsobem měla ČSSD ovlivňovat LtN, 

psal tehdy novinář Miloš Čermák: „Časopis nebude vydávat přímo strana, ale sdružení, které 

založil a řídí její vlivný člen a bývalý ministr.“286  
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V květnu 2009 se vydavatel znovu změnil. Stala se jím nově založená společnost 

Litmedia, a.s., na kterou PSI převedlo 13. května 2009 vydavatelská práva.287 Majoritním 

vlastníkem Litmedia byl mediální podnikatel Miroslav Pavel (51 %), menšinovým majitelem 

(49 %) nadále zůstalo PSI. Změny však redakce, která stále z velké části sestávala 

z Patočkových příznivců, nepřijala kladně.288 Vadila jim nejen komunistická minulost Fialy  

a Pavla, ale také způsob, jakým se jednalo se členy redakce.289 Na protest proti změnám tak 

15 z 21 členů redakce odešlo, noviny i přesto stále vycházely.290  

V tisku se i nadále spekulovalo o možném vlivu ČSSD na Literární noviny.291  

Že snahy ovládnout periodikum či jej přinejmenším ovlivňovat byly reálné, vyplynuly 

například z reakce Jana Mládka. V rozhovoru pro ČRo na dotaz, zda nechtěla ČSSD Literární 

noviny využít jako „fanzin ČSSD“ odpověděl, že „určitá snaha tam byla.“292 Obdobné 

tendence potvrdil také Lubomír Zaorálek.293 Ludvík Vaculík dokonce vyjádřil obavy nad tím, 

že v Literárních novinách vyšel „Paroubkův stranický propagandistický článek“.294 Podle slov 

současného šéfredaktora Literárních novin, Petra Bílka, byla snaha ovládnout periodikum  

a učinit z něj stranický list skutečná. „Oni si neuvědomovali, že vyloženě na stranu navázané 

periodikum nemá dneska šanci. Představa, že to bude jako za první republiky, kdy každá 

strana si vydávala vlastní noviny, to prostě dneska nejde.“295 Doplňuje, že v ČSSD panovala 

„amatérská představa o tom, jak média fungují.“296 Konstatoval, že silný byl především tlak 

tehdejšího předsedy strany, Jiřího Paroubka. To potvrzuje i Miroslav Pavel. Zmiňuje, že  

                                                 
287 KOTRBA, Štěpán. Literární noviny koupil Miroslav Pavel, Patočkův tým se vzbouřil. Britské listy [online]. 

2009 [cit. 2014-06-19]. Dostupné z: http://blisty.cz/art/46863.html. 
288 FIALA, Zbyněk. Literárky pokračují. Literární noviny. 2009, roč. XX, č. 21, s. 1. 
289 Události přiblížil v článku uveřejněném na iDnes.cz tehdejší člen redakce, Matěj Stropnický. Článek byl 

doplněn o přepis Prohlášení k vlastnickým změnám v Literárních novinách, a to včetně uvedení osob, které 

prohlášení podpořili. In: STROPNICKÝ, Matěj. Literárních novin se chopili pánové bohatí i na estébáckou 

minulost. iDnes.cz [online]. 2009 [cit. 2015-07-08]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/literarnich-novin-se-

chopili-panove-bohati-i-na-estebackou-minulost-115-/zpr_archiv.aspx?c=A090521_124339_kavarna_bos 
290 AUST, Ondřej. Části Literárek vadí nový majitel. Lidové noviny. 2009, roč. XXII, č. 115, s. 5. 
291 Například v článku ČSSD se chystá ovládnout Literární noviny In: OVČÁČEK, Jiří. ČSSD se chystá 

ovládnout Literární noviny. Právo. 2009, roč. XIX, č. 10, s. 3. 
292 ČERNÝ, Ondřej. Rozhovor s Janem Mládkem. In: Studio Česko. Rozhlas, ČRo Rádio Česko, 16. srpna 2010, 

15:35. 
293 V reakci na dopis Jakuba Patočky to připouští také Lubomír Zaorálek: „Zvažovali jsme nejrůznější možnosti, 

včetně těch, které uvádíš – totiž že by Literární noviny vydávala Masarykova demokratická akademie či rovnou 

ČSSD. Souhlasím, že by pak probíhalo nastavování vztahů mezi vydavatelem, šéfredaktorem, redakcí a 

poradními orgány na noviny dohlížejícími klidněji, transparentněji a méně „velkokapitalisticky“. Nakonec jsme 

tyto varianty museli zavrhnout, protože na takový projekt nemáme dostatek finančních prostředků a zároveň by 

byla jistě zpochybňována nezávislost podobného týdeníku, který by se nutně ocitl pod nejostřejším tlakem médií 

a politických konkurentů.“ In: ZAORÁLEK, Lubomír. Otevřený dopis Jakubu Patočkovi. Blog.aktualne.cz 

[online]. 2009 [cit. 2015-05-28]. Dostupné z: http://blog.aktualne.cz/~RAT~/blogy/lubomir-

zaoralek.php?itemid=6776 
294 VACULÍK, Ludvík. Jaro je tady. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 13, s. 2. 
295 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
296 Tamtéž. 
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v sociální demokracii „nedokázali odolat pokušení využít je pro aktuální politické úkoly“.297 

Nakonec se Pavel kvůli koncepčním a obsahovým neshodám s PSI rozešel. V září 2010 

koupil i zbylý podíl v Litmedia a stal se tak výhradním vydavatelem Literárních novin  

a jediným majitelem vydavatelství Litmedia.298 Právě Miroslav Pavel přivedl do Literárních 

novin současného šéfredaktora Petra Bílka, dřívějšího dlouholetého šéfredaktora týdeníku 

Reflex. Petr Bílek začal v Literárních novinách působit na počátku roku 2010 nejprve z pozice 

šéfeditora, šéfredaktorem titulu se stal od č. 19 (10. května 2009, jeho osobnost je blíže 

představena v kapitole 2.6). Jak Bílek uvádí, noviny po předešlém šéfredaktorovi přebíral 

v nepřívětivém, chaotickém a bezkoncepčním stavu a trvalo téměř dva roky, než se ustálila 

podoba Literárních novin samotných i jejich redakce.299 

                                                 
297 PAVEL, Miroslav. Sňatky z rozumu. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 37, s. 2. 
298 Litmedia zcela patří Pavlovi. Marketing & Media. 2010, roč. XI, č. 36, s. 7. 
299 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
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2. Literární noviny v letech 2010-2012 

Při pohledu na historii Literárních novin je zjevné, že periodikum prošlo nejedním 

svébytným obdobím. Každé z nich přitom bylo formováno nejenom vydavatelem a redakcí, 

ale také dobovým a společenským kontextem. Ve třicátých letech 20. století přinášely 

Literární noviny čtenářům informace o knižních novinkách a edicích. V padesátých letech 

zprostředkovávaly především oficiální stranickou ideologii KSČ a v druhé polovině 

šedesátých let se svým svérázným politicko-kulturním zaměřením staly iniciátorem  

a inspirátorem společenských reforem. V prvních porevolučních letech se obnovený list pro 

změnu snažil dostát svému jménu a být skutečně literární a kulturně zaměřený. 

 Pro pochopení směřování Literárních novin v letech 2010-2012 je třeba krátce věnovat 

pozornost událostem roku 2009 - i proto, že právě v tomto roce do Literárních novin vstoupil 

jejich současný vydavatel, Miroslav Pavel a společnost Litmedia, a.s. V první polovině roku 

2009 se titul potýkal s nejistou budoucností a problematickým finančním zázemím. Musel  

se vypořádat se změnou šéfredaktora, odchodem většiny redaktorů a hned dvakrát se změnou 

vydavatele. Od počátku navíc čelil pochybnostem o politické nezávislosti.300 Po celou dobu 

také Literární noviny hledaly vhodný koncept, se kterým by obstály na trhu tištěných 

periodik.  

Od února 2009, kdy se listu ujalo občanské sdružení PSI, a šéfredaktorem se stal 

Zbyněk Fiala, bylo společným primárním cílem titul, stále vnímaný jako kulturní klenot, 

zachránit od zániku a finančních potíží, zajistit jeho dlouhodobé vycházení a „najít 

strategického partnera, který sdílí představu o rozvojovém potenciálu tohoto titulu.“301 

Přestože Fiala a redakce zpočátku proklamovali redaktorskou i koncepční kontinuitu listu302, 

po rozkolu s redaktory (z nichž většina setrvávala z doby Patočkova vedení) a jejich odchodu, 

označil Fiala toto směřování jako něco, „co vedlo noviny k zániku“.303 Naopak odcházející 

                                                 
300 Například v článcích: OVČÁČEK, Jiří. ČSSD se chystá ovládnout Literární noviny. Právo. 2009, roč. XIX, č. 

10, s. 3.; 

jas/ČTK. Sociální demokraté ovládnou Literární noviny. Šéfredaktor Patočka končí. Ihned.cz [online]. 2009 [cit. 

2015-05-28]. Dostupné z: http://art.ihned.cz/?m=d&article[id]=32749860. 

OVČÁČEK, Jiří. Paroubek by jednou chtěl šéfovat levicovému deníku. Novinky.cz [online]. 2009 [cit. 2015-05-

28]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/179562-paroubek-by-jednou-chtel-sefovat-levicovemu-

deniku.html. 
301 FIALA, Zbyněk. Literárky pokračují. Literární noviny. 2009, roč. XX, č. 21, s. 1. 
302 FIALA, Zbyněk. Literárky mají nového vydavatele. Literární noviny. 2009, roč. XX, č. 7, s. 2. 
303 FIALA, Zbyněk. Literárky pokračují. Literární noviny. 2009, roč. XX, č. 21, s. 1. 
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část redakce jej obvinila z několikatýdenního napětí, které bylo „způsobeno nezvládnutým  

a nekoncepčním vedením“.304  

Fiala vnímal Literární noviny jako nezávislý levicový list, otevřený různým tématům  

a nabízející prostor pro debatu.305 I nadále měl být zachován kulturně politický obsah, jen 

s větším důrazem na politiku a větším prostorem pro literaturu než v předchozích letech. List 

se měl věnovat tématům ze životního prostředí, regionům, místo měla dostat také sociální 

problematika či vzdělávání a školství.306 Literární noviny navíc chtěly být titulem, který 

povede dialog a podnítí společenskou diskusi na podstatná témata. „Literárky chtějí být 

otevřený časopis. Žurnál schopný otevírat významná témata a navázat debatu, která není 

dialogem hluchých nebo soutěží o to, kdo koho ukřičí. Chce být tribunou znalých.“307 

Vrcholem těchto snah byla kompletní obsahová, grafická a personální proměna listu, 

představená v prvním listopadovém čísle roku 2009, ke které Fiala dodal: „Tím uzavíráme 

první fázi rekonstrukce Literárek. Patří k ní také vznik profesionálního vydavatelství 

Litmedia, a.s., nalezení kvalitních redakčních prostor v bývalém pivovaru na Korunní třídě, 

obnova veškeré technologie a zahájení marketingových aktivit.“308 Nová grafická podoba 

Literárních novin, kterou připravil grafik Tomáš Coufal309, se inspirovala německým titulem 

Die Zeit,310 formát novin se zmenšil, počet stran rozšířil (místo 16 nově na 24 stran) a místo 

černobílého tisku byl barevný (podoba titulní strany viz přílohy č. 6). Proměnilo se vnitřní 

uspořádání rubrik, včetně zavedení nových. Novinkou byly také pravidelně otiskované články 

z německého týdeníku Der Spiegel. Grafickou úpravou prošel titulek novin, u kterého byl 

změněn font písma a barevnost. Původní podtitul Kulturně-politický týdeník se změnil na 

Týdeník pro kulturu a politiku. Je nutné dodat, že již od čísla 8/2009 se cena titulu zvýšila 

z 25 na 35 korun. Postupně se pod Fialou proměňovala i redakce, která se ustálila až ke konci 

roku 2009.311  

                                                 
304 BERÁNEK, Jan. Poslední věty Literárních novin. Blog.aktualne.cz [online]. 2009 [cit. 2015-04-17]. 

Dostupné z: http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-beranek.php?itemid=6587 
305 KLUSÁKOVÁ, Jana. Týden v kultuře. ČRo Radiožurnál [online]. 2009 [cit. 2015-05-28]. Dostupné z: 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/904853 
306 AUST, Ondřej. Literárky zatím jedou na dluh. Lidové noviny. 2009, roč. XXII, č. 43, s. 16 
307 FIALA, Zbyněk. Lidové právo dnes. Literární noviny. 2009, roč. XX, č. 4, s. 2 
308 FIALA, Zbyněk. Kultura dialogu. Literární noviny. 2009, roč. XX, č. 45, s. 2. 
309 FRAJTOVÁ, Marie. Dnes se představí nové Literární noviny. Tyden.cz [online]. 2009 [cit. 2015-05-28]. 

Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/media/tisk/dnes-se-predstavi-nove-literarni-noviny_145737.html 
310 FIALA, Zbyněk. Kultura dialogu. Literární noviny. 2009, roč. XX, č. 45, s. 2. 
311 V posledním čísle 52 roku 2009 měla redakce následující složení: Zbyněk Fiala (šéfredaktor), Josef Brož 

(zástupce šéfredaktora pro kulturu), Ondřej Mrázek (zástupce šéfredaktora pro publicistiku), Ota Řeboun 

(editor), Aleš Bluma, Robert Gál, Taťána Janušová, Ivan Matějka, Alice Olbrichová, Vojtěch Probst, Tereza 

Spencerová, Karel Ulík. 

http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-beranek.php?itemid=6587
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Literární noviny se po proměně i nadále profilovaly jako levicové (popřípadě 

levicově-liberální), kulturně politické periodikum.312 Týdeník chtěl přitom primárně oslovit 

„liberálně-levicově smýšlející intelektuály“.313 Fiala v rozhovoru pro Český rozhlas cílovou 

skupinu dále definoval: „Pravda je, že se snažíme prezentovat názory, které zajímají voliče 

levicových stran, sociální demokracie, řekněme i lidovců a já tam počítám zelené.“314 Hlavní 

osou pro obsah čísel se stal dialog a kultura. „Pokračujeme v realizaci toho, s čím jsme před 

rokem do Literárek přišli - v budování významné tribuny těch, kdo usilují o rozvoj občanské 

společnosti nějakou konkrétní prací v kultuře, ve školství, v ochraně životního prostředí nebo 

péčí o společenský život obce. Budeme i nadále věnovat velkou pozornost literatuře, ale 

vyhledáváme příležitosti, kdy se lidé z kultury vyjadřují k tomu, co se ve společnosti děje. 

Chceme, aby Literárky vyplnily mezeru na trhu nejen tím, že se věnují tématům, která by 

neprošla podivně nastavenými filtry mainstreamového tisku, ale začnou pečovat i o kulturu 

dialogu.“315 Cílem pak bylo, aby se v Literárních novinách (ať už v tištěných či online verzi) 

odehrávala diskuse nad nejdůležitějšími tématy. „Týdeník se (…) hodlá vrátit k tradici 

kulturně názorového listu zaměřeného především na levostředové publikum. Prioritou 

časopisu budou nadále kulturní, sociologická, filozofická, environmentální nebo církevní 

témata.“316 

Výše popsaná proměna je pro posouzení zaměření listu ve sledovaných letech 2010-

2012 zásadní, neboť na ni titul pod vedením Bílka navázal. Ač se může zdát, že Literární 

noviny v listopadu 2009 získaly konečně po několika měsících ucelenou podobu, není tomu 

docela tak. List sice prošel významnou a na první pohled rozpoznatelnou proměnou, úspěšná 

byla ale spíše po formální než obsahové stránce. Svými slovy to potvrzuje i současný 

šéfredaktor Petr Bílek: „Když jsem Literární noviny v prosinci roku 2009 vzal do ruky, tak 

musím říct, že jsem byl zděšen, protože jsem byl z Reflexu zvyklý na určitou profesionální 

úroveň a tyhle noviny prostě profesionálně nevypadaly. Bylo tam obrovské množství chyb  

a noviny byly amatérsky vystavěné. Bylo vidět, že jsou nahodile vzniklé, že jim chybí 

koncepce.“317  Situaci dále upřesnil: „Když jsem sem přišel (…), tak jsem cítil, že redakce má 

spoustu problémů. A to počínaje těmi čistě provozními, profesionálními až k  problémům, 

                                                 
312 FRAJTOVÁ, Marie. Dnes se představí nové Literární noviny. Tyden.cz [online]. 2009 [cit. 2015-05-28]. 

Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/media/tisk/dnes-se-predstavi-nove-literarni-noviny_145737.html 
313 DOUBRAVOVÁ, Johana. Barevnejší Literárky cílí na levicové čtenáře. Strategie. 2009, č. 46, s. 11. 
314 ROSÁK, Jan. Rozhovor se šéfredaktorem Literárních novin Zbyňkem Fialou. In: Tandem. Rozhlas, ČRo 

Region, 2. března 2010, 09:04. 
315 FIALA, Zbyněk. Kultura dialogu. Literární noviny. 2009, roč. XX., č. 45, s. 2. 
316 FRAJTOVÁ, Marie. Dnes se představí nové Literární noviny. Tyden.cz [online]. 2009 [cit. 2015-05-28]. 

Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/media/tisk/dnes-se-predstavi-nove-literarni-noviny_145737.html 
317 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
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které se týkaly vůbec celého vnímání Literárních novin.“318 Kritika zaznívala také v médiích, 

a to i za doby, kdy v listu již z pozice editora působil Bílek. Redakce časopisu A2 uvedla:  

„Ve své nové podobě Literární noviny už překonaly několikaměsíční období, kdy mohly 

příznivce trýznit a škodolibce rozradostňovat i při letmém listování – chybami všeho druhu, 

ale také zaplňováním celých stránek texty z internetových adres (zejména z Britských listů), 

které jejich čtenáři patrně aspoň občas stejně navštěvují. (…) K dobrým zprávám o změnách  

v Literárkách patří ta, že od letošního sedmého čísla zmizela s rubrikou nazvanou právě 

Dobrá zpráva zadní, rádoby humoristická strana.“319 Kriticky na proměněné Literární noviny 

nahlížel také časopis Host: „Komentáře jsou neslané nemastné a většinou též nepříliš obsažné. 

Ekologické komentáře píše tu senátor za ČSSD Miroslav Krejča, tu šéfredaktor; některé 

články se nedají učíst. Názor aby v nich člověk pohledal, pokud už tam vůbec nějaký je.  

I zdánlivě polemické texty jsou obvykle nezáživné a je obtížné udržet čtenářskou pozornost. 

Postupně se však k redakci přidávají i nové tváře, kterým je morální kredit majitele i vedení 

listu zjevně šumafuk. Oproti Patočkovu listu jde však o žurnalistiku krajně opatrnickou. Lidé, 

kteří do současných Literárních novin píší, mi (až na výjimky typu bývalého šéfredaktora 

Reflexu Petra Bílka) nic neříkají. Možná se někteří z nich časem prosadí, otázkou ovšem je, 

zda právě v tomto zatím velmi krotkém týdeníku.“320 

Petr Bílek v Literárních novinách působil od ledna 2010 zpočátku jako šéfeditor,  

od května daného roku pak přestoupil na post šéfredaktora. Společně s Miroslavem Pavlem 

nadále Literární noviny vedly procesem pomalé transformace. Petr Bílek hovoří o nutné 

změně image,321 kterou list musel podstoupit, „aby veřejnost pochopila, že Literární noviny 

nabraly jiný směr.“322 Dokladem těchto snah je nejenom postupná proměna Literárních novin, 

která s sebou přinášela pozvolnou obměnu redakce, vnitřního uspořádání novin, obsahového 

zaměření či zařazení pravidelných příloh, ale také opětovný relaunch listu v září 2010. Ten 

                                                 
318 NEDĚLNÍ VIDEOROZHOVOR s Petrem Bílkem a Miroslavem Pavlem o nové éře Literárních novin 

(PŘEPIS). Ceska-media.cz [online]. 2011 [cit. 2015-05-28]. Dostupné pouze prostřednictvím databáze Newton 

z: http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz/news.php?uqid=21B5EC0E-5843-40C1-B44B-

DF8A86745A8B&q=miroslav+pavel&qt=ned%ECln%ED&qsmpl=petr+b%EDlek&qsr=&qsc=&qa= 
319 BURIAN, Václav. Nové Literární noviny. A2. 2010, roč. VI, č. 5, s. 33 
320 SOUKUPOVÁ, Jana. Neříkejte to, prosím, mojí manželce. Host. 2010, roč. XXVI, č. 5, s. 34-40. 
321 V jednom z rozhovorů dokonce Bílek uvádí, že se uvažovalo nad změnou názvu periodika, a to především 

proto, že u mladší generace mohl název listu budit dojem úzce (tedy literárně) zaměřeného periodika. Nakonec si 

však titul jméno ponechal, i kvůli tomu, že název Literární noviny je dodnes silnou značkou. Bílek k tomu dále 

dodal: „Ale pořád nám připadá, že to logo těch Literárních novin, je tak silná značka, že by to bylo prostě 

nesmírně krátkozraké se toho vzdávat. Zejména když víme, že podstatná část té čtenářské obce opravdu z té 

tradice žije, že neustále se k té tradici v myšlenkách vrací.“ In: NEDĚLNÍ VIDEOROZHOVOR s Petrem 

Bílkem a Miroslavem Pavlem o nové éře Literárních novin (PŘEPIS). Ceska-media.cz [online]. 2011 [cit. 2015-

05-28]. Dostupné pouze prostřednictvím databáze Newton z: 

http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz/news.php?uqid=21B5EC0E-5843-40C1-B44B- 
322 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
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nastal krátce po definitivním ukončení spolupráce se sdružením PSI a kompletním převzetí 

listu Pavlovou společností Litmedia.323 Titul opět změnil formát (470x305 mm) a den 

vycházení (místo pondělí ve čtvrtek). Začala také vycházet pravidelná příloha s rozhovory – 

Interview (přeměna je podrobněji popsána v kapitole 2.1). Pro podzim 2010 bylo naplánováno 

vydávání čtvrtletní samostatně prodejné přílohy Dossier rozebírající prostřednictvím analýz 

vždy jedno téma a Le Monde diplomatique (dále LMD) s českými překlady ze 

stejnojmenného francouzského periodika (o přílohách Literárních novin více viz kapitola 

3.4.).324 Naopak zůstala zachována podoba titulku, podtitulu, počet stran, cena, grafická 

podoba i barevnost. V článku oznamujícím uvedené změny mimo jiné Petr Bílek naznačil 

hlavní oblasti zaměření listu: „Zaprvé usilujeme, aby se Literární noviny vrátily k literatuře. 

Nejde nám ovšem o seminární mudrování nad texty, ani o osvětářské deklamace. Hledáme 

životní relevanci literatury, smysl jejího kritického vnímání a snažíme se ukázat její 

nezbytnost pro emocionální a hodnotové ozvučení života. Za druhé nechceme politiku dělat, 

nýbrž ji reflektovat. Věřím, že aktivistická éra těchto novin je už za námi a že budeme 

schopni upozorňovat na tendence a jevy české i světové politické teorie a praxe skryté za 

slepou skvrnou vrženou pohledem ostatních našich médií. Budeme se bránit politickým 

módám a kampaním, přičemž dáme přednost názorovému střetu před respektem 

k momentálnímu volebnímu potenciálu stran. (…) Soustavně budeme předkládat materiály 

týkající se na jedné straně pozapomenutých rysů naší české minulosti, na straně druhé nové 

interpretace dějinných zlomů a činů klíčových osobností.“325 

 

2.1. Profil Literárních novin a jejich postavení na trhu tištěných 

periodik 

Literární noviny po celé období 2010-2012 vycházely v týdenní periodicitě.  

Ke čtenářům se dostávaly pravidelně v pondělí, po proměně titulu v září 2010 pak od prvního 

říjnového čísla vycházely ve čtvrtek. Změna s sebou přinesla také odlišný formát, noviny tak 

nově vycházely místo zmenšeného (430x280 mm) v klasickém novinovém formátu (470x305 

mm). Název listu zůstal po celou dobu slovně a graficky zachován. Změnou neprošel ani 

podtitulek Týdeník pro kulturu a politiku. Pravidelný počet stran byl 24, výjimkou byla pouze 

                                                 
323 BÍLEK, Petr. Pět pilířů a dalekohled. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 39, s. 2. 
324 Bílek informoval čtenáře o přípravě přílohy Dossier a Le Monde diplomatique (LMD) v článku z 27. září 

2010. První číslo přílohy Dossier vyšlo 11. listopadu 2010, příloha LMD vyšla poprvé o týden později. In: 

BÍLEK, Petr. Pět pilířů a dalekohled. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 39, s. 2. 
325 BÍLEK, Petr. Pět pilířů a dalekohled. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 39, s. 2. 
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letní (40 stran) a zimní (40 či 48 stran) dvojčísla. V prvním a druhém roce stál titul 35 korun 

(volný prodej), od roku 2012 se cena zvýšila na 36 korun. Výjimkou byla opět již zmíněná 

dvojčísla, která stála 48 korun, od roku 2012 pak byla prodávána za 49 korun.326 Literární 

noviny vycházely ve sledovaném období dle vydavatele v nákladu 11 000 výtisků. 

Předpokládaná čtenost titulu se pak pohybovala okolo 54 000.327 Uváděná data není možné 

ověřit u Audit Bureau of Circulations (Kancelář ověřování nákladu tisku), ani u Unie 

vydavatelů, neboť je v případě Literárních novin nesledují. Poměr prodaných výtisků  

ve volném prodeji a předplatného se pohyboval okolo hranice 50 %. Stánkový prodej 

přestavoval 43 % prodaných výtisků, předplatné pro jednotlivce činilo přibližně 39 %  

a firemní 18 %.328  

Ve sledovaném období 2010-2012 se Literární noviny i nadále odkazovaly k tradici 

Literárních novin z 60. let.329 „Je to tak proto, že je tam síla značky. Na šedesátá léta se stále 

ještě odvoláváme a vědomě na ně navazujeme a chceme zachovat ducha tehdejších literárních 

novin. (…) Chceme držet linii, řekněme, inteligentního tisku po vzoru Die Zeit 

v Německu.“330 Zůstávaly především kulturně-politickým týdeníkem s širším zaměřením 

témat. Profilovaly se jako periodikum kritické, ideologicky nespoutané a nabízející prostor 

pro diskusi aktuálních a ve společnosti rezonujících či naopak opomíjených témat.331 

Především delšími příspěvky (esej, úvaha, rozhovor, stať, reportáž aj.), přinášejícími 

obsáhlejší kontext cílili na náročnější čtenáře. Jejich záměrem bylo nabízet alternativní pohled 

na vybraná témata a vymanit se z politických kategorií „levicový“ či „pravicový“ tisk. „Cílem 

pana Pavla bylo vydávat noviny, které nebudou ideologické, které budou otevřeny názorům 

z celého politického spektra a které nebudou podléhat tomu, čemu podléhá mainstreamový 

tisk u nás už dlouho – politickým módám.“332 Miroslav Pavel vnímal Literární noviny jako 

„vysoce kvalitní týdeník o kultuře, politice, ekonomice a životním prostředí, který se nebojí 

                                                 
326 V letech 2010 a 2011 bylo roční předplatné 1507 Kč pro tištěnou verzi, 999 Kč pro elektronickou verzi v 

PDF.  V roce 2012 se zvýšilo na 1572 Kč pro tištěnou verzi, elektronické předplatné zůstalo na stejné úrovni a 

nově byly Literární noviny nabízeny také pro čtečky Kindle (950 Kč). 
327 LITMEDIA A.S. Profil Literárních novin. Praha, 2012.  
328 Tamtéž. 
329 Literární noviny se již od obnovení po Sametové revoluci vždy odkazovaly na Literární noviny, později 

Literární listy a Listy z 60. let. Bylo tomu tak i ve sledovaném období. Titul ze šedesátých let je však dnes 

vnímán spíše jako ideál či vzor. Přímá návaznost na něj již není možná, jeho podoba ze šedesátých let totiž 

přímo souviselo s dobovými událostmi, stejně jako jeho spíše politická než kulturní role.  
330 ROSÁK, Jan. Tandem s Petrem Bílkem. In: Tandem. Rozhlas, ČRo REGION, 29. 6. 2011, 09:04.  
331 V Profilu Literárních novin poskytnutém redakcí je list vymezen následovně: „Navazují na slavnou tradici 

„literárek“ z let šedesátých. Za cíl si redakce, složená ze zkušených novinářů pod vedením bývalého šéfredaktora 

Reflexu Petra Bílka, klade vrátit Literárním novinám jejich významné a nezastupitelné místo při formování 

názorů na současné dění doma i ve světě, poskytovat prostor pro širokou diskusi pro inteligentní čtenáře, pro lidi, 

kterým sociologové říkají „opinion leaders – tedy pro ty, jejichž slovo má váhu.“ In: LITMEDIA A.S. Profil 

Literárních novin. Praha, 2012. 
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klást otázky a občas najít i nějakou odpověď. (…) Dostaneme-li přitom označení levicově-

liberální, mi nevadí. V této části spektra je ostatně prostoru dostatek. I takový týdeník musí 

ovšem být nadstranický.“333 Z výše uvedeného vyplývá, že Literární noviny se snažily 

distancovat od diskutovaných vazeb na politickou stranu a nechtěly být a priori svázané 

určitým pohledem. Nadále si zakládaly na podpoře kultury dialogu.334 Mimo to bylo cílem 

redakce vytvořit z Literárních novin tribunu pro výměnu názorů o důležitých tématech  

a podporovat tak vznik společenské debaty. „Chceme učinit z těch Literárních novin 

především platformu, ve které se otevřeně debatuje o problémech společnosti, a kde se 

některé problémy nemarginalizují nebo naopak nezveličují. (…) Považuji za velmi důležité, 

abychom v těch novinách dávali jasně najevo, který problém považujeme za důležitý.“335 

Literární noviny se věnovaly širokému spektru témat, nejenom v oblasti kultury, 

především literatury a umění, ale také domácím a zahraničním událostem, společenským  

a politickým tématům, historii, ekonomice, školství, vzdělávání, vědě, filozofii, tématům 

týkajících se mediálního odvětví či životního prostředí a ekologii (tematická a obsahová 

podoba periodika v letech 2012-2012 je popsána ve třetí kapitole). 

Z uvedeného zaměření listu vyplývá, že konkurenčními periodiky nejsou výhradně 

literární či jen kulturní tištěná média, ale kulturně-společenská, tedy ta, která vedle kultury 

věnují pravidelně prostor také aktuálním společenským, politickým, ekonomickým  

či filozofickým tématům. Vymezenému zaměření odpovídá především čtrnáctideník A2 

profilující se jako „nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším 

pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky.“336 Obdobně obsahově a tematicky laděná 

je také příloha Salon deníku Právo a příloha Orientace deníku Lidové noviny. 

 

2.2. Vlastnická struktura 

Miroslav Pavel337, současný vydavatel a výhradní majitel časopisu vstoupil  

do Literárních novin oficiálně v květnu 2009 v roli investora.338 Uvádí dva důvody, proč se 

                                                                                                                                                         
332 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
333 PAVEL, Miroslav. Komu jsme blízcí?. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 13, s. 2. 
334 LITMEDIA A.S. Profil Literárních novin. Praha, 2012. 
335 NEDĚLNÍ VIDEOROZHOVOR s Petrem Bílkem a Miroslavem Pavlem o nové éře Literárních novin 

(PŘEPIS). Ceska-media.cz [online]. 2011 [cit. 2015-05-28]. Dostupné pouze prostřednictvím databáze Newton 

z: http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz/news.php?uqid=21B5EC0E-5843-40C1-B44B- 
336 A2. O nás. Advojka.cz [online]. ©2005-2015 [cit. 2015-5-28]. Dostupné z: 

http://www.advojka.cz/informace/o-nas 
337 Miroslav Pavel (1941) vystudoval VŠE a od roku 1966 působil jako ekonomický redaktor v Mladé frontě a 

Práci. V letech 1988-89 pracoval jako tiskový mluvčí tehdejší vlády, po listopadu 1989 byl krátce ředitelem 

Československé televize. V roce 1990 založil vydavatelství Economia a krátce na to začal vydávat Hospodářské 
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titulu ujal. Obdobně jako o rok dříve PSI, i on chtěl, aby titul nezanikl. Navíc k němu měl 

„osobní, až emocionální vztah“,339 neboť právě Literární noviny v 60. letech otiskly jeho 

vůbec první článek. Druhým podnětem pak byla myšlenka, že na českém mediálním trhu 

„chybí titul tohoto typu,“340 dále pak dodal: „Já si myslím, že titul, jako jsou Literární noviny, 

tady prostě na českém trhu chybí, tak jsem se rozhodl to zkusit.“341 Předobrazem mu byl již 

zmíněný německý Die Zeit. Na základě vlastní zkušenosti nahlížel na situaci tak, že „koncept 

náročného titulu pro náročného čtenáře je provozovatelný.“342 

První zmínky o možné Pavlově podpoře Literárním novinám se objevily v dubnu 

2009.343 Literární noviny a jejich tehdejší šéfredaktor Fiala hledali již od února tohoto roku 

investora či sponzora, který by byl ochotný se titulu dlouhodobě ujmout a poskytnout mu 

adekvátní finanční zázemí.344 Vydavatelem a výhradním majitelem bylo v té době sdružení 

Právo, solidarita a informace, vlastněné a řízené exministrem zemědělství za ČSSD, Ing. 

Janem Mládkem. 

Miroslav Pavel vzpomíná, že ohledně budoucí spolupráce na vydávání periodika 

jednal kromě Zbyňka Fialy a Jana Mládka, také s Jiřím Paroubkem a Miroslavem Tvrdíkem, 

což ukazuje už tehdejší vazbu titulu na sociálně demokratickou stranu. Doplňuje, že jako 

budoucí vydavatel měl pro spolupráci s PSI tři podmínky. „Za prvé, že založíme novou 

společnost a že v ní budu mít majoritu, že týdeník nebude politickým orgánem sociální 

demokracie. A za třetí, což bylo velmi důležité, že se budeme podílet nejenom na ziscích, ale 

také na ztrátách.“345 I přes zjevnou návaznost na ČSSD však kladl důraz na nestranickost 

periodika. „Budeme-li někomu blízcí, tak to nebudou politické strany, nebo dokonce 

konkrétní politici, ale naši čtenáři.“346  

                                                                                                                                                         
noviny. Vydavatelství vedl až do roku 2008, poté se stal generálním ředitelem Vltava-Labe-Press, ve kterém 

setrval až do roku 2010. In: Miroslav Pavel: Němčina je plus. ČIA [online]. 2014 [cit. 2015-04-22]. Dostupné z: 

http://www.cianews.cz/cs/w51763-miroslav-pavel-nemcina-je-plus;  

HASOŇ, Jaromír. Noviny nelze vydávat bez emocí. E15.cz [online]. 2011 [cit. 2015-04-22]. Dostupné z: 

http://strategie.e15.cz/rozhovor/noviny-nelze-vydavat-bez-emoci-

655899#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink 
338 OVČÁČEK, Jiří. Šéf Deníků ovládl Literární noviny. Právo. 2009, roč. XIX, č. 112, s. 2. 
339 PAVEL, Miroslav. Osobní rozhovor. Praha, 16. 4. 2015. 
340 Tamtéž. 
341 NEDĚLNÍ VIDEOROZHOVOR s Petrem Bílkem a Miroslavem Pavlem o nové éře Literárních novin 

(PŘEPIS). Ceska-media.cz [online]. 2011 [cit. 2015-05-28]. Dostupné pouze prostřednictvím databáze Newton 

z: http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz/news.php?uqid=21B5EC0E-5843-40C1-B44B- 
342 PAVEL, Miroslav. Osobní rozhovor. Praha, 16. 4. 2015. 
343 Tehdejší šéfredaktor Zbyněk Fiala o budoucí možné spolupráci hovořil například v rozhovoru pro Český 

rozhlas 19. 4. 2009. In: FIALA, Zbyněk. Rozhovor. In: Týden v kultuře. Rozhlas, ČRo Radiožurnál, 19. dubna 

2009, 20:05. 
344 AUST, Ondřej. Literárky zatím jedou na dluh. Lidové noviny. 2009, roč., č., s. 16. 
345 PAVEL, Miroslav. Osobní rozhovor. Praha, 16. 4. 2015. 
346 PAVEL, Miroslav. Komu jsme blízcí?. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 13, s. 2 

http://www.cianews.cz/cs/w51763-miroslav-pavel-nemcina-je-plus
http://strategie.e15.cz/rozhovor/noviny-nelze-vydavat-bez-emoci-655899#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
http://strategie.e15.cz/rozhovor/noviny-nelze-vydavat-bez-emoci-655899#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
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Zprávu o novém vydavateli Literárních novin, společnosti Litmedia a.s., přinesla 

média poprvé 14. května 2009.347 Majoritním vlastníkem této společnosti byl Miroslav Pavel 

(51 %), menšinovým podílníkem zůstalo sdružení PSI (49 %).348 Zakladatelem vydavatelské 

společnosti Litmedia a.s. byl Miroslav Pavel a jeho žena Veronika Pavlová. V orgánech 

společnosti figuroval také jejich syn Michal Pavel, šéfredaktor Zbyněk Fiala a Ing. Jan 

Mládek. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, následovaná představenstvem  

a dozorčí radou (personální obsazení orgánů společnosti Litmedia v roce 2009 viz příloha č. 

7).349 

Přestože již od počátku byla podoba spolupráce mezi Litmedia a PSI jasně vymezená, 

dle výpovědí Petra Bílka i Miroslava Pavla je zjevné, že nefungovala. Sociální demokracie 

(Bílek i Pavel shodně uvádějí především Jiřího Paroubka) se prostřednictvím PSI snažila 

ovlivňovat podobu periodika. Netýkalo se to přitom pouze celkové koncepce titulu, ale  

i samotného obsahu. Tlak navíc s blížícími se parlamentními volbami v roce 2010 ještě sílil. 

„Majoritním akcionářem byl Miroslav Pavel, ale ještě stále měli nějakou část vlivu sociální 

demokraté prostřednictvím nadace PSI. A tehdy byl šéfem sociální demokracie Jiří Paroubek, 

který měl tendenci do novin výrazně zasahovat. Chtěl v ideálním případě, aby v každém čísle 

byl nějaký jeho text nebo komentář.“350  Svými slovy to potvrzuje také Miroslav Pavel, který 

k Jiřímu Paroubkovi dodává: „Velmi rychle jsme se dostali do konfliktu, zejména pokud jde 

 o obsah.“351 Dále uvádějí, že Zbyněk Fiala, který zpočátku působil jako šéfredaktor tištěných 

LtN, později jako šéfredaktor internetové verze www.literarky.cz, měl k tehdejšímu 

předsedovi sociální demokracie dobrý vztah. Události roku 2010 shrnuje Pavel v jednom  

ze svých článků: „V bouřlivém předvolebním období pak všechno prasklo. Začali jsme  

se propracovávat k rozvodu. Teď už za sebou máme dokonce majetkové vypořádání a já jsem 

jediným vlastníkem společnosti Litmedia. Přesto nemohu nepoděkovat sociální demokracii, 

že našla odvahu Literární noviny vytáhnout z téměř zapomnění a vrátit na mediální trh. 

Pravda, moc to neuměli. A nedokázali odolat pokušení využít je pro aktuální politické 

úkoly.“352 Dodává, že špatné vztahy vyvrcholily, když jmenoval Petra Bílka do šéfredaktorské 

                                                 
347 Např.: „Literárky“ mají nového vydavatele. Tyden.cz [online]. 2009 [cit. 2015-04-22]. Dostupné z: 

http://www.tyden.cz/rubriky/media/tisk/literarky-maji-noveho-vydavatele_119584.html 
348 Litmedia zcela patří Pavlovi. Marketing & Media. 2010, roč. XI, č. 36, s. 7. 
349 Datum vzniku společnosti uvádí zakladatelská smlouva 8. dubna 2009 (datum zápisu v obchodním resjtříku 

13. května 2009). In: LITMEDIA A.S. Zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti. Justice.cz 

[online]. 2009 [cit. 2015-5-28]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/content/download?id=9a33232b753f4d1fb9f30d10327f3ff1 
350 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
351 PAVEL, Miroslav. Osobní rozhovor. Praha, 16. 4. 2015. 
352 PAVEL, Miroslav. Sňatky z rozumu. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 37, s. 2. 

http://www.tyden.cz/rubriky/media/tisk/literarky-maji-noveho-vydavatele_119584.html
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pozice: „Řekl (Jiří Paroubek, pozn. autorky), že Literární noviny pro něj skončily a odešel. 

Pak jsem to tedy převzal kompletně do své režie a pokusil jsem se noviny nějakým způsobem 

rozjet, nastartovat tak, jak jsem si to představoval já.“353  To potvrzuje i Bílek, když říká,  

že vedle odpoutání od politických vazeb, mocenských tlaků a názorových neshod byla 

spolupráce Litmedia a PSI ukončena také z důvodu jeho přechodu na místo šéfredaktora. 

