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Anotace

Bakalářská práce „Proměna české inzerce a reklamy za 1. světové války „  si klade za 

cíl zkoumat proměny, jimiž procházela česká tištěná reklama během první světové 

války. Konkrétně Nejdříve specifikuje nejčastěji používané metody reklamy počátku 

dvacátého století. Primárním zdrojem dobové reklamy je v tomto případě Národní 

politika – česky psané periodikum vycházející od roku 1885 proslavené svým 

moderním přístupem k inzerci. Inzerce bude analyzována v období počátku války – v 

červenci 1914,  Vánoc roku 1914 - významného období pro reklamní komunikaci, 

Vánoc roku 1917, kdy bude primárním důvodem sledování dopadů pomalu se hroutící 

ekonomiky na marketing a nakonec v červnu 1918, obdobím vyhlášení poslední válečné 

půjčky, kdy budeme pozorovat především následky zhroucení Rakousko-Uherské 

ekonomiky. 

Cílem je také zkoumat, které zboží nebude již dále propagováno a jak se promění 

samotná podoba reklamy. Předpokladem je, že se promění pouze inzerované zboží 

nikoliv metody propagace. Dalším polem zkoumání bude přetrvání luxusních výrobků a 

reklam na ně a stejně tak rychlost reakce reklamy na začínající válku. 

Cílem práce není zabývat se historickými údaji ani ekonomickými aspekty válečného 

stavu, ale pozorovat vliv války na komerční komunikaci. 

Annotation

Bachelor thesis “Changes of Czech Advertising during First world war“ aims to 

investigate the changes that Czech print advertisement went through during World War 

I. Specifically it at first determines most frequently used methods of early 20th century 

advertising. Primary material source for contemporary advertisement will be Národní 

politika newspaper published since 1885 and renown for its modern approach to 
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advertisement. Analysis of the following periods will be undertaken – the war’s start in 

July 1914, Christmas of 1914 – very important season for marketing, Christmas of 

1917, when we will observe the effects of slowly crumbling economy and finally in 

June 1918 - time of last round of issuing of war bonds, when we will be able to observe 

effects of war-torn economy of Austrian-Hungarian Empire.

It is also this work s goal to notice what goods will not be advertised anymore and how 

the very form of advertisement will change. It is assumed that only the types of goods 

will change but the form and methods will remain more or less the same. Next field of 

study will be the length of time the luxury goods will be advertised and also the velocity 

with which the marketing will be able to change its communication in accordance to 

war.

It is not this works goal to present historical data or to analyze the economic situation 

resulting from war, as to simply observe the change war forces in advertisement. 

Klíčová slova

reklama, válka, proměna, první světová válka, srovnání, 1914, 1918

Keywords

Advertisement, War, Transformation, World, Comparison, 1914, 1918
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I. ÚVOD

Reklama vypovídá velmi přesně o změnách společenského prostředí. Reaguje na 

politické, sociální, ekonomické, technologické větší i menší proměny.

Reklamou během první světové války jsem se rozhodl zabývat především ze tří 

důvodů. Za prvé je tato doba z pohledu komerční komunikace v českých dějinách 

jedinečná. Od posledního většího konfliktu – prusko-rakouské války uplynulo již téměř 

padesát let1 rozvíjejícího se kapitalismu. Na rozdíl od „pouhých“ dvacet let trvající 

první republiky, případně z hlediska reklamní komunikace velmi chudého 

čtyřicetiletého období po druhé světové válce, nebylo dlouhé předválečné období 

relativní stability nijak podstatně přerušeno. 

Za druhé v dějinách české společnosti moderní doby nedošlo dosud k tak zásadnímu 

zhroucení státního aparátu, jaké nastalo v druhé polovině první světové války2. 

A nakonec za třetí se jedná o období, kdy  již reklama a její vývoj dospěly do 

postavení samozřejmé součásti jak výrobního a obchodního světa, tak i každodenního 

života nejširších vrstev společnosti.

Cílem této práce tedy je ověřit předpoklad, že reklamní sdělení, jejich obsahy a 

možná i formy, reagují bezprostředně na postupný úpadek státu. Předpokládáme, že se 

promění především sortiment nabízeného zboží a vymizí nabídka luxusního dováženého 

zboží, neboť mnohé předválečné obchodní vazby jsou postupně zpřetrhány. Dále 

předpokládáme, že se přestane objevovat reklama na zboží dlouhodobé spotřeby a 

vzhledem k vyčerpání zásob některých importovaných artiklů denní spotřeby, jako 

například čaj, káva a tabák, dojde ke zvýšení množství inzerátů na jejich náhražky.

                                                
1 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2003. s. 
11. ISBN 80-7106-274-X.
2 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2003. s. 
223. ISBN 80-7106-274-X.
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Zároveň ovšem nepředpokládáme výrazný rozdíl ve formě inzerce, jelikož se 

jedná svých způsobem o zavedené a fungující know-how, které si obzvlášť 

v komplikované době války nebude přát nikdo podrobovat nepotřebným změnám. Spíše 

se můžeme domnívat, že nákladnější úpravy inzerce budou kvůli nedostatku peněz 

zadavatelů početně oslabeny.

Nevyhnutelným předpokladem je rovněž využívání války v samotné reklamní 

argumentaci, a to ve smyslu nových potřeb, které válka vyvolává. Samozřejmostí jsou 

v druhé polovině války například čím dál tím potřebnější a intenzivněji inzerované 

válečné půjčky. 

Národní politiku jsme jako pramen pro tuto práci zvolili proto, že reklamní a 

především inzertní složka jejího obsahu patřila v rámci denního tisku k nejrozsáhlejším.  

Mělo by tedy být možné pozorovat všechny tendence moderní novinové reklamy 

v tomto listě. Je možné namítnout, že tento deník nepěstoval velkopodnikatelskou 

reklamu jako například Národní listy, tudíž nebudou závěry našich zjištění plně 

reprezentativní. Je to pravda, komparační přístup by mohl být metodou rozsáhlejší 

práce. Ale vycházíme z toho, že Národní politika může posloužit i se svou reklamní 

skladbou a stereotypem jako velmi případná průzkumná sonda. Její metodou je jednak 

ilustrativní popis formátových a obsahových inzertních typů, jednak jejich kvantitativní 

rozbor v časovém srovnání počátku a konce války.
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I.1.RAKOUSKO-UHERSKO NA POČÁTKU DVACÁTÉHO STOLETÍ

Není cílem této práce podávat vyčerpávající historický přehled situace v předvečer 

Velké války, přesto by ale bylo vhodné alespoň rámcově popsat některá specifika státu,

o němž budeme po celou dobu hovořit.

Rakousko-Uhersko vytvářelo v Evropě počátku dvacátého století po mnoha stránkách 

neobvyklý celek. Státní útvar po již více než pět set let ovládán habsburskou dynastií se 

mohl hned po Rusku pochlubit největší územní rozlohou. Na tomto obrovském a velmi 

různorodém prostoru, žilo společně mnoho různých národností a kultur. Od roku 1867 

fungoval stát na zvláštním principu dualistické federace dvou dosti nesourodých celků -  

průmyslového a rozvinutého Předlitavska a převážně zemědělského a zaostalého 

Zalitavska3. Během posledních sta let své existence se propadl z místa mezi 

nejvýznamnějšími evropskými velmocemi na počátku devatenáctého století až do 

pozice, kdy samotné jeho postavení jako velmoci bylo zpochybněno4.

Rakouské hospodářství již dávno nemohlo konkurovat mnohem rozvinutějšímu 

sousednímu Německu a jeho závislost na německém trhu stoupala. Tato nevýhoda byla 

zapříčiněna především pomalejším hospodářským vývojem Rakouska-Uherska. 5

Nebývalým jevem bylo i podivné postavení českých zemí uvnitř tohoto stárnoucího 

impéria. Oblasti s téměř nejvýznamnější hospodářskou produkcí 6 a nejrozvinutější 

infrastrukturou 7  se dostávalo jen malých politických pravomocí, její panovník 

František Josef I. se nikdy nenechal korunovat českým králem, většina zdejšího majetku 

byla v rukou německy mluvících obyvatel, ačkoliv toto rozdělení vůbec neodpovídalo 

početnímu složení obyvatelstva,8  a obecně s ní bylo nakládáno jako s periférií. 9

I přes tyto nepříjemné podmínky se na přelomu devatenáctého a dvacátého století 

dokázalo hlavní město českých zemí vyvíjet směrem k modernímu velkoměstu, ať již 

                                                
3 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2003. s. 
39. ISBN 80-7106-274-X.
4 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2003. s. 
19. ISBN 80-7106-274-X.
5 JAKUBEC, Ivan; JINDRA, Zdeněk. Dějiny hospodářství českých zemí. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 
2006. s. 156 - 157. ISBN 80-246-1035-3
6 PRŮCHA, Václav . Hospodářské a sociální dějiny Československa, 1918-1992 . Vyd. 1. Brno : 
Doplněk, 2004. s. 38. ISBN 80-7239-147-X.
7 KUBŮ, Eduard; PÁTEK, Jaroslav. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi 
světovými válkami. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2000.  s. 140 - 141. ISBN 80-7184-716-X.
8 PRŮCHA, Václav . Hospodářské a sociální dějiny Československa, 1918-1992 . Vyd. 1. Brno : 
Doplněk, 2004. s. 39. ISBN 80-7239-147-X.
9 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2003. s. 
41. ISBN 80-7106-274-X.
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zbořením starých hradeb, či zavedením řádného systému kanalizace a městské 

elektrifikované dopravy. 10 Životní styl obyvatelstva se pomalu přibližoval konzumnímu 

trendu rozšiřujícímu se v moderním světě 11.

Symptomem „umírněného“ středoevropského hospodářského pokroku byla poměrně 

nízká průměrná denní mzda dělníka, činila v roce 1913 zhruba 3 koruny a koncem 

války vlivem inflace asi 11 korun12. Nízká kupní síla většiny obyvatel odpovídala i 

struktuře velikosti živnostenských firem. Jedním z  rysů určujícím do značné míry 

podobu rakousko-uherské reklamy během světové války je skutečnost, že většina 

obchodních subjektů na našem území v tehdejší době zaměstnávala pět a méně lidí 

(95,8% všech osob činných v obchodě) a naopak počet velkoobchodů byl skutečně 

nízký (v podnicích s 50ti a více zaměstnanci jen 0,03% lidí zaměstnaných v obchodní 

sféře)13. Jelikož je to právě velkoobchod, který umožňuje a zároveň vyžaduje rozsáhlou 

organizaci činnosti, dostává se i k organizované činnosti reklamní. Jelikož ovšem velká 

většina firem je spíše menších až rodinných, vysoce sofistikovanou reklamní činnost 

nemůžeme očekávat v hojné míře. O to více rozevřené a zajímavější budou ovšem ony 

pomyslné nůžky mezi  reklamou malou a neprofesionální a reklamou velkých podniků. 