Uvádí, že mezi ním a Jiřím Paroubkem byly rozepře ještě z doby Bílkova působení v Reflexu. 

„Když Miroslav Pavel oznámil Paroubkovi, že jsem se měl stát šéfredaktorem po Zbyňku 

Fialovi, byla to pro něj nepřekročitelná věc.“354  

V návaznosti na výše popsané události nastala tedy další změna ve vlastnické struktuře 

v září 2010. Na základě rozcházejících se představ o budoucím směřování Literárních novin  

a výrazným politickým tlakům ze strany sociální demokracie Miroslav Pavel odkoupil 

menšinový podíl PSI. Stal se tak výhradním majitelem společnosti Litmedia a.s.355 Následně 

došlo také do konce roku 2010 k personální obměně v orgánech společnosti, figurovat v nich 

začal i šéfredaktor Petr Bílek. Naopak Fiala i Mládek již ve společnosti nepůsobili (personální 

obsazení orgánů společnosti Litmedia v roce 2010 viz příloha č. 8).356 

Skutečnost, že se od září 2010 stal výhradním majitelem Miroslav Pavel, znamenala, 

že list byl osvobozen od politických a mocenských tlaků, což byl podle Bílka „jeden důležitý 

krok k tomu, aby Literární noviny opět získaly kredit a mohly se nějakým způsobem 

rozvíjet.“357 Obdobný pohled sdílel i Miroslav Pavel: „Důležité ovšem v tomto okamžiku je, 

že Literární noviny jsou opravdu nezávislé noviny, nesvázané s žádnou politickou stranou, 

dokonce ani s žádným politickým směrem, žádným politickým přesvědčením nebo ideologií. 

Chceme se dívat na svět očima bez jakýchkoliv zkreslujících brýlí.“358  

K další personální obměně ve funkcích Litmedia došlo ještě v březnu 2012. 

Nejvýznamnější změnou bylo jmenování Michala Pavla generálním ředitelem společnosti 

Litmedia.359 Projevilo se to i v tiráži Literárních novin. Zatímco od čísla 15/2010 do 12/2012 

byl jako výkonný ředitel Litmedia uváděn PhDr. Jan Štolba, od čísla 13/2012 byl uváděn 

                                                 
353 PAVEL, Miroslav. Osobní rozhovor. Praha, 16. 4. 2015. 
354 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
355 Litmedia zcela patří M. Pavlovi. Marketing & Media. 2010, roč. XI, č. 36, s. 7. 
356 LITMEDIA A.S. Stanovy společnosti a notářský zápis. Justice.cz [online]. 2010 [cit. 2015-5-28]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/content/download?id=669abd608365445bb1ac41d7de2a3fae 
357 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
358 PAVEL, Miroslav. Sňatky z rozumu. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 37, s. 2. 
359 LITMEDIA A.S. Zápis z mimořádné valné hromady spol. Litmedia a.s. Justice.cz [online]. 2010 [cit. 2015-5-

28]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/content/download?id=1f2b690b5c944bdbb01299cddad72592 
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generální ředitel Michal Pavel. Miroslav Pavel byl i nadále zmiňován jako vydavatel 

(personální obsazení orgánů společnosti Litmedia od března 2012 viz příloha č. 9).360 

 

2.3. Finanční zázemí titulu 

Jelikož kulturně-politické, kulturní či vyloženě literární časopisy jsou úzce zaměřené, 

cílí na specifickou čtenářskou skupinu. Potýkají se proto nezřídka s finančními problémy  

a mohou být dlouhodobě ztrátové. Nejinak je tomu u Literárních novin. Od svého obnovení 

po Sametové revoluci byly pravidelně vystaveny nedostatku financí. Zatímco téměř celou 

dobu pod Patočkovým vedením byla hlavním zdrojem financí Nadace Michaela Kocába361,  

od května 2009 se jím stala akciová společnost Litmedia. Zpočátku majoritní a od září 2010 

výhradní majitel Literárek Miroslav Pavel, se tak stal hlavním sponzorem Literárních novin. 

Peníze, prostřednictvím kterých bylo periodikum financováno, získal Pavel prodejem svého 

podílu ve vydavatelství Economia, které založil v roce 1990.362 Kdo noviny skutečně 

financuje, uvedl Pavel i v článku otištěném v březnu 2010: „Neříkejte to, prosím, mojí 

manželce, ale zatím jsem to já. Příjmy z prodeje stačí s bídou na pokrytí nákladů tisku  

a distribuce, inzertní příjmy jsou skoro nulové. Z tohoto pohledu bude letošek zlomovým 

rokem. Buď se nám podaří zvýšit počet prodaných výtisků, a následně získat i nějakou 

inzerci, anebo Literární noviny zůstanou minoritním, nevýznamným titulem, neustále 

bojujícím o přežití.“363 Nejistá budoucnost nad Literárními novinami visela nadále i poté,  

co se Pavel stal výhradním majitelem a vydavatelem listu. Fakt, že se list ještě v této době 

nacházel v počáteční etapě rozjezdu, naznačuje svými slovy sám vydavatel: „Podaří se najít 

dost čtenářů, kteří si tento týdeník koupí? A co inzerenti? Bude je tato cílová skupina zajímat? 

Opravdu nevím. Ale pokusím se tento úkol zvládnout.“364 Přestože se ztráta v roce 2012 

snížila, v článku z prosince 2013 zaznívá určité zklamání a Pavel potvrzuje, že titul nedokázal 

dosáhnout zisku ani v roce 2013. „Když jsem před čtyřmi roky kupoval od sociální 

                                                 
360 Dle informací vydavatele je funkce generálního ředitele nadřazena v rámci společnosti Litmedia funkci 

výkonného ředitele. Miroslav Pavel dále uvedl, že rozlišení těchto funkcí „vzhledem k "velikosti" vydavatelství 

Litmedia je ovšem spíše nevýznamný  detail.“ Čerpáno z e-mailové korespondence s Miroslavem Pavlem z 15. 

10. 2015.   
361 Jak psal Ondřej Aust v Lidových novinách, Nadace Michaela Kocába přestala Literární noviny financovat 

„hlavně vinou hospodářské krize“. In: AUST, Ondřej. K dalšímu konci Literárek. Lidové noviny. 2009, roč. 

XXII, č. 118, s. 18. 
362 FIALA, Zbyněk. Literárky pokračují. Literární noviny. 2009, roč. XX, č. 21, s. 1.; 
362 HASOŇ, Jaromír. Noviny nelze vydávat bez emocí. E15.cz [online]. 2011 [cit. 2015-04-21]. Dostupné z: 

http://strategie.e15.cz/rozhovor/noviny-nelze-vydavat-bez-emoci-655899 
363 PAVEL, Miroslav. Komu jsme blízcí?. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 39, s. 2. 
364 PAVEL, Miroslav. Sňatky z rozumu. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 37, s. 2. 

http://strategie.e15.cz/rozhovor/noviny-nelze-vydavat-bez-emoci-655899
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demokracie týdeník Literární noviny (…), byl jsem přiměřeně optimistický. Samozřejmě, 

nepředpokládal jsem, že budeme prodávat statisíce výtisků a že se budeme topit v inzerci. 

Skutečnost je ovšem taková, že Literární noviny zatím nedokázaly dosáhnout nejenom 

ziskovosti, ale ani tzv. černé nuly. Pro reklamní agentury nejsme zajímavým partnerem. 

Největší z nich, Médea, nás dokonce úplně vyškrtla poté, co se jeden z redaktorů Literárních 

novin zabýval mediálními aktivitami jejího majitele.365 A i když volný prodej i počet 

předplatitelů roste, roste příliš pomalu. Financování proto zajišťuji z vlastních prostředků. 

Případné žádosti o sponzoring se zatím setkaly s nepatrnou odezvou.“366  

O ztrátovosti titulu svědčí nejenom výše uvedené výroky, ale také účetní uzávěrky  

za uvedené roky. V roce 2009, kdy Miroslav Pavel do Literárních novin vstoupil jako 

vydavatel a investor vykázaly LtN ztrátu 5 290 000 Kč. V následujících dvou letech se ztráta 

zvýšila na 11 278 000 korun a 10 844 000 korun. V roce 2012 poprvé ztráta klesla na 8 118 

000 korun. Litmedia od roku 2009 do konce roku 2012 vykázala celkovou ztrátu 35 530 000 

korun.367 

Zdrojem financí byla pro Literární noviny také inzerce. Vyskytovala se v různé míře 

téměř v každém čísle Literárních novin. Již výše uvedené citace Miroslava Pavla naznačily,  

že inzerenty však do Literárních novin nebylo jednoduché sehnat. „Do Literárních novin 

získáváme inzerci nesmírně obtížně, protože i když inzerentům neustále opakujeme, že jejich 

představa, že jsme jenom o literatuře, je vadná a že zaměření je širší, tak i přesto se to pořád 

nedaří.“368 Hlavní inzertní prostor tvořily především samotné Literární noviny, inzerce byla 

otiskována ale i v přílohách. Reklama byla z velké části tematická – kulturně zaměřená. 

Nejčastěji se tak objevuje inzerce organizátorů kulturních akcí (například filmové festivaly 

Fresh Film Fest, Ji.Hlava, Das Film Fest a další, či jiné kulturní akce jako Svět knihy, Struny 

Podzimu a Magnesia Litera). Pravidelná byla inzerce pražských divadel (Divadlo pod 

Palmovkou, Divadlo v Dlouhé, Divadlo na Vinohradech nebo Národní divadlo) a nakladatelů 

(Academia, Kanzelsberger, Kosmas, Leges, Labyrint, Radioservis a další). Je nutné dodat, že 

ve většině případů byla umístěna maloformátová inzerce (nejčastěji v rozmezí 1/6 nebo 1/8 

strany). Velkoformátová inzerce (především celostrana) se objevovala spíše výjimečně. Další 

                                                 
365 V hlavním článku z 15. listopadu 2011 se redaktor Literárních novin Michal Komárek podrobněji věnoval 

rozsahu podnikání Jaromíra Soukupa, mediálního podnikatele, vlastnícího mimo jiné mediální agenturu Médea, 

vydavatelství Empresa Media či TV Barrandov. Upozorňoval především na skutečnost, že podnikatel, který 

vlastní významnou část českého mediálního trhu má také blízké vztahy s politiky a politické ambice a ocitá se ve 

střetu zájmů. Kritizoval i angažování poslance Radka Johna do mediální skupiny Empresa Media. In: 

KOMÁREK, Michal. Tah Johnem. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 46, s. 1. 
366 PAVEL, Miroslav. Milé čtenářky, vážení čtenáři!. Literární noviny. 2013, roč. XXIV, č. 49, s. 2. 
367 Údaje je možné zjistit z účetních uzávěrek za roky 2009 až 2010 na webu Justice.cz 
368 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 



   

 

63 

  

formou inzerce, i když spíše ojediněle se vyskytující, byly inzertní vícestranné přílohy, 

vložené do Literárních novin. Nejčastěji byly v rozsahu 4 stran a dodržovaly shodný formát 

s LtN. Jako příklad lze uvést komerční přílohu Manifesto (36/2010) putovního 

„minifestivalu“ nekomerčních filmů369, či tzv. Znoviny (15/2011), komerční přílohu 

představující vína firmy Znovín Znojmo. V podobné formě vyšla také komerční příloha  

o Bankovním institutu (12/2012), Za vzděláním do světa (36/2012) či Vánoce s knihou 

(49/2012).  

Specifická forma spolupráce zaštítila vznik speciálních příloh o významných městech 

našich zahraničních sousedů – Vídně (16/2010) a Salcburku (19/2010). Přílohy vznikaly  

ve spolupráci s  ambasádami v České republice a právě z jejich rozpočtu byly financovány.370 

V obdobném duchu vycházely i regionální přílohy, představující jednotlivé české regiony – 

Moravskoslezský (8/2011), Jihočeský (12/2011) a Jihomoravský kraj (21/2011). Financovány 

byly z marketingového rozpočtu jednotlivých krajů.371 Stejná forma spolupráce umožnila 

v roce 2010 až 2012 vydání šesti čísel přílohy Pražská knižní revue. Každé číslo vznikalo  

za spolupráce s institucí, která vydání finančně podpořila. Například první vydání věnující  

se rakouské překladové literatuře zaštítilo Rakouské kulturní fórum372, číslo zaměřené  

na německou překladovou literaturu podpořil Goethe Institut.373 

Nezanedbatelným zdrojem financí byly i státní dotace. Zatímco v roce 2010 

neobdržely Literární noviny dotaci žádnou, v letech 2011 a 2012 jim byla udělena dotace 

Ministerstvem kultury ve výši 1 000 000 korun.374  

 

2.4. Čtenářská obec 

Podobu čtenářské obce Literárních novin přibližuje redakcí poskytnutý dokument 

Profil čtenáře Literárních novin375, dále pak nepravidelné ankety otištěné ve sledovaném 

                                                 
369 SPÁČILOVÁ, Mirka. Manifesto umožní pořádat filmové minifestivaly v regionech. Idnes.cz [online]. 2010 

[cit. 2015-05-29]. Dostupné z: http://kultura.idnes.cz/filmvideo.aspx?c=A100828_112043_filmvideo_ob 
370 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
371 Tamtéž. 
372 Pražská knižní revue: Německá literatura česky. Praha: Litmedia. In: Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 38. 
373 Pražská knižní revue: Rakouská literatura v českých překladech. Praha: Litmedia, 2010. In: Literární noviny. 

2010, roč. XXI, č. 48. 
374 Výroční zpráva Ministerstva kultury za rok 2011. Ministerstvo kultury [online]. Praha, 2012 [cit. 2015-5-28]. 

Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/ministerstvo/vyrocni-zpravy/Vyrocni-zprava-Ministerstva-kultury-za-

rok-2011.pdf; Výroční zpráva Ministerstva kultury za rok 2012. Ministerstvo kultury [online]. Praha, 2013 [cit. 

2015-5-28]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/ministerstvo/vyrocni-zpravy/mkcr_vz2012_1.pdf 

ZAORÁLEK, Lubomír. Otevřený dopis Jakubu Patočkovi. Blog.aktualne.cz [online]. 2009 [cit. 2015-05-28]. 

Dostupné z: http://blog.aktualne.cz/~RAT~/blogy/lubomir-zaoralek.php?itemid=6776 
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období na stránkách LtN, určené právě čtenářům.376 Typickým čtenářem Literárních novin  

je muž s vysokoškolským vzděláním, v průměru ve věku okolo 50 let. Žije spíše ve velkém 

městě a je ekonomicky aktivní. Zaměstnán je nejčastěji na pozici ve středním managementu 

nebo jako kvalifikovaný odborník.377 „Mezi čtenáři je široká skladba povolání, od učitelů, 

kulturních pracovníků, vědců, lékařů, právníků přes podnikatele až po odborné profese 

exaktního zaměření.“378 Literární noviny tedy nečtou pouze humanitně zaměření čtenáři, jak 

by z profilu časopisu mohlo vyplývat. Přesto jsou čtenáři často nadprůměrně kulturně 

orientovaní. „Minimálně jednou za 3 měsíce jich dvě třetiny navštíví výstavu nebo uměleckou 

galerii, více než polovina je návštěvníkem divadelního představení, 40 % investuje  

do návštěvy koncertu vážné hudby.“379  

Další data dokreslují složení sociodemografické rozložení čtenářů. Nejvíce jich je  

ve věku 60 let a více (43 %). Nezanedbatelná je ale i část čtenářů ve věku do 29 let a 

v rozmezí 30 až 39 let, obě dohromady tvoří 38 procent.380 U čtenářů převažuje 

vysokoškolské vzdělání (64 %), následované středoškolským s maturitou (33 %), zbývající tři 

procenta čtenářů mají vzdělání nižší než s maturitou. Z hlediska ekonomické aktivity většina 

čtenářů LtN pracuje (66 %), 14 % čtenářů studuje a 20 % představují nepracující důchodci.381  

 

                                                                                                                                                         
375 Dokument vychází z anketního šetření provedeného mezi čtenáři Literárních novin. Provedeno bylo v květnu 

2010 a jeho vypracování zadali Literární noviny dle informace redakce Věře Lhotské. Anketního šetření se 

zúčastnilo 350 respondentů.  
376 Zatímco interní dokument se pokouší především o přesné zmapování profilu, chování a denních návyků 

čtenáře, pravidelná anketa Literárních novin přináší vedle profilu také přiblížení typického čtenáře či náměty a 

zpětnou vazbu čtenářů na soudobou podobu listu. Čtenáři mají možnost vyslovit, co se jim libí a co by rádi 

v LtN zachovali, co jim na stránkách chybí či co by vylepšili. Dokumenty se ve výsledném profilu čtenáře 

shodují. Ankety Literárních novin byly uspořádány v dubnu 2010 a v listopadu 2012. 
377 LITMEDIA A.S. Profil Literárních novin. Praha, 2012. 
378 Výsledky čtenářské ankety: Literárky se mění k lepšímu. Literární noviny. 2013, roč. XXIV, č. 4, s. 12. 
379 LITMEDIA A.S. Shrnutí výsledků anketního šetření mezi čtenáři Literárních novin. Praha, 2012. 
380 LITMEDIA A.S. Profil Literárních novin. Praha, 2012. 
381 Tamtéž. 
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Věková struktura čtenářů Literárních novin

60 let a více

43%

50 - 59 let

9%
40 - 49 let

10%

30 - 39 let

17%

do 29 let

21%

 

Zatímco mužů je mezi čtenáři 63 %, žen je 37 %.382 Jako specifikum se dle slov 

vydavatele Miroslava Pavla i šéfredaktora Petra Bílka jeví čtenáři navštěvující události a akce 

pořádané Literárními novinami. Ať už se to týká účasti na Živých Literárkách383 či Akademii 

Literárních novin384, většinovým publikem jsou zde právě ženy, muži navštěvují akce pouze 

sporadicky. „Na tyto akce dostat muže je prostě nemožné. Většinou byl sál plný žen, a když 

se tam objevil muž, tak to byla opravdu spíš náhoda.“385 Netýká se to přitom pouze hlavního 

města, ale i dalších krajských měst, kde Literární noviny tyto akce pořádaly. Bílek dále 

dodává, že účastnice jsou často v důchodovém věku.386 

V období od 2010-2012 došlo k nárůstu čtenářů o 17 %.387 Dle uvedených informací 

je oslovila především obsahová i grafická proměna titulu a směr, kterým se Literární noviny 

vydaly, vnímali pozitivně. Za poslední dva roky si polovinu čtenářů získala právě tato nová 

podoba titulu.388 Titul čtenáři četli především v tištěné podobě (87 %). Třetina všech čtenářů 

pak sledovala také internetovou verzi www.literarky.cz, ovšem oproti tištěné verzi ji nesledují 

                                                 
382 LITMEDIA A.S. Profil Literárních novin. Praha, 2012. 
383 Živé Literárky byla setkání redakce a hostů nejen se svými čtenáři, ale širší veřejností. Konala se nejenom 

v Praze, ale také v regionech a vždy se pojila k vybranému tématu (např. Láska, erotika a sex v literatuře s účastí 

Radima Uzla). Jejich součástí byla autorská čtení, setkání se spisovateli a básníky a debaty na kulturní i 

společenská témata. In: MRÁZEK, Ondřej. Živé Literárky zamíří o Slezska. Literární noviny. 2011, roč. XXII, 

č. 8, s. 8.  
384 Akademie Literárních novin (ALN) byla představena na konci roku 2013. Pravidelně pořádá různě zaměřené 

vzdělávací kurzy pro veřejnost (např. vzdělávací kurz Současná česká literatura, Média a my nebo Tvůrčí psaní) 

In: AKADEMIE LITERÁRNÍCH NOVIN. Úvod. Akademie.literarky.cz [online]. ©2014 [cit. 2015-05-28]. 

Dostupné z: http://akademie.literarky.cz/ 
385 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
386 Tamtéž. 
387 LITMEDIA A.S. Profil Literárních novin. Praha, 2012. 
388 Tamtéž. 
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pravidelně, ale přibližně jednou měsíčně či méně často.389 Někteří z pravidelných čtenářů 

Literárních novin (přibližně jedna třetina) čtou příležitostně také týdeník Respekt, z kulturních 

časopisů pak A2, Tvar, Listy či Divadelní noviny.390 

 

2.5. Redakce Literárních novin 

Cílem této kapitoly je popsání proměny stálé redakce Literárních novin a externích 

přispěvatelů.391 Úkol je to nelehký, neboť okruh autorů podílející se na přípravě Literárních 

novin se v průběhu let 2010 až 2012 výrazně proměňoval. Formoval se nejenom v roce 2010, 

ale ještě v letech 2011 a 2012. „Ke stabilizaci vlastně došlo až tak po dvou letech. Nebyl to 

nějaký prudký řez, mezitím se samozřejmě také proměňovaly noviny a ty proměňované 

noviny potřebovaly jiný typ autorů.“392  

Stálá redakce procházela pozvolnými změnami. Je třeba zmínit, že neuvedení stálého 

autora v tiráži nutně neznamenalo definitivní odchod a ukončení spolupráce, autor někdy 

nadále delší dobu a pravidelně přispíval. Proměny probíhaly také v okruhu externích 

spolupracovníků redakce. Zatímco někteří autoři okruh na určitou dobu rozšířili, jiní jej 

naopak opustili. S Literárními novinami navíc spolupracovali v různé intenzitě. Někteří 

publikovali takřka v pravidelných intervalech, jiní přispívali více či méně pravidelně a články 

se tak objevovaly měsíčně, méně často či vyloženě nárazově. Důležité je zmínit, že externí 

přispěvatelé netvořili minoritu, která by pouze doplňovala práci stálých pracovníků redakce. 

Bílek uvádí, že poměr stálých a externích přispěvatelů byl přibližně ve stejném poměru, tedy 

polovina.393 Počet stálých redaktorů byl v roce 2010 převážně 10, v roce 2011 klesl na 8, 

v roce 2012 se pohyboval mezi 7 a 8 členy.  

Vedle jmen redaktorů a pravidelných externích přispěvatelů najdeme v LtN také další 

mnohé autory, kteří přispěli jednorázově či pouze několikrát v průběhu sledovaného období. 

Řadili se mezi ně známé osobnosti z politické či kulturní sféry, najdeme tu ale také 

vysokoškolské pedagogy, pracovníky akademických institucí aj. Dále pro Literární noviny 

                                                 
389 LITMEDIA A.S. Shrnutí výsledků anketního šetření mezi čtenáři Literárních novin. Praha, 2012. 
390 Tamtéž. 
391 Jako stálá redakce jsou označeni ti autoři, kteří jsou v dané době uváděni v tiráži. Externími přispěvateli jsou 

myšleni ti, kteří do LtN pravidelně či často a nepravidelně přispívali a nebyli uvedeni jako součást stálé redakce. 

Vzhledem k velkému počtu externích přispěvatelů v roce 2010-2012 není možné uvést všechna jména. Pozornost 

bude věnována především těm, kteří přispívali spíše pravidelně a ve větší míře, nejčastěji v rámci vybrané 

rubriky. 
392 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
393 Tamtéž. 
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publikovala řada zahraničních přispěvatelů.394 Jak uvedl Petr Bílek, zahraniční přispěvatele 

buď redakce přímo oslovila s nabídkou spolupráce, nebo jejich texty se svolením autora 

převzala.395 Nutné je zmínit, že část příspěvků uveřejněných v Literárních novinách napříč 

rubrikami (např. Zahraničí, Dossier, Civilizace aj.) byla převzata ze zahraničních médií, 

především z německých týdeníků Der Spiegel a Die Zeit či francouzského měsíčníku  

Le Monde diplomatique. V menší frekvenci lze nalézt také příspěvky z London Review of 

Books, El País či The Nations aj. Překlady z těchto zahraničním periodik nejčastěji zajišťovali 

Lucie Zelená, Otakara Řebounová, Lukáš Bílek a Tereza Spencerová. 

Pro snazší porozumění budou redakční proměny sledovány v rozmezí jednoho roku, 

tedy 2010, 2011 a 2012.  Kapitola na závěr zmíní alespoň některé ze známých osobností, ať 

už z oblasti kultury, politiky či filozofie, které do periodika několikrát přispěli.  

 

2.5.1. Rok 2010  

Petr Bílek začal působit v Literárních novinách na počátku roku 2010 jako šéfeditor.396 

Od ledna do května byl ještě šéfredaktorem Zbyněk Fiala. Od 19. čísla, které vyšlo 10. 

května, však jeho místo převzal právě Bílek a Fiala se ujal vedení online verze listu 

Literarky.cz. Přestože Fiala na pozici setrval pouze do 21. 6. 2010 (25/2010), jeho články 

v Literárních novinách můžeme najít až do konce roku. 

Redakce a okruh externích přispěvatelů se po příchodu Bílka měnily, nebyla to však 

změna rychlá a výrazná, ale spíše pozvolná a realizující se v delším časovém rozpětí. Petr 

Bílek dodává, že v době jeho příchodu do Literárních novin bylo redaktorů zaměstnaných  

na dobu neurčitou minimum.397 „Většinou zde byli spolupracovníci na různé typy smluv nebo 

za honoráře. Okruh lidí, kteří se podíleli na tvorbě Literárních novin, byl nepříliš 

formalizovaný a byla to spíše neformálně vzniklá skupina lidí, kdy někdo, kdo v redakci 

pracoval, měl přítele, který využil příležitosti a začal do Literárních novin psát, třeba  

i pravidelně. Řekl bych, že situace byla pružná.“398 Jak dále uvádí, s jeho příchodem  

se „začaly objevovat určité nároky, jak by noviny měly vypadat“ a někteří redaktoři  

či spolupracovníci postupně odešli, ať už to bylo z důvodu ukončení spolupráce nebo  

se jednalo o jejich dobrovolný odchod.399 

                                                 
394 Např. Sébastien Durrmeyer či Robert Reich, profesor politologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley. 
395 Čerpáno z e-mailové korespondence s Petrem Bílkem z 27. 10. 2015.   
396 Petr Bílek je v tiráži jako šéfeditor poprvé uveden 18. ledna 2010.  
397 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
398 Tamtéž. 
399 Tamtéž. 



   

 

68 

  

Nedošlo k žádným rychlým odchodům redaktorů ani razantním změnám v autorském 

okruhu. Svědčí o tom i skutečnost, že stálá redakce, uváděná v tiráži listu, zůstala pod jeho 

vedením až do konce roku 2010 v téměř stejném složení jako za Fialy. Jediným redaktorem, 

který v Literárních novinách v daném roce přestal působit, byl Josef Brož (naposledy v tiráži 

uveden v č. 36/2010). Součástí stálé redakce byli editor Ota Řeboun, Ondřej Mrázek400, Aleš 

Bluma401, Taťána Janušová, Ivan Matějka402, Alice Olbrichová, Vojtěch Probst, Tereza 

Spencerová403, Jan Plachetka a Karel Ulík404.  

Někteří z redaktorů přispívali v rámci listu pravidelně. Petr Bílek pokračoval v tradici 

z Reflexu a i v Literárních novinách psal sloupky pod názvem Osmé dny (rubrika Komentáře 

na straně 2). Do stejné rubriky přispíval také Jan Plachetka svým Sloupkem, od čísla 7/2010 

pak psal ještě do Dobré zprávy (rubrika Notes, strana 24). Rubriku Nové knihy, představující 

nově vycházející knižní tituly a recenze vybraných knih připravoval Ivan Matějka a Taťána 

Janušová. Ivan Matějka pak samostatně připravoval rubriku Zkrátka s tipy na kulturní akce. 

Část stálé redakce až na výše uvedené výjimky nepsala do jedné konkrétní rubriky. Také 

nelze říci, že by se tito redaktoři věnovali jednomu tématu či omezenému okruhu témat. Jejich 

jména najdeme u hlavního tématu na titulní straně (nejčastěji rozhovor či esej), ale také 

v rámci rubrik Domov, Zahraničí, Rozhovor nebo v nepravidelných rubrikách Dossier  

či Civilizace.  

Výraznějších změn v letech 2010-2012 doznal okruh autorů, kteří do Literárních novin 

psali jako externí přispěvatelé. Bílek uvádí, že část autorů průběžně odcházela kvůli 

                                                 
400Ondřej Mrázek je publicista, divadelník a překladatel. Je absolventem rusistiky a pedagogiky na FFUK. 

Pracoval v ČTK, Zemských novinách, Literárních novinách a přispívá do slovenského deníku Pravda. In: O 

autorovi. Česká pozice: Informace pro svobodné lidi [online]. 2015 [cit. 2015-07-10]. Dostupné z: 

http://ceskapozice.lidovky.cz/autori.aspx?idnovinare=3393 

401 Aleš Bluma (1942) je novinář a pedagog. V roce 1964 absolvoval obor historie-čeština na Pedagogické 

fakultě UK. V letech 2004-2006 byl redaktorem týdeníku Ekonom, od 2009 pracoval v Literárních novin. In: 

Aleš Bluma: Profil. Britské listy: Skutečnost je vždy složitější [online]. 2014 [cit. 2015-07-10]. Dostupné z: 

http://blisty.cz/authors/2874-ales-bluma 
402 Ivan Matějka (1954) je novinář, publicista, editor a nakladatelský redaktor. V 80. letech psal pro časopis 

Tvorba a Moskva-Praha. In: Bibliografie od roku 1961. Ústav pro českou literaturu AV ČR [online]. [vid. 2015-

07-16]. Dostupné z: http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio; AV ČR - ÚČL-Časopisy. Ústav pro českou 

literaturu AV ČR [online]. [vid. 2015-07-16]. Dostupné z: 

http://aleph20.lib.cas.cz/F/YCCD68CY3X5IFJRBAGRSRF3VI5XUVM1HQRP94JE8SU1AS24AC7-

02269?func=find-b-0 
403 Tereza Spencerová (1965) vystudovala Fakultu žurnalistiky na UK v Praze a poté působila sedm let 

v zahraniční redakci ČTK. V letech 1991-1992 pobývala jako zpravodaj v Egyptě. In: SPENCEROVÁ, Tereza. 

Transsexuálové jsou stejní jako ostatní, říká Tereza Spencerová. Idnes.cz [online]. 2009 [cit. 2015-07-10]. 

Dostupné z: http://ona.idnes.cz/transsexualove-jsou-stejni-jako-ostatni-rika-tereza-spencerova-px2-/vztahy-

sex.aspx?c=A000412120547osobnost_mhk 
404 Karel Ulík (1945) je spisoval a novinář. Absolvoval Fakultu sociálních věd a publicistiky UK. Své články 

publikoval v mnoha novinách a časopisech (Svět práce, Ježek, Signál či Květy). Působil v kulturní rubrice 

deníku Právo a vedl oddělení Večerníku Praha a bulvárního deníku Super. In: ULÍK, Karel. Lubomír Lipský a 

jeho bratr Oldřich. Praha: Petrklíč, 2011. ISBN 80-7229-273-8. 

http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio
http://ona.idnes.cz/transsexualove-jsou-stejni-jako-ostatni-rika-tereza-spencerova-px2-/vztahy-sex.aspx?c=A000412120547osobnost_mhk
http://ona.idnes.cz/transsexualove-jsou-stejni-jako-ostatni-rika-tereza-spencerova-px2-/vztahy-sex.aspx?c=A000412120547osobnost_mhk
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pozměněnému zaměření listu, neboť už neměli zájem o další spolupráci. Redakce tak za tyto 

autory hledala náhradu a chtěla okruh autorů, s nimiž by šlo dlouhodobě spolupracovat, 

rozšířit. Při vytváření nového přispěvatelského okruhu však nebylo snadné nové autory získat. 

„Snažili jsme se vytvořit nový okruh spolupracovníků, což se nedařilo úplně jednoduše, 

protože představa, že noviny jsou sociální demokracie a že jsou to Paroubkovy noviny, moc 

nelákala. (…) Některé autory bylo nutné přeci jenom trošku přemlouvat a přesvědčovat, aby 

sem začali psát.“405 Pro mnohé z těch, které ke spolupráci přesvědčil, však nebyly 

ekonomické podmínky spolupráce vyhovující, a po napsání několika textů opět odešli.406  

Do Literárních novin i nadále přispívali Jan Lukavec407, Štěpán Steiger408 či Ladislav 

Balcar, jejichž články se objevovaly už v roce 2009. Nadále v listu působil i Vladimír 

Novotný409, který s listem spolupracoval od počátku roku 2010 či ještě dříve.410 Dlouhodobou 

spolupráci se ale podařilo navázat i se zcela novými autory. Do Literárních novin začala  

od června přispívat Dagmar Sedlická411, která zpočátku psala do různých rubrik (například 

Rozhovor či Literatura), od března 2011 se pak pravidelně podílela na přípravě přílohy 

Harmonie života. V srpnu začala v Literárních novinách publikovat Kamila Boháčková412, 

která do té doby působila v konkurenčním periodiku A2. „Tím, že Kamila Boháčková, která 

k nám právě v téhle době přešla z A2, protože neměla pocit, že by se to vyvíjelo nějak k její 

spokojenosti, tak přivedla určitou skupinu spolupracovníků. Je to vždycky přirozeně v každé 

redakci tak, že ten, kdo přistoupí do redakce, tak s sebou vlastně nese určitý počet přátel, 

kolegů, kontaktů, které se pak začnou v novinách projevovat.“413 Po čase tak redakce začala 

spolupracovat například s Evou Janáčovou, Annou Kopeckou, Eliškou Děckou. Ve stejné 

                                                 
405 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
406 Tamtéž. 
407 Jan Lukavec (1977) je literární vědec, publicista a také autor několika knih. Do českých periodik přispívá 

nejčastěji recenzemi knih, eseji a studiemi. Pracuje v Národní knihovně ČR. In: Jan Lukavec. iLiteratura.cz 

[online]. [2015] [cit. 2015-07-13]. Dostupné z: http://iliteratura.cz/Redaktor/35/jan-lukavec 
408 Štěpán Steiger (1922) je publicista a překladatel. Jeho články lze najít v Listech, Právu, A2, Hospodářských 

novinách či na internetových portálech Britské listy a Deník Referendum. In: Štěpán Steiger. Deník Referendum 

[online]. 2015 [cit. 2015-07-13]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/autor/120-stepan-steiger 
409 Vladimír Novotný (1946) je literární historik, kritik, editor, publicista, překladatel z ruštiny a pedagog. Přispěl 

recenzemi do mnoha periodik - MF Dnes, Květy, Reflex, Tvar ad. Je šéfredaktorem literárního časopisu Plž. In: 

PĚNKAVA, Evžen. Autoři: Vladimír Novotný. PORTÁL ČESKÉ LITERATURY. Czechlit.cz [online]. 2010 

[cit. 2015-07-13]. Dostupné z: http://www.czechlit.cz/autori/novotny-vladimir/ 
410 Přispíval nepravidelně svými texty pod názvem Literární pondělí v rubrice Umění. 
411 Dagmar Sedlická (1947) je spisovatelka, literární a kulturní publicistka. Od 70. let působila v řadě tištěných 

médií – Mladá fronta, Kmen, Tvar, Květy, Mf Dnes či Instinkt ad. Ve svých knihách se zabývá vztahy mezi 

muži a ženami. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 2, M-Ž. Praha: Brána, 

1998, s. 345-346. ISBN 80-7243-014-9. 
412 Kamila Boháčková (1977) je bohemistka, filmová kritička a překladatelka z angličtiny. Pracovala jako 

redaktorka kulturních rubrik Hospodářských novin či A2, přispívala do Respektu či časopisu Film a doba ad. In: 

CAJTLEROVÁ, Zuzana. Prvních pět let kulturního časopisu A2. Praha, 2010. Bakalářská práce. Fakulta 

sociálních věd Univerzity Karlovy. Vedoucí práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.  
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době se zapojila také publicistka a spisovatelka Lenka Procházková414, která přispívala do 

rubriky Společnost a Domov a dlouhodobě se věnovala tématu restitucí. Oslovit se podařilo 

kreslíře Jiřího Slívu415, který připravoval ilustrace. Dlouhodobě do Literárních novin přispíval 

student žurnalistiky a politologie Jan Vávra. Ke konci roku začal do listu přispívat ještě 

publicista Alexander Lukeš416. Jeho časté příspěvky napříč různými rubrikami nalezneme i 

v roce 2011 a od roku 2012 se pak stal členem redakce.  

 

2.5.2.  Rok 2011  

Stálá redakce a okruh přispěvatelů  se proměnily i v roce 2011. Změny jsou znatelné 

už z tiráže čísla 1/2011. Ivan Matějka byl nově uváděn jako zástupce šéfredaktora. Kamila 

Boháčková, která s redakcí začala spolupracovat v polovině předchozího roku, se stala stálou 

redaktorkou. Od čísla 23/2011 se ujala rubriky Zkrátka místo Ivana Matějky. Naopak Karel 

Ulík již v redakci dále nepůsobil. V průběhu roku odešla také Alice Olbrichová a v tiráži 

chybělo i jméno Vojtěcha Probsta, který však do LtN přispíval ještě do konce roku 2011. 

Opět se rozšířil okruh pravidelných přispěvatelů. Do nové rubriky Glosář začala od 

čísla 14 pravidelně (až na výjimky) přispívat ekonomka Markéta Šichtařová417. Další novou a 

nadále pravidelnou rubrikou byl na straně 24 Mimochodník s fejetony Rudolfa Křesťana418, 

který nahradil Dobrou zprávu Jana Plachetky.419 Do rubriky K přátelům, která se pravidelně 

od čísla 19 nacházela nejčastěji na straně 13 nebo 19, psal herec a divadelní a filmový režisér 

                                                                                                                                                         
413 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
414 Lenka Procházková (1951) je česká spisovatelka, autorka rozhlasových her a novinářka. Působila v radě ČRo. 

Po roce 1989 publikovala v různých titulech – Lidové noviny, Playboy, Betty, Tvar či Večerník Praha. In: 

JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 2, M-Ž. Praha: Brána, 1998, s. 268-269. 

ISBN 80-7243-014-9. 
415 Jiří Slíva (1947) je český výtvarník a básník, věnující se kreslenému humoru, litografii a knižní ilustraci. 

Ilustroval přes 100 knih, jeho kresby se objevily v českém i zahraničním tisku (Die Zeit, Die Welt, Stern, ad.). 

In: Galerie umělců: Jiří Slíva. Galerie la Femme [online]. [cit. 2015-07-13]. Dostupné z: 

http://www.glf.cz/cz/galerie-umelcu/sliva-jiri/ 

416 Alexander Lukeš (1941) je novinář, filmový a televizní dramaturg a scénárista. Podílel se na produkci 

českých filmů (např. Balada pro banditu). Pro Českou televizi připravil také několik dokumentů. In: LUKEŠ, 

Alexander. Svatý týden v Terezíně. Praha: Naše vojsko, 2008. ISBN 978-80-206-0996-8. 

417 Markéta Šichtařová (1976) je ekonomka a zakladatelka a ředitelka společnosti Next finance. Vystudovala 

VŠE v Praze. V letech 2006-2007 působila jako poradkyně ministra financí. Pravidelně publikuje na iDnes.cz. 

In: PIKORA, Vladimír a Markéta ŠICHTAŘOVÁ. Nahá pravda, aneb, Co nám neřekli o našich penězích a 

budoucnosti. Praha: NF Distribuce, 2012. ISBN 978-80-260-2811-6. 
418 Rudolf Křesťan (1943) je novinář, především fejetonista. Pracoval v Mladém světě, Týdeníku Televize, 

přispíval do Pravdy, Plamenu, Tváře ad. Jako moderátor spolupracoval s Českou televizí. In: JANOUŠEK, 

Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 457-458. ISBN 80-85946-

16-5. 
419 Dobrá zpráva však nezmizela úplně, jen změnila podobu a zaujímala menší prostor. Zprávy byly číslovány 

shodně s číslováním samotných Literárních novin. Plachetka v krátkých bodech vtipnou formou vyzdvihoval 

události uplynulého týdne. 
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Jan Kačer420. Autory rubriky Umění rozšířil od února 2011 příspěvky o divadle divadelní 

kritik Jiří P. Kříž421. Její pravidelnou součástí se staly také postřehy z kultury. Filmový 

postřeh připravoval filmový publicista a festivalový dramaturg Michal Procházka422, 

Divadelní postřeh psala divadelní kritička Táňa Švehlová a Ondřej Mrázek, autorem 

Výtvarných postřehů byl fotograf a výtvarný publicista Josef Moucha423. Umění se pravidelně 

od ledna věnovala kunsthistorička Eva Janáčová424. V březnu začal nejčastěji do rubriky Nové 

knihy, Čtení či třeba Kaleidoskopu přispívat literární kritik a historik Jiří Poláček425. Od října 

2011 dostával na druhé straně víceméně pravidelně prostor publicista Jaromír Hasoň426 pro 

své politické komentáře.  