                                                
10 PERNES, Jiří. Pod habsburským orlem. Vyd. 1. Praha : Brána, 2001. s. 86. ISBN 80-7243-290-7.
11VOŠAHLÍKOVÁ , Pavla. Zlaté časy české reklamy. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1999. s. 209. ISBN 80-
7184-715-1.
12 PRŮCHA, Václav . Hospodářské a sociální dějiny Československa, 1918-1992 . Vyd. 1. Brno : 
Doplněk, 2004. s. 90. ISBN 80-7239-147-X.
13 JAKUBEC, Ivan; JINDRA, Zdeněk. Dějiny hospodářství českých zemí. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 
2006. s. 277. ISBN 80-246-1035-3
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I.2. ZÁKLADNÍ REKLAMNÍ POJMY

Abych nebyl nucen se během samotného rozboru neustále zastavovat a vysvětlovat 

jednotlivé pojmy, případně aby text nebyl opatřen nesrozumitelným a zbytečně 

komplexním poznámkovým aparátem, rozhodl jsem se nyní zařadit krátké pojednání o 

specificích komerční komunikace, která by mohla v následujícím textu sehrát roli. 

Jelikož se v této práci zabýváme pouze inzercí novinovou je naše situace zjednodušena. 

Co nám ji naopak stěžuje je velké stáří rozebíraných inzerátů – jsou téměř sto let staré a 

často se drží a jsou konstruovány dle zásad ještě starších 14. Z tohoto důvodu není 

snadné provádět hodnocení tehdejších reklam, jelikož to, co nám se může jakožto lidem 

počátku jednadvacátého století zdát zoufale nudné a nezajímavé, mohlo připadat 

člověku na počátku století dvacátého jako nehorázně skandální reklama 15.

Přesto se ale lze přidržet několika snad univerzálně platných pravidel. V podstatě 

pro reklamu v novinách platí, že dokáže pokrýt značnou část populace, není tak 

nákladná jako jiné druhy reklamy, netrvá dlouho inzerát umístit a tedy je možno 

reagovat na vznikající situaci. Mezi její spíše negativní rysy patří skutečnost, že inzerát 

se často ztrácí mezi mnoha ostatními a z hlediska technického není možno reprodukovat 

příliš kvalitní sdělení 16.

Komerční komunikace může být v zásadě prováděná ve dvou rovinách – jako 

komunikace obchodníka s koncovým zákazníkem – potom se často nazývá komunikací 

B-t-C (zkrácenina Business to Customer), nebo se jedná o komunikaci mezi obchodníky 

– potom se označuje jako B-t-B (Bussines to Bussines) 17. 

Kupříkladu již roku 1900 byl představen dodnes velmi populární komunikační 

model AIDA, 18 který byl roku 1911, tedy zhruba v době, kterou se budeme v naší práci 

zabývat, rozšířen na model AIDAS. Hovoří v zásadě o čtyřech (respektive) pěti krocích 

hierarchie efektů marketingové komunikace. Prvním krokem je vyvolat pozornost 

recipienta, druhým podpořit jeho zájem, třetím vyvolat u něj touhu po komunikovaném 

                                                
14 VOŠAHLÍKOVÁ , Pavla. Zlaté časy české reklamy. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1999. s. 168. ISBN 
80-7184-715-1.
15 VOŠAHLÍKOVÁ , Pavla. Zlaté časy české reklamy. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1999. s. 210. ISBN 
80-7184-715-1.
16 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky . Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. s. 317. ISBN 80-247-
1481-7.
17 DE PELSMACKER, Patrick. Marketingová komunikace . Vyd. 1. Praha : Grada, 2003. s. 522 - 523. 
ISBN 80-247-0254-1.
18 DE PELSMACKER, Patrick. Marketingová komunikace . Vyd. 1. Praha : Grada, 2003. s. 90. ISBN 80-
247-0254-1.



Bakalářská práce

- 14 -

obsahu a finálním čtvrtým přimět recipienta k akci. V případě modelu rozšířeného se do 

hry zapojuje ještě zákazníkova spokojenost. Proč jsem se rozhodl používat takto 

zastaralý a jednoduchý nástroj? Primárním důvodem, který mě k tomuto rozhodnutí 

vedl, byla skutečnost, že existoval v době publikování mnou analyzované reklamy, a 

tedy by neměl jako mnohé další být zatížen přílišnou technickou rozvětveností možností 

reklamy z dob pozdějších. Zároveň je nutno přiznat, že analyzovaná reklama není příliš 

složitá, a tak je tento model pro ni více než dostačující. Otázky z něj vyplývající jsou 

pak zcela zřejmé, jelikož efekty na sebe logicky navazují a žádný nemůže fungovat bez 

dosažení předchozích. 

Dalším z použitelných přístupů, který jsem se rozhodl nakonec akcentovat, pochází 

z roku 1987 19 a je zamýšlen specificky pro hodnocení tiskové reklamy. Klade 

následující otázky:

1. Je zpráva jasná na první pohled?

2. Je benefit sdělen hned v titulku?

3. Podporuje ilustrace titulek?

4. Podporuje první řádek reklamy titulek a ilustraci?

5. Je reklama snadno čitelná a pochopitelná?

6. Je produkt snadno identifikovatelný?

7. Je značka snadno k rozpoznání?

Již nyní je možná zřejmé, že tento moderní model není možné aplikovat na hodnocení 

reklamy z období první světové války bez výhrady. Hlavním problémem je totiž 

v prvoválečné reklamě častá absence obrazového doprovodu. Jinak se ale domnívám, že 

tento model hodnocení je aplikovatelný poměrně dobře, a proto se jím budu během 

práce víceméně řídit.

Posledním jevem, ke kterému se ve svých rozborech často dostanu, jsou různé 

druhy formátů a následně apelů, které může reklama používat. Zde jsem se rozhodl 

přidržet knihy Patrika De Pelsmackera a jeho přehledného rozdělení. 20

Z formátů, které uvádí, se v našem zkoumání setkáme jen s některými. Jedná se 

o referenci, tedy proces, kdy někdo, ať již - jak je na počátku století časté - anonymní, či 

konkrétní, hovoří o přednostech výrobku; o odbornou podporu, kdy o výrobku hovoří 

                                                
19 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky . Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. s. 327. ISBN 80-247-
1481-7.
20 DE PELSMACKER, Patrick. Marketingová komunikace . Vyd. 1. Praha : Grada, 2003. s. 214. ISBN 
80-247-0254-1.
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člověk z přidružené profese; podporu celebritou, kdy hovoří známý člověk z pozice své 

slávy; obrázek ze života, kdy ukazujeme využití produktu v běžném životě lidí blízkých 

naší cílové skupině či srovnávací reklamu, kdy je srovnáván výrobek propagovaný 

s ostatními výrobky na trhu.

Jednotlivé apely se pak dělí do dvou skupin, na apely informační – tedy ty,

jejichž platnost je jaksi objektivně měřitelná (jako je cena, výkon, vlastnosti produktu),

a emocionální, jejichž hodnota leží spíše v pocitech než v myšlenkách. Emocionální 

apely se dále dělí na apely humorem, erotikou (v našem zkoumání víceméně 

nepřítomné) a apely strachem (naopak velmi často se objevující).
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II. POČÁTEK VÁLKY

Jako první jsem se rozhodl zkoumat období ještě před vyhlášením války Srbsku a na něj 

rychle navazujícím sledem událostí, jež uvrhly svět v do té doby nevídaný válečný 

konflikt. Konkrétně zahájím své detailnější bádání 24. července roku 1914, kdy do 

začátku války zbývaly pouhé dva dny a den chyběl do rakouského odmítnutí srbské 

odpovědi na nechvalně známé ultimátum. Tehdy bylo již sice zřejmé, že se „cosi 

semele“21, nikdo ale prozatím netušil, jaké restrikce a komplikace obchodu a reklamě 

obzvlášť válka přinese.22 Toto monitorování zakončím o měsíc později - 22. srpna.

Jak rychle bude reklama schopna zareagovat na válečný stav? Kdy si budou 

inzerenti schopni uvědomit, že některé zboží nemá valný smysl prodávat, natožpak 

utrácet prostředky za inzerci? Jak rychle vymizí zahraniční zboží, poměřované převážně 

poukazy na anglickou a francouzskou kvalitu? 

Druhým obdobím ilustrujícím atmosféru počátku války bude čas Vánoc roku 

1914, konkrétně od 4. prosince do 8. ledna 1915. V tomto období si již budeme zřejmě 

moci povšimnout určitých projevů války, jisté zboží již nebude propagováno vůbec a 

jiné jako vzácnost. Jaká tedy je reklama sice již stárnoucího, zdaleka ne ještě ovšem 

zmírajícího impéria?

                                                
21 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2003. 
s.29. ISBN 80-7106-274-X.
22 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2003. s. 
27. ISBN 80-7106-274-X.
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II.1. POUŽITÍ VIZUÁLNÍCH PRVKŮ

Již první pohled do dobového tisku nám odhalí několik rysů, jimiž se komerční 

komunikace odlišuje od své dnešní podoby. 

Jako první nám jistě padne do oka rozličnost grafické úpravy jednotlivých inzerátů. 

Setkáváme se tedy jak s reklamami, jež jsou tvořeny pouze textem a v mnoha větách nás 

přesvědčují o kvalitách inzerovaného, tak s reklamami využívajícími očividně známý 

produkt a komunikující jej již jen s několika doprovodnými slovy. Častým jevem jsou 

rovněž reklamy kombinující značné množství textu s velkou ilustrací – jde především o 

výrobky vyžadující určité vysvětlení způsobu používání a vůbec důvodu k jejich 

využití. 

Vzhledem k odlišnosti námi zkoumané reklamy od námi běžně vnímané současné 

reklamy jsem se rozhodl na začátku rozebrat několik druhů používání obrazové části 

inzerátů. Pokusím se nyní na několika příkladech ilustrovat nejpoužívanější či naopak 

nejvýjimečnější komunikační přístupy reklamy typické pro počátek světové války. 

Zároveň bych rád poukázal na odlišnost používání loga v této komunikaci.

V případě pracího prostředku PERESAM 

(kde již samotný název nám leccos napoví) 

se setkáváme s nezvykle moderním prvkem

- srovnávací reklamou. Obrázky nám velmi 

stručně popisují rozdíl mezi stavem ženy 

v domácnosti používající a nepoužívající 

tento prostředek. Zajímavým jevem je 

rovněž argument evidentně u podobných 

výrobků oblíbený v každé době – jeho 

šetrnost k pleti uživatelek.