 

2.5.3.  Rok 2012 

I v roce 2012 prošla stálá redakce několika změnami. Redakční složení posílil  

od prvního čísla Alexander Lukeš, od č. 11 pak Eva Janáčová. Oba přispívali do Literárních 

novin již v předchozím roce.427 Počínaje číslem 36 se stal stálou součástí redakce Michal 

                                                 
420 Jan Kačer (1936) je herec. Působil v Divadle Petra Bezruče, v Činoherním klubu, Divadle E. F. Buriana či 

v Národním divadle. V letech 1986-90 byl režisérem Divadla na Vinohradech. Hrál v řadě filmů a televizi. In: 

Jan Kačer: Člen činohry. NÁRODNÍ DIVADLO. Narodni-divadlo.cz [online]. [cit. 2015-07-15]. Dostupné z: 

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/jan-kacer 
421 Jiří P. Kříž (1947) je publicista, filmový, divadelní a literární kritik. Přispíval např. do časopisu Host do 

domu, Divadelní noviny, Právo či Hospodářské noviny ad. 1989-93 Byl šéfredaktorem časopisu Rok. In: 

TŘEŠTÍK, Michael. Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století: 5000 biografických hesel 

nejvýznamnějších osobností. Praha: Agentura Kdo je kdo, 1998, s. 319. ISBN 80-902-5860-3. 
422 Michal Procházka (1975) je filmový publicista a festivalový dramaturg. Jeho příspěvky je možné najít 

v časopisech A2, Cinepur, Mezinárodní politika či Divadelní noviny, také v příloze Salon deníku Právo. In: 

Hosté: Michal Procházka. SEMINÁŘ BRITSKÉHO FILMU. XIV. ročník semináře britského filmu Uherské 

Hradiště 3 - 16.12. 2009 [online]. 2011 [cit. 2015-07-13]. Dostupné z: http://www.britskyseminar.cz/str/britsky-

2009-michal-prochazka 
423 Josef Moucha (1956) je fotograf, pedagog a výtvarný publicista. Byl spoluzakladatelem galerie Pražský dům 

fotografie, přispíval do periodik Revue fotografie, Architektura, Fotograf, Ateliér, Literární noviny či FOTO. In: 

Josef Jindřich Šechtl: Deník fotografa, 1928–1954. Šechtl a Voseček [online]. 2013 [cit. 2015-10-10]. Dostupné 

z: http://sechtl-vosecek.ucw.cz/denik.html 
424 Eva Janáčová (1981) je historička, religionistka a pedagožka na Masarykově univerzitě v Brně. Studijně 

pobývala v Izraeli. Přispívala např. do časopisu Ateliér, Mf Dnes a následně Literárních novin. In: Lidé: PhDr. 

Mgr. Eva Janáčová. Masarykova univerzita [online]. 2014 [cit. 2015-07-13]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/osoba/64571#cv 
425 Jiří Poláček (1951) je literární historik, kritik a pedagog na Pedagogické fakultě MU. Je autorem řady knih o 

literatuře. Přispíval také do několika periodik, např. Rovnost, Lidové noviny, Český jazyk a literatura ad. In: 

Lidé: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. Masarykova univerzita [online]. [cit. 2015-07-13]. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/osoba/1572 
426 Jaromír Hasoň (1978) je novinář. Jako redaktor pracoval pro MF Plus či iDnes.cz. Byl zástupcem 

šéfredaktora Strategie a krátce editorem v ČRo. Byl součástí mediálního týmu Hnutí Ano Andreje Babiše. In: 

ČERNÝ, Ondřej. Přehledně: Novináři ve službách Andreje Babiše. Hlídací pes. [online]. 2015 [2015-07-13]. 

Dostupné z: http://hlidacipes.org/prehledne-novinari-ve-sluzbach-andreje-babise 
427 Alexandr Lukeš prvními články přispěl již v roce 2010.  
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Komárek428. S Literárními novinami začal spolupracovat na konci roku 2011, jeho příspěvky 

se postupně začaly objevovat častěji a od července 2012 začal psát také místo Jaromíra 

Hasoně pravidelné komentáře na straně 2. Naopak redakci opustila Taťána Janušová  

(od 1/2012), Kamila Boháčková (naposledy uvedena 10/2012) a Jan Plachetka (od 17/2012). 

V čísle 35 je pak naposledy uvedena Eva Janáčová a Ondřej Mrázek, od dalšího čísla 36 je 

opět v tiráži naopak uvedena Kamila Boháčková a již zmíněný Michal Komárek. Petr Bílek 

nově v rámci rubriky Nové knihy přispíval svými tipy pod názvem U knihovny s Petrem 

Bílkem.  

I v  roce 2012 se Literární noviny rozrostly o nové rubriky a autory. Andrej Halada429 

se pravidelně na druhé straně v sekci Medialýza vyjadřoval k (často aktuálním) tématům 

vztahujícím se k české mediální sféře.430 Redakce začala spolupracovat s Doubravkou 

Olšákovou431, která se zaměřovala na historická témata a která „kolem sebe shromáždila 

generaci třicátníků a začala dělat historický seriál“.432 Rubriku Umění o své filmové postřehy 

několikrát obohatil Pavel Bednařík433. Od května pak začal do zahraniční rubriky přispívat 

články o politickém dění za českými hranice publicista Stanislav Mundil434.  

 

2.5.4.  Redakce příloh 

V neposlední řadě je třeba zmínit autory, kteří se podíleli na přípravě pravidelných 

příloh Literárních novin (přílohy Literárních novin více přiblíží kapitola 3.3.). Přípravu 

Harmonie života (pravidelnou součástí Literárních novin byla od čísla 18/2010) měla 

                                                 
428 Michal Komárek je novinář. Od 1998 pracoval v Mf Dnes, Reflexu, České televizi či Respektu. Rok a půl 

pracoval také jako programový ředitel Greenpeace. V roce 2015 působil jako editor serveru Romea.cz. In: 

Názory aktuálně: Michal Komárek. Blog.aktualne.cz [online]. [cit. 2015-07-13]. Dostupné z: 

http://blog.aktualne.cz/blogy/michal-komarek.php 
429 Andrej Halada (1967) je novinář a publicista. V 90. l. byl vedoucím kulturní rubriky Mladého světa. V letech 

2000-08 byl editorem týdeníku Reflex. Jeho články o cyklistice lze najít v časopisech Velo, Peloton či 

Cykloturistika. In: Andrej Halada. Idnes.cz [online]. [cit. 2015-07-13]. Dostupné z: 

http://vice.idnes.cz/novinari.aspx?idnov=2029 
430 Od čísla 1 do čísla 7 zde psal Jaromír Hasoň, poté jej nahradil Andrej Halada. 
431 Doubravka Olšáková (1977) je historička se zaměřením na evropské dějiny 19. a 20. století, česko-

francouzské vztahy, kolektivní paměť ad. Pracuje jako badatelka v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. In: 

Olšáková Doubravka. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR [online]. [cit. 2015-07-13]. Dostupné z: 

http://www.usd.cas.cz/cs/pracovnici/olsakova-doubravka-2 
432 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
433 Pavel Bednařík (1980) se věnuje filmu, kulturnímu managementu, kulturní politice, pořádání kulturních akcí. 

O filmu také přednáší a publikuje. V letech 2007-2011 byl uměleckým ředitelem Asociace českých filmových 

klubu a Letní filmové školy. In: BEDNAŘÍK, Pavel. Odkud vítr vane. Zelená Olomouc [online]. 2014 [cit. 2015-

07-13]. Dostupné z: http://www.zelenaolomouc.cz/products/pavel-bednarik-odkud-vitr-vane/ 
434 Stanislav Mundil je novinář. Od roku 1991 pracuje pro ČTK jako zahraniční korespondent. Pobýval ve Velké 

Británii, Francii, Indii, Bruselu a USA. Pracuje jako vedoucí zahraniční redakce ČTK. In: Stanislav Mundil. 

Linkedin.com [online]. [cit. 2015-07-13]. Dostupné z: https://cz.linkedin.com/pub/stanislav-mundil/35/b4a/b45 
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zpočátku na starosti Zdena Líkařová, články z oblasti auto-moto psal automobilový publicista 

Karel Beránek, příloha obsahovala také příspěvky o gastronomii kulinářského publicisty 

Libora Ševčíka. Občas ho doplnil či zastoupil překladatel a také kulinářský publicista Eugen 

Štumpf. 

Od č. 27/2010 nahradila Zdenu Líkařovou Alice Olbrichová a přílohu pravidelně 

připravovala až do desátého čísla 2011. V tomto čísle vyšla příloha v upravené grafické 

podobě. Redakce se zčásti proměnila a v dané podobě vycházela až do konce roku 2012.  

Za přílohu byla nově odpovědná Dagmar Sedlická. Nadále zde publikoval Libor Ševčík, 

Karel Beránek, občasně také Eugen Štumpf. Dalšími přispěvateli byli publicisté Soňa Galová, 

Alice Bartáková, publicista Jan Zeman a spisovatel a gurmet kritik Vladimír Poštulka435.  

Pravidelná příloha Interview (vycházela od čísla 40/2010) byla zčásti vyplněna 

převzatými články ze zahraničních tištěných či online periodik. Původní rozhovory byly 

většinou připravovány stálými redaktory (nejčastěji Tereza Spencerová, Ivan Matějka, Ondřej 

Mrázek, Jan Plachetka, Aleš Bluma, Alexander Lukeš, dále pak Kamila Boháčková, Michail 

Stavrev, Jaromír Hasoň či Dagmar Sedlická). Občasně se na jejích stránkách objevil text 

externího přispěvatele (například dokumentaristka Jana Hádková zde publikovala několik 

rozhovorů s českými dokumentaristy). 

Další pravidelná příloha Le Monde diplomatique, která začala vycházet na podzim 

roku 2010 (vycházela od čísla 46/2010 do 3/2012), sestávala výhradně z překladů francouzské 

verze listu. Přílohy, které vycházely nárazově (například Regiony kultury či Dossier) byly 

často připravovány za spolupráce stálé redakce, externích přispěvatelů a dalších autorů, kteří 

s LtN spolupracovali jednorázově. 

 

2.5.5. Osobnosti píšící do Literárních novin 

Literární noviny se profilovaly a působily jako noviny otevřené mnohým názorům. Do 

určité míry tak byly tribunou, nabízející prostor rozmanitým tématům a pohledům a nejednou 

se na jejich stránkách objevila také polemika. Svými názory často přispívali i významné  

a známé osobnosti z kulturního, politického či akademického prostředí. Výjimkou nebyly 

texty spisovatelů a publicistů, ale ani sociologů, filosofů, historiků, politologů či politiků, 

v neposlední řadě také vysokoškolských pedagogů a představitelů akademických institucí. 

                                                 
435 Vladimír Poštulka (1943) scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Je český textař, spisovatel a gurmet kritik. 

Dříve se věnoval písničkářské tvorbě, dnes se zabývá kulinářstvím a je autorem několika gastronomických knih. 

In: Vladimír Poštulka. Česká televize. [online]. 2014 [cit. 2015-08-10]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1127325486-kam-zmizel-ten-stary-song/20454215601-vladimir-postulka/ 
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Příspěvky těchto osobností tvořily v některých rubrikách (například Historie, Polemika, Esej 

aj.) dokonce většinu. 

Názory osobností v Literárních novinách zaznívaly napříč různými rubrikami 

prostřednictvím esejí, rozhovorů, statí, úvah, komentářů, občasně také anket na vybraná 

aktuální témata aj. Příležitost vyjádřit se měly osobnosti ovšem také v několika pravidelných 

rubrikách, které byly v Literárních novinách publikovány, například v rubrice Pro-Proti, v níž 

pravidelně zaznívaly protikladné názory dvou známých osobnostní na diskutované téma. 

Krátká vyjádření sedmi známých osobností obsahovalo Se(d)maforum otiskované na poslední 

straně periodika. 

Čtenáři se v letech 2010-2012 mohli setkat například i s příspěvky filozofa  

a kulturního teoretika Slavoje Žižeka436, českého filozofa a sociologa Václava 

Bělohradského437, etnologa a cestovatele Mnislava Zeleného-Atapany438, filozofa a publicisty 

Erazima Koháka439, filozofa a spisovatele Josefa Šmajse440, historika, religionisty a sociálního 

psychologa Petra Schnura441, vysokoškolského pedagoga, analytika veřejné politiky  

a prognostika Martina Potůčka442, politologa a profesora Oskara Krejčího443 či novináře  

                                                 
436 Slavoj Žižek (1949) je slovinský filozof a kulturní teoretik. Často ve svých textech používá příklady z pop-

kultury. Vyjadřuje se především k aktuálním sociálním a politickým problémům. In: ŽIŽEK, Slavoj. Zpívejte o 

nové invazi. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 20, s. 20-21. 
437 Václav Bělohradský (1944) je sociolog a filozof. V roce 1970 odešel do emigrace. Spolupracoval s 

českými exilovými časopisy, nakladatelstvími i domácím disentem. Od roku 1990 působí jako profesor na 

univerzitě v Terstu a na Fakultě sociálních věd UK v Praze. In: Do politiky pravda a láska nepatří, říká Václav 

Bělohradský. Čt24 [online]. 2012 [cit. 2015-11-09]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1132534-do-politiky-pravda-a-laska-nepatri-rika-vaclav-belohradsky 
438 Mnislav Zelený-Atapana (1943) je etnolog a cestovatel. Věnuje se indiánským kulturám Jižní Ameriky, o 

kterých také napsal několik publikací. V letech 1996-2001 působil jako velvyslanec ČR v Kolumbii a v 

Ekvádoru. In: DEMEL, Dalibor. Mnislav Zelený Atapana: Proti indiánům jsme chudáci. Lidé a země [online]. 

2011 [cit. 2015-11-09]. Dostupné z: http://www.lideazeme.cz/clanek/mnislav-zeleny-atapana-proti-indianum-

jsme-chudaci 
439 Erazim Kohák (1933) je český filozof a publicista. Často se zabývá ekologickými tématy. V letech 1948–

1989 žil v exilu. Dlouhá léta je členem ČSSD. Byl také členem Rady České televize. In: KOHÁK, Erazim. 

Erazim Kohák: O co půjde v příštích volbách? Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 20, s. 1. 
440 Josef Šmajs (1938) je filozof. Je profesorem filozofie na Masarykově univerzitě v Brně, je také autorem 

několika knih z oblasti filozofie. Z hlediska filozofie si všímá civilizační krize a konfliktu kultury s přírodou. In: 

ŠMAJS, Josef a kol. Deklarace závislosti. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 42, s. 22-23. 
441 Petr Schnur (1957) je historik, religionista a sociální psycholog. Působí jako publicista a svobodný novinář. 

Jeho příspěvky lze najít v Listech, Kritické příloze Revolver Revue, Právu či Britských listech. Žije 

v Hannoveru. In: Petr Schnur. Britské listy [online]. 1996-2015 [cit. 2015-11-10]. Dostupné z: 

http://blisty.cz/authors/704-petr-schnur 
442 Martin Potůček (1948) je vysokoškolský pedagog a prognostik. Věnuje se veřejné a sociální politice. Je 

autorem řady knih a učebnic. Od 2014 předsedá Odborné komisi pro důchodovou reformu. In: Martin Potůček. 

Martinpotucek.cz [online]. 2015 [cit. 2015-11-10]. Dostupné z: http://www.martinpotucek.cz/index.php 
443 Oskar Krejčí (1948) je politolog a profesor na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici a Vysoké škole 

mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Je autorem více jak dvaceti knih z oblasti politologie. In: Oskar 

Krejčí. Britské listy [online]. 1996-2015 [cit. 2015-11-10]. Dostupné z: http://blisty.cz/authors/236-oskar-krejci 
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a spisovatele Karla Hvížďaly444. Pro úplnost je třeba připomenout již dříve zmíněnou 

ekonomku Markétu Šichtařovou, fejetonistu Rudolfa Křesťana a herce a režiséra Jana Kačera. 

Petr Bílek společně s redakcí také průběžně oslovovali s nabídkou spolupráce 

spisovatele. Ani to se z počátku nedařilo, postupem času ovšem došlo ke změně a spisovatelé 

sami projevili zájem se k některým soudobým tématům na stránkách novin vyjádřit.445 

K vybraným tématům tak v Literárních novinách můžeme nalézt vyjádření spisovatelek 

Mileny Ody, Lenky Procházkové, básníka a spisovatele Michala Černíka, spisovatele Alexe 

Koenigsmarka, básníka a překladatele Vladimíra Janovice, novináře a publicisty Milana 

Syručka či publicistky Aleny Wagnerové.  

Pravidelně byly texty spisovatelů a publicistů, které lze charakterizovat jako 

poznámky z cest, jindy jako glosy aktuálního dění, otiskovány na šesté straně v rubrice 

Domov pod názvem Dopis. Prostor pro ně vznikl již za působení Zbyňka Fialy: „Chceme, aby 

i spisovatelé z regionu mívali přinejmenším příležitost glosovat, co se kolem nich 

odehrává.“446  Často šlo o postřehy z míst, ve kterých spisovatelé setrvávali, nebo jež při 

svých cestách navštívili. Věnovali se rozličným tématům, ať už se to týkalo postřehů 

z každodenního života, kultury či společnosti. Do Dopisu přispěli například básník  

a spisovatel František Listopad (Z Víceméně, 49/2010), básník a spisovatel Michal Šanda (Ze 

Šumperka, 46/2010), spisovatel Jiří Žáček (Z Frýdlantu, 40/2010), spisovatel a publicista Ivo 

Fencl (Z Plzně, 40/2011), dále pak spisovatel Zdeněk Zapletal (Ze Zlína, 7/2010)  

a spisovatelky Milena Oda (Z Ameriky, 36/2010), Věra Nosková (Ze vzdáleného města, 

1/2011), Markéta Hejkalová (Z Japonska, 41/2010) či Jindra Tichá (Dopis z Nového Zélandu, 

43/2012). Je třeba doplnit, že nešlo o spisovatele jedné či dvou generací, publikující autoři 

pocházely z rozdílných generací.  

 

2.6. Osobnost novináře Petra Bílka 

 

Petr Bílek se narodil 5. března 1950 ve Vyškově a po absolvování Střední všeobecně 

vzdělávací školy v roce 1968 započal studium na Fakultě osvěty a novinářství University 

                                                 
444 Karel Hvížďala (1941) je novinář, prozaik a autor rozhlasových her. Pracoval v Mladém světě, nakladatelství 

Albatros, Mladé frontě, po roce 1989 přispíval např. do Reflexu, Respektu, Eura, Hosta ad. In: JANOUŠEK, 

Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945: Díl 1, A-L. Praha: Brána, 1995, s. 307-308. ISBN 80-85946-

16-5. 
445 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
446 ROSÁK, Jan. Rozhovor se šéfredaktorem Literárních novin Zbyňkem Fialou. In: Tandem. Rozhlas, ČRo 

Region, 2. března 2010, 09:04. 
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Karlovy447, obor publicistika. Studium zakončil v roce 1973 diplomovou prací na téma Jazyk 

a styl moderní české črty. V letech 1979-1981 absolvoval postgraduální studium na katedře 

dějin umění FF UK. V lednu 1989 obdržel stipendium Českého literárního fondu na studium 

české exilové literatury.448  

Počátky kariéry Petra Bílka spadají do roku 1973, kdy začal pracovat v nakladatelství 

Československý spisovatel jako vedoucí redaktor původní prózy. V pozici setrval až do roku 

1982, kdy se na dalších pět let (do roku 1987) stal vedoucím redaktorem původní poezie.449 

V době působení v nakladatelství vyšla Bílkovi nejenom jeho první kniha Slovníček básníků 

(1978)450 s medailony vybraných básníků, ale také další tři. V knize Sondy (1981) byl uveden 

průřez Bílkovou dosavadní kritickou tvorbou. Spolu s ním byli představeni i další dva autoři – 

Jan Adam a Vladimír Kolár.451 Přehledová kniha 175 autorů: Čeští prozaici, básníci a literární 

kritici publikující v 70. letech v nakladatelství Československý spisovatel (1982)452 

představovala formou hesel spisovatele československé prózy a poezie a kritiky, kteří aktivně 

působili v průběhu sedmdesátých let. Byla snahou o reflexi literárního prostředí uplynulého 

desetiletí. Poslední knihou, která byla Bílkovi pod záštitou Československého spisovatele 

vydána, byla kniha Stůl pro dva (1988).453 

Současně s působením v nakladatelství Československý spisovatel působil Bílek také 

jako literární kritik. Ve svých kritikách a recenzích se často věnoval soudobé literatuře a 

mladým českým autorům, kteří v té době vstupovali do české literární scény. Od druhé 

poloviny sedmdesátých let až do let devadesátých přispíval do několika periodik. Na jaře 

                                                 
447 V archivních materiálech jsou pro ročník 1968-1969 uváděny dva názvy fakulty – Fakulta osvěty a 

novinářství a Fakulta sociálních věd a publicistiky, neboť fakulta v té době měnila název. Druhý název pak platil 

až do roku 1971, poté se fakulta opět přejmenovala. In: Archiv UK. Seznam přednášek na Fakultě osvěty a 

novinářství ve studijním roce  1968-1969. Praha, 1968.  
448 JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Praha: Brána, 1995, s. 43-44. ISBN 80-859-

4616-5. 
449 Tamtéž. 
450 Kniha představovala básníky působící v dané době a publikující prostřednictvím Československého 

spisovatele. Vedle stručného životopisu obsahoval každý příspěvek také shrnutí dosavadní básníkovy tvorby. In: 

BÍLEK, Petr. Slovníček básníků. Praha: Československý spisovatel, [1978], 61 s. 
451 Kniha Sondy chtěla tehdejší veřejnosti představit průřez prací mladé kritické generace. Kniha obsahovala 

výběr kritik, recenzí a hodnocení třech mladých kritiků literatury, Petra Bílka, Jana Adama a Vladimíra Kolára. 

Ti si ve svých textech všímali a hodnotili mladé autory prózy a poezie sedmdesátých let. Všímali si tedy 

především autorů, kteří na literární scéně pobývali teprve krátce. In: ADAM, Jan, Petr BÍLEK a Vladimír 

KOLÁR. Sondy: k problematice mladé literatury sedmdesátých let. Praha: Československý spisovatel, 1981, 275 

s. 
452 BÍLEK, Petr. 175 autorů: čeští prozaici, básníci a literární kritici publikující v 70. letech v nakladatelství 

Československý spisovatel. Praha: Československý spisovatel, 1982, 175 s. 
453 V knize psané formou dialogu diskutoval Petr Bílek s prozaikem Zdeňkem Zapletalem. V diskusi probíraly 

různá témata spjatá s literaturou, především však „mladší literaturu, ale i prozaikovy tvůrčí zkušenosti, místo 

prózy v současné společnosti, její funkce v čtenářském povědomí vrstevníků a její postavení a povinnosti 

v dnešní kulturní situaci.“ In: BÍLEK, Petr a Zdeněk ZAPLETAL. Stůl pro dva. Praha: Československý 

spisovatel, 1988, 89 s. 



   

 

77 

  

1974 vyšly v časopise Nové knihy jeho první články Steklačův první román (recenze knihy 

Vojtěch Steklače Sbohem lásko)454 či Z podbeskydského kraje, který byl recenzí knihy Besedy 

na staré valše Bohumíra Četyny.455 Bílek do titulu svými recenzemi a medailony spisovatelů 

přispíval až do 90. let. Ve stejném roce začal psát také pro časopis Tvorba. Zpočátku 

připravoval stejně jako v Nových knihách recenze knih, v druhé polovině 70. let pak 

pravidelně publikoval přehledové referáty o televizních hrách a filmech do rubriky 

Televize.456 Od druhé poloviny sedmdesátých let začal psát recenze knih do Literárního 

měsíčníku a bulletinu O knihách a autorech. V letech 1981–1987 redigoval v týdeníku Mladý 

svět literární rubriku Místenka pro Pegasa. Ke konci sedmdesátých a v průběhu osmdesátých 

let přispíval do Práce, Mladé fronty, Československé televize či přílohy již zmíněného 

časopisu Tvorby – Kmen. V literárním týdeníku Kmen byl ostatně v letech 1987-88 

zaměstnán jako zástupce šéfredaktora.457  

Od druhé poloviny 80. let a v průběhu 90. let pracoval pro Československou (následně 

Českou) televizi, kde se scénáristicky a moderátorsky podílel na literárně zaměřených 

pořadech, například Básník v množném čísle (1986), Klaunovo odpoledne (1986), My 

z Leedsu (1987), Talismany (1987), Znění zlatého stromu (1987), Když ona přišla na můj sad 

(1988) nebo I Praha někdy mizí (1990) ad.458 Na přelomu osmdesátých a devadesátých let 

participoval na realizaci a moderování literárně-publicistických pořadů - Literární revue459 a 

Cokoli chcete říci o literatuře, můžete.460  

V dubnu 1990 nastoupil do kulturní redakce Lidových novin, kde vedle recenzí 

realizoval také rozhovory s osobnostmi české literatury.461 V roce 1991 se stal zástupcem 

šéfredaktora časopisu Televize. Ve stejném roce působil na editorské pozici v nakladatelství 

                                                 
454 BÍLEK, Petr. Steklačův první román. Nové knihy. 1974, č. 10, s. 1. 
455 BÍLEK, Petr. Z podbeskydského kraje. Nové knihy. 1974, č. 10, s. 4. 
456 Rubrika se zpočátku jmenovala Týden v televizi, poté televize a od 1980 V televizi.  
457 JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Praha: Brána, 1995, s. 43-44. ISBN 80-859-

4616-5. 
458 Pořady jsou dostupné v mediotéce archivu České televize. 
459 Pořad Literární revue byl odvysílán v ČSTV v pěti dílech v rozmezí let 1989-1990. Věnoval se soudobé 

literatuře a literárnímu dění. Všímal se nejenom vydávaných titulům, ale také vznikajícím nakladatelstvím. 

Nechyběla ani reflexe uplynulé literární éry v době komunismu a reflexe literatury 80. let. Pořad byl rozdělen do 

několika pasáží, vedle recitací úryvků děl vybraných autorů obsahoval často rozhovory s literárními osobnostmi 

nebo diskusi o literatuře s okruhem autorů. 
460 Pořad Cokoli chcete říci o literatuře, můžete, byl připravován v letech 1989-1990. Čtyři díly přicházely vždy 

s odlišným tématem, které představily, a následně o něm diskutovaly významné osobnosti české literatury. Jeden 

z dílů se například věnoval česko-německým vztahům v historii a současnosti, další se zamýšlel nad problémy 

soudobé exilové a domácí literatury.  
461 JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Praha: Brána, 1995, s. 43-44. ISBN 80-859-

4616-5. 
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Favia International. V roce 1993 se stal zástupcem šéfredaktora týdeníku Reflex,462  

od následujícího roku působil jako ředitel divize společenského tisku firmy Ringier.463 

V lednu 1995 se vrátil do časopisu Reflex, ovšem do funkce šéfredaktora, ve které setrval  

až do léta 2008.464 V roce 2002 ještě krátce spolupracoval s Českou televizí. Podílel se  

na přípravě dvanáctidílného seriálu Švýcarsko očima Petra Bílka. V krátkém, většinou 

čtyřminutovém pořadu, představoval zvyky, tradice a všední život tehdejšího Švýcarska, 

doplněné o jeho osobní postřehy. V lednu 2010 nastoupil na pozici šéfeditora Literárních 

novin a od května 2010 je jejich šéfredaktorem. 

Literární kritice se Bílek věnoval od 90. let spíše sporadicky. Pavel Janoušek shrnuje 

jeho literárně-kritickou činnost následovně: „Ve svých publicisticky pojatých kritikách  

je Bílek především erudovaným glosátorem kulturního dění. O jeho hierarchii estetických 

a společenských hodnot vypovídá jak podíl na souboru recenzí Sondy, tak četné doslovy  

ke knihám prozaiků narozených převážně po roce 1940. (…) V Bílkově literárněkritické 

činnosti dominují dvě tendence: úsilí poskytnout základní informace (zpravidla na základě 

žánrového a tematického popisu) a tíhnutí k obecnější kulturněhistorické a generační 

charakteristice české prózy 70. a 80. let, přičemž Bílek akcentuje zejména společensko-

politické vyznění a filozofické atributy díla a autorské koncepce.“465  

Přestože jeho literárněkritická činnost od 90. let postupně ustupovala, čtenáři se mohli 

pravidelně od roku 1995 setkávat s jeho editorialy. „Za dobu svého šéfredaktorování 

v Reflexu (…) jsem týden co týden v editorialech adresoval světu své poznámky na jeho okraj 

a snažil jsem se ho vnímat v celé šíři a pestrosti.“466 Ke čtenářům Bílek promlouval také 

prostřednictvím sloupků s názvem Osmý den Petra Bílka, v jejichž psaní pokračoval  

i po přechodu do Literárních novin. Vyjadřoval se v nich k rozmanitým tématům, nejčastěji 

z odvětví literatury či médií, často se vyjadřoval k problematice českých knižních 

nakladatelství či kultury obecně aj. V roce 2015 pak vydal sbírku vybraných sloupků jak 

z Reflexu, tak Literárních novin z let 2008 až 2013 v knize Osmé dny.  

                                                 
462 Bílek je jako zástupce šéfredaktora uváděn v tiráži od čísla 41/1993 (společně s Martinem Vackem) do čísla 

33/1994, které vyšlo 8. srpna 1994. Jako šéfredaktor je pak zmiňován od č. 8/1995. 
463 JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Praha: Brána, 1995, s. 43-44. ISBN 80-859-

4616-5. 
464 Petr Bílek je jako šéfredaktor uveden naposledy v čísle 26 z 26. června 2008. Nadále přispívá do titulu spíše 

nárazově. Se čtenáři se pak rozloučil a informoval je o svém budoucím působení v Literárních novinách ve svém 

posledním příspěvku z 28. ledna 2010.  
465 JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Praha: Brána, 1995, s. 43-44. ISBN 80-859-

4616-5. 
466 BÍLEK, Petr. Osmé dny. Praha: Galén, 2015, s. 5. ISBN 978-80-7492-144-5. 
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3. Obsahová podoba Literárních novin v letech 2010-2012 

Následující kapitoly představí pravidelné a nepravidelné rubriky Literárních novin, 

hlavní témata ve sledovaném období, pravidelné a příležitostné rubriky, vizuální podobu 

periodika a podobu internetové verze Literárních novin – www.literarky.cz.  

V případě rubrik přiblíží jejich proměnu (pokud k proměně došlo), zmíní rozsah  

a strany, na kterých se rubriky nacházely, autory rubrik, žánr příspěvků a hlavní témata. Vedle 

hlavních rubrik budou zmíněny také rubriky nepravidelné. Některé z nich by přitom šlo 

označit spíše za tematické strany, které redakce zařazovala do periodika dle potřeby. 

Vyskytovaly se v různých obdobích a v různé frekvenci. Jelikož těchto tematických stran  

se v Literárních novinách nacházelo značné množství, pozornost bude věnována těm 

nejfrekventovanějším. O českém a zahraničním dění referovaly rubriky Domov a Zahraničí, 

prostřednictvím rubriky Rozhovory se čtenáři setkávali především s českými osobnostmi. 

Kulturní oblasti se věnovaly rubriky Umění, Nové knihy, Čtení, Zkrátka a občasná rubrika 

Literatura. Tématy na pomezí kultury, společnosti a politiky se zabývaly rubriky Civilizace, 

Historie a Dossier. Názorové příspěvky nacházely čtenáři nejčastěji na pravidelné straně 

Komentáře a Kaleidoskop, nepravidelně pak na tematických stranách Polemika, Názor  

a Pohled. Odlehčenou rubrikou byl na poslední straně otiskovaný Notes. Servisní a jiné 

informace přinášela rubrika Servis. 

 

3.1. Stále rubriky Literárních novin 

3.1.1. Titulní strana a hlavní téma Literárních novin 

 Titulní stranu Literárních novin sice nelze vnímat jako rubriku, už proto, že hlavní 

příspěvek pokračoval uvnitř periodika vždy v rámci jedné vybrané rubriky (např. Rozhovor  

či Civilizace apod.), je nutné jí ale věnovat pozornost. Výběr hlavního tématu na titulní stranu 

ukazoval, která témata vnímala redakce Literárních novin jako stěžejní.  

 Titulní strana Literárních novin prošla v roce 2010 a částečně i 2011 několika změnami. 

Je zřetelné, že redakce hledala funkční koncept a strana se měnila po vizuální i obsahové 

stránce. Zpočátku, do čísla 13/2010, se na titulní straně objevovaly názory dvou známých 

osobností k vybranému tématu pod názvem Pro a proti, tedy forma zavedená už v roce 2009. 

Následně se podoba proměnila a straně dominovala celostránková fotografie, kterou 

doprovázel titulek, perex a občasně vybraný citát z hlavního příspěvku, dále pak upoutávka  

http://www.literarky.cz/
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na další obsah. V jiném čísle Literární noviny pak například oslovovaly Literární noviny 

čtenáře třemi tématy na hlavní straně (č. 44/2010). K ustálení došlo v průběhu roku 2011  

(od čísla 9/2011) a podoba se nadále měnila spíše výjimečně. Titulní stránce od té doby 

dominovala fotografie či ilustrace zaujímající polovinu strany, titulek poutající na hlavní 

téma, krátký perex a také část textu hlavního tématu s odkazem na pokračování uvnitř 

periodika. Součástí titulní strany byla vždy i upoutávka na další vybraný obsah uvnitř výtisku.  

Literární noviny se v letech 2010-2012 držely tematického zaměření prezentovaného 

při proměně periodika v září 2009. Tématem titulní stránky tak bylo nejčastěji kulturní, 

společenské či politické téma. Z hlediska žánrů převažovaly eseje a rozhovory, občasně  

je vystřídaly reportáže a komentáře či další názorové texty, nejčastěji k aktuálním událostem 

na české domácí scéně. Především v roce 2010 převažovaly na titulních stránkách rozhovory, 

postupně získaly více prostoru naopak delší eseje.  

Eseje se věnovaly většinou tématům celospolečenským. Zabývaly se soudobými 

problémy české společnosti (církevní restituce, důchodová reforma, korupce, ekonomická 

recese, hospodaření státu, porevoluční vývoj v ČR, nechyběla ani témata historická  

či kulturní, především literární), ale také celosvětovým děním, často v souvislosti se světovou 

finanční krizí. Autoři příspěvků psali z různých perspektiv o současném uspořádání světa  

a v esejích zaznívala kritika kapitalismu, neoliberalismu, korupce v politice, globalismu  

či konzumerismu. V rozhovorech se čtenáři nejčastěji setkávali s českou kulturní osobností, 

která hovořila o své tvorbě, ale také například názorech na českou společnost či politické 

dění. Rozhovory jsou dále více přiblíženy v kapitole 3.1.3.  

Autory příspěvků na titulní straně byli redaktoři Literárních novin, externí přispěvatelé 

nebo známé osobnosti. Z redakčního kruhu přispívala především Tereza Spencerová, 

Alexander Lukeš, Jaromír Hasoň, Vojtěch Probst, Aleš Bluma, Jan Plachetka, Michal 

Komárek, Lenka Procházková, Ondřej Mrázek či Ivan Matějka. Ze známých osobností se jako 

autoři rozhovorů objevili filozof a publicista Erazim Kohák, filozof a sociolog Václav 

Bělohradský, novinář a spisovatel Karel Hvížďala či slovinský filozof a kulturní teoretik 

Slavoj Žižek. Je nutné zmínit, že v několika případech bylo hlavní téma Literárních novin 

převzato ze zahraničního média, především německého týdeníku Der Spiegel. Zatímco v roce 

2010 a 2011 bylo převzatých příspěvků 6, v roce 2012 už to byl pouze 1, lze tedy konstatovat, 

že Literární noviny se snažily zařazovat již jen původní texty.   

  



   

 

81 

  

3.1.2. Rubriky Komentář a Kaleidoskop 

Dvoustrana Komentář a Kaleidoskop467 se nacházela pravidelně na stranách 2 a 3. Jak 

název naznačuje, stránky přinášely pravidelně komentáře, ale také sloupky, poznámky, reakce 

na dříve otištěné články Literárních novin, redakční vyjádření a také prostor pro dopisy 

čtenářů. Občasně se tu objevil také krátký rozhovor, profil známé osobnosti, informace  

o úmrtí známého spisovatele, anketa či upozornění na kulturní události. Autory příspěvků byli 

jak redaktoři Literárních novin, tak externí přispěvatelé, odborníci či známé české osobnosti. 

Objevily se tu například komentáře a názory spisovatele Jiřího Žáčka, publicisty Petra 

Žantovského, novináře a spisovatele Karla Hvížďaly, právníka Václava Lásky, herečky  

a spisovatelky Táni Fischerové, sociologa Jana Kellera či politologa, komentátora  

a spisovatele Jiřího Pehe ad. Občasně svými fejetony přispěl spisovatel Ludvík Vaculík.  

Pravidelně byly na dvoustraně otiskovány komentáře k českému či zahraničnímu dění. 

Domácí komentáře, které nejčastěji věnovaly pozornost české politice a ekonomice, 

připravovali především Tereza Spencerová, Aleš Bluma, Ondřej Mrázek, Alice Olbrichová, 

Ivan Matějka, Alexander Lukeš a Karel Ulík. V roce 2010 přispíval komentáři ještě Zbyněk 

Fiala. Od roku 2011 se domácích komentářů ujal také Jaromír Hasoň a od poloviny roku 2012 

Michal Komárek. Zahraniční komentář připravovala především Tereza Spencerová. Ve svých 

příspěvcích nejčastěji psala o  dění na Blízkém východě, USA a jejich domácí a zahraniční 

politice, ale také Rusku a dalších aktuálních zahraničněpolitických událostech.  

Kaleidoskop byl nejčastěji věnován kultuře, ať už kulturní politice nebo kulturním 

událostem. Zmiňoval a komentoval nadcházející, probíhající či uplynulé kulturní události. 

Pozornosti neunikala aktuální kulturně-politická témata, například v roce 2010 bylo hned 

několik komentářů věnováno finanční politice českého Ministerstva kultury. Autory kulturně 

zaměřených komentářů byli především Kamila Boháčková a Ivan Matějka, kteří se jinak 

podíleli na přípravě kulturních rubrik Literárních novin. 

Kromě komentářů mělo na dvoustraně stálé místo hned několik rubrik. Šéfredaktor 

Petr Bílek pokračoval v tradici započaté v Reflexu a i v Literárních novinách publikoval 

sloupky pod označením Osmý den.468  Tematické rozpětí jeho příspěvků bylo velmi široké. 

Často se vyjadřoval k soudobé české společnosti, současné reflexi významných historických 

událostí, otázce češství a typickým českým rysům, české literatuře a literárním osobnostem, 

českému knižnímu a nakladatelskému prostředí, mediálnímu trhu, ale všímal si i okamžiků 

                                                 
467 Od čísla 1/2010 do 32/2010 nesla třetí strana shodné označení jako druhá strana, tedy Komentáře. Po 

přejmenování si název Kaleidoskop zachovala až do konce roku 2012. 
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všedního života. Pravidelné místo zde měly sloupky Jana Plachetky, zabývající se nejčastěji 

politickými a společenskými událostmi a komentujícími zprávy z médií. Od počátku roku 

2012 se v Kaleidoskopu objevovala ještě Medialýza. V textech, které mají žánrově nejblíže  

ke glose, se k českému mediálnímu dění, ať už se jednalo o trh tištěných periodik, reklamní 

průmysl či pořady českých televizních stanic, vyjadřoval nejprve Jaromír Hasoň (do čísla 

6/2012) a poté Andrej Halada.469  

  

3.1.3. Rubrika Rozhovor 

V rubrice Rozhovory, která vždy zaujímala rozsah dvou stran, se nejčastěji čtenáři 

setkávali s českou kulturní osobností, ať už z divadelní, literární, hudební, výtvarné či filmové 

oblasti. Rozhovory byly téměř vždy realizovány při příležitosti vydání nové knihy, natočení 

nového filmu, pořádání výstavy, přípravě divadelní inscenace či životního jubilea. Největší 

prostor byl poskytován literárním osobnostem, značnou pozornost si získali autoři narození  

ve dvacátých a třicátých letech (Ludvík Vaculík (17/2010), A. J. Liehm (32/2011), Arnošt 

Lustig (9/2011), Jiří Gruša (29/2010), Květoslav Chvatík (3/2011), Jan Trefulka (21/2011) 

ad.), ale i ti ze šedesátých a sedmdesátých let (Michal Viewegh (4/2010 a 43/2012), Radka 

Denemarková (12/2011), Markéta Hejkalová (42/2010) či David Zábranský (15/2011). 