Obrázek 1
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Velmi moderně v tomto období působí 

zobrazená reklama na pánské prádlo. 

Velkou část inzerátu vyplňuje 

zpodobnění samotného produktu 

(v tomto případě se jedná o pánský 

límec) a velmi znatelné je rovněž logo 23

- samotná značka lva. Logo je vůbec v 

tomto období používáno spíše zřídka a jeho funkci v drtivé většině případů zastupuje  

název značky, který proto bývá často velmi výrazně vyveden. Tato konkrétní reklama 

není na rozdíl od většiny tehdejší komerční komunikace textově vůbec náročná, 

nepřesvědčuje přímo, ale sděluje jen základní informace. Dalo by se říci, že jediným 

slovním apelem je sdělení označující majitele značky za dvorního dodavatele.

Nyní bych chtěl uvést několik příkladů reklamy užívající logo ve svém inzerátu.

Obrázek 3

Pokud je někde logo opravdu viditelně komunikováno, je tomu tak v tomto programu 

biografů, kde výrazně nahrazuje název podniku. I zde se sice setkáváme s primárním 

apelem textového charakteru (názvy jednotlivých filmů, doba hraní), ale přesto 

k rozpoznání jednotlivých biografů slouží především jejich loga.

                                                
23 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky . Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. s. 221 - 223. ISBN 80-
247-1481-7.

Obrázek 2
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Dalším výrazným 

případem použití loga je 

světoznámá značka šicích 

strojů Singer, ovšem ani 

zde se logo neobejde bez 

textu. Je sice umístěno 

v levé části inzerátu, ale dá se říct, že více pozornosti generuje v tomto případě slovo 

SINGEROVY (šicí stroje) v horní části reklamy.

V případě firmy Laurin a 

Klement se logo uplatňuje ve

zdaleka nejvyšší míře. 

Doprovodný text je v tomto 

případě zbytečný. Automobil 

je prostě automobilem a  navíc podobně jako u Löwensteinova prádla samotná značka je 

zárukou dostatečné kvality.

Obrázek 4

Obrázek 5
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Obrázek 6

A skutečně netradiční příklad vizuální komunikace v denním tisku této doby 

jsem si schoval na konec.

Zaměřme svou pozornost především na obrazovou stránku inzerátu. Všechny 

jevy na obrázku nesou jasnou symboliku – prší. Ať už nám to sdělují padající kapky 

nebo odraz automobilu na mokré vozovce či snad chodci s deštníky v rukou, zpráva je 

naprosto jasná. Zároveň se zde nachází další podstatné sdělení, které není zřejmé na 

první pohled. Ale pokud se blíže podíváme na chodce s deštníky, uvědomujeme si, že 

nejsou se svou situací zrovna spokojeni – porůznu se kroutí ve snaze ukrýt se pod 

deštník, bojují se silným protivětrem, případně se jejich deštník pod jeho náporem již 
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složil a je zcela k nepotřebě a oni nyní bojují o jeho záchranu před zuřícími živly. Opět i 

zde je zpráva zřejmá – deštník není praktický do deště. 

A zcela ve středu naší pozornosti stojí muž oblečený do gumového 

nepromokavého pláště. Je zcela jasné, že nejlepší formou ochrany před deštěm je právě 

tento plášť. Inzerát obsahuje ještě několik dalších sdělení, ale domnívám se, že 

nejpůsobivější je bezpochyby právě tento vizuál. Pro úplnost reklama poukazuje na 

anglický původ výrobku a jeho světoznámost a také na nezbytnou informaci o tom, kde 

je výrobek k dostání a za jaké ceny. Je to právě tato informace, která nám osvětlí, proč 

je tato reklama tak neobyčejná. Jejím zadavatelem je totiž velký obchodní dům 

s konfekčním zbožím. Jedná se tedy bezpochyby o firmu, která si může dovolit 

sofistikovanější komunikaci a zároveň jde o produkt takového rázu, aby se vyplatilo 

tuto nákladnou reklamu umístit do novin (narozdíl například od výše zmíněného 

automobilu Laurin a Klement, který si zřejmě průměrný čtenář Národní politiky 

nekoupí. V této době bylo v celém Rakousku - Uhersku zaregistrováno jen 7200 

automobilů a je tedy zřejmé, že šlo o nadstandardní luxus. 24

Zde uvádím pro srovnání stejné zboží. 

Sdělení je, jak vidíme, víceméně totéž, ale 

úsporné provedení na celkovém vyznění 

reklamy leccos mění. 

                                                
24 KUBŮ, Eduard; PÁTEK, Jaroslav. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi 
světovými válkami. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2000. s. 140. ISBN 80-7184-716-X.

Obrázek 7
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II.2. LÉKY A DROGISTICKÉ ZBOŽÍ

Široké veřejnosti asi nejznámější jsou z tohoto období reklamy inzerující léky a 

podobné prostředky, které by nám měly od čehosi ulevit, také přípravky a metody pro 

zkrášlení dam, jejich postavy, obličeje a pleti. Jedná se skutečně o velmi rozsáhlý 

segment trhu (minimálně co do reklamního prostoru využitého tímto druhem zboží) a 

podobně bohatá je i jeho různost. Vzhledem k množství inzerujících subjektů se mnoho 

z nich snaží čímsi odlišit, což nám umožňuje hlouběji nahlédnout do množství

reklamních technik této doby. Lze totiž tvrdit, že komunikace tohoto zboží denní 

spotřeby neprošla během prvního válečného půlroku téměř žádnou změnou. Cynicky 

bychom mohli prohlásit, že lidské utrpení všeho druhu prodává zboží v jakékoliv době 

stejně dobře.