V menší frekvenci se objevovali autoři s datem narození ve čtyřicátých a podestách letech 

(např. Přemysl Rut (26/2010), Jiří Žáček (30-31/2010), Eda Kriseová (39/2012) aj.). 

Zastoupena byla i nejmladší generace osmdesátých let, ovšem právě tato generace dostala 

v Literárních novinách v letech 2010-2012 nejméně prostoru (objevily se zde tři rozhovory,  

s Petrou Soukupovou (27/2010), Janem Těsnohlídkem ml. (24/2010) a Kateřinou Tučkovou 

(4/2012)).  

Občasně se objevovaly i rozhovory s českými osobnostmi z jiné než kulturní oblasti 

(například sociolog Jan Keller (47/2010), politik Petr Pithart (47/2012), právník Václav Láska 

38/2012), pražský arcibiskup Dominik Duka (15/2010), ekonom Tomáš Sedláček (43/2010), 

politoložka Vladimíra Dvořáková (48/2011) či biochemik a v letech 2005-2009 předseda 

Akademie věd, Václav Pačes (51-52/.2012)). Rozhovory s těmito osobnostmi přinášely často 

vhled do oboru, ve kterém se pohybovali. 

                                                                                                                                                         
468 Od čísla 1 do čísla 5/2010 připravoval editorial Zbyněk Fiala, poté se jej ujal Petr Bílek, ještě jako šéfeditor. 

Navázal na tradici započatou v Reflexu a publikoval zde své sloupky pod názvem Osmý den. 
469 Zpočátku Medialýzu připravoval komentátor LtN, Jaromír Hasoň, nicméně od čísla 7/2012 se této úlohy až 

do konce roku 2012 ujal Andrej Halada. 
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Především v roce 2011 si čtenáři mohli přečíst rozhovory se zahraničními osobnostmi, 

zejména z oblasti kultury (italský režisér Nanni Moretti (15/2012), francouzský spisovatel 

Jean Mari Blas de Roblese (34/2010) či Junot Díaz (18/2011), spisovatel pocházející 

z Dominikánské republiky, rakouský filozof Konrad Paul Liesmann (6/2011)). Literární 

noviny přinesly i rozhovory s osobnostmi pocházejícími z východní Evropy (např. ukrajinský 

komiksový výtvarník Igor Baraňko (46/2010), slovinský filozof a kulturní teoretik Slavoj 

Žižek (47/2011) či ruský umělec Avděj Ter-Ogaňan (32/2010). V jejich případě nechyběla 

alespoň krátká zmínka o dění v rodné zemi a její reflexe. Rozhovory byly uskutečňovány 

zpravidla v rámci jejich návštěvy České republiky a hlavní směr rozhovoru se ubíral k jejich 

poslední tvorbě. Rozhovory se zahraničními osobnostmi se v jednotlivých letech objevovaly 

v malé frekvenci, výjimkou byl rok 2011, kdy jich Literární noviny otiskly v rubrice více – 

oproti šesti rozhovorům z let 2010 a 2012 se ji tu objevilo šestnáct. 

Zpovídané osobnosti v rozhovorech hovořily o své tvorbě, ať už minulé, současné  

či plánované, ale také všedním životě či pohledu na současný svět. České osobnosti často 

komentovaly podobu české společnosti a její problémy a českou politickou scénu. Zaznívala 

kritika současného politického uspořádání, korupce a myšlenkového vývoje společnosti  

od roku 1989. Velmi kriticky na současnou podobu české společnosti pohlížel například český 

hudebník Vratislav Brabenec: „Hrozně špatný. Je to strašidelné, odpuzující, hnusné. 

Absolutní neúcta k lidem, praktiky úřadů se blíží praktikám mafie 19. století. Otevřeně řečeno 

to jsou kreténi a nedá se to pojmenovat jinak, než že se dopouštějí zločinů. Zločinů proti 

pravdě, poctivosti a proti lidskosti jako takové. A nejen já sám, většina lidí už je z toho 

unavená, uštvaná, sotva leze. Každý den se stane téměř veřejně prezentovaný zločin, a všichni 

jsme svědky toho, jak z něj ti podvodníci těží. Všechny skandály se ututlají a ti lidé dál sedí 

ve svých křeslech. To není právní stát ani náhodou, možná něco jako pokus o demokracii, ale 

hodně neúspěšný. Vyžírkové vítězí.“470 Nejednou, a to především od osob, které zažily 

komunismus a měly tak příležitost srovnání, zaznívala reflexe komunistické doby 

v Československu či názor na polistopadový vývoj a vyjádření o postkomunismu. Například 

dramatik Jaroslav Vostrý shrnul vnímání polistopadové éry následujícími slovy: „Všechny 

zlozvyky z minulého režimu jako by se propojily s nešťastnými pseudozákonitostmi trhu 

uplatňovanými na cokoliv. Na reálný socialismus plodící veksláctví jakoby přirozeně navázal 

kapitalismus v jeho kasinovém pojetí, jehož světová úroveň má na postkomunistické periferii 

nejpřirozenější podobu v jakémsi věčném tunelářství. Nejhorší ze všeho je sílící tlak na to, 

                                                 
470 MRÁZEK, Ondřej. Pokora neznamená zbabělost. Literární novin. 2010, roč. XXI, č. 8, s. 4-5.   
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aby jednu totalitu nahradila druhá, a to totalita trhu.“471 K polistopadovému vývoji se vyjádřil 

i sociolog Jan Keller: „Listopad přinesl obrovské šance, ze kterých prakticky nic nebylo 

využito. Jinak je ale Listopad nutné jednoznačně přivítat, protože společnost před ním byla 

skutečně nechutná. Nikdo ale nevěděl, že dvacet let potom už si budeme říkat, že situace je 

nechutná zase. (…) Česká republika od roku 1968 nepřišla na nic nového. Mí francouzští 

přátelé mi říkají, že v roce 1989 čekali, že vymyslíme něco, co bude řešit i jejich problémy. 

My jsme jim ale jejich problémy převzetím části práce jen zhoršili a z jejich systému převzali 

to nejhorší. Když to nepatrně přeženu, svým způsobem se částečně naplnila teorie 

konvergence - v 60. letech se tvrdilo, že dojde ke konvergenci východního a západního 

systému, že se z reálného socialismu a z kapitalismu spojí to nejlepší, co v obou systémech je. 

K propojení opravdu došlo, jen se spojilo to nejhorší.“ 472 

Především literární osobnosti občasně hodnotily současnou roli spisovatele a knihy 

samotné ve společnosti. Spisovatel Jan Trefulka v rozhovoru uvedl: „Moc spisovatelů 

skončila v okamžiku, kdy se rozhodujícím faktorem ve společnosti staly peníze. Spisovatel  

se osvobodil od svého vlivu, když odmítá jejich prioritu, může si napsat, co chce, ale jeho 

názor nemusí být a není respektován, protože není podepřený vydatným bankovním kontem. 

Jenomže demokratická společnost nemůže nikde existovat bez uznávané opozice, zjaloví  

a připouští, aby se jí zmocňovali podvodníci všeho druhu a využívali anarchie, která mate 

významy slov. Může trvat léta, než se pod tlakem nutnosti objeví nová kritická generace,  

v níž musí spisovatelé opět nést břemeno odpovědnosti a touhy po pravdě.“473   

Autory rozhovorů byli redaktoři Literárních novin, jejich externí přispěvatelé či autoři, 

kteří měli profesní vztah k oblasti, ve které se pohyboval zpovídaný a měli tak do tématu 

odborný vhled. Jako příklad lze uvést rozhovor divadelní publicistky Michaely Žemlové 

s divadelním režisérem Jiřím Havelkou (42/2012) či interview, které provedla překladatelka  

a hispanistka Anna Tkáčová s Junotem Diazem (18/2011), spisovatelem z Dominikánské 

republiky. Z redaktorů Literárních novin se rozhovorům věnovali především Ondřej Mrázek, 

Tereza Spencerová, Ivan Matějka, Alexander Lukeš, Jan Plachetka, dále také Kamila 

Boháčková, Vojtěch Probst, Taťána Janušová, Michal Komárek či Karel Ulík. 

Téměř vždy byl součástí dvoustrany i stručný profil zpovídané osoby, představující 

jeho kariéru a tvorbu. Na rozdíl od jiných rubrik se v Rozhovorech objevovaly pouze původní 

texty, žádný z nich tak nebyl přebrán ze zahraničního média. 

                                                 
471 MRÁZEK, Ondřej. Nesamostatnost české kultury. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 4, s. 4-5.  
472 SPENCEROVÁ, Tereza. ... jestliže žijeme v demokracii. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 47, s. 4 a 5. 
473 PROUZA, Petr. Moc spisovatelů skončila. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 21, s. 4-5. 
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3.1.4. Rubrika Domov 

 Rubrika Domov se na stránkách 6 a 7 ustálila od čísla 33/2010. Předtím měla víceméně 

stejnou podobu, vycházela však pod označením Osobně a měla pouze jednu stranu oproti 

pozdějším dvěma.474 Rubrika se věnovala českým událostem v politice, ekonomice a kultuře. 

Pravidelně se zde objevovaly komentáře, úvahy, krátké rozhovory, občasně reakce na dříve 

otištěné články a také pokračování hlavního tématu Literárních novin z titulní strany listu. 

Z pravidelných rubrik zde pak čtenáři nacházeli Pro a proti, Dopis a Glosář Markéty 

Šichtařové.  

 Autory příspěvků byli především externí přispěvatelé, známé osobnosti a redaktoři LtN. 

Z těch občasně přispívali např. Michal Komárek, Jaromír Hasoň, Tereza Spencerová či Aleš 

Bluma ad. Hned v několika případech nalezneme mezi autory také osoby působící v rámci 

neziskové organizace či občanské iniciativy. Václav Klusák, koordinátor skupiny pro 

zahraniční politiku iniciativy ProAlt se vyjadřoval k zahraniční politice Nečasovy vlády 

(4/2011), Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí Duha hodnotil přístup vlády 

k Národnímu parku Šumava (5/2011) a Martin Sedlák, energetický analytik Hnutí Duha, 

kritizoval kroky vlády v energetické politice České republiky (16/2011). 

Příspěvky v domácí rubrice reflektovaly především aktuální dění v České republice. 

Některým tématům se však věnovaly opakovaně či kontinuálně v průběhu celého 

zkoumaného období. Jedním z takových témat byla i domácí ekonomika a s ní související 

vládní politika. Příspěvky se v souvislosti s ekonomikou věnovaly ekonomické recesi, 

plánovaným reformám, úsporným škrtům, korupci a špatnému hospodaření státu, ale také 

státnímu rozpočtu. Často zaznívala kritika kroků vlády. Spisovatelka a publicistka Lenka 

Procházková například uvedla: „Program nové vlády nevede k oddlužení státu, ale  

k zadlužení jeho občanů. Je nečestný, nehospodárný, nespravedlivý, korumpující a vysoce 

protispolečenský. Protesty proti vyvlastnění demokracie nejsou neposlušností. Naopak, jsou 

povinností nás občanů.“475 Dále dodává: „Ohlášené reformy ve zdravotnictví, školství, 

důchodové a sociální politice a s tím související změny zákoníku práce však zlikvidují 

sociální soudržnost. Ekonomická nejistota, čili strach z chudoby, navíc povede k nesvobodě 

myšlení.“476 

V souvislosti s ekonomickými problémy, vládou škrtů a úspor a také s korupcí  

si Literární noviny všímaly rostoucí nespokojenosti veřejnosti. Zbyněk Fiala v příspěvku  

                                                 
474 Na protilehlé straně byla doprovázena různými rubrikami, například Politika či Reportáž, které se shodně 

věnovaly domácímu dění. 
475 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Konstruktivní nedůvěra. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 33, s. 7.   



   

 

86 

  

o nutnosti strategie spíše než nahodilých škrtů píše: „Vláda začala být pod tlakem zdola, 

zleva, zprava a shůry. Tlak na vládu Petra Nečase nabral na síle a míří z několika stran. 

Demonstranti na pražském náměstí Jana Palacha, kteří se v úterý sešli v počtu téměř 

nevídaném od listopadu 1989, zpočátku mluvili jen o mizerných platech a vražedně ořezaných 

provozních nákladech, to znamená, že se šetří příliš moc a špatně.“477 Tereza Spencerová 

shrnula nespokojenost veřejnosti prostřednictvím dat z průzkumu: „Aktuální průzkum 

veřejného mínění CVVM konstatuje, že nespokojenost s politickou situací už vyjadřuje 79 

procent lidí, Nečasově vládě věří 16 procent a jeho koalicí ovládanému parlamentu jen 12 

procent občanů.“478 Dále Spencerová dodává: „Jisté je, že v očích veřejnosti delegitimizovaná 

vláda se sama nerozpustí. Ještě totiž církvím nestihla předat státní majetek za desítky miliard 

a právě to přitom udělat musí (…). A co víc, dostatečně nejsou uspokojena ani neukojitelná 

konta finančních institucí toužících po penzích občanů, stejně jako se zdá, že jednoznačným 

příkazem doby je dokončit i tunneling zdravotnictví. Teprve pak - podle některých názorů 

možná ale někdy už na konci letošního roku - se vláda rozejde sama od sebe, z historického 

hlediska naší krátké demokracie rekordně znemožněna, nicméně (i se svými kmotry  

a sponzory) stejně historicky zaopatřena. Jenže co se bude dít do té doby?“479  

Literární noviny si všímaly i protestních projevů české veřejnosti. Ondřej Mrázek se 

v článku Protestní sobota a mediální mlžení zabýval rozdílem mezi reálným průběhem 

protestů a referováním o protestu v médiích: „Rozpor mezi skutečností viděnou na vlastní oči 

a obrazem reality, jak jej zprostředkovávají mnohá česká soukromá, ale i veřejnoprávní 

média, je propastný. O tom se mohl přesvědčit každý, kdo se vrátil ze sobotní demonstrace 

„proti zákeřným reformám“, jejíž účastníci (podle různých odhadů od 40 do 50 tisíc lidí) 

zaplnili celou horní polovinu Václavského náměstí, a porovnal své zážitky s televizním nebo 

rozhlasovým pokrytím této akce.“480 Pozornosti neunikly ani občanské aktivity v podobě 

videí Přemluv bábu Jiřího Mádla a Marthy Issové či Zachraňme Česko z rukou Markéty 

Šichtařové a Vladimíra Pikory. Historik, religionista a sociální psycholog Petr Schnur 

k videím zaujal kritický postoj a dodal: „Člověk, který by si myslel, že do předvolebního 

bahna, které zaplavilo českou kotlinu, již snad ani hlouběji nelze zapadnout, byl v těchto 

dnech poučen o opaku. Zmíněné videoklipy s pachutí politické eutanazie potvrdily přísloví,  

                                                                                                                                                         
476 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Konstruktivní nedůvěra. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 33, s. 7.   
477 FIALA, Zbyněk. Víc než peníze chybí strategie. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 39, s. 7. 
478 SPENCEROVÁ, Tereza. Bída české levice. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 17, s. 7. 
479 Tamtéž. 
480 MRÁZEK, Ondřej. Protestní sobota a mediální mlžení. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 21, s. 7. 
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že nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř. Kdybych byl dnes ve věku mládeže, kterou klip 

oslovuje, nejpozději po zhlédnutí tohoto „divadla“ bych věděl, koho volit.“481 

V roce 2011 se objevilo hned několik příspěvků, které měly tendenci vyhodnocovat 

dosavadní fungování vlády a vybraných ministrů. Například působení ministra obrany 

Alexandra Vondry hodnotil Andor Šándor,482 v té době generál ve výslužbě a bezpečností 

konzultant, k vedení ministerstva zemědělství Ivanem Fuksou se vyjádřil zemědělský analytik 

Petr Havel483 a působení ministra práce a sociálních věcí posuzoval Pavel Čižinský, právník  

a mluvčí občanské iniciativy ProAlt.484 

Dvoustrana nabízela také prostor pro reakce na dříve otištěné články či možnost 

vyjádřit se k aktuálnímu dění. Literární noviny v rubrice několikrát otiskly otevřené dopisy. 

Příkladem lze uvést kritický dopis politologa, publicisty a překladatele Ondřeje Slačálka 

určený nevládní organizaci Člověk v tísni pod názvem Režim, ve kterém je kritika mučení 

zločin485 nebo Otevřený dopis středoškolských profesorů ministru školství 486 určený Josefu 

Dobešovi, který kritizoval jeho názory a postoje v průběhu působení na Ministerstvu školství. 

Výjimečně se objevila i polemika mezi dvěma autory. Například filozof Václav Bělohradský 

polemizoval s redaktorem Literárních novin Michalem Komárkem nad povahou českých 

protestních hnutí a jejich smysluplnosti.487  

Rozsah témat, jimiž se domácí rubrika zabývala, byl samozřejmě rozsáhlý. Z dalších 

můžeme jmenovat například církevní restituce, důchodovou reformu, korupci a korupční 

kauzy, příspěvky byly věnovány také podobě českého školství či komunálním, parlamentním 

či prezidentským volbám.  

Pravidelnou součástí rubriky Domov bylo také Pro a Proti.488 Redakce v něm kladla 

dotaz dvěma osobnostem, ať už veřejně známým nebo například odborníkům, kterých se téma 

profesně týkalo. Dotaz se vztahoval především k českému dění. Okruh témat byl široký, 

zaznívaly dotazy týkající se školství, fungování vlády, sociální politiky státu, reforem, 

korupce, české legislativy, ale i energetické politiky ČR. Výjimečně se objevila témata 

přesahující oblast českých hranic (například Má získat Palestina členství v OSN?; Potřebuje 

                                                 
481 SCHNUR, Petr. Forever young a „Biafra ducha“. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 19, s. 6. 
482 ŠÁNDOR, Andor. Kam kráčí ministerstvo obrany. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 9, s. 7.  
483 HAVEL, Petr. Na ministra Fuksu hlavní problémy teprve čekají. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 1, s. 7.  
484 ČIŽINSKÝ, Pavel. Nejlepší ministr práce od dob Marie Terezie. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 12, s. 7. 
485 SLAČÁLEK, Ondřej. Režim, ve kterém je kritika mučení zločin. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 2, s. 7. 
486 Vítejte v druhé republice. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 43, s. 7.  
487 Článek Michala Komárka se objevil v čísle 22/2012, Václav Bělohradský na jeho příspěvek reagoval hned 

v čísle následujícím 23/2012. 
488 Pro a proti se zpočátku se nacházelo na titulní straně Literárních novin, od čísla 13/2010 se ale přesunulo 

právě do domácí rubriky a nadále se zde až na výjimky objevovalo pravidelně. 
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EU fiskální unii?; Má Řecko opustit Eurozónu? aj.). Pro a proti se zpočátku nacházelo na 

titulní straně Literárních novin, od čísla 13/2010 se ale přesunulo právě do domácí rubriky  

a nadále se zde až na výjimky objevovalo pravidelně. 

Od čísla 7/2010 nacházeli čtenáři v domácí rubrice Dopis, ve kterém čeští spisovatelé 

a publicisté sdíleli své dojmy z aktuálního místa pobytu. Autoři Dopisu se střídali, někteří 

publikovali příspěvků více, jiní se objevili pouze jednou. Opakovaně si čtenáři mohli přečíst 

dopisy spisovatelů Františka Listopada a Ivo Fencla a spisovatelek Markéty Hejkalové  

či Mileny Ody ad. Z míst, ve kterých právě pobývali, ať už v České republice či zahraničí 

(například Londýn, Frankfurt, Paříž) čtenářům zprostředkovávali své postřehy ze všedních 

dnů, zážitky z cest, komentovali politické dění či lokální kulturní události. Nejednou zazněly 

postřehy týkající se kulturních odlišností.  

V rámci Domova se od čísla 14/2011 pravidelně objevoval Glosář ekonomky Markéty 

Šichtařové.489 Pozornost věnovala především ekonomické problematice, ať už šlo  

o jednoduché vysvětlení ekonomického termínu či jevu a jeho zasazení do kontextu dobových 

událostí, či komentář k aktuálnímu ekonomickému dění doma i ve světě. Zabývala  

se problémy české ekonomiky (často například penzijní reformou, vládními škrty  

a hospodařením českého státu) a komentovala jednotlivé vládní kroky. Ze zahraničních témat 

si všímala především světové finanční krize, řešení ekonomické krize v rámci Evropské Unie, 

kroků a postojů unijních i světových institucí v řešení krize, stavu řecké, španělské a irské 

ekonomiky či budoucnosti eura. 

 

3.1.5. Rubrika Zahraničí  

Rubrika Zahraničí se zpočátku sledovaného období objevovala na různých stranách  

a v různém rozsahu490, od čísla 17/2010 ji však čtenáři nacházeli pravidelně na stranách 8 a 9. 

Obsahovala nejčastěji mezi čtyřmi až šesti příspěvky, kterými byly především analýzy, 

komentáře, krátké rozhovory či eseje. Od druhé poloviny roku 2010 se pak na straně 9 

objevoval celostránkový příspěvek, zpravidla analýza.  

Na přípravě rubriky se podílela zejména Tereza Spencerová a externí přispěvatel 

Literárních novin a publicista Ladislav Balcar. Problematice Blízkého východu a jednotlivých 

                                                 
489 Glosa však nebyla uveřejňována pouze v této rubrice, občasně se objevila i v rubrice Zahraničí. Ač vycházela 

víceméně pravidelně, ojediněle v Literárních novinách zcela chyběla. 
490 Například v čísle 4/2010 Zahraničí zaujímalo dvě strany 10 a 11, v čísle 5/2010 byly pro změnu zahraničním 

tématům věnovány 4 strany na stranách 8 až 11. 
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afrických zemí se, mimo jiné, věnoval politolog Michael Brtnický491. Události v Maďarsku 

přibližovala a komentovala občasně historička a publicistka Eva S. Baloghová. Dění v USA 

popisoval Robert Reich, profesor ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley, dříve 

ministr práce ve vládě Billa Clintona.492 Další autoři, kteří do rubriky občasně přispívali, byli 

publicisté Štěpán Steiger, Stanislav Mundil (v roce 2012) či historik a politolog Pavel 

Kopecký493 ad. Mezi autory se řadily také zahraniční osobnosti a nezřídka profesoři 

zahraničních univerzit (například v čísle 41/2012 je autorem příspěvku o předvolební 

prezidentské kampani v USA Alexander Keyssar, profesor historie a sociální politiky  

na Kennedyho škole státní správy494, v čísle 32/2010 se docentka filozofie na fakultě 

sociálních věd na Hampshire College v Massachusetts, Falguni A. Shetová, věnuje střelbě v 

kině při americké premiéře filmu Temný rytíř495). Napříč roky se často objevovaly převzaté 

články, především z německého týdeníku Der Spiegel, dále pak například ze španělského 

deníku El País, francouzského měsíčníku Le Monde diplomatique, amerického týdeníku The 

Nation či německého týdeníku Die Zeit.  

Rubrika Zahraničí reflektovala v letech 2010-2012 aktuální zahraniční dění, ať už se to 

týkalo dění na Blízkém východě, Arabského jara, světové finanční krize, či vztahů dvou 

světových mocností USA a Ruska. V případě USA si příspěvky všímaly Obamovy domácí 

politiky, nadcházejících prezidentských voleb, zahraniční politiky USA, vojenských 

intervencí na Blízkém východě i ekonomické krizi ad. Zejména v rámci amerických aktivit 

v Afghánistánu a Iráku, ale také přístupu k Íránu zaznívala kritika kroků americké zahraniční 

politiky. Tereza Spencerová často ve svých komentářích označovala USA jako okupanty,  

o Obamovi pak psala jako o „nejvyšším představiteli okupační mocnosti“496 a například 

k přítomnosti vojáků v Afghánistánu dodává: „Bezútěšnost devět let trvající okupace, která 

nikam nevede, je opravdu živým příkladem úsloví o ,marnosti nad marnostʻ, v němž  

se pokračující snažení Západu v Afghánistánu stále více jeví jen jako ješitnost, která 

nepřipustí uznat porážku. Sto tisíc amerických vojáků doplněných 40 tisíci vojáky navelenými 

z členských států NATO nemá pod kontrolou ani hlavní město Kábul a pořádá invaze  

                                                 
491 Michael Brtnický je politolog a arabista. Působil jako spolupracovník časopisu GlobalPolitics, přispíval také 

např. do Hospodářských novin či Práva. Věnuje se především dění v oblasti Blízkého východu a severní Afriky. 

In: Mgr. Michael Brtnický. Ústav mezinárodních vztahů Praha [online]. [cit. 2015-11-10]. Dostupné z: 

http://www.iir.cz/static/michael-brtnicky 
492 REICH, Robert. Kapitalismus ve prospěch většiny. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 22, s. 9. 
493 Pavel Kopecký je politolog, vysokoškolský učitel a publicista. Z periodik přispíval např. do Hospodářských 

novin, Britských listů, Neviditelného psa a Listů. In: Pavel Kopecký. Britské listy [online]. 1996-2015 [cit. 2015-

11-10]. Dostupné z: http://blisty.cz/authors/1746-pavel-kopecky 
494 KEYSSAR. Alexander. Skryté tendence voleb. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 41, s. 9. 
495 SHETHOVÁ, Falguni A. Holmes, zbraně a terorismus. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 32, s. 9. 
496 SPENCEROVÁ, Tereza. Zapadlá demokratizace. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 11., s. 10.  
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do různých provincií, aby odtud vytlačilo Tálibán a jeho ,stínovouʻ - ale zato funkční - 

správu.“497 Články týkající se Ruska si všímaly především ruské zahraniční politiky, vztahů 

s okolními zeměmi a také ruské ekonomiky, a to nejen aktuálního ekonomického stavu Ruska, 

ale i výhledů do budoucna. Významná část příspěvků týkajících se USA a Ruska se zabývala 

jejich vzájemnými vztahy. Především v letech 2010 a 2011 se některé z příspěvků zabývaly 

snahou o zlepšení vzájemným vztahů mezi velmocemi. Zmiňována byla například smlouva 

START 3: „Barack Obama se v rámci napravování vztahů s Ruskem s ruským prezidentem 

Medveděvem nejprve dohodl na odzbrojovací smlouvě START 3 a v půli dubna pak obě 

strany podepsaly protokol k mezivládní smlouvě o likvidaci zbrojního plutonia. A proces tím 

nekončí. (…) Nyní Obama přichází s další resetovací iniciativou, která se týká smlouvy  

o spolupráci při mírovém využití atomu. (…) Obama zároveň doufá, že by touto cestou mohl 

získat podporu Moskvy v otázce zostření sankcí vůči Íránu, o nichž Kreml s ohledem na své 

zájmy v Íránu nerad slyší.“498 Poté, co byl za prezidenta Ruské federace v roce 2012 zvolen 

Vladimir Putin, si Literární noviny všímaly odtažitých reakcí USA: „Ruské prezidentské 

volby vyvolaly tsunami úvah a předpovědí o budoucích krocích Putina i celého Ruska. 

Zůstalo ale více otázek než odpovědí. Hodně se například spekulovalo o tom, proč USA 

váhaly s gratulací Putinovi ke zvolení. Byl to projev nesouhlasu s výsledky voleb? Protest 

proti jejich průběhu? Signál dalšího ochlazení v rusko-amerických vztazích? Hillary 

Clintonová oficiálně popřála Putinovi až pátý den po vyhlášení výsledků voleb, po čemž 

následoval dvacetiminutový telefonát mezi Putinem a Barackem Obamou. Jeho obsah byl 

popsán tak obecně, že bylo možné si jen domýšlet, co zůstalo skryto. Odpovědí mohla ale být 

následná reakce politických kruhů obou zemí.“499 

Velmi frekventovaným tématem byl Blízký východ, především palestinsko-izraelské 

vztahy a přístup zahraničních zemí k jejich konfliktu. Literární noviny kontinuálně dále 

v souvislosti s tématem psaly o politické i bezpečnostní situaci v Iráku a Afganistánu, 

přítomnosti zahraničních vojáků a jejich plánovanému stažení v budoucnu. V případě Íránu  

se články zabývaly především přístupem USA a Západu k možné existenci jaderných zbraní. 

„Obamova administrativa dál sází na kombinaci diplomacie a přitvrzování sankcí, které  

by odradily Írán od jaderného programu, bez ohledu na to, že mluvčí Bílého domu Robert 

Gibbs 11. února celou tu pracně stavěnou mediální hrozbu íránských jaderných zbraní pohřbil 

prohlášením, že Írán ,není s to uran obohacovatʻ. Není pak asi divu, že Bílý dům v otázce 

                                                 
497 SPENCEROVÁ, Tereza. Spojenec, nebo nepřítel? Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 16, s. 10. 
498 BALCAR, Ladislav. Obama resetuje dál. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 20, s. 8. 
499 BALCAR, Ladislav. Za vše může ruský Ivan. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 14, s. 8.  
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sankcí naráží na váhání Ruska a naprosté nepochopení Číny. Obě země nepochybně vědí, jak 

to s údajným íránským jaderným programem je ve skutečnosti a výhodnější je pro ně s Íránem 

obchodovat a využívat otázku sankcí jako ideální zboží pro nějaký ten politický handl  

s Washingtonem.“500 V roce 2011 a 2012 pak v reakci na události v Africe a Blízkém východě 

Literární noviny psaly o situaci v Sýrii, Libyi, Tunisku, Egyptě, ale také například Mali.  

Světová ekonomická krize se objevovala napříč mnoha příspěvky. Kriticky byly 

vnímány především kroky k záchraně bankovních institucí prostřednictvím státních peněz  

a škrty ve veřejných financích, zaznívalo také zklamání z neschopnosti vlád omezit moc 

finančních institucí: „Všichni ještě máme v paměti plamenná slova eurolídrů, předsedů vlád, 

ministrů financí a ostatních aktérů politického divadla o tom, jak nyní bude posvíceno  

na banky a finanční trhy. Nestalo se nic: banky nadále spekulují, manažeři se radují z jejich 

bonit, hedgeové fondy jsou opět ve hře a ,prognózyʻ ratingových agentur otřásají jednotlivými 

státy.“501 Zaznívalo upozornění na rozdělení moci ve světě, především moci bank. V článku 

Svět je v rukou hrstky bank Tereza Spencerová píše: „V době, kdy protesty proti moci 

finančních institucí pokračují po celém světě, vědci potvrdili nejhorší obavy jejich účastníků. 

Analýza nadnárodních korporací totiž v jejich pozadí odhalila několik bank a dalších firem  

s neúměrnou mocí nad globální ekonomikou.“502 V rámci tématu ekonomické krize zaznívaly 

obavy nad krizí kapitalismu, na druhou stranu byla doba interpretována jako doba 

s potenciálem umožnit významnou společenskou změnu. V rozhovoru ekonomka a kritička 

globalizace Noreena Hertzová říká: „Jsem přesvědčena, že se kapitalismus nachází v bodu 

obratu. Finanční krize mohla propuknout jen proto, že se lidé příliš zabývali růstem, aniž  

by se ptali, z čeho ten růst vzniká a co nás vlastně stojí. Pro mnoho lidí, kteří donedávna 

akceptovali pravidla starého systému, se ale krize stala jakýmsi budíčkem. A mnoho lidí,  

ať už politiků, akademiků, ekonomů nebo prostě jen lidí z ulice, se začíná ptát, jestli byla ta 

stará pravidla opravdu férová, spravedlivá a správná.“503  

Značná pozornost byla v případě ekonomické krize věnována Evropské unii. Literární 

noviny přibližovaly situaci v Řecku, méně často pak ve Španělsku a namátkou v dalších 

zemích. Spekulovalo se o možnostech odchodu zemí z eurozóny, zániku eura či případně  

i Evropské unie. Řecký problém byl vnímán jako zcela zásadní téma: „Řecký dluh se stal 

testem soudržnosti, jehož výsledek je nejistý. Může směřovat k užší spolupráci a nastavení 

                                                 
500 SPENCEROVÁ, Tereza. Útok na Írán? Už zbývá jen datum. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 12, s. 7. 
501 SCHNUR, Petr. Záchranná akce nebo nástup nového světového řádu?. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 

20, s. 9. 
502 SPENCEROVÁ. Tereza. Svět je v rukou hrstky bank. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 43, s. 8. 
503 OTTOVÁ, Friederike. Pro ekonomický růst je dobrá i válka. Literární noviny. 2011, roč. XXI, č. 14, s. 8.  
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mechanismů kontroly hospodaření, ale může také skončit pádem společné měny.“504 

Především v letech 2011 a 2012 se články věnovaly reformám a krokům řecké vlády, které 

měly Řecku pomoci stabilizovat ekonomiku. Zahraniční rubrika sledovala proces jednání  

a výsledky evropských summitů, během kterých se EU snažila najít přijatelné řešení nejen pro 

členské státy, ale celou EU jako celek: „Unie pomůže zemím v případě potřeby a výměnou  

za to bude mít pod dozorem jejich hospodářskou politiku. I deník The Financial Times s tímto 

vývojem souhlasí: ,Vždy existovaly pochyby o tom, zda může měnová unie fungovat bez unie 

politické.ʻ Americký nositel Nobelovy ceny za ekonomiku Paul Krugman k tomu dodává,  

že skutečnou příčinou nynějších potíží v eurozóně není nezodpovědnost vlád, ale přílišné 

sebevědomí evropských politických elit. ,Zavedly euro do Unie mnohem dřív, než na to byla 

připravena,ʻ přičemž bez nutných změn v systému EU se podle něj nynější řecké problémy 

budou periodicky opakovat - a dále zhoršovat - i v jiných zemích.“505 V rámci ekonomické 

krize EU byla značná pozornost věnována také dění v Německu a krokům či výrokům Angely 

Merkelové. 

Čtenáři se samozřejmě setkávali i s dalšími tématy, ať už z Jižní Ameriky, Číny, 

Ukrajiny, Maďarska, Turecka či zemí Afriky, nejčastěji v návaznosti na významné domácí 

události, především prezidentské a parlamentní volby či protesty veřejnosti vůči vládní 

politice. Vybrané články pak byly věnovány fungování nadnárodních organizací jako BRIC, 

NATO či OSN. Hodnotily, mimo jiné, jejích přínos a smysluplnost. Kritika zaznívala 

především směrem k NATO: „Dnešní Severoatlantická aliance není obranný spolek, ale  

je jedním z prostředků, které USA využívají k prosazení vlastních strategických zájmů.“506 

Z dalších v té době aktuálních témat se Literární noviny věnovaly například následkům 

zemětřesení na Haiti, následkům zemětřesení v Japonsku a problémům s jadernou elektrárnou 

ve Fukušimě či skandálu a ukončení britského bulvárního deníku News of the World. 

Od počátku roku 2012 vycházela v rámci Zahraničí rubrika Časy se mění, jejíž 

přípravu měla na starosti Tereza Spencerová507. Všímala si událostí z celého světa, příspěvky 

však měly především zachycovat a dokládat proměnu doby. V jednom z příspěvků  

si například všímala proměny přístupu k energetické politice. „Investice do obnovitelných 

zdrojů energie budou v Německu největšími od druhé světové války. Mohutný odpor 

veřejnosti vůči jádru po loňské jaderné katastrofě v japonské Fukušimě kancléřku Angelu 

                                                 
504 KULIDAKIS, Thomas. Řecký lakmusový papírek. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 4, s. 10.  
505 SPENCEROVÁ, Tereza. Zřeknou se státy EU další části své svrchovanosti? Literární noviny. 2010, roč. XXI, 

č. 8, s. 8.  
506 SCHNUR, Petr. Gott ist tot, ať žije NATO! Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 10, s. 8.  
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Merkelovou přiměl zříci se jaderné energie a postupně uzavřít všechny německé jaderné 

elektrárny.“508 Rubrika dále často odkazovala na průzkumy, studie či statistiky: „V posledních 

dnech roku 2011 Brazílie přeskočila Británii na 6. místě žebříčku největších světových 

ekonomik a statistiky konstatují, že Indie se do první pětky dostane do roku 2020. A ke změně 

globálního statu quo přispělo i Rusko, které se pokouší oslabit pozici USA coby jediného 

rozhodčího lidských práv ve světě.“509 Případně uváděla informace, které byly zajímavé  

a měly překvapivý obsah: „Bill Clinton minulý týden přiznal, že to byli vojáci OSN, kdo  

na Haiti zavlekl choleru. Světová organizace přitom vinu na epidemii, která propukla  

po katastrofálním zemětřesení v roce 2010, dosud neustále popírala.“510  

 

3.1.6. Rubriky Umění a Zkrátka 

Rubrika Umění vycházela v první polovině roku 2010 v rozsahu jedné strany511, 

později, především od proměny Literárních novin v čísle 40/2010 se ustálila na dvoustraně 12 

a 13, občasně 18 a 19. Autorský okruh podílející se na přípravě rubriky se v průběhu let 2010-

2012 měnil a byl poměrně rozsáhlý. Zatímco zpočátku do rubriky přispívali Karel Ulík a Josef 

Brož, později to byla především Kamila Boháčková, Eva Janáčová a občasně Ondřej Mrázek 

či Alexander Lukeš. Dalšími autory byly divadelní, literární, výtvarní či hudební a filmoví 

kritici a publicisté, například Jiří P. Kříž, Radovan Holub512, Kateřina Borecká513, Eliška 

Dětská či Pavel Bednařík. Nejenom umělecké postřehy pak přinášeli Josef Moucha, Táňa 

Švehlová, Michal Procházka a Vladimír Kouřil514. Výjimkou nebyli ani odborníci 

                                                                                                                                                         
507 Výjimečně byl autorem příspěvku Stanislav Mundil, Robert Reich nebo byl převzat z německého Der 

Spiegel. 
508 (Ter). Alternativou vůči krizi. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 13, s. 8.  
509 (Ter). Časy se mění. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 1, s. 8.  
510 (Ter). Pomoc jménem cholera. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 11, s. 8. 
511 Rubrika se často nacházela na různých stranách – 12,13,14,15,16 a 17. 
512 Radovan Holub je filmový publicista. Jeho příspěvky lze nalézt v Respektu, A2, Hospodářských novinách, 

Lidových novinách či Týdnu. Ve svých příspěvcích se často věnuje filmovým festivalům. In: Radovan Holub. 

The International Federation of Film Critics [online]. 2015 [cit. 2015-11-10]. Dostupné z: 

http://www.fipresci.org/people/radovan-holub 
513 Kateřina Borecká (1978) je filmová publicistka. Vystudovala scenáristiku a dramaturgii na pražské FAMU. 

In: Mému otci - Miroslava Bočková. Česká televize [online]. 1996-2015 [cit. 2015-11-10]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214725126-deti-50-let/209572233410004-memu-otci-miroslava-

bockova/4252-reziseri/ 
514 Vladimír Kouřil (1944) je hudební publicista. Ve svých recenzích, odborných statích a článcích se zaměřuje 

především na jazz. Přispíval např. do Lidových novin, měsíčníku Harmonie, Rock & Pop, Jazz Forum aj. In: 

Kouřil, Vladimír. Český hudební slovník [online]. 2008 [cit. 2015-11-10]. Dostupné z: 

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=100

3216 
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(pedagogové, doktorandi apod.) s příspěvkem, který se vztahoval přímo k jejich 

specializaci.515 

Čtenáři se na dvoustraně setkávali s recenzemi, kritikami, sloupky, ale také 

vzpomínkami na autory (publikovanými při příležitosti životního jubilea či výročí úmrtí)  

a s rozhovory. Občasně byl prostřednictvím eseje představen vybraný umělec. Rubrika se 

zaměřovala především na českou kulturu - film, divadlo, výtvarné umění a hudbu, méně často 

pak na design, architekturu či fotografii. Neopomíjela ale ani zahraniční kulturu, především 

z oblasti filmu. 

 

Přehled počtu příspěvků v rubrice Umění dle témat516 

 

Zaměření článku Počet příspěvků v letech 2010-2012 

Film 124 

Výtvarné umění 112 

Divadlo 80 

Hudba 55 

Literatura 26 

Architektura 7 

Design 7 

Další příspěvky517 14 

 

 

Největší pozornost věnovaly Literární noviny v rubrice Umění filmu. Příspěvky, které 

připravovali zejména Kamila Boháčková a Michal Procházka, představovaly současné české  

a zahraniční filmy, nejčastěji oceněné na některém z mezinárodních filmových festivalů. 

Příspěvky zaměřené na filmové festivaly, mezinárodní i lokální, přibližovaly festivalový 

program, soutěžní snímky či snímky již oceněné na jiném festivalu a snažily se poodhalit 

trendy ve filmovém průmyslu. Pozornost byla věnována Mezinárodnímu filmovému festivalu 

                                                 
515 Jako příklad lze uvést článek Terezie Zemánkové, kulturoložky se zaměřením na art brut, která v článku 

Tíživé tělo přibližuje výstavu Le corps imposant v Museu Dr. Guislain věnovanou „reflexi extrémních vztahů 

člověka k vlastnímu tělu v umění“, zmiňuje například anorexii. In. ZEMÁNKOVÁ, Terezie. Tíživé tělo. 

Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 14, s. 13. 
516 Do celkového počtu nebyly započítávány příspěvky Jana Kačera K přátelům, ani příspěvky uveřejněné pod 

názvem Přečetli jsme v Divadelních novinách. V prvním případě šlo téměř vždy o osobní vzpomínky autora, 

v druhém o různé reakce či názory autorů. Ve velké míře se tak nevztahovaly ke konkrétní kulturní události. 

V případě příspěvků zaměřených na literaturu šlo z velké části o Literární pondělí připravované Vladimírem 

Novotným. 
517 Do sekce Další příspěvky jsou zařazeny především ty články, které se svým zaměřením týkaly více oblastí, 

tedy nejen například hudby, ale také divadla, filmu, výtvarného umění apod. Jako příklad lze uvést Easthetic 

festival neboli festival alternativní kultury, který návštěvníkům nabídl vedle hudby a divadla také tanec 

(27/2010). 
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v Karlových Varech, filmovému festivalu v Cannes, Berlinale, Mezinárodnímu filmovému 

festivalu v Rotterdamu, mezinárodnímu filmovému festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, 

Fresh film festu, Febiofestu, Das Film Festu, Festivalu francouzského filmu či festivalu 

věnovanému animovanému filmu, Anifestu. Vedle jednotlivých filmů a festivalů si příspěvky 

všímaly podoby české filmové scény, např. financování kinematografie, především 

prostřednictvím Filmových postřehů (více v následujícím textu). Značná pozornost byla 

věnována dokumentárním filmům, nejčastěji v souvislosti s konáním filmového festivalu, 

především v České republice, výjimečně v zahraničí. Příspěvky si všímaly převažujících 

témat v dokumentech, věnovaly se vybraným filmům z festivalového programu a stručně je 

čtenářům představily a dále hodnotily českou dokumentární tvorbu. Kamila Boháčková 

v článcích vyzdvihuje pozitiva českého dokumentu: „Už několik let platí, že pokud se v české 

kinematografii odehrává něco zajímavého, je to na poli dokumentu. Zatímco hrané snímky jen 

sem tam vybočí z převažujícího žánru tragikomedie, v dokumentu máme dnes celou škálu 

žánrů, které navíc filmaři autorsky posouvají.“518 Boháčková si všímala přístupu českých 

dokumentaristů k tématu a chválila jejich „zápal pro správnou věc, tepající nešvary současné 

globalizace, která s sebou nese řadu nespravedlností, o nichž většinová média buď nereferují 

vůbec, nebo velmi tendenčně. Velkou předností českého angažovaného dokumentu v čele  

s Martinem Marečkem či Vítem Klusákem a Filipem Remundou je investigativní snaha zjistit 

na vlastní pěst, jak situace často zjednodušovaná zpravodajskými médii ve skutečnosti 

vypadá.“519 Českou dokumentární tvorbu ale také kritizuje: „Jak vidno, důvodů k české 

radosti letos mnoho není. Dokumenty z poslední doby jsou sice k vidění v kinech či televizi  

a rozprostírají se do mnoha poloh a žánrů, ale nejdou příliš do hloubky. Stávají se spíše 

drobnými sondami bez nároku na obecnější výpověď, která by sdělila něco podstatného  

o současné společnosti. Ačkoliv je heslem jihlavské dokumentární přehlídky ,myslet filmemʻ, 

žádný ze snímků se letos příliš nezamýšlí. Jako by pouhé pozorování, zesměšňování aktérů 

nebo černobílé vidění stačilo.“520 

Obdobně jako u filmu, i v případě divadla, výtvarného umění, fotografie a hudby 

představovaly Literární noviny důležité kulturní události, ovšem téměř vždy se jednalo  

o české dění, ať už z hlavního města Prahy nebo regionů. V rámci divadla byl vedle 

divadelních představení věnován prostor také divadelním festivalům a divadelním cenám. 

V případě výtvarného umění informovaly Literární noviny pravidelně o aktuálních výstavách, 

                                                 
518 BOHÁČKOVÁ, Kamila. Dokumenty – česká radost? Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 45, s. 12-13.  
519 BOHÁČKOVÁ, Kamila. Měděná doba českého dokumentu. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 3, s. 12.  
520 BOHÁČKOVÁ, Kamila. Dokumenty – česká radost? Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 45 s. 12-13.  
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například v galerii Dox, Rudolfinum či Národní galerii ad. Často psaly o retrospektivních 

výstavách (například výstava Jiný svět představující dílo českého sochaře a výtvarníka 

Stanislava Kolíbala na Pražském hradě v čísle 45/2012, výstava ve Veletržním paláci Ecce 

Homo přibližující tvorbu výtvarníka Theodora Pištěka v čísle 46/2012 či výstava Možnosti 

dialogu představující tvorbu Jana Škvankmajera v čísle 50/2012), popřípadě výstavách 

věnovaných historickým tématům (například Europa Jagellonica – Umění a kultura ve střední 

Evropě za vlády Jagellonců v galerii GASK – 32/2012 nebo Ferdinand V. Dobrotivý a umění 

jeho doby na Pražském hradě 36/2012). 

Zpestřením rubriky byly divadelní, filmové, hudební či výtvarné postřehy, které 

nahradily do té doby pravidelně vycházející Literární pondělí521. Pravidelnou součástí rubriky 

Umění se staly od č. 40/2010. V každém čísle Literárních novin čtenář našel jeden postřeh, 

pouze výjimečně se v jednom čísle objevily dva. Vycházely v rozsahu sloupku, kterému se  

i žánrově přibližovaly. Nejčastěji upozorňovaly na českou, méně často pak zahraniční kulturní 

událost, a to především takovou, která se lišila od většinové tvorby a zaujala kontroverzí  

či netypickým zpracováním tématu. Postřehy však často také hodnotily českou kulturní scénu, 

porovnávaly ji se zahraniční a všímaly si českých negativních či pozitivních rysů.  

Divadelní postřehy, které připravovali především Ondřej Mrázek a Táňa Švehlová, 

představovaly čtenářům zajímavé domácí či zahraniční divadelní představení, nejčastěji 

takové, které se zpracováním či tématem odlišovalo od většinové tvorby, a vedle zábavné 

funkce mělo také tendenci se angažovat. Táňa Švehlová například v článku přibližujícím 

salcburský kulturní festival píše o divadelním projektu skupiny SIGNA: „SIGNA vztahuje 

zobrazované násilí na ženách a dětech ke světovým válkám a inscenace získává apelativně 

politický rozměr, zvlášť poté, co při odchodu namísto programu dostaneme brožuru Terre des 

Femmes, organizace bojující za ženská práva. Apel je jasný. Zapojte se.“522 Divadelní 

představení jsou často interpretována pohledem současné doby a autoři příspěvků v nich 

hledají propojení se současným světem. Například k neotřele pojaté inscenaci Shakespearova 

Krále Leara v Národním divadle Táňa Švehlová píše: „Inscenace přichází s originálním 

režijnědramatickým pojetím (autorkou dramaturgie je Iva Klestilová) a zdá se, že Nebeský 

[Jan Nebeský, režisér představení; pozn. autorky] ví, proč hrát Shakespearova Krále Leara 

dnes, v době po a před světovou krizí, v době krize eura, státních bankrotů, nepokojů  

a předávání moci v arabských státech, v situaci, kdy hrozí celková reorganizace existujícího 

                                                 
521 V Literárním pondělí Vladimír Novotný stručně a odlehčenou formou komentoval dění na české literární 

scéně. 
522 ŠVEHLOVÁ. Táňa. Ve sklepě. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 36., s. 12. 
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politického uspořádání. Přes scénické zběsilosti čteme Krále Leara jako hru o chybném 

rozdělení moci a špatném úsudku vedoucím ke katastrofě.“523 Divadelní postřehy věnovaly 

pozornost i domácím či zahraničním divadelním festivalům a hodnotily českou divadelní 

sféru. „To, co dělá z německého divadla často událost, je totiž nejen vysoká profesionalita 

režisérů a herců či divadelní vzdělání, o němž si u nás nejspíš můžeme nechat zdát, ale také 

existence skutečné dramaturgie. Na rozdíl od Česka, kde je dramaturg většinou zbytečná 

figura, a podle toho myšlenkový svět českých inscenací pak také vypadá. Je plytký, plný 

samozřejmostí a předsudků, ba dokonce frází, jichž se ani na jevišti nedaří zbavit. A pokud se 

v Česku přece jen chce o něčem zásadním hrát, nenajdou se vhodné prostředky, jak to na 

jeviště převést. Němci to holt umí, Češi moc ne.“524 

Filmové postřehy psal především Michal Procházka. Nejčastěji popisoval dojmy  

ze zahraničních či českých filmových festivalů, současně se vyjadřoval a hodnotil vítězné 

snímky. V jeho článcích najdeme časté zmínky o podobě české filmové scény, kterou 

nejednou kritizuje, například pro přílišnou pohodlnost a motivaci penězi: „Těžko budete mezi 

filmovými autory hledat nějaké vzedmutí, odvahu, poslání, natož havlovskou pokoru. 

Převládá porevoluční sen o českém provinčním Hollywoodu, z něhož se dají vydělat peníze či 

zaplatit účty - ač ten je pouhou nápodobou západního filmového byznysu, jako jsou filmy 

schematickou imitací reality.“525 Jindy si všímá postkomunistického směřování filmového 

odvětví: „Jsme minimálně dvacet let za Západem, mohlo by se zdát, jen nemáme zatím štěstí 

ani na lepší ministry kultury. Stále nám vládne provinční, zabedněné myšlení a arogance těch, 

kteří o něčem diletantsky rozhodují, ale nechtějí s námi mluvit. Zaříkávají se pravicovými 

hodnotami, trhem, svobodou a individualismem. Ačkoliv tím ve skutečnosti myslí vlastní 

prospěch, rozkrádání státu, pohrdání společností, v nejlepším případě z nich mluví vlastní 

komplexy.“526 Věnoval se i postavení filmu či kultury obecně ve společnosti, všímal si také 

vlivu kapitalismu, příp. neoliberalismu na české filmové odvětví: „Zřejmě základní spor 

alespoň naší společnosti, postrádající promyšlenou kulturní politiku, se vede s ideology 

neoliberalismu a kulturního materialismu. Podle nich je kultura nadstavba našich potřeb, do 

jejichž soutěže bychom neměli zasahovat. Společnost si řekne sama o to, co chce a co je pro 

ni dobré. Má to ale háček: souboj menších distributorů s mamutími řetězci a multiplexy má 

                                                 
523 ŠVEHLOVÁ, Táňa. Interpretační orgie. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 49, s. 12. 
524 SIKORA, Roman. Kdyby nebylo německého divadla… Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 42, s. 12.  
525 PROCHÁZKA, Michal. Filmaři od Gogola. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 1, s. 12. 
526 PROCHÁZKA, Michal. Česko vzhůru nohama. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 22, s. 12. 
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daleko ke svobodné a férové soutěži. A když si nedáme pozor, budeme za chvíli žít akorát v 

americkém thrilleru, ne-li ve špatné české komedii.“527 

Hudební postřehy připravoval zejména jazzový publicista Vladimír Kouřil, který se 

věnoval jazzové hudbě, a to jak české scéně, tak zahraniční. Zaměření hudebních postřehů  

o další hudební žánry rozšířil až hudební publicista Patrik Hronek (věnoval se např. 

hudebnímu žánru indie, rocku či elektronické hudbě) a od roku 2012 občasně přispívala také 

publicistika Jana Kománková. Komentovala dění v hudbě a hodnotila českou hudební scénu. 

V článku, ve kterém se zamýšlí nad českými a středoevropskými hudebními festivaly, píše: 

„Jako krapet problematické se ale opět jeví ty největší, nejmasovější akce s velkými sponzory, 

velkou rozlohou a velkým rozpočtem. To je ta kolovrátková písnička, kterou hudební novináři 

v řadě médií opakují už léta, ale bez valného ohlasu: jako taháky velkých akcí se objevují 

osvědčená jména za zenitem, která jen vzácně nabídnou něco, co je žhavé a živé právě 

teď.“528 Výtvarných postřehů se zpravidla ujímal fotograf a výtvarný publicista Josef Moucha 

a referoval převážně o fotografických či uměleckých výstavách v Praze a regionech. 

Od čísla 19/2011 se víceméně pravidelnou součástí rubriky Umění stalo K přátelům 

herce a režiséra Jana Kačera. Kačer ve svých příspěvcích nejčastěji píše o vlastních 

vzpomínkách, ať už o okamžicích všedních dnů, přátelích či divadle.  

Kulturně zaměřená byla také rubrika Zkrátka.529 Čtenářům přinášela tipy na kulturní 

události, ať už se jednalo o film, výstavu či divadelní představení. Rubrice dominoval Tip 

týdne, prostřednictvím kterého zvala redakce čtenáře na vybranou českou kulturní událost.  

Od čísla 4/2012 ho však nevybírala redakce, ale známá osobnost (např. Tip týdne Jaroslava 

Rudiše). Rubrika dále přinášela výběr kulturních událostí v regionech. O dalších zajímavých 

akcích, například festivalech či odborných přednáškách, informovala prostřednictvím rubriky 

Sms :-),530 kde v krátkosti uváděla název, datum, místo a hodinu konání.  

 

3.1.7. Rubriky věnované literatuře – Nové knihy a Čtení 

3.1.7.1. Nové knihy  

Literatuře se věnovaly především rubriky Nové knihy, Čtení a Literatura. Zatímco 

v Nových knihách se čtenáři nejčastěji setkávali s knižními tipy a recenzemi, rubrika Čtení 

                                                 
527 PROCHÁZKA, Michal. Film v ohrožení neoliberalismu. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 49, s. 12. 
528 KOMÁNKOVÁ, Jana. Letní hudební festivaly. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 24, s. 12. 
529 Rubrika Zkrátka se nacházela v roce 2010 na straně 20, v dalších dvou letech na především na straně 21, 

občasně 17. 
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přinášela ukázky aktuální české a zahraniční tvorby. Rubrika Literatura se pak věnovala 

zejména literárním osobnostem a tématům hodnotícím českou literaturu, objevovala se ale 

nepravidelně a méně frekventovaně. Vždy byla však přiřazena ke kulturní sekci Literárních 

novin (více o rubrice Literatura viz kapitola 3.2.1.). 

Rubriku Nové knihy připravovali zejména Ivan Matějka a Taťána Janušová. V letech 

2010 a 2011 zde čtenáři nalezli také příspěvky Vojtěcha Probsta, Jana Lukavce a Jiřího 

Poláčka. Stejně jako u rubrik předchozích, i zde se pravidelně objevovaly příspěvky 

odborníků - především na literaturu, dále publicistů a literárních kritiků. Dvoustrana Nové 

knihy531 seznamovala čtenáře s vybranými novými knižními tituly na českém trhu, ať už 

českými či zahraničními. Tituly představovala jednak prostřednictvím krátkých tipů 

(nejčastěji 6 či 7) zahrnujícími krátkou anotaci a fotografii obálky, dále pak formou recenze 

jedné vybrané knihy.  Nejčastěji byla věnována pozornost české a zahraniční próze a poezii. 

Občasně se ale čtenáři setkávali také s tipy věnovanými odborným knihám, encyklopediím  

a obrazovým publikacím, speciálním vydáním knih, komiksům či knihám pro děti, výjimečně 

pak také audioknihám či elektronickým knihám, tzv. e-books. Rubrika se dále kontinuálně 

soustředila na české i zahraniční knižní veletrhy (například pražský Svět knihy, Podzimní 

veletrh v Havlíčkově Brodě, Letní knižní veletrh v Ostravě či Mezinárodní knižní veletrh ve 

Frankfurtu či Lipsku) a také udílení knižních cen, především českých (Magnesia Litera, 

Nejkrásnější knihy, Kniha roku nakladatelství Academia). Občasně se na dvoustraně objevily 

vzpomínky (In memoriam) připomínající osobnost spisovatele či jeho tvorbu z důvodu jeho 

nedávného úmrtí532 nebo vzpomínky na vybrané spisovatele čerpající z osobních vzpomínek 

autora textu533. Občasně byly publikovány úryvky básnických děl, informace o nových 

edicích, krátké rozhovory s nakladateli a výherci literárních cen či krátké zprávy z aktuálního 

dění na českém knižním trhu. 

Téma, kterému se v rubrice opakovaně dostalo pozornosti, bylo plánované zvýšení 

DPH u knih. V Nových knihách byl otištěn například Otevřený dopis nakladatelů534,  

ve kterém nakladatelé Martin Vopěnka (nakladatelství Práh), Michal Rybka (Rybka 

Publishers) a Pavel Nýč (Fragment) kritizovali připravovaný zákon a upozorňovali na hrozící 

                                                                                                                                                         
530 Od 3/2012 čtenáři nacházeli sekci pod názvem Čtení a besedy. 
531 V roce 2010 se dvoustrana nacházela na stránkách 18 a 19, v letech 2011 a 2012 na stránkách 19 a 20, 

občasně 15 a 16. 
532 Tereza Spencerová tak například vzpomíná na spisovatele Yehudu Lehava. In: (ter). Vzpomínka na Yehudu 

Lahava. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 28, s. 18.  
533 Například Ondřej Mrázek vzpomíná na setkání s Jaroslavem Seifertem v článku Návštěva na zapřenou. In: 

MRÁZEK, Ondřej. Návštěva na zapřenou. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 1, s. 19-20. 
534 [JANUŠOVÁ, Taťána]. Zvýšení sazby DPH na knihy a kulturu bude likvidační. Literární noviny. 2011, roč. 

XXII, č. 7, s. 19.  



   

 

100 

  

následky: „Rádi bychom s největším možným důrazem upozornili, že zvýšení sazby DPH na 

knihy povede ke skutečné devastaci knižního trhu, k likvidaci nakladatelů, kteří vydávají  

i nekomerční literaturu, a ke snížení dostupnosti knih pro veřejnost. Ekonomická klišé o tom, 

že subjekty trhu zvýšení snadno absorbují, promítnou částečně do cen a částečně si sníží 

marži, tady neobstojí.“535  Otištěn byl také Otevřený dopis Svazu českých knihkupců  

a nakladatelů určený poslancům Senátu: „Připomínáme stanovisko senátního Výboru pro 

vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice přijaté letos v květnu, v němž navrhoval pro 

knihy dokonce nulovou DPH, a žádáme Vás, abyste zabránili hrozící škodě. DPH na knihy  

je nyní ve Vašich rukou. Potřebná struktura knižního trhu, velká i malá a specializovaná 

nakladatelství a dostatečná síť knihkupectví, která zprostředkovávají bohatou nabídku knih - 

to vše roste pomalu, ale dá se zničit velmi rychle.“536 V komentáři se tématu věnoval i Ivan 

Matějka: „Rozpaky, zděšení a protesty vyvolává vládní záměr zahrnout knihy mezi zboží,  

u něhož se bude zvyšovat daň z přidané hodnoty na dvacet procent. Protestují nejen 

nakladatelé a knihkupci, ale i kulturní obec, lidé, pro které je kniha kulturním statkem, 

nástrojem k poznání, prostředkem vzdělávání.“537  

Výraznějších změn se rubrika dočkala na počátku roku 2012. Vytratily se do té doby 

pravidelné tipy na knihy, znatelné bylo naopak věnování většího prostoru obrazovému 

doprovodu – nejčastěji v podobě ukázek z ilustrovaných knih. Pravidelnou součástí se  

od nového roku stala rubrika U knihovny s Petrem Bílkem, kde šéfredaktor Petr Bílek 

pravidelně vybíral většinou tři nedávno publikované knihy a připojil k nim krátký komentář se 

svými vlastními dojmy. Nově bylo součástí rubriky Jazykové zákampí připravované 

pracovníky Ústavu pro jazyk český AV ČR (přispívali například Anna Černá, Hana Prokšová 

či Martin Beneš či Adam Kříž). Autoři v příspěvcích glosovali zajímavé či problematické 

aspekty českého jazyka. Upozorňovali na slova, s nimiž má česká veřejnost problém při 

běžném užívání jazyka a uváděli správné zacházení dle pravidel. Všímali si také zvláštností 

v pravidlech, etymologického původu slov či soudobých trendů v běžné mluvě. 

 

                                                 
535 Zvýšení sazby DPH na knihy a kulturu bude likvidační. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 7., s. 19. 
536 Otevřený dopis. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 38., s. 16. 
537 MATĚJKA, Ivan. Kniha a čtenář: ohrožené druhy. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 9., s. 19-20. 
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3.1.7.2. Čtení 

V rubrice Čtení nacházeli čtenáři pravidelně na dvoustraně538 ukázku ze současné 

české a zahraniční prózy. Občasně se na dvoustraně objevila ukázka z české poezie. Vybraný 

titul byl přestaven prostřednictvím stručné anotace, autora přiblížila krátká poznámka na 

konci ukázky, doplněná o informaci jaká ocenění autor či uvedená kniha získali. Zahraniční 

ukázky pocházely nejčastěji od amerických, britských, ruských, německých, rakouských  

a švýcarských autorů, několik ukázek patřilo také skandinávské literatuře. Převažovala 

především románová tvorba, občasně se objevily povídky, novely či esejistická tvorba, 

výjimečně ukázka z divadelní hry, populárně naučného či cestopisného titulu ad. Nejednou 

byl pak úryvek doprovázen rozhovorem s autorem, překladatelem či editorem 

z nakladatelství.539 Některé z ukázek pak byly publikovány při příležitosti výročí narození 

autora a byly tak připomínkou jeho díla.540 

Nepravidelně se na dvoustraně objevovaly další příspěvky, mnohdy typické spíše pro 

rubriku Nové knihy. Výjimečně se zde objevila vzpomínka na vybraného autora při 

příležitosti životního jubilea nebo výročí narození541, recenze knihy, krátké knižní tipy, 

rozhovor542, zpráva z knižního odvětví či úvaha.  

 

3.1.8. Rubriky Notes a Servis 

Rubrika Notes543 na straně 24 byla poslední a zároveň oddechovou stránkou 

Literárních novin. Nacházely se tu především různé komiksy, kresby (více viz kapitola 3. 5.)  

a odlehčené texty kratšího rozsahu. Zpočátku zde byl pravidelně umísťován fejeton Jana 

Plachetky, který vtipně komentoval mediální zprávy a události, přičemž mnohdy spojoval 

nesouvisející události či je dával do nového, smyšleného kontextu. Obdobný styl psaní 

                                                 
538 Do proměny Literárních novin v čísle 40/2010 se nacházela rubrika na stranách 16 a 17, po proměně se 

přesunula na strany 17 a 18. Výjimečně se nacházela i na jiné dvoustraně. 
539 Ke knize Cormaca McCarthyho Všichni krásní koně si čtenáři mohli přečíst také rozhovor s českým 

překladatelem knihy, Jiřím Hrubým. Ukázka z knihy Mendelův Trpaslík anglického autora Simona Mawera si 

byla doplněna také rozhovor s autorem, ovšem v rubrice Rozhovory na straně 4 a 5. In: Cormac McCarthy Města 

na planině. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 14, s. 16-17.; Simon Mawer: Mendelův trpaslík. Literární 

noviny. 2010, roč. XXI, č. 20., s. 16-17. 
540 V čísle 39/2011 například Literární noviny otiskly úryvek z divadelní komedie Levandule Jiřího Suchého, při 

příležitosti jeho 80. narozenin. In: Levandule. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 39, s. 17-18. 
541 Při příležitosti uplynutí sto let od narození spisovatelky Jarmily Urbánkové publikovaly Literární noviny 

vzpomínku na autorku. Vzpomínka přiblížila její těžký životní osud, spisovatelskou kariéru i dílo. In: JANOVIC, 

Vladimír. Ve stínu viklanu. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 7, s. 18.   
542 V čísle 35/2012 se čtenáři místo pravidelné ukázky z literatury setkali s rozhovorem. Karel Hvížďala zpovídal 

grafika a typografa Zdeňka Zieglera. In: HVÍŽĎALA, Karel. Za všechno vděčím protekci. Literární noviny. 

2012, roč. XXIII, č. 35, s. 13-14.  
543 Do čísla 6/2010 vycházela poslední strana Literárních novin pod označením Plkno.  
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uplatňoval Plachetka také v Dobré zprávě číslované dle aktuálního čísla Literárních novin, 

která zde byla umísťována od čísla 14/2011. Ve stejném čísle nahradil Plachetkovy fejetony 

Mimochodník Rudolfa Křesťana. Autor vtipně, optimisticky a s nadhledem čtenáři předával 

své zážitky, postřehy či nápady z běžného života. Jednou byly námětem fejetonu české 

jazykové zvyklosti, jindy zážitky z cest, setkání se zajímavou osobností či denní maličkosti. 

Od proměny Literárních novin v čísle 40//2010 se na poslední straně pravidelně objevovalo 

Se(d)maforum. Sedm známých osobností zde odpovídalo na otázku redakce týkající se 

aktuálního dění doma či ve světě. V průběhu let 2010-2012 se zde objevily také Kuloáry, 

uveřejňující citáty českých politiků či Výroky známých osobností.  

Ač by se dalo čekat, že rubrika Servis, která se nejčastěji nacházela na straně 16, 

přinášela čtenářům informace o kulturních událostech, například programy kin, divadel či jiné 

užitečné informace, nebylo tomu zcela tak. Rubrika procházela častými změnami  

a pravidelnější podobu získala až v roce 2012. V tomto roce se tu čtenáři setkávali 

s žebříčkem nejprodávanějších knih na českém trhu za uplynulý týden. Víceméně stálé místo 

zde našla rubrika Přečetli jsme v Divadelních novinách, v níž otiskovala vybraný text 

z Divadelních novin a zároveň upozorňovala na jejich aktuální či budoucí číslo v prodeji.544 

Propagováno na straně bylo také Rádio Ethno. V krátké zprávě byli čtenáři zváni na kulturní 

událost, které bylo rádio Ethno mediálním partnerem. Pravidelnou součástí strany se stalo 

také 5 knih pro… které uvádělo vždy pět vybraných pět knih pro určitou profesní oblast, 

například 5 knih pro politiky, 5 knih pro geology či 5 knih pro archeology. K těmto knihám 

byla uvedena stručná anotace. Výběru knih se pokaždé ujala známá osobnost či odborník ve 

vybrané profesi. 

 

3.2. Nepravidelné rubriky Literárních novin 

3.2.1. Historie 

 Rubrika Historie, vycházející nejčastěji v rozsahu dvou stran545, přinášela čtenářům 

eseje, statě a úvahy týkající se historických témat. Autory příspěvků byli převážně čeští 

historici, vysokoškolští pedagogové, ale také představitelé českých akademických institucí  

či publicisté. Několikrát v rubrice přispěli i redaktoři Literárních novin (nejčastěji Ota 

Řeboun) a externí spolupracovnice LtN, Doubravka Olšáková z Ústavu pro soudobé dějiny.  

                                                 
544 Převzatý text z Divadelních novin se také několikrát objevil v rámci rubriky Umění. Divadelní noviny naopak 

upozorňovaly na obsah aktuálních čísel Literárních novin. 
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K nejčastějším oblastem zájmu patřilo období druhé světové války a komunismu 

v Československu. V menší míře se objevovalo zahraniční téma, které se však rovněž týkalo 

výše zmíněných historických etap. V případě druhé světové války byl frekventovaným 

tématem poválečný odsun Němců. Autoři předkládali čtenářům nový kontext, případně nové 

poznatky obohacené o vzpomínky pamětníků. Snažili se upozornit, že téma není tak 

jednoznačné a jednostranné. Švýcarský historik Adrian von Arburg v rozhovoru naznačil, že 

v případě studie vztahů mezi Čechy a sudetskými Němci je potřeba ještě další bádání: 

„skutečně si myslím, že víme dosud jen málo o náladách Čechů vůči sudetským Němcům 

během protektorátu a zvláště na sklonku okupace. Zato ale nemůže být pochyb o postojích 

příslušníků domácího odboje. Mezi nimi jednoznačně panovala touha po nekompromisním 

zúčtování s Němci, nehledě na rozdíl mezi okupanty a v českých zemích žijícími sudetskými 

Němci. Domácí odboj se relativně brzy v tomto směru radikalizoval už před Lidicemi  

a vyvíjel tlak na exilovou vládu, aby prosazovala integrální odsun všech Němců.“546 Dále pak 

dodal: „Prozkoumali jsme už dost pramenů z pohraničí, ale tam už vidíme, že názory na 

„německou otázku“ se mezi různými skupinami Čechů, např. mezi starousedlíky  

a novoosídlenci, mohly dost výrazně lišit. Takřka nezkoumané jsou postoje venkovského 

obyvatelstva v českém vnitrozemí. Uvědomte si jen, že tenkrát ještě více než polovina Čechů 

žila na venkově a že v názorech a mentalitě byl mezi městem a vesnicí větší rozdíl než 

dnes.“547 Historička a archivářka Alena Míšková upozornila na nedostatečné znalosti českých 

studentů: „V učebnicích se sice řeklo, že existoval nějaký odsun, ale běžný student, jak jsem 

zjistila v 90. letech, to chápal tak, že okupanti přišli a byli vyhnáni. Povědomí o tom, že tu 

žily tři miliony spoluobčanů německé národnosti nebo, že Liberec byl Reichenberg, zmizelo. 

Dějiny se posouvaly a kvůli tomu se ani nemohlo tolik mluvit o Kafkovi a německé židovské 

literární škole. Jak by se jejich existence odůvodnila? Odkud by se tady vzali?“548 Pohled 

čerpající z vlastních zkušeností a vzpomínek nabídl Miloš Pick, makroekonom a poradce 

některých ministrů polistopadových vlád, a vyjádřil se k událostem doprovázejícím odsun 

Němců: „Vůbec to nebylo tak, jak to dnes líčí revanšistická propaganda, že v protektorátě 

udělal Hitler milosrdné závětří, čecháčkům se nic zlého nedělo, šest let klidně kolaborovali  

a pak se vrhli na nevinné Němce a začali je vraždit. To vraždění bylo vyprovokované 

vražděním neozbrojených českých civilistů, a nejen esesáky, wehrmachtem, ale i německými 

                                                                                                                                                         
545 Rubrika se nacházela nejčastěji na stranách 22 a 23. 
546 HLOUŠEK, Jan. Sudety: konec libovůle historiků. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 10, s. 22-23. 
547 Tamtéž. 
548 SPENCEROVÁ, Tereza. Každý má právo pamatovat si, co chce. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 19, s. 

22-23. 
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civilisty. Tak tohle tu odplatu vyprovokovalo. Samozřejmě, že ji to neospravedlňuje. Kdo byl 

vinný, měl být řádně souzen. (…) Tato poválečná krvavá odplata byla podle mne nepřijatelná, 

zločinná, ale dnes se přelhává jak její motivace, tak i nevinnost všech těch povražděných. 

Místo odmítání kolektivní viny se hlásá kolektivní nevina. Nenadešel už konečně čas říci 

pravdu celou? Ale každý, kdo ji chce znát a otevře Pandořinu skříňku poválečné odplaty, 

musí počítat s tím, že z ní budou vypadávat mrtvoly z obou stran.“549 Příspěvky spjaté 

s druhou světovou válkou se také několikrát věnovaly událostem pojícím se k útoku na 

Heydricha a československému domácímu a zahraničnímu odboji spolu s operacemi Silver A 

a Anthropoid. Čtenářům připomínaly sled událostí, zmiňovaly některé méně známá fakta, 

nebo fakta zcela nová. Vedle Lidic a Ležáků podávaly příspěvky informace také o veřejnosti 

méně známé popravě „262 žen a mužů, spolupracovníků a příbuzných parašutistů, kteří pět 

měsíců předtím provedli atentát na Reinharda Heydricha“550 v koncentračním táboře 

Mauthausen či se na základě nových historických poznatků snažily očistit jméno prvního 

českého parašutisty, Františka Pavelky, který měl údajně po seskoku kolaborovat s Němci, 

což však historické materiály vyvrátily: „Proč byl z vyzrazení neexistujících adres do Lidic 

obviněn právě Pavelka, však není dodnes úplně jasné. Snad proto, že právě hned po jeho 

seskoku došlo k rozsáhlému zatýkání v domácím odboji i v okruhu jeho spolupracovníků  

a tak bylo účelné hodit všechny neúspěchy odboje v té době na jednu osobu, která byla navíc 

dávno popravená. V dochovaných výpovědích Pavelky na gestapu ve skutečnosti nepadlo 

slovo Lidice ani jednou. (…) Kousek po kousku (…) ze zažloutlých protokolů vystoupil úplně 

jiný příběh – ne zrádce, ale statečného vojáka, hrdiny.“551 Vybrané události byly často 

zmiňovány při příležitosti vydání knihy či filmu, které se k tématu vztahovaly. Například 

v čísle 25/2012 Literární noviny publikovaly rozhovor s autorem filmu Ležáky, Milošem 

Pilařem, doplněný o příspěvek shrnující historické události, které předcházely vypálení 

Ležáků.552 Občasně byly příspěvky doprovázeny ještě vzpomínkami a pohledy pamětníků 

událostí.553 Články věnované komunismu byly většinou součástí seriálu Kultura zapomínání 

(více viz níže).  

 Nepravidelně se v rubrice objevovaly příspěvky věnované vybrané české či zahraniční 

historické osobnosti, nejčastěji při příležitosti výročí jejího narození či konání kulturní 

                                                 
549 PICK, Miloš. Přepisování dějin místo pokání. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 29, s. 14-15. 
550 ŘEBOUN, Ota. Konečná pro Sonder zug 206. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 42, s. 22-23. 
551 ŘEBOUN, Ota. Dlouhá lež za operací Percentage. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 39, s. 22-23. 
552 PAŘÍZEK, Libor. Jak Ležáky zmizely z mapy. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 25, s. 22-23.; ŘEBOUN, 

Ota. Tragédie osady znovu ožila. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 25, s. 22-23. 
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události s ní spjaté. V roce 2011 byl například zahájen rok Svaté Anežky při oslavě 800. 

výročí jejího narození a Aleš Bluma v článku upozornil nejenom na plánované kulturní 

aktivity v nadcházejícím roce, ale přiblížil i život a zásluhy této české řeholnice.554 Výjimkou 

v rubrice nebyly ani rozhovory, nejčastěji s historiky. Například rozhovor s historičkou  

a archivářkou Alenou Míškovou z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR se věnoval 

poválečnému odsunu Němců555, historik Jan Rychlík pro změnu přiblížil okolnosti týkající  

se pomlčkové války556 a kurátor leteckých sbírek Národního technického muzea, Michal 

Plavec, uvedl podrobnosti náletu sovětského letectva na Československo v závěru druhé 

světové války.557 

 Od poloviny roku 2012 (od č. 26) vycházel v rámci rubriky pravidelně seriál Kultura 

zapomínání, který připravovala Doubravka Olšáková z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR: 

„V příštím čísle zahájíme seriál článků na historická témata. Jejich myšlenkovým svorníkem 

bude kultura zapomínání v Čechách.“558 Ke kultuře zapomínání dále Olšáková dodává: 

„Pokud je však 20. století stoletím masové kultury, pak je toto století také stoletím masového 

zapomínání. Z toho důvodu hovoří například francouzská historička Annette Wieviorka  

o 20. století jako o éře či epoše svědků. Jen svědectví zvrátí osud zapomnění, jen hlasem a 

očima druhých může historik a s ním i další nahlédnout pravou podstatu ,masovýchʻ dějin. 

(…) Zapomínalo se z různých podnětů a zapomínali jsme rádi. Zapomnění osvobozuje. 

Zavzpomínejte s námi, co všechno nám bylo dáno zapomenout. Osvobodíte se.“559 Seriál 

připomínal vybrané dějinné okamžiky. Příspěvky se jednak snažily o aktualizovanou 

interpretaci událostí, dále pak o přiblížení toho, jak se události odehrály a jak byly nahlíženy 

v různých historických etapách či jsou nahlíženy současnou českou společností. Kladly důraz 

na objektivní přístup k historickým událostem a snažily se upozornit na stereotypní přístup  

k nim, tendenci přehlížet určité aspekty problematiky či vyvrátit některé z neúplných pohledů 

či mýtů ve společnosti převažujících. Tematické zaměření seriálu se shodovalo s již výše 

uvedeným zaměřením celé rubriky, příspěvky se tedy věnovaly především druhé světové 

válce a komunismu v Československu, dále například období první republiky. Články 

                                                                                                                                                         
553 V čísle 1/2012 se čtenáři setkaly se zprostředkováním vzpomínek pamětníka, jehož rodiny se dotkly represe 

po atentátu na Heydricha. In: POKORNÝ, Petr. Utíkat nebudeme... Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 1, s. 

22. 
554 BLUMA, Aleš. Svatá Anežka Česká: mýty a skutečnost. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 9, s. 22-23.  
555 SPENCEROVÁ, Tereza. Každý má právo pamatovat si, co chce. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 19, s. 

22-23. 10. 5. 2010. 
556 KUČERA. Vladimír. Muselo dojít k rozpadu Československa? Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 51-52, s. 

42-43. 
557 ŘEBOUN, Ota. Sovětské bomby spadly po válce. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 18, s. 22-23.  
558 OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Kultura zapomínání. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 25, s. 7. 
559 Tamtéž. 
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vztahující se k období komunismu se věnovaly jak dobové politice, tak vybraným aspektům 

kultury v komunismu (např. cenzuře v médiích a kulturním odvětví). 

V prvním příspěvku seriálu o současném vnímání první republiky německý historik 

Volker Zimmermann upozorňuje na tendenci k jednostrannému, nostalgickému vzpomínání 

na období první republiky a naopak přehlížení tehdejších negativních stránek a doplňuje: 

„Chceme-li dějiny pravdivě popsat a poučit se z nich, je třeba 90 let po založení státu přestat 

šířit touž pohádku jako tehdy a přestat oslavovat „staré zlaté časy“. Výdobytky 1. republiky, 

které jsou nesporně bohaté, by každopádně mohly být lépe doceněny, kdyby bylo součástí 

veřejného povědomí celé spektrum jejích dějin. Pak by bylo také možno odnést si z minulosti 

obohacující ponaučení.“560 Vybrané příspěvky seznamovaly čtenáře s novými okolnostmi 

historických událostí. Například v článku České veřejné mínění a proces se Slánským historik 

Kevin McDermott píše: „Lidové reakce na nechvalně známý proces se smyšleným 

protistátním konspiračním centrem vedeným Rudolfem Slánským, který se odehrál  

v listopadu 1952, jsou víceméně klasickým příkladem kultury zapomínání v českých zemích. 

Oficiální stranická verze příběhu tohoto procesu zdůrazňovala, že ,dělnická třídaʻ a pracující 

pevně podpořili oněch jedenáct rozsudků smrti, jak o tom svědčilo několik tisíc rezolucí 

zaslaných do Prahy z celé republiky, pod nimiž byli podepsáni jak běžní občané, tak také 

školní děti. Nicméně archivy ukrývající reakce veřejnosti na proces Slánského poměrně 

přesvědčivě dokazují, že v české společnosti existovala polyfonie těchto hlasů a že toto 

veřejné mínění oscilovalo mezi hlasitou, střízlivou a pečlivou podporou režimu a pasivní 

snahou vyhovět na jedné straně a apatií, cynismem, rezervovaným odporem a otevřeným 

odmítnutím na straně druhé. Archivní dokumenty představují tuto jinou, odvrácenou  

a zapomenutou tvář veřejného mínění, které bylo ve své době prezentováno mocenským 

monopolem komunistické strany jako uniformně podporující všechny její kroky.“561 

Články zaměřené na období komunismu se hned v několika případech věnovaly cílenému 

zapomínání (především osobností, ale také například knih) a cenzuře v době komunismu. 

Adam Hudek, pracovník Historického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě, si všímal 

snahy komunistů ovládnout nejenom přítomnost, ale také minulost a veřejnosti ukázat, jak by 

některé z významných osobností a událostí měly být chápány: „Strana diktovala, o čem se smí 

psát, co se má interpretovat pozitivně, co negativně a co je třeba zamlčet, případně úplně 

vymazat. V rámci socialistických diktatur tak vznikla institucionalizovaná politika 

                                                 
560 ZIMMERMANN, Volker. První Československá republika – „zlatý věk“: úvahy o jednom 

mnohonárodnostním státě. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 26-27, s. 22-23. 
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zapomínání. Příliš citlivá témata a ,kontroverzníʻ osobnosti tak jednoduše z oficiálního obrazu 

národních dějin zmizely.“ Jako příklad uvedl odlišný přístup k osobnosti první 

československého prezidenta Tomáše G. Masaryka: „Ještě na začátku 50. let byl 

komunistickými ideology vnímán jako pozitivní postava československých dějin, aby se roku 

1953 náhle změnil na imperialistického agenta, kosmopolitu a buržoazního nacionalistu. 

Důvodem bylo přesvědčení stranického vedení, že pozitivní interpretace meziválečného 

období brzdí snahy o vybudování socialismu. Takové změny způsobovaly, že dosavadní 

interpretace minulosti se spolu s jejich autory rázem staly bezcenné, zavrženíhodné a pro 

stranu nebezpečné.“562 Cílené zapomínání se přitom netýkalo jenom politicky významných 

osobností. Historik Bohumil Jiroušek se v článku Zapomínání historiků či historikové 

v zapomnění zabýval záměrným opomíjením historiků komunistickým režimem: „Zapomínání 

je nepochybnou součástí ,tvorbyʻ kulturní identity každého společenství, něco je vždy  

v paměti vyzdviženo, něco jiného potlačeno, v tomto směru ,komunistickýʻ režim 

nepředstavuje výjimku. Pozoruhodný je však tím, jak snadno měnil hodnotové stupně. (…) 

Jako byli z fotografií vyretušováni lidé typu Rudolfa Slánského, tak se z dějin dějepisectví  

a z žité historiografie vyretušovávali buržoazní vědci a ,pomýleníʻ historikové. Nejvýraznější 

to samozřejmě bylo v časech politických zlomů – v padesátých letech a po roce 1968, kdy  

z vědeckých ústavů mizí lidé, jejich knihy jsou vyřazovány z veřejných knihoven.“563 Cílené 

zapomínání se pak týkalo také knih a knihoven, veřejnost se mohla setkávat pouze s těmi,  

u kterých komunistický režim shledal soulad se socialistickým směřováním země.  

„V padesátých letech se náhled na funkci a smysl knihoven podstatně proměnil - jejím cílem 

již nebylo uchovávat hodnoty nejrůznější povahy a zpřístupňovat je čtenářům, knihovníci  

se podstatně větší měrou podíleli na prosazování určitého kulturního projektu a v jeho zájmu 

se snažili vychovávat, tvarovat a chránit české čtenáře. V posledku však měla jejich dobře 

míněná snaha především jeden důsledek, knihovna - místo paměti se na určitou dobu 

proměnila v knihovnu místo zapomnění.“564 

 Některé z příspěvků se spíše než interpretací dějin zabývaly vybranými, méně známými 

historickými událostmi, o kterých se ve společnosti běžně nemluví a nacházejí se na okraji 

zájmu veřejnosti. Rubrika se čtenářům snažila přiblížit nejen jejich průběh, ale také zdůraznit, 

                                                                                                                                                         
561 MCDERMOTT, Kevin. České veřejné mínění a proces se Slánským. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 

35, s. 22-23. 
562 HUDEK, Adam. Kdo kontroluje minulost, kontroluje budoucnost. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 51-

52, s. 22-23. 
563 JIROUŠEK, Bohumil. Zapomínání historiků či historikové v zapomnění. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, 

č. 29, s. 22-23.  
564 ŠÁMAL, Petr. Místo zapomnění – knihovna. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 42, s. 22-23.  
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proč by neměly mít opomíjené postavení v moderních dějinách. Další z Zimmermannových 

článků si tak například všímá sbližování mezi Čechy a východními Němci v období 

komunismu a považuje je za důležité pro pochopení proměny česko-německých vztahů: 

„Čtyřicet let trvající sousedství NDR a Československa proto nezůstalo zcela bez důsledků  

a přispělo k pomalému sbližování mnoha lidí. Právě tato rovina všedního života by neměla 

být zapomínána. Patří k německo-české a německo-slovenské společné minulosti stejně jako 

četné národní a politické konflikty 19. a 20. století nebo mnohokrát diskutované zlomové roky 

1968 či 1989.“565 Česko-německá publicistka Alena Wagnerová si pro změnu všímala 

spletitého osudu německých antifašistů ze Sudet a upozornila na jejich pokračující přehlížení 

jak v českých, tak německých dějinách a snažila se vyvrátit stereotypní vnímání sudetských 

Němců: „(…) německé etnikum nebylo zdaleka tak homogenní ve svém odporu vůči 

československému státu, jak tomu chce sudetoněmecké výkladové schéma, ale že tu v kritické 

době třicátých let nebojovali jen Němci proti československému státu, ale i Němci proti 

Němcům, tedy antifašisté proti Henleinovým přívržencům a za zachování československého 

státu.“566 Dále dodává: „Akceptováním existence antifašistů se prostě bortí celé výkladové 

schéma sudetoněmeckých dějin, a proto je třeba dělat, jako kdyby neexistovali, prostě  

je zapomenout, protože jen tak lze pro sebe zachránit status oběti, který byl ovšem pro první 

fázi integrace v novém prostředí poválečného Německa užitečný.“567 Jiné z článků mapovaly 

proměnu přístupu Čechů či československého státu k vybrané problematice. V článku Politika 

čs. státu vůči maďarské menšině se Eva Irmanová, vědecká pracovnice z Historického ústavu 

AV ČR, zabývala proměnou přístupu československé politiky k maďarské menšině po druhé 

světové válce do roku 1948.568 Doubravka Olšáková se v článku Konce frankofilie v Čechách 

věnovala proměnám česko-francouzských vztahů v průběhu 20. století.569  

 

3.2.2. Civilizace 

Rubrika Civilizace předkládala čtenářům příspěvky týkající se soudobé společnosti. 

Často se pohybovala na pomezí kultury, politiky a zmíněné společnosti. Tematický záběr 

rubriky tak byl poměrně široký. Všímala si témat vztahujících se pouze k České republice, ale 

                                                 
565 ZIMMERMANN, Volker. Není Němec jako Němec. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 48, s. 22-23. 
566 WAGNEROVÁ, Alena. A zapomenuti vejdeme do dějin... Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 47, s. 22-23. 
567 Tamtéž. 
568 IRMANOVÁ, Eva. Politika čs. státu vůči maďarské menšině. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 40, s. 22-

23. 
569 OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Konce frankofilie v Čechách. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 44, s. 22-23. 
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také témat evropských či světových. Rubrika vycházela v rozsahu dvou stran570, na kterých  

se čtenáři setkávali především s eseji, úvahami, statěmi, přetisky přednášek, občasně také 

rozhovory a úryvky z knih. Každé číslo přinášelo čtenářům jeden obsáhlý příspěvek. Okruh 

autorů byl rozmanitý, několika příspěvky přispěli redaktoři Literárních novin (Tereza 

Spencerová či Michal Komárek). Častěji však šlo o příspěvky externích přispěvatelů, kteří 

v Literárních novinách občasně publikovali (publicista Alexander Lukeš, historik, religionista 

a sociální psycholog Petr Schnur či student žurnalistky a politologie, Jan Vávra), dále 

publicistů, odborníků a známých osobností. Čtenáři se tak v Civilizaci setkali s příspěvky 

slovinského filozofa Slavoje Žižeka, filozofa a sociologa Václav Bělohradského, etnologa  

a spisovatele Mnislava Zeleného-Atapany či publicisty Petra Žantovského. Některé z článků 

byly převzaté ze zahraničních médií, nejčastěji německého týdeníku Der Spiegel.  

Převažovala témata, která by se dala označit jako charakteristická pro současnou 

světovou společnost, ať už se to týká digitálních technologií, ekologicky zaměřených témat či 

proměňujícího se vztahu člověka k přírodě. Je patrné, že Literární noviny se snažily nabídnout 

na téma odlišný pohled od toho, s nímž se čtenář běžně setkával v ostatních médiích. 

Například článek Digitální domorodci? věnující se vztahu mládeže k internetu překvapivě 

uvádí, že náctiletí internet využívají pragmaticky jako prostředek komunikace a zábavy, spíše 

než že by internet ovládal jejich čas: „Vzrušení kolem ,kyberprostoruʻ bylo, jak se jeví, 

fenoménem starší generace průkopníků, poblouzněných technikou. Na krátkou přechodnou 

dobu byla síť považována za něco neskutečně nového a jiného, za revoluční sílu, která vše 

pohltí a přetvoří. To je dnešní mládeži cizí.“ 571 V článku o alternativních zdrojích energie 

Zbyněk Fiala na příkladu energeticky soběstačného rakouského města naznačuje možné 

budoucí energetické řešení na úrovni okresu.572 V jiném čísle pro změnu čtenáři naleznou 

rozhovor s antropoložkou Robin Nagleovou o enormní produkci odpadu současnou 

společností ve kterém mimo jiné říká: „Produkujeme tolik odpadů částečně i proto, že žijeme 

velmi rychle. Nemáme proto čas zabývat se věcmi kolem nás (…) Pokud bychom se ale nad 

některými věcmi kolem nás dokázali zastavit, zamyslet se a věnovat jim trochu pozornosti, 

mohly by nám sloužit mnohem déle. Nemusíme je měnit tak často, jak to děláme. Copak ale 

na to máme čas? Kognitivně i psychologicky takové myšlenky vytlačujeme co nejvíc  

na okraj, a když pak zvedneme oči, spokojeně uvidíme iluzi, že vše je vyhozeno a kolem  

                                                 
570 Obdobně jako jiné rubriky, i Civilizace se nacházela ve sledovaném období na různých dvoustranách, 

nejčastěji 14-15, 20-21, 10-11, aj. 
571 DWORSCHAK, Manfred. Digitální domorodci? Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 35, s. 14-15. 
572 FIALA, Zbyněk. Piliny v hlavě a tvořivá bída. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 22, s. 12-13.  
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je krásně čisto, aniž bychom přitom vnímali cenu, kterou za to vše musíme platit.“573 Eva 

Hauserová v článku Permakultura jako alternativa ke konzumu představuje odlišný způsob 

žití, než na jaký je konzumní člověk zvyklý: „Místo usilovné snahy vydělávat a roztáčet kola 

ekonomiky je možné udělat „úhybný manévr“ směrem k záměrné, dobrovolné skromnosti  

a větší soběstačnosti, a najít v tom dokonce zalíbení. (…) Permakultura se od běžného 

ekoživota liší promyšlenými metodami, snahou o vtipná řešení pod heslem ,s přírodou je lepší 

spolupracovat než s ní bojovatʻ.“574 Vztahu člověka s přírodou se hned v několika článcích 

věnoval filozof a spisovatel Josef Šmajs. Upozorňoval na neslučitelnost přírody s člověkem 

vytvořenou kulturou, ale také na skutečnost, že ekonomické teorie často zcela přehlížejí 

dopady ekonomických aktivit na přírodu, především v případě čerpání nerostných surovin.: 

„Dnešním nevratným poškozováním přírody děláme totiž ,dluhyʻ, které v principu nelze 

splatit. To, co odnímáme přírodě, jí nikdy nebudeme s to vrátit. Příštím generacím 

připravujeme vážné existenciální starosti, protože jim předáváme vyčerpanou, zpustošenou  

a vysokou abiotickou produkcí zamořenou Zemi.“575 Vztah k přírodě a prostředí pro člověka 

v dřívějších dobách přirozené popisoval prostřednictvím svých znalostí, zážitků a zkušeností 

Mnislav Zelený-Atapana. Čtenáři se díky jeho textům seznámili s domorodými kulturami 

Jižní Ameriky, jejich zvyky a zvláštnostmi.  

Další z témat, které se v zařazených článcích několikrát objevilo, se věnovalo 

proměnám ve světové či evropské společnosti. Příspěvky se snažily zachytit probíhající 

změny, ale vracely se také k nedávným dějinným etapám, interpretovaly jejich význam  

a identifikovaly jejich příčiny. Čtenářům tak umožňovaly hlouběji pochopit některé 

z minulých a současných procesů ve společnosti a vedly je k zamyšlení o současné podobě 

světa. Úryvek z knihy chorvatského filozofa Borise Budena přiblížil nesnadný přechod 

komunistické společnosti k demokratickému režimu a kapitalismu na příkladu východní 

Evropy. Obyvatele těchto zemí nazývá Buden „dětmi postkomunismu“, neboť jejich 

transformační kroky jsou často vedeny někým jiným: „Východní Evropa po roce 1989 

připomíná krajinu reliktů nedávné historie, která je obydlena jen dětmi neschopnými bez cizí 

pomoci demokraticky spravovat své životy. V podivném světě postkomunistické transformace 

se demokracie jeví zároveň jako nedosažitelný cíl a ztracený objekt. Pro ,děti 

postkomunismuʻ se vyhlídka na lepší budoucnost otevírá jen z bytostně melancholické 

                                                 
573 CARP, Alex. Všechno kolem nás je budoucí odpad. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 46, s. 14-15.  
574 HAUSEROVÁ, Eva. Permakultura jako alternativa ke konzumu. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 5, s. 

22-23. 
575 ŠMAJS, Josef. Co se skrývá za reálným ekonomickým růstem. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 1, s. 14-

15. 
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perspektivy. A není divu, když jejich postkomunistická přítomnost tak nápadně připomíná 

jejich komunistickou minulost. ,Děti postkomunismuʻ jsou tím, čím byly vždycky, totiž 

marionetami na jevišti dějin, které se odehrávají nezávisle na jejich vůli a postrkují je vstříc 

,lepší budoucnostiʻ.“576 Další, obdobně laděné články se zaměřovaly například  

na postsocialismus, proměnu evropských sociálně demokratických stran nebo vzrůstající 

nespokojenost a rebelii středních vrstev společnosti v Evropě. Příspěvek, jehož zaměření pak 

přesahovalo i hranice Evropy byl věnovaný proměně národních států na globální úrovni: 

„Současné státy se sice mohou zdát být relativně stabilními, ale kvůli jejich vzájemnému 

provázání v globálních souvislostech tomu tak reálně není. Současný mezinárodní řád 

národních států je dlouhodobě neudržitelný, a je proto nutné uvažovat o tom, jaký systém  

ho nahradí. Podle mnoha ukazatelů ústí dynamika dosavadního vývoje ve světový stát.“577 

Témata věnující se pouze české společnosti si všímala problematiky penzijní reformy, 

českého školství, korupce, ale také například přístupu k seniorům nejen na českém pracovním 

trhu.  

 

3.2.3. Dossier 

Další z častých, přesto nepravidelných rubrik, byla rubrika Dossier. Jak vyplývá 

z jejího názvu, přinášela rozsahem delší příspěvky poskytující čtenáři podrobnější informace  

a kontext k vybrané problematice, nejčastěji v podobě eseje, statě či zkrácené verze 

přednášek. Ojediněle se zde objevil také rozhovor. Rubrika vycházela relativně pravidelně 

v roce 2010, v roce 2011 se objevovala spíše jednou měsíčně a to pouze do dubna.578 V roce 

2012 pak vyšla jen jednou. Měla rozsah dvou stran (nejčastěji 10 a 11) a přinášela jeden, 

méně často dva příspěvky. Autory příspěvků byli redaktoři Literárních novin (např. Ondřej 

Mrázek, Dagmar Sedlická, Tereza Spencerová či Aleš Bluma), externí přispěvatelé LtN  

a odborníci. Některé z článků byly pak převzaty z německého týdeníku Der Spiegel.  

 Dossier nebyl nijak tematicky vymezen, všímal si témat vztahujících se k domácím  

a zahraničním událostem, ale také ke kulturní oblasti. Nejfrekventovanější oblastí zájmu však 

byla literatura. Právě v rubrice Dossier a také v rubrice Polemika vycházely příspěvky  

ze seriálu Jaká je česká literatura posledních šedesáti let? Ještě dříve byly v Dossier otištěny 

                                                 
576 BUDEN, Boris. Děti postkomunismu. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 15, s. 12-13. 
577 HRUBEC, Marek. Hrozby a naděje globálního státu. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 29, s. 14-15. 
578 V roce 2013 se nicméně rubrika opět objevovala a jak upřesňuje Petr Bílek, Dossier je rubrikou nestálou a 

všestranně použitelnou, zařazována je dle potřeb redakce. Čerpáno z e-mailové korespondence s Petrem Bílkem 

z 27. 10. 2015. 
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příspěvky ze semináře Spisovatel ve sjednocující se Evropě. Příspěvky věnované podobě 

české literatury se nacházely napříč dalšími rubrikami Literárních novin, proto jim  

je věnována samostatná kapitola (více viz kapitola 3.3.5.). Z příspěvků o českém dění lze 

zaměřit pozornost na ty, které se věnovaly hospodaření státu a korupci. O finanční politice 

státu a jak zabránit růstu dluhu psal například Zbyněk Fiala v článku Tak kde je ten bankrot? 

A kudy tečou peníze?, který byl doplněný rozhovorem s ekonomickým expertem ODS, 

Martinem Kocourkem, a rozhovorem se stínovým ministrem financí za ČSSD, Bohuslavem 

Sobotkou. Korupci se několikrát v článcích věnoval ekonom Václav Klusoň.579 V reakci  

na skutečnost, že vláda „schválila poměrně podrobný soupis protikorupčních opatření“  

se zabýval dalšími postupy, které by zabránily šíření korupce. Navrhoval například „možnost 

odčerpávat majetek odsouzených pocházející z nelegitimních zdrojů“580 a zdůrazňoval 

potřebu „jednoznačněji vytyčit hranice mezi ekonomikou, politikou a státem a podstatněji 

omezit zájmová a na individuální prospěch cílevědomě a dlouhodobě budovaná ,přátelstvíʻ 

mezi politiky, úředníky a představiteli podnikání.“581 Z dalších témat lze zmínit penzijní 

reformu, církevní restituce, český přístup k imigrantům, xenofobii v Česku, ze zahraničních 

pak článek věnovaný proměně současné německé politiky či ekonomickým nesnázím střední 

třídy v USA a rozplývajícímu se „americkém snu“. 

 

Přehled počtu příspěvků v rubrice Dossier dle témat582 

Zaměření článku Počet příspěvků v letech 2010-2012 

Domácí téma  19 

Zahraniční, popř. zahraničně-politické 
téma  13 

Literatura  31 

Kultura  12 

 

3.2.4. Polemika 

Občasná rubrika Polemika přinášela reakce osobností z oblasti kultury a politiky  

na dříve uveřejněné příspěvky v Literárních novinách. Rubrika v rozsahu jedné či dvou 

                                                 
579 Václav Klusoň (nar. 1926) je ekonom, v roce 1990 byl členem týmu vypracovávajícího první návrh 

ekonomické transformace. In: KLUSOŇ, Václav. Majetkový postih korupce. Literární noviny. 2011, roč. XXII, 

č. 11, s. 14-15.  
580 KLUSOŇ, Václav. Majetkový postih korupce. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 11, s. 14-15.  
581 KLUSOŇ, Václav. Státní správa a korupce. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 15, s. 14-15.  
582 Do konečného počtu příspěvků nebyly započítány ty, které vyšly v rámci osmistránkové přílohy Dossier, 

která vyšla jako příloha v čísle (37/2011). 
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stran583 nabízela prostor pro vyjádření odlišných pohledů a polemiku s názory jiných autorů. 

Nejobsáhlejší polemikou, která byla v rámci rubriky uveřejněna, byla polemika Konce 

českých iluzí započatá úvahou básníka a spisovatele Michala Černíka v čísle 12/2011. 

Probíhala téměř po celý rok 2011. Černík v příspěvku zhodnotil polistopadový vývoj v České 

republice a kritizoval mnoho aspektů – od kuponové privatizace, špatné zemědělské politiky, 

nevhodně nastavených zákonů umožňujících korupci a vykrádání veřejných financí až po 

zahraniční vlastnictví českých médií: „Opět jsme svou budoucnost začali stavět z iluzí. Od 

revoluce do dnešní doby bylo iluzí požehnaně a přišly nás velmi draho. Zpočátku jsme si 

dělali iluze, že teď, když máme svobodu, máme všechno a bude nám už jenom hej. Svobodu 

si velmi rychle přivlastnily hospodářské a politické elity a kriminální živly a demokracii 

udělily prozatímní prázdniny.“584 Kritika a deziluze zaznívala i v případě hodnocení vývoje 

v kulturní oblasti: „Proces globalizace odstartoval vytváření jednotné uniformní podoby 

kultury - kultury komerce, pseudohodnot, bezduchosti, násilí, nevkusu, kýče, která ohrožuje 

kulturu malých národů, pro něž může být i likvidační, pokud si legislativně a finančně svou 

domácí kulturu nechrání. V našem případě k likvidaci národní kultury již dochází, zvláště 

silně tento dopad pociťuje domácí slovesná tvorba, celá oblast pro děti, včetně animované 

tvorby, kdysi tak světově proslulé.“585 Svou úvahu pak Černík uzavírá: „Určující silou  

v dnešní společnosti jsou nadnárodní korporace, globální kapitál a jeho hráči, a jsou silnější 

než malé státy jako ten náš. Bezostyšně nám předvádějí, že demokracii nepotřebují, svobodu 

chtějí vlastnit jen sami pro svůj byznys a expanzivní politiku, zatímco pojmy jako sociální stát 

a sociální spravedlnost jsou pro ně plevelem.“586 Otištění příspěvku doprovázelo vyjádření 

redakce: „Redakce je si vědoma, že razance autorových názorů může vzbudit nesouhlas,  

a proto vyzývá k diskusi na téma ztracených českých iluzí.“587 Na Černíkův text následně 

reagovalo několik autorů, například ekonom a předseda Strany svobodných občanů Petr 

Mach, liberálně-konzervativní politik, politický komentátor a překladatel Roman Joch, 

etnolog a cestovatel Mnislav Zelený-Atapana či vysokoškolský pedagog, analytik veřejné 

politiky, prognostik a publicista Martin Potůček ad. Osobnosti přitom nereagovaly pouze  

na Černíkovu úvahu, ale také na příspěvky následující po ní. Někteří z autorů pouze negovali 

či naopak kvitovali názory ostatních, jiní uvedli vlastní pohled a doplnili polemiku o kontext 

překračující české hranice, někteří se snažili ukázat možná řešení. Například ekonom Miloš 

                                                 
583 Rubrika se nacházela nejčastěji na stranách 14 a 22. 
584 ČERNÍK, Michal. Konce českých iluzí. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 12, s. 10-11. 
585 Tamtéž. 
586 Tamtéž. 
587 Tamtéž. 
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Pick si všímal hodnocení vývoje posledních dvaceti let v kontextu s právě probíhající 

světovou finanční krizí, kritizoval globalizovaný kapitalismu a naznačoval možnou cestu: 

„Soudobá krize je krizí společenskou, obdobně jako krize třicátých let. Selhává globalizovaný 

kapitalismus založený na téměř výlučné úloze trhu téměř bez regulační úlohy státu. 

Dlouhodobým východiskem může být překonání podstaty tohoto systému - možná přechodem 

ke společnosti svobody, založené na souhře neviditelné ruky trhu s viditelnou, oproti 

současnosti účinnější, rukou sociálně znalostní společnosti.“588 Příspěvky Romana Jocha  

a Mnislava Zeleného-Atapany se pak pokusily do polemiky vnést také duchovní rozměr. 

Roman Joch viděl příčinu nedokonalosti současné společnosti především v nedokonalosti 

člověka-jedince: „Ta nedokonalost naší společnosti, o které pan Černík píše tak procítěně, 

není daná naším špatným režimem či ,kapitalismemʻ, jak si on myslí, nýbrž je daná něčím 

mnohem silnějším: lidskou přirozeností. To člověk je nedokonalý, nikoli náš režim; naše 

společnost je jen věrným obrazem našeho člověka, jaký je; našich lidí jako celku.“589 Mnislav 

Zelený-Atapana pak ve svém příspěvku, ve kterém čerpal ze znalostí indiánské jihoamerické 

kultury, na Jochův článek navázal a vedle nedokonalosti lidí upozornil na materiální zaměření 

současné společnosti: „Materiálno, hromadění materiálních hodnot, jak říká Joch, plodí 

etatismus i socialismus. Tuto akumulaci, jak jsem naznačil, však plodí jakákoliv společnost po 

neolitické revoluci. Bohatství, ať odhlasované v socialismu či získané prací ve feudalismu, 

kapitalismu nebo v otrokářství, nás odvádí od duchovních hodnot života, ať chceme nebo ne. 

V rámci naší společnosti jsme nuceni žít tak, jak je to očekáváno, nechceme-li se zcela 

vyčlenit jako poustevníci či pěstitelé koz. To věc neřeší.“ 590 

 

3.2.5. Literatura 

Rubrika Literatura začala v Literárních novinách vycházet v druhé polovině roku 

2010, ovšem nebyla pravidelnou součástí čísla, vyskytovala se ale zpravidla alespoň jednou 

měsíčně, nejčastěji v rozsahu jedné strany591.  

V roce 2010 se rubrika vyznačovala určitou neuceleností. V jednom čísle přinesla 

rozhovor s literární osobností, jindy recenzi knihy o receptech, v dalším čísle pak postřehy  

z IV. světového kongresu literárněvědné bohemistiky. Objevila se tu například i recenze 

hudebního alba či Literární pondělí Vladimíra Novotného, které bylo v té době pravidelnou 

                                                 
588 PICK, Miloš. Konec jedné éry. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 34, s. 13-14.  
589 JOCH, Roman. Iluze a ideály. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 18, s. 14-15.  
590 ZELENÝ-ATAPANA, Mnislav. Proč jsme nedokonalí? Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 22, s. 14-15. 
591 Rubrika se nacházela porůznu na stranách 10, 11, 12 či 15. 
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součástí rubriky Nové knihy. Pravidelnější podobu získala od roku 2011. Nacházela  

se nejčastěji na dvoustraně 10 a 11, které dominoval obsáhlejší materiál, nejčastěji esej, stať  

či úvaha, věnující se vybrané literární osobnosti. Osobnost byla vybrána nejčastěji s ohledem 

na životní jubileum, výročí narození či naopak z důvodu úmrtí. Takovýto příspěvek 

připomněl život spisovatele, autorovu tvorbu a stěžejní díla a zhodnotil vliv autora na literární 

scénu. Hlavní článek v rubrice byl občasně doprovázen krátkým úryvkem autorovy tvorby.  

Rubrika se příležitostně místo literární osobnosti věnovala vybrané nové knize. Hlavní článek 

byl od roku 2011 nejčastěji doplněn dalším, menším příspěvkem v podobě komentáře či 

vzpomínky, nejčastěji při příležitosti výročí vybraného spisovatele. Nejednou se jednalo  

o osobní vzpomínku na spisovatele či básníka. Výjimkou byly postřehy Jana Lukavce 

z knižních veletrhů, se kterými se čtenáři mohli setkat také v rubrice Nové knihy. Občasně 

redakce do rubriky zařadila recenzi, literární kritiku či rozhovor se spisovatelem. 

 

3.2.6. Další tematické strany 

V Literárních novinách lze ve sledovaném období nalézt také další tematické strany. 

Jako příklad lze uvést Společnost, Esej, Výročí, Názory, Pohled, Festival, Věda či Média ad. 

Byly zařazovány nepravidelně, často na odlišných stranách v rozsahu jedné či dvou stran. 

Čtenáři v nich nacházely články převážně od osobností z oblasti kultury a politiky, ať už se 

jednalo o spisovatele, filozofy, vysokoškolské pedagogy, publicisty či politiky a také 

redaktory Literárních novin.  

 

3.3. Hlavní okruh témat Literárních novin 

 Předchozí dvě kapitoly již naznačily některá z hlavních témat Literárních novin v letech 

2010-2012. Cílem této kapitoly je přiblížit a shrnout témata, která byla v Literárních novinách 

ve sledovaném období 2010-2012 stěžejní. Vzhledem ke skutečnosti, že okruh témat, kterým 

se periodikum věnovalo, byl velmi široký, představí kapitola témata nejfrekventovanější, 

k nimž se vyskytovaly příspěvky napříč různými rubrikami. Témata, která byla častá, ale 

objevovala se především v rámci vybrané rubriky, například v rubrice Domov či Zahraničí již 

byla přiblížena v odpovídajících kapitolách. 
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3.3.1. Ekonomická krize a krize kapitalismu 

V letech 2010-2012 byla stále aktuálním tématem světová ekonomická krize. 

Příspěvky o dopadech krize v USA, Evropské unii či České republice nalezli čtenáři 

především v rubrice Domov a Zahraničí, příležitostně také v dalších rubrikách. V případě 

finanční krize se ale Literární noviny věnovaly i dalším blízkým tématům a nabízely tak na 

situaci mnohem komplexnější pohled. 

V souvislosti s finanční krizí zaznívala často kritika vlád a politiků: „Všichni ještě 

máme v paměti plamenná slova eurolídrů, předsedů vlád, ministrů financí a ostatních aktérů 

politického divadla o tom, jak nyní bude posvíceno na banky a finanční trhy. Nestalo se nic: 

banky nadále spekulují, manažeři se radují z jejich bonit, hedgeové fondy jsou opět ve hře 

a ,prognózyʻ ratingových agentur otřásají jednotlivými státy.“592 Michal Komárek kritizoval  

i českou vládu. „Stát se nedokáže vyrovnat s tím, co přináší globalizace, demokracie prochází 

krizí, finanční krize se pravděpodobně znovu vrátí a tradiční hodnoty se zdají být nenávratně 

pryč. Jaké budou důsledky globálních problémů, nikdo neví, ale zdá se být čím dál jasnější, že 

politici – nejen u nás – dobrá řešení nepřinášejí.“593 Historik, religionista a sociální psycholog 

Petr Schnur pak naznačil, že hlavním, kdo rozhoduje, nejsou ve skutečnosti politické strany, 

ale komerční subjekty: „Strany již dávno nejsou politická uskupení s ideou a programem, ale 

výkonné orgány nadnárodních institucí, marketingové produkty, lobbistická uskupení, anebo 

všechno dohromady. Dnes je de facto jedno, zda jsou u moci strany ,pravicovéʻ, 

,konzervativníʻ anebo ,moderně levicovéʻ.594 

Častým tématem byla krize kapitalismu a neoliberalismu, příčina této krize a pohled 

na možné budoucí řešení. Autoři příspěvků neoliberalismus a současnou podobu kapitalismu 

kritizovali a domnívali se, že svět stojí před klíčovým rozhodnutím, kudy se bude světové 

společenství v budoucnu ubírat. Slovinský filozof a kulturní teoretik Slavoj Žižek uvádí: 

„Mám dojem, že se dnes v kapitalismu cosi zásadního mění a vnitřní sňatek demokracie s 

kapitalismem se blíží rozvodu. Nejdynamičtější kapitalismus je dnes v zemích, které nemají 

demokracii. Pokud smím být superironický: podívejte se na Čínu a dojdete k závěru, že tamní 

bývalí komunisté jsou nejúspěšnějšími kapitalistickými manažery dneška.“595 Socioložka  

a mluvčí české občanské iniciativy Pro Alt Tereza Stöcklová například v rozhovoru uvedla: 

                                                 
592 SCHNUR, Petr. Záchranná akce nebo nástup nového světového řádu? Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 20, 

s. 9. 
593 KOMÁREK, Michal. Vládnoucí třída ideje nechce. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 33, s. 1, 10-11. 
594 SCHNUR, Petr. Záchranná akce nebo nástup nového světového řádu? Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 20, 

s. 9. 
595 SPENCEROVÁ, Tereza. Slavoj Žižek: Za Husáka jste byli šťastní. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 47, s. 

1, 4-5. 
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„Jsem přesvědčená, že neoliberalismus nebo, chcete-li, deregulovaný kapitalismus stojící  

na kapitálových spekulacích je sociálně, ekologicky i ekonomicky neudržitelný systém. 

Pokud ho nezreformujeme, zhroutí se nebo vybuchne. Otázka je, co přijde po něm.“596 

Negativní pohled na neoliberalismus sdílela také publicistka Alena Wagnerová: „Ekonomická 

teorie je vybudována skutečně na písku, ani věřit se to nechce. Když se podíváte, na jakých 

stojí základech, divíte se, že může být tak mocná. Ano, je to ideologie, tedy falešné vědomí. 

Neoliberalismus se neosvědčil nikde, rozděluje společnosti, vytváří svět, kde se stává 

absolutním cílem lidské existence mít peníze a úspěch morální kategorií - kam jsme se  

to dostali?“597 Žižek viděl řešení stávající situace v proměně či úpravě kapitalismu: „Globální 

kapitalistický systém může přežít svůj dlouhodobý antagonismus a zároveň se vyhnout 

komunistickému řešení, jen když se mu podaří nastolit nějakou podobu socialismu – v podobě 

komunitarismu, populismu, kapitalismu s asijskými hodnotami či nějaké jiné konfigurace. 

Budoucnost bude tedy komunistická… nebo socialistická.“ 598 Wagnerová pak připouštěla 

nástup zcela jiné či nové možnosti: „Myslím, že období, kdy se hlásalo, že ke kapitalismu 

neexistuje žádná alternativa, je už za námi. Zdá se mi, že finanční krize a atomová katastrofa 

v Japonsku názorně ukazují, že tento typ kapitalismu a technokratický přístup ke světu 

narazily na své hranice. Vidím dnes jakési tři diskusní linie, z nichž by nakonec mohla 

alternativa k současnému neoliberálnímu kapitalismu s jeho mantrou neustálého 

ekonomického růstu vzniknout. Je to kritika tohoto modelu růstu, diskuse o solidární 

ekonomii, která by kritérium zisku nahradila kritériem obecného blaha, a diskuse o základním 

příjmu pro všechny, s jehož pomocí by bylo možné přerozdělení společenského bohatství.  

V podstatě tu jde o rozvinutí nových forem participační demokracie.“599 Žižek pak také 

kritizoval současnou levici a její neschopnost nabídnout efektivní řešení krize: „Existuje 

reálné nebezpečí, že skutečnou obětí současné krize nebude ani tak kapitalismus, jako spíše 

samotná levice, jejíž neschopnost přijít s životaschopnou globální alternativou opětovně vyšla 

najevo. Tím, kdo byl tedy přistižen se spuštěnými kalhotami, je sama levice. Skoro jako  

by nedávné události byly záměrně zinscenovány, aby nám za cenu přijatelného rizika názorně 

předvedly, že dokonce ani v dobách hluboké krize neexistuje ke kapitalismu životaschopná 

alternativa.“600 

                                                 
596 SPENCEROVÁ, Tereza. Není kam zdrhnout. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 37, s. 4-5.  
597 MRÁZEK, Ondřej. Dvacet let stačilo - je čas změnit systém. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 18, s. 1, 7. 
598 ŽIŽEK, Slavoj. Slavoj Žižek: Jak vykastrovat ty u moci. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 27, s. 1, 14-15. 
599 MRÁZEK, Ondřej. Dvacet let stačilo - je čas změnit systém. Interview: Příloha Literárních novin. Praha: 

Litmedia, 2011, s. I, IV-V. In: Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 18.  
600 ŽIŽEK, Slavoj. Slavoj Žižek: Jak vykastrovat ty u moci. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 27, s. 1, 14-15. 



   

 

118 

  

Literární noviny si všímaly rostoucí nespokojenosti české i zahraniční veřejnosti, která 

zaujímala negativní přístup nejenom k finančním institucím ale také národním vládám  

a plánovaným úsporným opatřením. Několikrát se zabývaly protesty ve Velké Británii, Tereza 

Spencerová uvádí: „Největší britská odborová organizace Unison, která sdružuje přes milion 

členů ze státního sektoru, zahajuje sérii stávek, které se proti chystaným plošným vládním 

škrtům v oblasti penzí - u nás se jim říká, tuším, ,reformyʻ - budou vyhlašovat přes léto  

i během podzimu a jejichž cílem je, slovy šéfa Unison Davida Prentise, ,oslabit vládní 

koaliciʻ.“601 Literární noviny se věnovaly také největšímu občanskému hnutí, které vzniklo  

po vzoru protestních bouří v arabských zemích, Occupy Wall Street602. I přes některé výhrady 

vnímal Žižek toto hnutí jako odlišné od ostatních „protože na rozdíl od předchozích, která  

se soustředila vesměs jen na jeden sociální či politický problém - namátkou třeba sexismus 

nebo rasismus - se konečně rodí cosi, co se hodlá postavit systému jako celku.“603 Naopak 

ekonom a profesor Milan Zelený vznikající hnutí jako zásadní nevnímal a domníval se,  

že „transformace může přijít pouze z voleb; ne z pokřiku nespokojených, byť jakkoliv 

oprávněného. V žádném případě není prioritou demokracii ,zrušitʻ, ale vrátit ji do funkčních, 

autentických forem. Žádná z iniciativ, které zmiňujete, autentickou demokracii 

nepodporuje.“604 Pesimistický byl v tomto ohledu i filozof a sociolog Václav Bělohradský: 

„Mnoho lidí uvěřilo, že protesty rozhořčených ohlašují konec bezmoci globalizací 

proletarizovaných mas prvního světa, ale byla to marná naděje. Společnost zůstala společností 

tekutého hněvu a neúčinného rozhořčení – nikdo neví přesně ani na co se hněvá, ani proti 

čemu protestuje.“605 Vedle hnutí Occupy Wall Street informovaly Literární noviny také  

o protestech v České republice. Došlo dokonce k polemice mezi Michalem Komárkem  

a Václavem Bělohradským o povaze českých protestů. Komárek polemizoval s diskusním 

příspěvkem Bělohradského, ve kterém měl uvést myšlenku, že „protest v Česku se  

po desetiletích vykolejení vrací k normálu, znovu získává podobu standardního politického 

protestu“606. Komárek však český protest označoval spíše za okrajové uskupení, resp. hnutí: 

„Problém vidím v tom, že tenhle ,sněmʻ, toto „occupy“ nemělo a nemá šanci zaujmout širší 

okruh lidí. Že je od začátku marginální. (…) Na Klárově většinu času posedával hlouček lidí, 

který nikoho příliš nezajímal a větší emoce vyvolal jen u těch spoluobčanů, kteří v táboře 

                                                 
601 SPENCEROVÁ, Tereza. Britská sezóna nespokojenosti. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 26, s. 2.  
602 Aktuální informace o hnutí jsou k dispozici na jejich oficiálních internetových stránkách hnutí: 

http://occupywallst.org/ 
603 SPENCEROVÁ, Tereza. Slavoj Žižek: Za Husáka jste byli šťastní. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 47, s. 

1, 4-5. 
604 JANDA, Jakub. Blaničtí rytíři nepřijedou. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 37, s. 4-5. 
605 BĚLOHRADSKÝ, Václav. Ztraceno v hněvu. 2012, roč. XXIII, č. 47, s. 1, 10-11. 
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viděli hrozbu pro obecný pořádek a mravy, semeniště nepravostí, bezdomovců a feťáků…“607 

Bělohradský následně na příspěvek reagoval a rozporoval především Komárkův přístup 

k problematice: „Protesty v pohledu Michala Komárka nemohou být normální, protože jeho 

pohled není normální, aktivisticky vyhledává příklady, které je delegitimizují. Je to legitimní 

mediální strategie, autor ale vychází z velmi zjednodušené interpretace mé teze o protestech 

v Česku (…)“.608 Literární noviny se také několikrát věnovaly české iniciativě, Holešovské 

výzvě. Ze zahraničních hnutí si pak všimly programu Great Transition: „Převratná událost  

ve světě nevládních organizací a občanských iniciativ se loni odehrála v Londýně: sešlo se tu 

přes sto zástupců nevládních organizací, výzkumných nadací a univerzit, aby na dvoudenní 

konferenci jednali o tom, jak naplňovat program nazvaný Great Transition (Velký přechod). 

Ten počítá s proměnou stávající ekonomiky, životního stylu a hodnot a otevřeně mluví  

o nutnosti proměny celého společenského systému.“609 K protestům ve světě se dále 

vztahovala knížka francouzského diplomata Stéphana Hegela Rozhořčete se!, kterou Literární 

noviny publikovaly v posledním čísle roku 2011 (č. 51-52). Již o několik měsíců dříve 

přinesly s autorem knihy rozhovor a o knížce tehdy psaly: „Tato třicetistránková knížka, z níž 

se stal manifest, představuje úžasný vydavatelský fenomén, protože od konce roku 2010 se  

jí ve Francii prodalo přes dva miliony výtisků a je i na čele žebříčku prodejnosti v Německu, 

v Itálii a ve Španělsku, kde se jí za pouhých několik týdnů prodalo zhruba půl milionu 

výtisků. Dokonce vyjde ve Spojených státech a… v Číně!“610 Na přebalu knihy pak Literární 

noviny uváděly: „Text francouzského diplomata Stephana Hessela (94) se stal světovým 

bestsellerem letošního roku. Podnítil protestní hnutí od Chile přes Spojené státy, Španělsko  

až po Řecko. (…) Literární noviny se jako jediné v České republice rozhodly zpřístupnit 

konečně celý text také českému čtenáři.“611 Hessel v textu shrnuje hlavní výtky k soudobé 

společnosti, především rostoucí rozdíly mezi bohatými a chudými a dodává: „Základním 

popudem hnutí odporu bylo rozhořčení. My, bývalí příslušníci hnutí odporu a sil bojujících za 

osvobození Francie, vyzýváme mladé generace, aby jeho odkaz a ideály vzkřísily a předávaly. 