Podívejme se nyní na některé typické příklady reklamy drogistického zboží 

z prvního půlroku války. Vybral jsem několik ukázkových podob textové reklamy.

Naprosto nejstandardnější 

podobou komerční 

komunikace tohoto segmentu 

zboží je vyobrazená reklama 

na „mýdlo s koníčkem“. 

V inzerátu se dozvídáme, kdo mýdlo vyrábí a že nám výrobek přinese značné výhody 

při snaze o cílené pěstění krásy. Zajímavé je povšimnout si zkratky, kterou je odkázáno 

na typický nástroj marketingové komunikace počátku dvacátého století – vděčné dopisy 

šťastných uživatelů, aniž by bylo nutné je vskutku otiskovat, jak činí ostatní reklamy. 

Dále se dozvídáme o ceně a dostupnosti. Inzerát zcela postrádá jakoukoli grafickou 

úpravu a bylo by téměř možné se ptát, jaký je jeho účel kromě opakování skutečnosti, 

že „mýdlo s koníčkem“ existuje.

Obrázek 8
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Vhodněji komunikuje se zákazníkem Alois 

Sláma ve své pobídce k zakoupení Louise 

Creme ze 14. prosince 1914. Sice může 

působit zvláštně nejvýraznější nadpis „Která 

dáma“, ale přinejmenším velmi rychle a 

přímočaře definuje cílovou skupinu. Hned 

další řádek určuje problém, jenž přípravek 

řeší, následuje povšechný popis jednotlivých 

benefitů produktu a po tomto soupisu se již 

dozvídáme zvýrazněným písmem název onoho 

činidla. Zdůrazněna je rovněž cena a následuje již jen možnost nákupu, jméno inzerenta 

a majitele obchodu. Oproti mýdlu s koníčkem vidíme daleko přehlednější práci s textem 

a tím, co má být nakonec sděleno potenciálnímu zákazníkovi.

Obrázek 10

Poněkud odlišný druh 

stručnosti používá reklama 

přípravku Forman, 

uveřejněná v Národní politice 

20. prosince 1914. Troufnu si 

říci, že stručnosti poněkud 

lépe promyšlené, jelikož z inzerátu se dozvídáme zhruba stejné množství užitečných 

informací jako v předchozím případě, ale přitom celé sdělení není tolik složité pro 

recipienta. Vidíme zde velkým písmem vyvedený název produktu, jeho účel a nakonec 

jeho cenu. Důležité je přimět spotřebitele, aby si značku vybavil v asociaci s rýmou. 

Postřehnutí inzerátu napomáhá výrazné grafické provedení, vystupující z okolního 

textu. 

Obrázek 9
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Další lépe zvládnutou 

propagací, s níž se setkáme 

mimo jiné v Národní politice 

například 21. prosince 1914, 

je vyobrazená reklama 

Kysibelské Mattoniho kyselky. Nejprve nám zrak padne na výrazné grafické členění 

inzerátu. Lze téměř tvrdit, že se dělí na oblast stanovení problému (v tomto případě 

epidemie a nakažlivé choroby) a oblast jejich řešení (zde tedy Kysibelská kyselka). 

Pozornost čtenáře sám o sobě spolehlivě upoutá bílý text v černém poli, který ze stránky 

silně vystupuje. Zároveň je text sdělení dostatečně krátký, výstižný a název značky

s dalšími nezbytnými informacemi jsou vyvedeny velkým písmem, takže čtenář inzerát 

přečte během velmi krátké doby. I přesto je ale provedena kvalitní a jasná argumentace 

benefitu výrobku, díky čemuž je celé sdělení pro každého snadno pochopitelné.

Přejděme nyní ke kombinovaným inzerátům využívajícím nejen graficky upravovaný 

text, ale rovněž ilustrace. Je jich v poměru k reklamám čistě textovým méně, ale i přesto 

tvoří nezanedbatelný jev. 

Čistě doplňkovou roli hraje

ilustrace v případě inzerátu 

z třetího prosince 1914 na 

výrobky firmy Františka 

Haase, která svým způsobem 

využívá válečných událostí, 

jelikož kromě podpůrného 

systému páteře při 

zkřiveninách vyrábí rovněž 

umělé končetiny. 

Komunikace je provedena naprosto tradiční textovou formou, která je opět do značné 

míry nepřehledně zpracována, ale alespoň název firmy a její adresa jsou provedeny 

Obrázek 11

Obrázek 12
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viditelně. Ilustrace, v tomto případě zobrazující jakousi podivnou figurínu (zřejmě 

sestavenou s pomocí výrobků firmy Haas), nám na první pohled mnoho neřekne –

působí spíše jako nekompletně zpracovaná antická socha. Až po přečtení textu nám celý 

výjev začne dávat smysl. Pokud si obrázek pozorněji prohlédneme, pochopíme, že jde 

nejspíš o jednotlivé pomůcky. Nutno říct, že obraz zde neslouží k připoutání pozornosti, 

ale jako ilustrace pro zmatečně vyvedený text. Inzerát kvůli tomu pravděpodobně příliš 

pozornosti nepřitáhne (inzerát je ve skutečnosti ještě menší, než zde reprodukovaná 

kopie).