Říkáme jim: převezměte tuto štafetu, rozhořčete se! Politické, ekonomické a intelektuální 

                                                                                                                                                         
606 KOMÁREK, Michal. Je český protest normální? Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 22, s. 1 a 7. 
607 Tamtéž. 
608 BĚLOHRADSKÝ, Václav. V demokracii je protest normální. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 23, s. 1, 

7. 
609 KOMÁREK, Michal. Začal Velký přechod. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 32, s. 1, 7. 
610 DURRMEYER, Sébastien. Přišel čas rozhořčení. Interview: Příloha Literárních novin. Praha: Litmedia, 

2011, s. I, II-III. In: Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 27. 
611 HESSEL, Stéphane. Rozhořčete se! Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 51-52. 
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špičky i celé společnost to nesmějí vzdát či podlehnout současné mezinárodní diktatuře 

finančních trhů, která ohrožuje mír a demokracii.“612  

 

3.3.2. Korupce 

Nejenom v letech 2010-2012 byla frekventovaným tématem v českých médiích 

korupce. Nejinak tomu bylo i v případě Literárních novin. Nutné je připomenout, že od 

července 2010 vládla České republice vláda Petra Nečase, která již při uzavření koaliční 

smlouvy se stranami ODS, VV a TOP09 naznačila hlavní cíle svého působení -  vedle 

rozpočtové odpovědnosti a vlády práva také právě boj s korupcí.613 Již v roce předchozím 

(2009) byl schválen protikorupční balíček, který měl omezit korupční praktiky.614 Téma 

korupce v Literárních novinách zaznívalo v rozhovorech, komentářích, esejích, statích či 

analýzách. Korupci se věnovaly hned z několika pohledů. Byla vnímána jako zcela zásadní, 

resp. jeden z nejdůležitějších problémů současné české politiky a české společnosti. Politolog 

Pavol Frič například napsal: „Myslím, že je nejvyšší čas na rovinu říci, že korupce v ČR 

dospěla do systémového stadia a v současnosti je tou nejnebezpečnější patologií, která 

ohrožuje českou společnost. Velkou systémovou korupci, která se odehrává na ministerstvech, 

je potřeba jasně pojmenovat jako konspiraci menšiny parazitů vůči většině obyvatelstva. 

Systémová korupce je reálné spiknutí, proti němuž je potřeba bojovat ze všech sil! Jde  

o organizovaný zločin, za jehož páchání musí hrozit drakonické sankce. Podmínečné tresty  

za korupci jsou výsměchem spravedlivosti.“615 Ekonom Václav Klusoň se obával ještě většího 

rozšíření korupce a upozornil na hlavní faktory, které šíření korupce umožňují: „Hrozí 

nebezpečí, že zhoubná choroba korupce nabude hrozivých rozměrů a že bude metastázovat  

do většiny orgánů společenského systému. Hlavní příčinou této společenské choroby je 

hluboce pokleslá morálka, velmi nedokonalé zákony, nevýkonná soudní moc a nakonec  

i faktická neochota nemalé části obyvatelstva (tedy nejen případně profitujících politiků), 

která z takto vzniklých nerovností těží a obohacuje se, k systémovým změnám.“616 Příspěvky 

se zabývaly nejenom rozkrýváním fungování korupce ve státním systému, ale také možným 

řešením. S konkrétním návrhem na jedno z možných řešení korupce přišel právě Klusoň, 

                                                 
612 HESSEL, Stéphane. Rozhořčete se! Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 51-52.  
613 Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci. Ods.cz 

[online]. 2010 [cit. 2015-09-30]. Dostupné z: http://www.ods.cz/docs/dokumenty/koalicni-smlouva-2010.pdf 
614 Vláda schválila „protikorupční balíček“. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2009 [cit. 2015-09-30]. 

Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/vlada-schvalila-protikorupcni-balicek.aspx 
615 FRIČ, Pavol. Jak (ne)bojujeme proti korupci. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 40, s. 10-11.  
616 KLUSOŇ, Václav. Majetkový postih korupce. Literární noviny. 2010, roč. XXII, č. 11, s. 14-15.  
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který se zabýval možností majetkového postihu korupce.617 Sociolog Ivan Gabal viděl 

možnost nápravy situace v důsledném a přísném trestání korupčních praktik: „Osobně  

se domnívám, že pokud se korupce a machinace s veřejnými zakázkami nejen umožňují, ale 

vyplácejí a politicky kryjí, bude korupce kvést. Jakmile se bude vyšetřovat, stavět před soud  

a vyvozovat trestně právní odpovědnost, jakmile se ukradené peníze začnou zpětně vymáhat  

a bude se konfiskovat majetek vzniklý z výnosů z trestné činnosti a korupce, jakmile nebudou 

do veřejných zakázek smět vstupovat firmy s anonymními akciemi, situace se změní. Korupce 

se prostě musí přestat vyplácet a korupční výnosy musí přestat být zdrojem obdivovaného 

majetku, ale naopak stát se zdrojem veřejného opovržení. Myslím, že i v tomto ohledu  

se atmosféra v české společnosti mění.“618  

Pozornost věnoval týdeník vybraným kauzám, které se v průběhu let 2010-2012 

objevily, například údajnému úplatku Víta Bárty a Davida Ratha či korupci v Dopravním 

podniku Praha. V případě kauzy Dopravního podniku Praha619 uveřejnily Literární noviny 

rozhovor s právníkem Václavem Láskou, „který hospodaření firmy prověřoval z popudu 

vedení pražského magistrátu a podával v této věci trestní oznámení“.620 V rozhovoru odkryl 

praktiky korupčního systému v DPP, přiblížil, jak je mu kvůli kauze vyhrožováno a mimo jiné 

zhodnotil proměnu korupčních metod od devadesátých let po současnost: „Zatímco  

v devadesátých letech se víc improvizovalo a vymýšlely se nové cesty, dnes existují 

vyzkoušené metody. Proč vymýšlet něco nového, když víme, co funguje. Několikrát při 

předložení důkazů o korupci u soudu například prošlo tvrzení, že se jednalo o půjčku, byť  

se zjevně jednalo o úplatek. Takových případů bylo několik. Počínaje Stanislavem Grossem 

až po řadu dalších.“621 Ke korupci a kauzám se také několikrát vyjádřil v rubrice Komentáře 

redaktor Literárních novin, Jaroslav Hasoň a nejednou kritizoval Nečasovu vládu: „Naše těžce 

vymodlená pravicově protikorupční vláda má na krku za rok a půl snad víc skandálů než 

jakákoli před ní. S korupcí zatím velice obratně zatočila tak, aby své (a vlastně i ty ostatní) 

voliče přesvědčila, že je uplácení a okrádání státu vlastně úplně normální a že s těmito 

občasnými nešvary nemá cenu bojovat.“622 

                                                 
617 KLUSOŇ, Václav. Majetkový postih korupce. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 11, s. 14-15 
618 WUNDERLIN–TALIÁNOVÁ, Jarmila. Už to takhle nejde dál. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 28, s. 1, 

4-5. 
619 Více k tématu například zde: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1151585-dpp-za-dvoraka-ovladala-

zlocinecka-struktura-tvrdi-laska 
620 HYMPL, Josef. Šachtovci a Láska, advokáti v kauze DPP, čelí kárným žalobám. Tyden.cz [online]. 2013 [cit. 

2015-09-30]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kauza-dopravniho-podniku-advokat-laska-i-

sachtovci-celi-karnym-zalobam_261403.html 
621 GEBERT, Jan. Autority neuznávám. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 38, s. 1, 4-5. 
622 HASOŇ, Jaromír. Nevadí, jedeme dál. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 46, s. 2. 
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Vyjádření k tématu zaznívalo i prostřednictvím rozhovorů se známými osobnostmi. 

Uveřejněn byl například rozhovor s politoložkou Vladimírou Dvořákovou, právníkem 

Václavem Láskou, sociologem Ivanem Gabalem, ředitelem české pobočky Transparency 

International, Davidem Ondráčkem či sociologem Pavolem Fričem. Názory osobností  

se vedle rozhovorů objevily v rubrice Pro a proti či Sedmaforum a dále ve speciálním 

příspěvku s názvem Diskuse Literárních novin o krizi naší společnosti. Literární noviny 

v něm uveřejnily názory vybraných osobností, které oslovily s následujícím dotazem: 

„Existence „zločinecké skupiny“ v dopravním podniku by byla dalším příkladem propojení 

organizovaného zločinu a politiky. Podobných signálů jsme v posledních letech dostali  

už mnoho a boj s korupcí je mantrou všech vlád a politických stran. Přesto stále nejsme 

schopni účinně reagovat. Co nám v tom brání? A je to ještě vůbec možné? Známe řešení?“623 

Svůj pohled na téma uvedli právník Václav Láska, ekonomka a politoložka Ilona Švihlíková, 

historik Matěj Spurný, ekonom Valtr Komárek či politoložka Vladimíra Dvořáková ad. 

Například Václav Láska, kterého se téma týkalo osobně, uvedl: „Média už odhalila řadu 

závažných kauz. Protože však i v těch nejkřiklavějších případech povětšinou chybí potrestání 

viníků, jsou členové těchto politickozločineckých skupin stále drzejší a drzejší. Nabyli dojmu, 

že jim projde úplně vše. Už jim nejde ani o voličské hlasy, protože před volbami zase 

vytáhnou někoho čistého, na koho voliče nalákají a pak ho odstaví.“624 

Literární noviny reflektovaly postoje a názory veřejnosti k problematice a informovaly 

o iniciativách či protestních akcích. „Sobotní demonstrace v Praze, které se účastnily 

organizace jako ProAlt, některé romské iniciativy, ale také špičky odborů, ČSSD a KSČM, 

ukázala, že se ve společnosti opravdu něco děje. Pravicová vláda může nad tímto ,srocenímʻ 

(podle policie) čtyř tisíc lidí mávnout rukou, ale neměla by. Frustrace obyvatel je obrovská. 

Boji proti korupci už nevěří nikdo. Ani tomu, že by se naši mocní uskromnili na úkor běžných 

občanů a začali ve své politice myslet i na ně.“625 Na dotaz proč právě v posledních měsících 

a týdnech začíná na korupci reagovat občanská společnost i veřejnost nabídl odpověď David 

Ondráčka z Transparency International: „Částečně je to spojené se zklamáním z této vlády, 

která měla boj proti korupci hodně na štítu. Lidé tomu měli tendenci věřit a jít za tím. Druhý 

důvod bude širší, řekněme ekonomickospolečenský. Lidé vidí, že se začíná škrtat, a tyto 

škrty mají na mnohé z nich sociální dopady. V téhle situaci se automaticky hledá nějaké 

ospravedlnění nebo viník. Korupce a korupčníci se tady přímo nabízejí. A je tu určitě i třetí 

                                                 
623 Diskuse Literárních novin o krizi naší společnosti. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 36, s. 21. 
624 Tamtéž. 
625 HASOŇ, Jaromír. Nečasova vláda fandí levici. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 43, s. 2.  
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důvod, který se podle mě pojí s faktem, že se česká společnost po jednadvaceti letech vývoje 

přece jen dostala někam dál. Vyrostla tu skupina lidí, kteří jsou finančně saturováni, kteří 

zbohatli, funguje jim byznys a mají zázemí.“626 

K tématu pořádaly Literární noviny také tzv. Živé Literární noviny, tedy setkání 

redakce, vybraných osobností a posluchačů. Událost více přiblížil Jaromír Hasoň: „Osm 

desítek lidí si přišlo do kavárny pražského Divadla Bez zábradlí poslechnout, jak je naše 

drahá země prorostlá korupcí. Večer z cyklu Živé Literární noviny nazvaný tentokrát 

Chapadla korupce po deseti letech byl také svou návštěvností rekordní. A v ,rekordním 

rozpukuʻ je podle všeho i míra korupce zakořeněná v naší společnosti.“627 Setkání se zúčastnil 

zakladatel Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček, právnička Hana Marvanová  

ze sdružení Veřejnost proti korupci, politoložka Vladimíra Dvořáková, politolog Petr Drulák  

a ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka.628 

 

3.3.3. Církevní restituce 

Jedním z hlavních témat byly církevní restituce. Téma se objevilo na titulní straně 

periodika, ale také v rubrikách Polemika, Historie, Civilizace, Komentáře či Pohled. Tématu 

se v Literárních novinách věnovala především spisovatelka Lenka Procházková, která 

vyvolala článkem Církev nemá na restituce právní nárok (45/2011) polemiku, která 

pokračovala až do konce roku 2012. Procházková se zabývala především historickým 

aspektem problematiky, tedy tím, že církev z historického hlediska nemá na majetek právo. 

Téma bylo (nejenom) Procházkovou nahlíženo také z pohledu probíhající politiky úsporných 

škrtů: „Jaký motiv může mít vláda, když v době úsporných škrtů (nazývaných reformami), 

které zredukují sociální stát na minimum, hodlá část státního majetku věnovat církvím?  

A proč o tak zásadním převodu a souběžném finančním odškodnění (59 miliard korun plus 

inflační navýšení, ke kterému během třicetiletého splácení dojde) nenechá občany rozhodnout 

plebiscitem?“629 S jejím článkem následně polemizoval a rozporoval ho kardinál Miloslav 

Vlk: „Ve svém článku jde paní Procházková až k Josefu II. a líčí historii církevního majetku. 

Dělá to stylem, jaký dobře znám z dob komunistické totality (studoval jsem v té době  

na Karlově univerzitě také trochu historii), kdy se říkalo to, co se nám líbí a co potřebujeme 

                                                 
626 HASOŇ, Jaromír. Čelíme procesu rozkladu státu. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 40, s. 1, 22-23. 
627 HASOŇ, Jaromír. Korupce sevřela systém. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 6, s. 3. 
628 Tamtéž. 
629 PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Církev nemá na restituce právní nárok. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 45, s. 

1, 14-15. 
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slyšet, ne to, co jsou skutečnosti a fakta.“630 Kritický ke stylu argumentace a práce 

s historickými fakty byl profesor obecných dějin na Masarykově Univerzitě Tomáš Knoz: 

„Autorka totiž ve svém článku užívá argumentačních schémat, s nimiž se v současných 

odborných textech lze setkat jen zcela výjimečně. S jistou dávkou nadsázky lze její metodu 

přirovnat k pestrému kotli, v němž míchá jednotlivé více či méně ověřené a z kontextu 

vytržené skutečnosti, popřípadě nejrůznější historické mýty a stereotypy.“631 Další kritika 

zazněla od historika filozofie, emeritní profesor UK, Milana Sobotky či bývalého vedoucího 

ekonomického oddělení České biskupské konference, Mojmíra Kalného. Uvedení autoři 

nabízeli obhajobu přístupu církve k problematice. Miloslav Vlk například církev hájil 

následujícími slovy: „(…) zvláště v dnešní době, kdy naše společnost potřebuje stálé 

připomínání a přinášení duchovních hodnot, potřebuje církev prostředky, aby jednak byla 

nezávislá, jak to předpokládá Ústava, a aby měla možnost vyvíjet svou činnost i k prospěchu 

dnešní společnosti, kde kultura mezilidských vztahů (viz parlamentní diskuse, poměry  

v rodinách, sobectví politiků, korupce atd.) je skoro na nule. Takže církvi nejde jen o právo  

a spravedlnost a o vlastní obohacení, ale o prostředky, aby mohla plnit své poslání, jak je  

to běžné jinde v Evropě, prostředky ke službě, kterou i lidé mimo církev dnes uznávají.“632 

K článku Lenky Procházkové se však nevyjadřovali pouze odpůrci jejího názoru. 

Shodný pohled na problematiku sdílel literární teoretik a historik Mojmír Grygar či režisér  

a publicista Václav Dvořák. Jedinečný pohled k tématu nabídl bývalý zmocněnec biskupa 

Apoštolské církve ve vztahu k ERC a k římskokatolické církvi, Alex Franc, který poskytl 

vhled do politicko-církevních zákulisních praktik. 

K tématu ovšem nezaznívala pouze polemika s článkem Lenky Procházkové. 

Právnický pohled na problematiku nabídl v rozhovoru právník Karol Hrádela,633 názory 

známých osobností k tématu zazněly prostřednictvím ankety, ve které se Literární noviny 

ptaly „Jak podle vás církve naloží s miliardovými konty?“634. Literární noviny uveřejnily také 

reakce ředitelů českých galerií a muzeí, které oslovily s dotazem, jak se schválení zákona  

o církevních restitucích dotkne jejich sbírek.635 V Literárních novinách byla otištěna i výzva 

Procházkové, Grygara a Dvořáka určená papeži, ve kterém shrnovali stanovisko české 

veřejnosti: „Jako občané České republiky chceme vyjádřit údiv nad společným záměrem 

římskokatolické církve a naší současné vlády převést značné nemovité majetky patřící 

                                                 
630 VLK, Miloslav. Restituční pohádky a argumenty. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 48, s. 22-23. 
631 KNOZ, Tomáš. Na okraj církevních restitucí. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 4, s. 22.  
632 VLK, Miloslav. Restituční pohádky a argumenty. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 48, s. 22-23. 
633 STAVREV, Michail. Má Bůh majetek rád? Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 28, s. 1, 4-5. 
634 SPENCEROVÁ, Tereza. Miliardy církvi. K čemu? Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 35, s. 1, 11, 22-23. 
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českému státu do soukromého vlastnictví římskokatolické církve. (…) Legislativní proces k 

přijetí zákona, který tento převod zaručí, už probíhá, navzdory nesouhlasu osmdesáti procent 

občanů naší republiky.“636  

 

3.3.4. Důchodová reforma 

Dalším z témat, které se na stránkách Literárních novin často objevovalo, byla 

připravovaná penzijní reforma. Autoři příspěvků, mezi které se několikrát zařadila Markéta 

Šichtařová v Glosáři, ale také ekonom Václav Klusoň či politické osobnosti, se zabývali 

zejména otázkou, zda je reforma nezbytná, všímali si vybraných aspektů podoby reformy  

a možných alternativ. Nejednou zaznělo srovnání s ostatními zeměmi Evropy a častá byla 

kritika reformy. Příspěvky se objevily napříč několika rubrikami - Dossier, Civilizace, Domov 

či Komentáře. K tématu se v Literárních novinách objevily eseje, statě, rozhovory, ale také 

komentáře aj. 

Hned několikrát v příspěvcích zazněla obava, že plánovaná penzijní reforma je jenom 

zástěrkou pro vyvedení dotací ze státního rozpočtu či vytvoření podmínek na obohacení pro 

soukromé finanční firmy. V rozhovoru to naznačil například expert na penzijní systémy  

a profesor Jaroslav Vostatek: „V českém penzijním připojištění totiž nejde o zabezpečení na 

stáří, ale jen o to, aby někdo vyrazil ze státu dotace. Stát vynaloží peníze na dotace, penzijní 

fond se na nich přiživí a jakoby všichni jsou spokojení. Jakmile totiž mohu počítat se státními 

dotacemi, které mají rozsah od 40 procent do 95 procent vkladu klienta, pak se mi obchoduje 

opravdu výborně.“637 Martina Kotyková, členka KDU-ČSL specializující se na sociální oblast 

uvedla: „Stávající diskutovaný vládní návrh penzijního systému nic neřeší, ke stávajícím 

dotovaným spořicím produktům přidává jeden další. Potěší stávající penzijní fondy a finanční 

sektor, který vyslal své ,expertyʻ do poradní komise vlády. Až se zdá, že to je dominantní 

důvod jeho zavedení.“638 Kriticky se k plánované změně postavil vysokoškolský pedagog, 

analytik veřejné politiky, prognostik a publicista Martin Potůček: „Vezměme si tu podstatu 

reformy: je nám předkládán názor, že průběžný solidární systém pro všechny je finančně 

neudržitelný. (…) Normální logika velí přidat do průběžného systému chybějící prostředky, 

ale oni je naopak chtějí vyvést do soukromých penzijních fondů, které by s nimi obchodovaly, 

                                                                                                                                                         
635 Církevní restituce ve sbírkách muzeí. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 30, s. 3. 
636 PROCHÁZKOVÁ, Lenka a Mojmír GRYGAR a Vladimír DVOŘÁK. Svatý otče. Literární noviny. 2012, 

roč. XXIII, č. 11, s. 23. 
637 SPENCEROVÁ, Tereza. Reforma penzí jako marketingový tah. Interview: Příloha Literárních novin. Praha: 

Litmedia, 2011, s. VI-VII. In: Literární noviny, 2011, roč. XXII, č. 1.  
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aby si lidé mohli na penze spořit. Je však prokázáno, že spořit si může jen menší část 

obyvatelstva. Takže, pro ty bohatší, kteří si mohou dovolit spořit, se má vyloupit průběžný 

systém! Normální logické uvažování by přece naopak bylo: dobře, obyvatelstvo bude 

stárnout, tak si jednou budeme muset zvýšit pojistné.“639 Kritický pohled k penzijní reformě 

zaujala v několika příspěvcích v Glosáři také ekonomka Markéta Šichtařová. Mimo jiné 

upozornila na nedostatečnou informovanost veřejnost: „U celé koncepce penzijní reformy mi 

totiž chybí něco velmi podstatného. Víra v inteligenci veřejnosti. Úcta ke svobodě.  

Až doposud nikdo, kdo do penzijní reformy měl co mluvit, jednoduše neřekl: „Dejme lidem 

informace, jak se o sebe postarat, a dejme jim svobodu. A dovolme jim, ať si s těmito 

informacemi svobodně naloží, jak oni sami uznají za vhodné. Stát jim v tom může pomoci 

vhodnou legislativní úpravou fondů. Ale nebude je do ničeho nutit.“640 Zkušenost  

se zavedením druhého pilíře na Slovensku a deziluzi sdílela Viera Tomanová, tehdejší 

slovenská ministryně práce, sociálních věcí a rodiny: „Je zřejmé, že způsob, jakým se penzijní 

reforma na Slovensku uskutečnila, nebyl tím jediným možným a už vůbec ne tím 

nejšťastnějším. Parametry zřízení druhého pilíře byly nastavené špatně a nezodpovědně. 

Nemohu si v této souvislosti odpustit poznámku, že podobné nebo téměř stejné reformy se  

v Evropě uskutečnily výlučně v postsocialistických transformujících se zemích, přičemž jistě 

stojí za pozornost, že nadnárodní finanční skupiny, které vlastní penzijní správcovské 

společnosti, pocházejí ze států, kde takový systém neexistuje.“ 641 

Několikrát bylo téma doplněno o zahraniční kontext. Ondřej Schneider, vědecký 

pracovník, se na důchodové reformy díval z celoevropského pohledu: „Prakticky všechny 

země postupně zpřísňují podmínky ve státem spravovaných, průběžně financovaných 

důchodových systémech. Zvyšuje se věk pro odchod do důchodu, ruší předčasné důchody, 

mění pravidla valorizace již přiznaných důchodů atd.“642 Ekonom a politik Jiří Rusnok  

si všímal zkušeností s reformami důchodových systémů ve střední Evropě: „Podíváme-li  

se do zemí Visegrádu, kde už druhý pilíř zavedli, výsledek není moc potěšující. Na Slovensku 

se upravuje takřka permanentně, Poláci značně snížili možnost příspěvků a maďarská vláda 

rovnou soukromé penze znárodnila. Vstoupit do systému, z něhož nelze po další desítky let 

vystoupit, není terno. Nemluvě o tom, že třeba slovenské fondy nepokryly ani inflaci.“643 

                                                                                                                                                         
638 KOTYKOVÁ, Martina. Daňový systém parazituje na rodinách s dětmi. Literární noviny. Roč. XXII, č. 13, s. 

7. 
639 LUKEŠ, Alexander. Až to hodně zabolí. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 14, s. 14-15.   
640 ŠICHTAŘOVÁ, Markéta. Levice je pravice… a pravice je levice. 2012, roč. XXIII, č. 46 s. 7. 
641 TOMANOVÁ, Viera. Slovenská penzijní lekce. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 9, s. 13. 
642 SCHNEIDER, Ondřej. Důchody reformuje celá Evropa. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 39, s. 14-15. 
643 Má spoření ve druhém pilíři smysl? Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 39, s. 6. 
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Švédský důchodový systém pak podrobně přiblížil v článku Důchodový systém ve Švédsku: 

Vzor nebo varování? ekonom Václav Klusoň.644  

 

3.3.5. Literatura 

Literární noviny se také logicky snažily zprostředkovávat obsáhlejší příspěvky 

zamřené na podobu české literatury. Věnovaly se především reflexi české literární scény  

od druhé poloviny 50. let 20. století a podobě literatury soudobé.  

Z počátku roku 2010 publikovaly několik příspěvků, které zazněly na semináři 

pořádaném  Senátem - Spisovatel ve sjednocující se Evropě - hledání témat a jazyka.645 

V jednom z příspěvků se filozof a publicista Erazim Kohák například zamýšlel nad úlohou 

básníka, přičemž slovo básník vnímal „jako metaforu pro všechny lidi myšlenky a slova, 

básníky, dramatiky, filozofy, spisovatele, učitele“646 Dále píše: „Básníci, lidé myšlenky  

a slova, dávají našemu společenství smysl. Tím jsou tvůrci národa. (…) Přetvářejí práci, lásku 

a život spotřebitelského etnika na národ. Ten národ jim dluží lásku a úctu. Dluží lásku, 

kritiku, pozornost a podporu jejich dílu. Dluží úctu jejich svébytnosti a svobodě, včetně 

svobody odchodu. (…) Jenže i básník něco dluží. Dluží svému národu kritickou lásku –  

a kritickou věrnost. Nemá za úkol národ oslavovat. Má však za úkol s národem žít, čerpat  

z jeho současnosti, z jeho vzpomínek a z jeho nadějí, a vracet mu myšlenku a slovo, vědomé 

ztvárnění jeho prožitků živou, čistou a jasnou řečí. Básník dluží národu myšlenku a slovo.647 

Literární kritik, vědec a spisovatel Otakar Chaloupka se ve svém příspěvku zamýšlel nad 

zvyklostmi čtenáře a jeho přístupu k literatuře: „Literatura jako by přestávala plnit ono právě 

ve sjednocující se Evropě mimořádně důležité poslání být významově a hodnotově 

integrujícím činitelem. Tudíž poslání, které plnila např. v době mezi válkami, kdy se díla 

autorů jako Karel Čapek, Vladislav Vančura, Thomas Mann, Lion Feuchtwanger, Albert 

Camus, Jean-Paul Sartre a další a další včetně celého proudu evropské avantgardy stávala 

výrazem určitého společenského postoje se širokým čtenářským dosahem, jenž procházel 

                                                 
644 KLUSOŇ, Václav. Důchodový systém ve Švédsku: Vzor nebo varování? Literární noviny. 2011, roč. XXII, 

č. 9, s. 14-15. 
645 O semináři, jehož byli LtN mediálním partnerem informovaly Literární noviny 8. 2. 2010 prostřednictvím 

krátkého avíza: „Seminář organizuje místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková za podpory Masarykovy 

demokratické akademie a mediálního partnerství Literární novin. Účast už přislíbily významné osobnosti české 

literatury, nakladatelství a spisovatelských svazů.“ In: Avízo. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 6, s. 2. 
646 KOHÁK, Erazim. Co dluží básník národu. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 9, s. 11. 
647 Tamtéž. 
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kontinentem.“648 Literární noviny otiskly také příspěvek literárního kritika, vědce a literárního 

kritika a historika Vladimíra Novotného a básníka a prozaika Jaroslava Čejky.  

Obsáhlejší seriál s názvem Jaká je česká literatura posledních šedesáti let? Uvedly 

Literární noviny v čísle 19/2010: „Literární noviny cítí povinnost nabídnout své stránky všem, 

kdo budou zasvěceně usilovat o kritickou reflexi našeho písemnictví v období po druhé 

světové válce. Pokládáme za nezbytné, aby se otevřela četná dosud utajovaná nebo pouze  

v soukromí formulovaná témata a aby se podrobila konfrontaci ve veřejném prostoru. (…) 

Naším cílem je působit proti skleníkovému efektu, s nímž se čeští spisovatelé volky nevolky 

začínají smiřovat, když cítí, jak je mediální průmysl mlčky a štítivě nechává stát před 

branami. Vyzýváme tedy k diskusi o posledních šedesáti letech českého písemnictví  

a slibujeme, že otiskneme všechny názory, pokud budou kompetentně formulovány.“649 

Příspěvky, nejčastěji eseje a úvahy, byly publikovány v rubrikách Literatura a Dossier. Seriál 

započal básník a spisovatel Michal Černík s článkem Inkvizitorství jako nepřetržitý jev,  

ve kterém upozorňuje na přetrvávající dogmatické odmítání autorů tvořících v období 

komunismu: „Za uplynulých šedesát let nebyl v české literatuře nastolen normální hodnotový 

systém, v němž by hlavním kritériem hodnocení byla umělecká kvalita díla, snad nejblíže  

k němu měla léta šedesátá. Každé období bylo určováno inkvizitorskou kulturní politikou,  

a ani v dnešní době relativní svobody se část literárních teoretiků a redaktorů nedokázala 

oprostit od názorové monopolizace a mimoliterárních hledisek. Nedošlo k vytvoření jediného 

obrazu celistvé a nedeformované české literatury. Z vědomí české veřejnosti se za pomoci 

médií podařilo vymazat téměř šedesát let literárního vývoje.“650 Velmi kriticky pak psal  

o těch, kdo literaturu hodnotí a vykládají: „Někteří literární kritici, publicisté, redaktoři  

a kulturní pracovníci se ocitli v pasti svých dogmat a jako dogmatici pak jednají. I když si  

o sobě myslí, že jsou demokraté, jejich chápání demokracie je velmi oplocené, stali  

se přičinlivými vykonavateli dnešní politicky hysterické doby. Bez milosti odepíší ty, kteří  

se nestali hlasateli pravicově názorové uniformity, případně za minulého režimu zde žili  

a úspěšně tvořili, slovy inkvizitorů - kolaborovali s režimem. Značná část naší mediální  

a politické společnosti je dvacet let od převratu stále infikována nenávistnou intolerancí  

a vytvářením obrazu Nepřítele.“651 Z „inkvizitorských“ praktik obvinil také Milana 

Jungmanna, osobnost spjatou především s Literárními novinami šedesátých let. V reakci na 

Černíkům esej Jungmann píše: „Že je některým autorům uzavřen tisk? A co je třeba tahle 

                                                 
648 CHALOUPKA, Otakar. Potřebují čtenáři literaturu? Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 10, s. 7.  
649 BÍLEK, Petr. Jaká je česká literatura posledních šedesáti let? Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 19, s. 7. 
650 ČERNÍK, Michal. Inkvizitorství jako nepřetržitý jev. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 19, s. 10-11. 
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diskuse? Černík si stěžuje i na rozhlas a televizi, copak nevidí, že není ani zdaleka jediným 

autorem, kdo se tam prostě nevejde? Kolik spisovatelů vídáme dnes třeba v televizi? Černík  

i já si můžeme myslet, že je to škoda – a to je asi tak všechno. Možná je jeho „smůla“ i v tom, 

že píše právě poezii, o tu je na současném trhu zájem opravdu nepatrný, ale týká se to rovnou 

měrou i mnoha jiných.“652  

Většina dalších příspěvků, které byly v rámci seriálu publikovány, již však neměly 

tendenci rozebírat podobu české literatury a byly věnovány spíše jednotlivým literárním 

osobnostem. Přibližovaly jejich osobní život a tvorbu, jen výjimečně se věnovaly také 

interpretaci díla.653 Několik příspěvků Literárních novin bylo například věnováno odkazu  

a dílu Milana Kundery v reakci na konání setkání pořádané Výborem pro zahraniční věci, 

obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky a následné vydání publikace 

Evropan Milan Kundera.654 Jak naznačuje název knihy, ale i následující slova autora 

úvodního příspěvku, Jiřího Dienstbiera, vliv Kundery byl hodnocen z celoevropského 

hlediska. „Kundera ve svých románech a esejích klade mnohé otázky, aktuálně související se 

situací Evropy a s naší rolí v ní. V době civilizační krize, propadu do konzumní společnosti, 

úpadku a vulgarizace medií je nezastupitelný každý hlas, který připomíná, jako kdysi Ortega y 

Gasset, že Evropa tu byla odjakživa jako společné kulturní vědomí. Také Kundera ví, že toto 

vědomí je předpokladem uchování evropské identity. Ne všude mají osobnost tak známou, tak 

evropsky myslící a tak zaujatou stavem Evropy a světa. Otevřené přihlášení se k jeho dílu  

je proto také přihlášením se k našemu evropanství.“655 V závěru příspěvku pak konstatuje: 

„Kundera je, ať se mu to líbí či ne, současně světovým spisovatelem a člověkem politicky 

myslícím. A také jednajícím. (…) Celým svým dílem nabízí podstatné podněty k přemýšlení  

o politickém vývoji české, evropské a světové společnosti, o jejích hodnotách a zrazovaných 

testamentech.“656 Dalším, jehož příspěvek k tématu byl publikován, byl filozof a sociolog 

Václav Bělohradský. Všímal si především zásluh Milana Kundery za proslavení idey střední 

Evropy v celoevropském chápání a následné proměně přístupu Evropy k zemi, která pro ně 

byla v sedmdesátých letech jen součástí sféry Sovětského svazu. „Kundera obvinil Evropany, 

                                                                                                                                                         
651 ČERNÍK, Michal. Inkvizitorství jako nepřetržitý jev. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 19, s. 10-11. 
652 JUNGMANN, Milan. Plané lamentace nad českou literaturou. Literární noviny, 2010, roč. XXI, č. 24, s. 10-

11. 
653 Při příležitosti 140. výročí narození básníka, prozaika a kritika Jiřího Karáska ze Lvovic v rozsáhlém 

příspěvku přiblížil Vladimír Janovic. Vladimír Novotný se pro změnu věnoval podrobně tvorbě básníka, 

prozaika a dramatika Pavla Rejchrta. In: JANOVIC, Vladimír. Jiří Karásek ze Lvovic. Literární noviny. 2011, 

roč. XXII, č. 10, s. 10-11.; NOVOTNÝ, Vladimír. Filozofické Pavla Rejchrta prózy. Literární noviny. 2011, roč. 

XXII, č. 1, s. 10-11.  
654 DIENSTBIER, Jiří. Evropan Milan Kundera. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 20, s. 10-11. 
655 Tamtéž. 
656 Tamtéž. 
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že zradili svou evropskou identitu, protože dělí Evropu podle vojenských bloků, podle hranic 

vojenské moci a ne podle civilizačních kontextů, podle kulturního společenství. Zmizení 

střední Evropy z mapy světa, říká Kundera, dokazuje, že Evropané přestali být Evropany, že 

se vzdali toho, co jim bylo vlastní, a začali žít v myšlenkovém paneláku, který pro ně 

postavily supermocnosti bipolárního světa vedle svých nukleárních arsenálů. (…)Toto 

obvinění vyvolalo v Evropě silnou reakci, ve Francii začaly vycházet knihy středoevropských 

autorů, jako jsou Musil, Broch, von Horvath, Kraus, a byly čteny ,nověʻ. (…) Myslím, že to 

byla autentická kulturní revoluce, za niž nemůžeme nikdy být Kunderovi dost vděčni. On nás 

vrátil do Evropy dávno před tím, než jsme se do ní vrátili definitivně i politicky (necháme-li 

stranou vrtochy Václava Klause).“657 Příspěvky věnované Kunderovi uzavřelo otištění jeho 

vlastního vyjádření, ve kterém mimo jiné vzpomíná: „Vybavuje se mi tehdejší rozhovor  

s přítelem, slavným francouzským filmovým režisérem, který mne s upřímným pochopením 

litoval, že musím v cizině odvykat azbuce, písmu svého národa. Tak to bylo: pro všechny 

kolem mne byly Čechy částí toho, co se tehdy nenazývalo jinak než východní Evropa. Naše 

příslušnost k Rusku jim připadala jako cosi úplně přirozeného. Viděl jsem proto v pojmu 

,střední Evropaʻ základní klíč k pochopení české situace.“658 

 

3.4. Pravidelné a příležitostné přílohy Literárních novin 

Za dobu působení Petra Bílka se Literární noviny rozšířily hned o několik 

pravidelných příloh – Interview, Harmonie života a Le Monde diplomatique. Přílohy měly 

s Literárními novinami shodný formát a vždy vycházely v rozsahu 8 stran, lišily se ale 

grafickou úpravou. Každá z příloh byla k listu zařazena jednou měsíčně, ke čtenářům se tak 

od pravidelného vydávání všech uvedených příloh dostávala každý týden jiná. Autory, kteří se 

na přípravách pravidelných příloh podíleli, již přiblížila kapitola 2.5.4 – Redakce příloh. 

Jako první byla pod působením Petra Bílka zavedena příloha Harmonie života (podoba 

titulní strany viz příloha č. 10). Poprvé se objevila v čísle 18/2010 (3. května 2010). Zpočátku 

vycházela první týden v měsíci, po zavedení přílohy Interview pak druhý týden v měsíci.  

Od č. 19/2012 byl termín vycházení opět změněn a Harmonie života se ke čtenářům dostávala 

vždy ve třetím týdnu měsíce. Příloha se primárně zaměřovala na témata spojená se zdravým 

životním stylem, alternativním způsobem života a ekologií. Věnovala se různorodým 

volnočasovým tématům týkajícím se gastronomie, cestování či kultury. „Neomezujeme se jen 

                                                 
657 BĚLOHRADSKÝ, Václav. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 20, s. 11. 
658 KUNDERA, Milan. Milí přátelé. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 22, s. 11. 
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na ekologickou problematiku, vnímáme, jak naši spoluobčané bydlí, jak fungují jejich rodiny, 

jak nakládají se svým volným časem, jak se vzdělávají a jak cestují.“659 Zpočátku byl hlavním 

tématem čísla ekologicky či alternativně laděný článek. Později se zde ustálil rozhovor se 

známou osobností, který pokračoval na druhé či třetí straně. V roce 2011 následovaly většinou 

rubriky Cesty k úspěchu660 (strana 2 nebo 3), Vitalita661 (strana 4), Styl (strana 5), Gurmet662 

(strana 6), Interier663 (strana 7) a Cestování664 (strana 8). V roce 2012 pak bylo uspořádání 

rubrik následující: Aukce, galerie665 (strana 3), Gurmet (strana 4), Tipy666 (strana 5), 

Alternativy667 (strana 6), Domy a interiéry668 (strana 7), Cestování (strana 8). Grafická  

i obsahová podoba přílohy prošla dvěma změnami – v čísle 10/2011 a 2/2012. Změny to však 

byly nepatrné a projevily se především grafickými úpravami, změnou vnitřního rozvržení 

rubrik či vznikem a zánikem některých rubrik. 

V prvním říjnovém čísle roku 2010 (č. 40 – 7. 10. 2010) si čtenáři mohli poprvé 

přečíst přílohu Interview (podoba titulní strany viz příloha č. 11). Vedle původních přinášela 

také převzaté rozhovory, nejčastěji z německého týdeníku Der Spiegel, z dalších pak 

například The Nation, Forbes, Die Zeit, Zeit Magazine, Zeit Online či Cicero. Tematicky 

rozhovory odpovídaly zaměření Literárních novin. Věnovaly se oblasti politické, kulturní či 

společenské. Nezřídka však přibližovaly i osobní život a všední postřehy ze života 

zpovídaných. Těmi byly vedle českých osobností také osobnosti ze zahraničí – Německa, 

Izraele, Francie, USA, Ruka a dalších. Nejčastěji šlo o osobnosti působící v kulturní sféře 

(v oblasti literatury, filmu, divadla, fotografie), v politice či o odborníky ve vybraných 

profesích (sociologie, politologie, historie, filozofie apod.). Občasně byly zpovídané osoby 

představeny prostřednictvím krátké poznámky doprovázející rozhovor. 