Nyní se konečně setkáváme 

s tolik oblíbenou reklamou 

na zázračné prostředky 

zajišťující různými cestami  

životní štěstí. Inzerát byl 

uveřejněn v Národní politice 

25. července a tentokrát zde 

obrazová složka hraje 

podstatnější roli – nabízí 

nám totiž na docela malém 

prostoru srovnání ve stylu 

„předtím a potom“. Jinak je 

inzerát na první pohled 

tradiční, ovšem nabízí zajímavý příklad práce s textem. Začíná podivně adresovaným 

výkřikem „Malá paní“, který má zřejmě svou nejasností přitáhnout pozornost. Následuje 

nastolení problému – malý vzrůst je ženě na překážku. Zde stojí za povšimnutí, že 

inzerát velmi dobře problém nejen vysvětluje, ale svým způsobem ho i vytváří, jelikož 

která žena menší postavy by se po přečtení tohoto textu skutečně nezačala obávat, že je 

to možná právě její malá výška, která jí bude vždy stěžovat život a hledání štěstí. 

Argumentace strachem je zde tedy provedena na výbornou. Rovněž za povšimnutí stojí 

tvrzení, že duševní přednosti jsou u ženy druhotné, které by asi nebylo dnes vůbec 

zveřejněno, případně by se jeho zadavatel vystavoval mnoha problémům. Po pročtení 

textu se nabízí dotyčné malé paní možnost srovnat, jaký rozdíl může znamenat oněch 

sedm centimetrů výšky na názorné ilustraci, kterou si dostatečně již zaujata textem jistě 

Obrázek 13
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pozorně prohlédne. Troufnu si tedy tento inzerát označit za zajímavě provedený, 

podstatnější výtku snad je možno mít jen proti malé výraznosti a tudíž nízké pozornosti,

kterou vyvolává.

Dějový inzerát z 22. prosince 1914 

v mnoha rysech se podobající moderní 

inzerci na léčiva. Jako první nás

upoutá výrazná ilustrace, obraz 

trpícího případně uzdravujícího se 

pacienta ošetřovaného zdravotní 

sestrou. Komunikace jednotlivých rolí 

je zcela jasná – sestra má nasazený 

čepec a na paži pásku s červeným 

křížem, pacient sedí v křesle přikryt 

dekou, má obklad nebo obvaz na čele 

a při bližším pohledu odhalíme ruku 

v sádře. Následuje textová 

argumentace zdůrazňující, kolik že již 

lékařů Sanatogen používá a jakých 

prestižních ocenění se mu dostalo. 

Následuje adresa výrobce a nakonec 

upozornění na možnost získat jednu 

z brožur, jejichž názvy zde uvedené 

zároveň fungují jako přehledný výpis 

chorob a stavů, s nimiž Sanotogen 

pomáhá. Jen pro doplnění, když se 

podíváme na adresu výrobce léku, je nám hned zřejmé, proč tato komunikace vyniká 

provedením a jistou modernitou – lék je německého původu a zřejmě tedy vyráběn 

velkou firmou schopnou zajistit kvalitní marketing.

Obrázek 14
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25. července 1914 byla v Národní politice 

uveřejněna tato reklama přípravku Pixavon 

(později značka změnila název na Pitralon). 

Je sugestivní tím, že sdělení spoléhá do 

značné míry na obrazovou stránku, a to 

nejen k upoutání pozornosti, ale i k ilustraci 

účelu výrobku. Samotným provedením 

naprosto se odlišujícím od zbytku inzerátů 

na stránce čtenářsky bezpochyby poutavá. 

Velmi neobvyklým jevem je rovněž

vyobrazení propagovaného produktu v jeho 

prodávané formě. Stejně tak doprovodný 

text je na poměry dobře zpracován. 

Informuje nás o tom, že pro krásné vlasy 

není možno používat ničeho jiného než 

Pixavonu. Zároveň hasí obavy a předsudky

vůči dehtovým mýdlům tvrzením, že 

zušlechťovacím procesem mu byl odejmut 

jejich typický zápach. Nechybí ani dodnes u 

reklam na šampony používaný poukaz na 

funkce nejen kosmetické, ale i vyživovací a 

také oblíbený odkaz k moderním postupům. 

Skutečně se domnívám, že podobnou strukturu informací v tomto inzerátu zahrnutou by 

nebyl problém použít v reklamě dnešní byť v jiném (například televizním) formátu. 

Dále se také dozvíme, že ani cena není nevýhodná a láhev za pouhé dvě koruny padesát 

vystačí nám na měsíce používání. Zcela chybí adresa výrobce, což se dá z hlediska 

přehlednosti považovat spíše za pozitivum než naopak, zároveň není nutné po ní pátrat 

jelikož je k dostání v lékárnách, drogeriích a parfumériích. Celkově vzato lze tuto 

reklamu opět považovat za jednu z moderně pojatých tiskových reklam.

Obrázek 15
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Obrázek 17

Jako vrcholná díla obrazem opatřené komunikace firem uvádím tyto dvě 

reklamy firmy Odol z Národní politiky vydané 25. a 29. července roku 1914. Obě jsou 

vyvedeny vskutku kvalitně, ačkoliv každá komunikuje trochu jiné téma a vlastně i 

s pomocí dosti rozdílných argumentů.

Na inzerátu vlevo je ústředním motivem muž váhající, nebo snad rozvažující 

vlastnosti ústní vody Odol. Doprovodný text nás informuje o trestuhodnosti 

zanedbávání zubní hygieny, jehož se mnozí lidé dopouštějí. Text se pohoršuje nad 

skutečností, že ačkoliv je zubní hygiena tak snadná díky Odolu, stále se jí lidé nevěnují. 