Od čísla 46/2010 (18. listopad 2010) byla k Literárním novinám pravidelně 

zařazována příloha Le Monde diplomatique (podoba titulní strany viz příloha č. 12). Přinášela 

výběr přeložených článků ze stejnojmenného francouzského měsíčníku. Přílohu čtenářům 

                                                 
659 BÍLEK, Petr. Pět pilířů a dalekohled. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 39, s. 2. 
660 Cesty k úspěchu většinou přinášely rozhovor s českým nakladatelem, který – mimo jiné – popsal své 

podnikatelské začátky a vztah ke knižnímu trhu. 
661 Vitalita se zpravidla věnovala současným trendům a novinkám v přístupu ke zdraví (např. jóga). 
662 Gurmet nejčastěji obsahoval recenzi restaurace či zkušenost známé osobnosti v restauraci, ať už v České 

republice nebo zahraničí. 
663 Rubrika Interier představovala vybrané gastronomické podniky a jejich zajímavé interiéry. 
664 Sekce Cestování přibližovala vybrané světové město, jeho kulturu a specifika a také tipy pro turisty. 
665 Aukce, galerie, jak název napovídá, byl prostor věnovaný aktuálně pořádaným výstavám, ale také zajímavým 

starožitnostem, o které projevují zájem sběratelé. 
666 V sekci Tipy byly nejčastěji publikovány rozhovory s osobnostmi z české kulturní sféry (např. v č 29/2012 – s 

Leošem Válkou, zakladatelem galerie DOX). 
667 Alternativy seznamovaly čtenáře s alternativním přístupem k řešení zdravotním problémů. 
668 Domy a interiéry předkládaly čtenářům zajímavé  
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přiblížila redakce: „S dnešními Literárními novinami dostáváte novou přílohu Le Monde 

diplomatique, která bude pravidelně každý měsíc přinášet výběr nejzajímavějších článků, 

komentářů i esejů z tohoto renomovaného francouzského časopisu s dlouhou tradicí. Naše 

noviny se tak připojují k dalším více než sedmdesáti zahraničním vydáním po celém světě, 

která vycházejí v devětadvaceti jazycích. Autory měsíčníku Le Monde diplomatique jsou 

přední světoví politici, politologové, diplomati a novináři.“669 Autorem prvního editorialu byl 

Sergo Halimi, ředitel původní francouzské verze Le Monde diplomatique, úvodního slova se 

ujal Miroslav Pavel a objevila se také vyjádření Karla Schwarzenberga, v té době ministra 

zahraničních věcí. Šéfeditorem přílohy byl Jiří Doubrava670 a editorem Pavel Hermoch. 

Překlady článků z francouzštiny zajišťovali překladatelé Jan Hříbal, Hana Kašťánková, 

Růžena Svobodová, Leona Pejcharová či Alena Gebertová. Příloha obsahovala komentáře, 

eseje a analýzy orientované na aktuální zahraniční politiku. Příležitostně byl v příloze zařazen 

editorial Serge Halimiho. Na poslední straně přílohy byl pak pravidelně otiskován sloupek  

ve francouzském jazyce, u kterého redakce uváděla „Tento úryvek (…) otiskujeme v originále 

na pomoc učícím se francouzsky.“671 Vydávání přílohy se však nepodařilo zachovat a v čísle 

3/2012 vyšla naposledy.672 

Pravidelně každý rok vyšly ještě přílohy Léto s knihou a Vánoce s knihou. Výjimkou 

byla příloha Jaro s knihou, která vyšla pouze v roce 2010. Přílohy přinášely knižní tipy  

a krátké knižní recenze. Je patrné, že příloha vznikala především díky inzerci, která zaujímala 

téměř jednu polovinu prostoru z osmi stran. Potvrzuje to i skutečnost, že v roce 2011 a 2012 

byly přílohy Vánoce s knihou označeny jako komerční přílohy. 

V rámci nepravidelných příloh budou zmíněny ty přílohy, které buď vyšly 

jednorázově, nebo ty, které vyšly vícekrát, avšak periodicitu se u nich nepodařilo zachovat. 

Stejně jako pravidelné přílohy Interview, Le Monde diplomatique a Harmonie života, měla  

i většina nepravidelných příloh specifickou grafickou úpravu. 

U přílohy Pražská knižní revue (dále PKR; podoba titulní strany viz příloha č. 13) 

nebylo od počátku zřejmé, jakou bude mít periodicitu: „Frekvenci její periodicity je těžké 

                                                 
669 REDAKCE LTN. Vážení čtenáři. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 46, s. 2. 
670 Jiří Doubrava (1948) je novinář. Od roku 1964 spolupracoval s Mladou frontou, později působil jako redaktor 

a komentátor v Mf Dnes v zahraničním oddělení. Absolvoval reportážní cesty do Grónska, na Filipíny, 

Kalimantan, Faerské ostrovy ad. In: Kdo je kdo v České republice 94/95. Praha: Modrý jezdec, 1994, s. 105. 

ISBN 80-901631-2-2. 
671 Les doléances des travailleurs chinois. Literární noviny. Le Monde diplomatique: Příloha Literárních novin. 

Praha: Litmedia, 2010, s. 8. In: Literární noviny, 2010, roč. XXI, č. 46. 
672 Petr Bílek uvádí, že příloha přestala vycházet, protože „se zvedly poplatky francouzskému vydavateli a 

nepodařilo se najít nikoho, kdo by náklady vzal na sebe.“ Čerpáno z e-mailové korespondence s Petrem Bílkem z 

27. 10. 2015.   
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předem odhadnout, protože do značné míry závisí na ochotě zahraničních kulturních institucí 

podpořit „své“ krásné písemnictví v českých podmínkách.“673 Vycházela ve formátu A4, 

v magazínové podobě (s barevným přebalem, vnitřní strany pak vycházely v černobílém 

tisku) a rozsah přílohy se pohyboval mezi 34 až 51 stranami. Revue vznikala vždy za 

spolupráce a finanční podpory kulturního institutu pojícího se k vybrané zemi. Cílem každého 

čísla bylo přiblížení soudobé literatury vybrané země českému čtenáři, a to s ohledem na její 

dostupnost na českém knižním trhu. „Její snahou bude poskytovat vám čerstvé pohledy na 

jednotlivé národní literatury v českých překladech. (…) Čtenář tak získá představu  

o základních obrysech, problémech a osobnostech dané národní literatury a doví se, jaká je 

historie její české percepce.“674 Bílek navíc zmiňuje snahu navázat na časopis Světová 

literatura. „Hlavním naším cílem však není zabývat se minulostí, až na výjimky se hodláme 

orientovat na současnost a zachycovat co nejzajímavější novinky. (…) Záměrně proto 

myslíme na tradici, kterou u nás představoval časopis Světová literatura, a neskrýváme svou 

ambici vykročit podobným směrem i v podmínkách, jež vyhlížejí značně odlišně.“675 Každé 

z čísel PKR obsahovalo editorial Petra Bílka či Ondřeje Matějky.676 Následoval úvod  

a obecnější představení literatury dané země, nejčastěji z rukou odborníka (například v čísle 

věnovaném německé literatuře najdeme úvodní slovo germanistky Jitky Nešporové). Vedle 

představení jednotlivých autorů a ukázek z jejich děl zde byly otištěny také rozhovory 

s vybranými spisovateli. První Pražská knižní revue s názvem Rakouská literatura v českých 

překladech vyšla 2. prosince 2010 (48/2010). Následovala Německá literatura česky 

(38/2011), Slovenská literatura česky i slovensky (4/2012), Švýcarská literatura česky 

(22/2012) a Po-lin: Polská židovská literatura (36/2012).  

Jako pravidelná příloha byl zamýšlen čtvrtletník Dossier, avšak ani u něj se periodicitu 

nepodařilo zachovat.677 Předplatitelé Literárních novin dostávali Dossier zdarma, ostatní si jej 

mohli zakoupit za 59 Kč. Dossier byl tedy jedinou přílohou Literárních novin, která byla 

zpoplatněna a nebyla automatickou součástí Literárních novin. Vycházel ve formátu A4, byl 

celobarevný a na magazínovém papíře (podoba titulní strany viz přílohy č. 14). Rozsah stran 

se pohyboval okolo 99 stran. Čísla se podrobně věnovala vybrané problematice a měla 

                                                 
673 Pražská knižní revue: Rakouská literatura v českých překladech. Praha: Litmedia, 2010. In: Literární noviny. 

2010, roč. XXI, č. 48. 
674 BÍLEK, Petr. Editorial. Pražská knižní revue: Rakouská literatura v českých překladech. Praha: Litmedia, 

2010. In: Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 48. 
675 Tamtéž. 
676 Jako autoři Pražské knižní revue byli uvádění buď Petr Bílek či Ondřej Mrázek.  
677 Obdobně jako v případě přílohy Le Monde diplomatique byla i příloha Dossier ukončena z finančních 

důvodů. Čerpáno z e-mailové korespondence s Petrem Bílkem z 27. 10. 2015.   
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přinášet „analýzy, rozhovory a studie na aktuální téma“.678 První číslo z 11. listopadu 2010 (č. 

45/2010) bylo zaměřené na téma možné třetí světové války. Obsahovalo převážně články 

zahraničních autorů a Miroslav Pavel k jeho vydání uvedl: „Autoři jsou převážně ze zahraničí, 

ale slovo dostali i domácí. Část textů je původních, psaných pouze pro toto číslo, část 

převzatých z nejrůznějších zdrojů. Můžete si přečíst názory politologů, vojáků, rozvědčíků  

i novinářů. Geograficky pokrýváme téměř celý svět: Ameriku, Čínu, Rusko, ale také Irán  

a Střední a Blízký východ a Indii.“679 Druhé číslo s názvem Bude líp v roce 2011? (7/2011)  

se zabývalo ekonomickou recesí a dalším možným ekonomickým vývojem ve světě. Vznikl 

za spolupráce s redaktorem Václavem Lavičkou z Hospodářských novin.680 Redakce k číslu 

dodala: „Dnes vychází současně s Literárními novinami jejich čtvrtletní magazín Dossier, 

tentokrát věnovaný analýze a prognóze světové ekonomiky. Na nejaktuálnějších datech  

a komentářích z renomovaných zdrojů, od předních našich i zahraničních odborníků se čtenáři 

seznámí s tím, jak se jednotlivé regiony světa vyrovnávají s krizí, jaká je čeká nejbližší  

i vzdálenější hospodářská budoucnost. Všechny články jsou doplněny názornými grafy, 

tabulkami a mapkami.“681 Vzhledem k tomu, že se periodicitu nepodařilo zachovat, bylo 2. 

číslo Dossier v letech 2010-2012 poslední.682 V Literárních novinách 37/2011 sice vyšla 

příloha označená jako Dossier zachovávající dokonce stejnou grafickou podobu titulní strany, 

avšak už byla na novinovém papíře, ve stejném formátu jako Literární noviny, ve kterých byla 

vložená a měla pouze osm stran. Tématem přílohy byl Blízký a Střední východ a připravila ji 

Tereza Spencerová.  

Jako pravidelná příloha byly koncipovány tzv. Regiony kultury. Každé číslo přílohy 

mělo přiblížit kulturu vybraného českého regionu. Periodicitu se však jako v případě Dossier 

nepodařilo zachovat a vyšla pouze tři čísla zaměřená na Moravskoslezský kraj (8/2011), 

Jihočeský kraj (12/2011) a Jihomoravský kraj (21/2011). Jak už bylo uvedeno v kapitole 2.3, 

tato příloha vznikala ve spolupráci s jednotlivými kraji. Titulní strana přinášela rozhovor 

s hejtmanem vybraného kraje, následující listy se zaměřovaly na kulturní specifika kraje  

a přibližovaly čtenářům například tradiční události v kraji, zvyky, tradice a další zajímavosti, 

ať už kulturní či historické. V prvním čísle byli prostřednictvím této přílohy osloveni také 

čtenáři v regionu. Literární noviny je vyzvaly k zasílání tipů se jmény významných rodáků 

                                                 
678 PAVEL, Miroslav. Vážené čtenářky, vážení čtenáři. Dossier: informace, analýzy, fakta, interview. Praha: 

Litmedia, 2010. In: Literární noviny, 2010, roč. XXI, č. 45. 
679 Tamtéž. 
680 U článků však není uveden autor, proto nelze určit, zda je autorem všech článků právě zmíněný Lavička, nebo 

zda některé z nich připravili členové redakce Literárních novin či externisté. 
681 (RED). Vyšlo další číslo magazínu Dossier. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 7, s. 2. 
682 Dossier vyšel ještě v následujících letech (17. října 2013 a 12. února 2014). 
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jejich kraje a povzbuzovali je například i k vytváření hesel na internetové stránce Wikipedia. 

„Žijete ve svých vesnicích, městech a městečkách, jejichž podobu a atmosféru tvořila dlouhá 

řada generací před vámi. Stojí za to, aby jejich úsilí neupadlo v zapomnění. Pomozte objevení 

nebo znovuobjevení svých zajímavých, tvořivých a výjimečných rodáků. Pokud se o nich 

vypráví v místní ústní tradici nebo existují v lokálním povědomí, měli by se o nich dovědět  

i lidé v jiných krajích. (…) Napište nám do redakce o svých tipech na pozoruhodné postavy 

rodáků. Redaktoři Literárních novin se pokusí jejich činy a osudy zpracovat a zveřejnit. 

Současně můžete iniciovat založení jejich hesla na internetové stránce Wikipedie a vyzvat 

ostatní návštěvníky k jejich doplnění.“683 Podobného ladění jako Regiony kultury byly také 

přílohy Vídeň (16/2010) a Salcburk (19/2010), které přibližovaly kulturu těchto měst. Vedle 

kulturních událostí a zajímavých míst (například galerií) se zaměřovaly na místní gastronomii 

či témata s místem spjatá. Příloha však vyšla pouze dvakrát. 

V roce 2012 vyšla poprvé příloha Pražská kulturní revue, graficky i koncepčně 

navazující na Pražskou knižní revue. Další čísla Pražské kulturní revue vyšly v letech 2013  

a 2014 a vycházely nepravidelně. Tématem čísla (40/2012) byla Korejská republika a její 

kultura, která byla čtenářům přiblížena z mnoha pohledů. Věnovala se například korejským 

tradicím, zvykům, písmu, jazyku či pop-kultuře. Úvodní slovo k příloze napsal velvyslanec 

Korejské republiky v České republice, Gabriel Oh a Jaroslav Olša, velvyslanec ČR v Korejské 

republice. Příloha měla 51 stran a vytištěna byla v magazínové podobě.  

 

3.5. Vizuální podoba periodika 

Vizuální podoba Literárních novin (podoba titulní strany viz příloha č. 15) neprošla 

v letech 2010-2012 kromě přechodu na větší formát žádnými zásadními změnami. Zachována 

zůstala grafická úprava z proměny Literárních novin v září 2009, kterou dle předlohy 

německého titulu Die Zeit vytvořil grafik Tomáš Coufal.684 Postupně sice procházela 

drobnými grafickými úpravami, šlo ale spíše o typografické změny, jejichž výsledkem bylo 

zpřehlednění a zatraktivnění jednotlivých stran, které umožňovalo jednodušší orientaci 

v textu. Ke grafickým změnám Petr Bílek dodává: „Naposled nastaly nějaké změny, v době 

kdy jsme přešli z periodicity týdenní na měsíční, ale v zásadě ten koncept zůstal zachován. 

V určité fázi vývoje se dá vystopovat, že jsme experimentovali třeba s  titulní stranou. Jeden 

                                                 
683 Projekt naši rodáci. Literární noviny. 2011, roč. XXII, č. 21, s. II. 
684 ROSÁK, Jan. Rozhovor se šéfredaktorem Literárních novin Zbyňkem Fialou. In: Tandem. Rozhlas, ČRo 

Region, 2. března 2010, 09:04. 
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čas jsme měli celou stránku věnovanou jenom obrazu a teprve postupně jsme se vracely 

k tomu, že tam bude i text. (…) Drobných pohybů v grafice bylo dost, ale v zásadě se snažíme 

respektovat základní mustr, který byl nastolen přes Die Zeit.“685 

 Grafickou úpravu měl zpočátku na starost zmíněný Tomáš Coufal a Gabriela Kopecká, 

od čísla 6/2010 Coufala zastoupil Adam Hlaváč. Od čísla 15/2010 se grafické úpravy ujal 

ještě Michail Stavrev, který do té doby zajištoval zlom Literárních novin. Ke konci roku 2010 

(č. 50/2010) nahradila Gabrielu Kopeckou grafička Osaro Konečná. Ve složení Adam Hlaváč, 

Michail Stavrev a Osaro Konečná pak grafickou podobu Literárních novin zajišťovali až do 

konce roku 2012. 

Odlišnou grafickou úpravou se vyznačovaly jednotlivé přílohy Literárních novin. 

Některé z příloh dodržovaly shodný formát s Literárními novinami, jako například Interview, 

Harmonie života a Le Monde diplomatique, jiné měly formát menší (Dossier či Pražská 

knižní revue). U příloh byla charakteristická nejenom jiná grafická úprava titulku a titulní 

strany, ale také zbývajících stran. Pro čtenáře tak byly přílohy snadno identifikovatelné. 

Zvlášť Le Monde Diplomatique zaujme výrazně jinou úpravou, která se snaží zachovat 

charakteristické prvky původního francouzského periodika. Specifickou grafickou úpravu 

měly i ty přílohy, které vyšly pouze několikrát či nepravidelně, ať už to byl Dossier či Knižní 

revue, příloha Jaro s knihou, Léto s knihou ad. V porovnání s ostatními přílohami prošla 

výraznější grafickou proměnou pouze Harmonie života v čísle 10/2011 a poté ještě v čísle 

2/2012. V obou případech se jednalo především o grafickou úpravu titulní strany přílohy, a to 

včetně titulku, u kterého se změnil font a barevnost. 

Grafickou podobu Literárních novin utvářel také obrazový doprovod, ať už se to 

týkalo fotografií, ilustrací či karikatur, méně často pak komiksů. Fotografický doprovod  

k článkům pocházel buď z fotobanky ČTK či Profimedia, archivů (historických či archivů 

konkrétních institucí), případně z dalších zdrojů. Některé z fotografií si pak redakce 

zajištovala sama redakce. Častým autorem fotografií portrétů pro rozhovory byl fotograf Petr 

Jedinák. Mezi autory fotografií ale nalezneme také jména redaktorů Literárních novin, 

například Jana Plachetku, Alici Olbrichovou či Terezu Spencerovou.  

Součástí Literárních novin byly také ilustrace a karikatury. Zpočátku se objevovaly 

především na stranách 2 a 24, tedy v rubrice Komentáře a oddechové rubrice Notes, později 

také nepravidelně uvnitř listu. Ve sledovaném období byli autory nejčastěji kreslíři  

a karikaturisté Lubomír Lichý, Miroslav Barták, Břetislav Kovařík, Petr Juřena, Ľubomír 

                                                 
685 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
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Kotrha či Jiří Hrubý. K dalším autorům, kteří připravovali nejenom karikatury, ale později 

také ilustrace pro titulní stránku, patřili grafik, malíř a ilustrátor Jiří Slíva a kreslíř Lukáš 

Fibrich. 

Méně častým jevem v Literárních novinách byl komiks. Od počátku roku 2010 do 

roku 2011 se na poslední straně Literárních novin objevoval krátký komiks bez označení, 

jehož autor byl uváděn pod jménem „Kobra“. Od počátku roku 2012 (od č. 1 do č. 40) 

nacházeli čtenáři na poslední straně periodika barevný komiks na pokračování pod názvem 

Petr a Pavel – Agenti: Ztráty a nálezy. Komiks reagoval na aktuální politické události, 

především však na ty, které se týkaly domácí politiky. Autorem textu byla Lenka 

Procházková, tvůrcem kreseb byl kreslíř Lukáš Fibrich.  

 

3.6. Internetová verze týdeníku na www.literarky.cz 

Internetové stránky www.Literarky.cz fungovaly jako doplňující informační kanál 

Literárních novin již za Patočkova působení. Zmínky o nich je možné dohledat jednak 

prostřednictvím databáze Newton686 a dále prostřednictvím internetových stránek Way Back 

Machine687. Již od roku 2004 nabízely Literárky v síti, jak se internetové stránky oficiálně 

jmenovaly, především obsah z tištěné verze, nejčastěji s několikadenním zpožděním. Záložky 

Domov, Svět, Civilizace, Literatura, Umění a Nové knihy kopírovaly uspořádání tištěné verze 

a články byly na web přidávány s odstupem několika dní. Jak je možné zjistit ze samotných 

odkazů v tištěných Literárních novinách, web přinášel také redakčně nekrácené verze článků. 

Docházelo zde ale i k určité formě interakce mezi čtenáři a redakcí, například v rámci soutěže 

Povídka roku. Nejenom, že si čtenáři mohli soutěžní povídky přečíst online, ale také zde  

o nich hlasovali. 

V roce 2009 a 2010 prošly změnami tištěné Literárky, obdobným procesem prošla 

také jejich internetová verze. Zatímco za Patočkova vedení fungovaly Literárky v síti spíše 

jako další prostor pro uveřejnění části tištěných Literární novin, za Fialy a Bílka se začaly 

proměňovat v samostatnější médium. Web prošel kompletní grafickou proměnou. Název 

Literárky v síti zůstal zachován, krátký text v záhlaví stránky ale nově čtenáře informoval, že 

Literarky.cz jsou „Nezávislý zpravodajský server zaměřený na všechna důležitá domácí  

                                                 
686 Například odkazy v tištěné verzi Literárních novin na internetovou verzi nebo zmínky v dalších médiích. 
687 Stránky Way Back Machine mají uloženy náhledy titulních stran a v některých případech i částečný obsah 

jednotlivých webových stránek i o několik let nazpět. V případě Literárních novin je první funkční odkaz 

dostupný z 13. října 2005. První článek v Newtonu, který zmiňuje Literarky.cz, je z 30. září 2004 v časopisu 

Reflex. 
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i světová témata.“688 Fiala proměnu okomentoval: „(…) mám to potěšení oznámit, že  

po změnách v tištěném vydání Literárních novin jsme zahájili také rekonstrukci Literárek  

v síti. Začnou žít samostatnějším životem, bude přibývat vlastního obsahu a nabídnou i novou 

službu - elektronické Literární noviny s velice příjemnou a uživatelsky přátelskou čtečkou.“689 

V květnu 2010 pak plány proměny webu dále přiblížil: „Na webu bude také volný obsah, 

který vznikl exkluzívně online. Ten by měl postupem času narůstat. Budeme tam budovat 

kulturní servis a vedle toho chceme čtenářům nabídnout debatní fóra o životním prostředí, 

vědě, společenském životě v obci a na další témata, která se urodí. Část našeho serveru bude 

tedy taková, jakou si ji uděláte sami, my se to jen pokusíme zprostředkovat, utřídit  

a usnadnit.“690 Čtenáři na internetové verzi měli najít „stále obsáhlejší kulturní servis (tzv. co, 

kde, kdy), zejména programy kin s odkazy na recenze, výstavy, divadla, co nejúplnější 

seznamy knižních novinek. Literárky v síti budou přinášet i vlastní publicistické příspěvky, 

blogy, debaty, analýzy. Budou se postupně měnit v samostatný titul postavený „na síti“ kolem 

Literárek.“691 Množství publikovaného obsahu se výrazně rozšířilo a také periodicita byla 

spíše denní, a to napříč všemi sekcemi. Již nepřevažovaly články a příspěvky převzaté 

z tištěné verze, ale byly zde uveřejňovány texty připravené přímo pro Literarky.cz. Obsah byl 

roztříděn v záložkách Elektronické vydání, Rozhovory, Kultura, Nové knihy, Domov, Svět, 

Blogy, Civilizace, Věda, Vzdělání, Dossier a Přílohy. Zatímco některé z uvedených záložek 

fungovaly jednoduše pro tematické uspořádání příspěvků, jiné přinášely i další obsah. Nové 

knihy uváděly knižní novinky vždy k danému týdnu v roce, pravidelně uveřejňovaly aktuální 

žebříček knih a nabízely čtenářům prostor pro online prodej knih. Kulturní servis v podobě 

aktuálních programů kin či divadel sice Literárky v síti pravidelně nepřinášely, ale pod 

záložkou Kultura zvaly prostřednictvím upoutávek a divadelních, filmových, výtvarných  

a dalších uměleckých minirecenzí na kulturní akce. Ač by se mohlo zdát, že záložka Blogy 

obsahovala články či odkazy na různé bloggery, není tomu zcela tak. Publikovali zde ve velké 

míře autoři Literárních novin. Záložka Dossier propagovala stejnojmennou samostatně 

prodejnou přílohu Literárních novin. V záložce Přílohy pak čtenáři nacházeli průběžně část 

textů publikovaných v tištěných přílohách. Pod odkazem Pražská knižní revue tak například 

čtenáři stejně jako v tištěné verzi našli povídku či ukázku z tvorby vybraného autora, rozhovor 

                                                 
688 První číslo, u kterého můžeme tento podtitul internetových stránek prostřednictvím Way Back Machine 

nalézt, je z 2. května 2010. 
689 FIALA, Zbyněk. Elektronické vydání - ukázka 10min. Web.archive.com [online]. 2010 [cit. 2015-06-17]. 

Dostupné z: http://web.archive.org/web/20100527195937/http://www.literarky.cz/? 
690 FIALA, Zbyněk. Digitální Literárky na víkend. Literární noviny. 2010, roč. XXI, č. 21, s. 3. 
691 BALAŠTÍK, Miroslav. Zatím dominuje služba pro přátele literatury a umění. Host. 2010, roč. XXVI, č. 5, s. 

40-4. 
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a úvodník k tématu daného čísla. Samostatnou část webu tvořilo okénko „Aktuálně z kultury“, 

přinášející krátká avíza na aktuální dění v kultuře, ať už šlo o blížící se koncerty, divadelní 

představení či autogramiády. Podstatnou součástí webu byly také pravidelně publikované 

komentáře k aktuálním tématům. Zároveň Literárky v sítí, stejně jako za Patočkova vedení, 

publikovaly občasně kompletní verze textů, které byly pro tištěné Literární noviny zkráceny, 

nadále zde probíhala anketa Povídka roku. Dá se říci, že pro příspěvky byl charakteristický 

kratší rozsah, vyjma vybraných delších rozhovorů. Některé z příspěvků pak byly přebrány 

z titulu Der Spiegel. Nově umožnily Literárky v síti přidávat komentáře k jednotlivým 

příspěvkům.  

Další změnou prošel web na podzim 2012: „Web Literárních novin získal v minulých 

dnech nejen barvitější vzhled, ale i pestřejší obsah. Najdete na něm nové rubriky i nové blogy, 

přečtete si texty, které v novinách samotných nenajdete. Dozvíte se mnohem víc o světě,  

o společnosti, v níž žijeme, o uměleckých dílech či knihách, které by vám neměly uniknout. 

Čtěte, ale také pište, diskutujte, nenechávejte si svůj názor pro sebe.“692 Grafická podoba 

stránek byla zachována, změnilo se především rozvržení. Záložky na stránce prošly spíše 

lehkou úpravou a články byly rozřazeny v následujících sekcích: Elektronické vydání, 

Kultura, Politika, Nové knihy, Blogy/Komentáře, Téma, Civilizace, Online prodej, Offline. 

Obsah v rámci jednotlivých záložek se obsahově nijak výrazně nezměnil. Výjimkou však byla 

sekce Blogy/Komentáře v níž bylo nově možné najít pestřejší okruh autorů a také nová 

záložka Offline publikující vybraný obsah z tištěných Literárních novin. Lišta pod záložkami 

s názvem Nepřehlédněte přinášela informace o aktuálních kulturních událostech. Následoval 

box přinášející čtyři hlavní témata.  

 Literárky v síti začaly pozměněným obsahem oslovovat nový okruh čtenářů: „Zatím se 

ukazuje, že lidé, kteří čtou Literární noviny na internetu, jsou patrně jiní než ti, co si je kupují. 

A také to, co nabízíme na internetu je jiné, než co máme v novinách. (…) Čtenáři, kteří čtou 

noviny na papíře, jsou starší, konzervativnější, i když mnozí z nich samozřejmě na internet 

chodí, ale nejsou zvyklí se v  prostředí internetu pohybovat.“693 O skutečnosti, že nový obsah 

zaujal, svědčí také počty návštěvníků webu: „Čtenost se za tu dobu začala zvedat od té v řádu 

stovek denně. Teď se dostává na několikanásobky, jsou to nejen tisíce, ale už to začíná být 

zajímavá suma. Web má vzestupnou tendenci a snažíme se dělat různé synergie s jinými 

weby, propojení, takže se dá předpokládat, že cesta nahoru bude možná rychlejší než u tištěné 

                                                 
692 Red. Čtěte Literárky v síti. Literární noviny. 2012, roč. XXIII, č. 46, s. 3.  
693 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
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verze.“694 V tiskové zprávě společnosti Litmedia ze září 2010 je uveden souhrnný počet 

návštěvníků webu a facebookových stránek Literárních novin ve výši 4 000 návštěvníků.695 

Vyhledávání online obsahu čtenáři však podléhá jiným zvyklostem než u tištěného obsahu: 

„Třetina čtenářů (z anketního šetření, poznámka autorky) sleduje obsah také na internetu (…). 

Většinou se však jedná o méně častou frekvenci četby obsahu na internetu – polovina 

dotázaných sleduje informace na těchto stránkách zhruba 1x měsíčně a méně často. Denním 

návštěvníkem těchto webových stránek je desetina dotázaných. Četba obsahu Literárních 

novin se tedy stále koncentruje především do tištěné podoby titulu.“696  

Autoři příspěvků byly stejní jako v tištěných Literárkách, tedy členové stálé redakce  

či externí přispěvatelé. „Všichni lidé, kteří tady pracují, mají povinnost psát současně i na 

internet.“697 Šéfredaktorem Literárek v síti byl od května 2010 Zbyněk Fiala, ovšem 

v Literárních novinách působil jen do konce roku 2010. V roce 2011 je tak jako šéfredaktor 

online verze uváděn Petr Bílek. Vedení webu měl zpočátku na starosti Jaromír Hrubeš,  

od čísla 19/2010 je jako další odpovídající osoba v tiráži uváděn Michal Pavel. Oba pak  

od poloviny roku 2012 nahradil Mirko Raduševič (22/2012).  

 Jak vyplývá z výše uvedeného textu, Literarky.cz prošly v letech 2010-2012 výraznou 

proměnou. Změnil se grafický vzhled stránek, jejich uspořádání, ale také obsah. On-line verze 

Literárních novin byla oproti předešlým rokům samostatnější a nabízela rozmanitější obsah, 

který již pouze nekopíroval tištěné Literární noviny.  

                                                 
694 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
695 ŠTOLBA, Jan. ZPRÁVA: Občanské sdružení Právo, spravedlnost a informace prodalo svůj podíl ve 

vydavatelství Litmedia. Ceska-media.cz [online]. 2010 [cit. 2015-06-17]. Dostupné pouze prostřednictvím 

databáze Newton z: http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz/news.php?uqid=3E7E2501-FAD3-

44BD-9F60-

F2355FF32617&q=&qt=&qsmpl=ZPR%C1VA%3A+Ob%E8ansk%E9+sdru%9Een%ED+Pr%E1vo%2C+sprav

edlnost+a+informace+prodalo+sv%F9j+pod%EDl+ve+vydavatelstv%ED+Litmedia&qsr=&qsc=&qa= 
696 LITMEDIA A.S. Shrnutí výsledků anketního šetření mezi čtenáři Literárních novin. Praha, 2012. 
697 BÍLEK, Petr. Osobní rozhovor. Praha, 6. 6. 2014. 
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Závěr 

 

 Cílem práce bylo sledovat a popsat proměnu Literárních novin v letech 2010-2012, kdy 

je téměř po celou dobu vedl Petr Bílek. Sledovanému období předcházel rok 2009, ve kterém 

se uskutečnila změna vydavatele a následovala koncepční, grafická a redakční obměna. 

S vydavatelstvím Litmedia a příchodem Miroslava Pavla získalo periodikum, alespoň 

prozatím, stabilnější finanční zázemí. V roce 2010 se šéfredaktorem periodika stal Petr Bílek, 

který měl, mimo jiné, dlouholetou zkušenost s vedením časopisu Reflex a úzký vztah 

k literatuře. Nahradil Zbyňka Fialu, jehož novinářské zkušenosti pocházely především 

z ekonomické oblasti. Titul na koncept zavedený roku 2009 navázal a dále se proměňoval. 

Následnou proměnou dokázal oslovit nové čtenáře, i mladší věkové kategorie, v roce 2012 

pak titul vykazoval klesající ztrátovost. S příchodem Petra Bílka opadl následně zájem ČSSD 

o periodikum a v září 2010 po personální obměně ve vydavatelství Litmedia byl již titul zcela 

bez vazeb na jakékoliv politické uskupení.  

 Literární noviny byly v letech 2010-2012 kulturně-politickým, kritickým týdeníkem. 

Věnovaly se aktuálním domácím i zahraničním událostem, na stránkách periodika se 

pravidelně objevovala ale také kulturní, politická, ekonomická, sociologická, filozofická, 

historická či environmentální problematika. Především prostřednictvím přílohy Harmonie 

života a rubriky Civilizace nechyběla volnočasová témata vztahující se k současnému 

způsobu života, jakými jsou například nové technologie či zdravý životní styl. O literární a 

umělecké oblasti se čtenáři dozvídali prostřednictvím rubrik Umění, Nové Knihy, Čtení, 

Literatura aj. Titul se snažil témata zprostředkovávat pohledem odlišným od ostatních, tzv. 

mainstreamových médií a nabízet alternativu k dalším mediálním obsahům. Převažujícím 

žánrem u hlavního tématu titulu byl delší rozhovor, esej či úvaha. Pravidelně se na stránkách 

Literárních novin objevovaly také komentáře, glosy, sloupky, fejetony, recenze, stati, ale i 

ukázky z knih aj. Obdobně jako v předchozích letech, i nadále Literární noviny nabízely 

prostor pro uveřejňování různých názorů či prostor pro diskuse  

a polemiky. Titul otiskoval nejenom dopisy a reakce čtenářů, ale také otevřené dopisy, úvahy 

a jiné názorové příspěvky reagující na dříve otištěné články či aktuální události. Polemiky  

a diskuse se pak nejednou odehrály například prostřednictvím seriálu Literárních novin,  

ve kterém titul vybízel k započetí diskuse na dané téma. 

 Roky 2010-2012 byly ve znamení grafického a obsahového ustálení podoby titulu, ale 

také pozvolné proměny. Z periodika vymizely grafické či editorské nedostatky v podobě chyb 
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a vizuální podoba byla směřována k větší přehlednosti a snazší orientaci pro čtenáře, změnil 

se koncept titulní strany a opět došlo ke změně formátu. Pravidelné rubriky byly až  

na výjimky umístěny na stejných stranách a v jednotlivých číslech zaujímaly spíše shodný 

rozsah. Dodržováno bylo i jejich uspořádání a sled. Vedle ustálení podoby titulu však došlo 

také k dalším změnám. Literární noviny postupně zařadily přílohy Harmonie života, 

Interview, Le Monde diplomatique, Dossier či Pražskou knižní revue. Přestože se ne u všech 

uvedených příloh podařilo zachovat jejich vydávání, téměř po celé období platilo,  

že s každým číslem periodika nacházeli čtenáři jednu z příloh. Prostřednictvím Le Monde 

diplomatique, ale také v příloze Interview či uvnitř týdeníku se čtenáři setkávali s překlady 

článků převzatých ze zahraničních médií.  

 Literární noviny postupem času dokázaly rozšířit okruh přispěvatelů, ať už se to týkalo 

pravidelných externích spolupracovníků či různých osobností. Na stránkách titulu se tak 

čtenáři setkávali více s příspěvky spisovatelů, filozofů, sociologů, vysokoškolských 

pedagogů, uměleckých kritiků a dalších z řady intelektuálů. Stálý redakční okruh se také 

proměňoval, byť velmi pozvolně. Osobnosti tvořící stálou redakci však nepředstavují pro 

veřejnost příliš známá jména s výjimkou šéfredaktora Petra Bílka, redaktorek Terezy 

Spencerové, Kamily Boháčkové a redaktora Michala Komárka. Důležité je zmínit, že 

redakční vztahy v letech 2010-2012 se na rozdíl od let předchozích (období pod vedením 

Jakuba Patočka), nevyznačovaly konflikty a nebyly tak předmětem mediálních zpráv. 
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Summary 

The main aim of this work was to follow and describe the change of the periodical 

Literární noviny in years 2010-2012. Almost all this period led the periodical editor-in-chief 

Petr Bílek. To this period preceded year 2009. In this year Literární noviny changed its 

publisher, concept and graphic layout of the periodical as well as its editorial stuff. With the 

new publishing company Litmedia and the new publisher Miroslav Pavel, Literární noviny 

had – at least provisionally – stable financial background. In 2010 Petr Bílek became an 

editor-in-chief. He had long-time experience with leading czech weekly Reflex and was 

devoted to literature. He replaced Zbyněk Fiala whose journalistic experience was mainly 

from an economic sphere. Literární noviny in years 2010-2012 followed this concept and 

continued to evolve it further. The subsequent change managed to draw new readers, 

including young generation. In 2010 the connection witch Czech political party ČSSD fell 

apart. In 2012 decreased the loss rate of the title.  

In years 2010-2012 Literární noviny were emited as cultural and political weekly. It 

concentrated on home as well as foreign news, it covered current news and wrote about 

particular historical as well as political, economical, sociological, philosophical or 

environmental topics. Mainly through supplements Harmonie života a section Civilizace were 

presented topics related to present way of life as are new technologies or healthy life style. 

Literary and artistic topics were presented mainly through section Umění, Nové knihy, Čtení, 

Literatura etc. Periodical tried to look at those topics with different view and thus offered an 

alternative to other media coverage. Between the most frequent genres belonged an interview 

and an essay. Regular place on pages of the periodical had comments, notes, feuilletons, 

column, review as well as extracts from books etc. Literární noviny offered its pages to 

different views, opinions and discussions as well as messages and reactions from its reader. 

 For years 2010-202 was characteristic graphic and content stabilization of the 

periodical and the periodical gradually changed.  Graphic and editorial mistakes dissappeared 

and the visual form of the periodical was tranformed so that readers could more easily orient. 

The concept of the title page changed as well as the size of the periodical. In years 2010-2012 

regular sections were located on regular pages and (usually) kept the same extent. The 

arrangement and layout of the sections were also abided. Beside the graphic and content 

stabilization several changes happened. Literární noviny gradually created and published 

severeal supplements – Harmonie života, Interview, Le Monde diplomatique, Dossier and 

Pražská knižní revue.  
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 Literární noviny slowly changed editorial stuff and extended the amount of external 

authors. Those were mainly writers, philosophers, sociologists, economists, historians, 

professsors, critics etc. In 2010-2012, editorial stuff included personalities not very well 

known to the public, with the exception of Petr Bílek, Tereza Spencerová, Kamila Boháčková 

and Michal Komárek.   
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Seznam použitých zkratek 

ABS – Archiv bezpečnostních složek 

ALN – Akademie Literárních novin 
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ELK – Evropský literární klub 

KSČ – Komunistická strana Československa 

LL – Literární listy 

LMD – Le Monde diplomatique 

LtN – Literární noviny 

MU – Masarykova univerzita 

NA – Národní archiv 

Nakl. - nakladatelství 

PSI – sdružení Právo, solidarita a informace 

PKR – Pražská knižní revue (příloha Literárních novin) 

SČS – Svaz českých spisovatelů 

SČSS – Svaz československých spisovatelů 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

SZ – Strana zelených 

UK – Univerzita Karlova 

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

ÚV SČSS – Ústřední výbor Svazu československých spisovatelů 
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Příloha č. 7: Personální obsazení orgánů společnosti Litmedia v roce 2009 (tabulka)  

Valná hromada: Miroslav Pavel    (předseda) 

Představenstvo:  Miroslav Pavel    (předseda představenstva) 

    PhDr. Zbyněk Fiala    (místopředseda představenstva) 

    Veronika Pavlová 

Dozorčí rada:  Ing. Jan Mládek, CSc.   (předseda dozorčí rady) 

    Michal Pavel     (Místopředseda dozorčí rady) 

JUDr. Jaroslav Král, CSc.  

 

 

Příloha č. 8: Personální obsazení orgánů společnosti Litmedia od října 2010 (tabulka) 

Valná hromada: Ing. Miroslav Pavel    (předseda) 

Představenstvo:  PhDr. Jan Štolba   (předseda představenstva)  

PhDr. Petr Bílek   (místopředseda představenstva) 

Veronika Pavlová 

Dozorčí rada:  Ing. Miroslav Pavel    (předseda dozorčí rady) 

Michal Pavel     (místopředseda dozorčí rady)  

JUDr. Ing. Miloš Vasovič 

 

Příloha č. 9: Personální obsazení orgánů společnosti Litmedia od března 2012 (tabulka) 

Valná hromada: (neuvedeno) 

Představenstvo:  Michal Pavel    (předseda představenstva)  

PhDr. Petr Bílek    (místopředseda představenstva) 

Veronika Pavlová 

Dozorčí rada:  Ing. Miroslav Pavel    (předseda dozorčí rady) 

JUDr. Ing. Miloš Vasovič698   (místopředseda dozorčí rady)  

Mgr. Markéta Míková 

 

 

 

 

                                                 
698 JUDr. Ing. Miloš Vasovič a Mgr. Markéta Míková jsou zástupci advokátní kanceláře, jejichž služby 

společnost. Litmedia využívá. JUDr. Jaroslav Král, CSc. byl jmenován dřívějším většinovým majitelem 

společnosti (PSI). Čerpáno z e-mailové korespondence s Miroslavem Pavlem z 15. 10. 2015.  
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Příloha č. 14: Příloha Dossier (45/2010) 

 

 

Příloha č. 15: Titulní strana Literárních novin (51-52/2012) 

 