Následně uvádí, jak málo stačí díky výrobku k tomu, aby každý měl příjemný dech a 

zdravé zuby. Opět se setkáváme s nastolením problému – zde zvrácené zanedbávání 

ústní hygieny a jeho snadným řešením – vodou Odol.

Obrázek 16
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Druhá reklama, jejíž hlavní dominantou je ruka třímající láhev Odolu, již na 

rozdíl od reklamy prvé komunikuje výjimečné vlastnosti ústní vody v porovnání 

s konkurencí. Benefitem se stává nikoliv jedinečnost, ale dlouhotrvající účinek. Opět je 

použita argumentace strachem, ale tentokráte ve smyslu zdravotním nikoliv sociálním –

tento Odol chrání naše zuby, nezařazuje nás do lepší skupiny společnosti.

Oběma reklamám je společný akcent na obrazovou složku, ačkoliv zde slouží 

spíše jako upoutání pozornosti, zároveň se obě snaží za pomoci vyobrazení produktu

zvýšit míru rozpoznání výrobku zákazníky při nákupu. Oba inzeráty používají 

neodbornou, ale rozsáhlou argumentaci a zevrubný popis výhod používání Odolu. Opět 

lze tvrdit, že se příliš neliší v základních rysech od reklamy na podobné zboží, s níž se 

setkáme i dnes.

Obrázek 18

Mezi moderně zpracované reklamy můžeme zařadit i tento inzerát uveřejněný 9.

ledna 1915. Největším písmem je vyveden název výrobku Sirolin “Roche“ následně je 

čtenář informován o určení léku, které je dále rozvinuto a přehledně rozepsáno do čtyř 

skupin. Co čtenáře jistě upoutá je realisticky vyvedená ilustrace výrobku, na němž 

vidíme, v jakém se lék prodává balení, tak samotnou lahvičku s výrobkem. Nad 

obrázkem je sděleno, že je k dostání v lékárnách a jeho cena. S inzerátem tohoto druhu i 

grafického rozložení se skutečně můžeme setkat i dnes. Hodnotit ho lze velmi pozitivně, 

jelikož upoutá pozornost graficky dobře vyvedeným názvem a obrázkem a následně 

velmi jasně stanovuje skupiny lidí, pro něž je určen. Možná se tak připravuje o efekt 

„zázračného léku“, ale o to důvěryhodněji působí.
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II.3. KULTURNÍ REKLAMA

Co by nás mohlo při studiu válečné společnosti, obzvláště jsme-li seznámeni s nelehkou 

situací obyvatelstva v zázemí, překvapit, je neutuchající zájem o kulturní aktivity. 

Srovnáváme-li totiž předválečná a válečná kulturní oznámení, překvapí nás nejspíše, jak 

málo se od sebe liší ať už četností či obsahem. 

Stejně málo se jeví být příchodem války ovlivněna nabídka ostatních kulturních 

podniků, jako jsou divadla, kavárny, restaurace a kabarety, které stále nabízejí stejně 

široký repertoár kulturních akcí.

Velmi podobná situace se před námi otevírá i po více než půl roce války, a to 

sice v lednu 1915, kdy nás může překvapit ještě větší množství inzerujících biografů 

(vedle Passage-Bio je to ještě Grand Kinematograf Orient a Bio Koruna, které používají 

velké inzeráty s grafickou úpravou, a několik menších kin používající neupravené 

textové inzeráty). 

Obrázek 21Obrázek 20
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Hovoříme-li ovšem o kulturní reklamě této 

doby, nutno říci, že se jednotlivé podniky 

víceméně nesnaží nijak ve svých sděleních 

argumentovat jakoukoliv přidanou hodnotou 

oproti institucím podobným, všechny jen 

oznamují, že existují, případně bez větší slávy 

oznamují svůj program na dnešní večer. Občas 

se sice dozvíme, že například v kabaretu 

Labuť nás čeká „denně skvělé představení“, 

ale i takto střídmá propagace je nezvyklá. Jednu z mála výjimek tvoří Grand 

Kinematograf Orient s propagací filmu Sám svým vrahem, jež se spíš než na samotnou

skutečnost, že je film promítán a případně od kolika hodin, zaměřuje na samotný děj 

filmu a na něj se snaží diváky nalákat. Lze tedy vcelku úspěšně předpokládat, že hlavní 

pole komunikace kulturních zařízení neleží v tištěné reklamě, ale spoléhá spíše na word-

of-mouth komunikaci. 

Obrázek 22 Obrázek 25

Obrázek 24
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Jiná je komunikace dalšího segmentu kultury – knižních vydavatelství. 

Pozorujeme-li totiž reklamu knižních titulů, všimneme si zaprvé jak rozsáhlosti textové, 

tak i nepochybně značných nákladů na vydání takové inzerce – minimálně v porovnání 

s ostatními subjekty na trhu. Opět se nám tedy zde potvrzuje domněnka, že jsou to velké 

obchodní subjekty, které si mohou dovolit rozsáhlejší reklamní kampaň na své 

produkty. Hlavním komunikovaným benefitem knih je poutavost, případně humornost 

děje, vždy v reklamě nastíněna, nesetkáme se tedy většinou se strohým konstatováním a 

žánrovým zařazením jako u filmu.

Obrázek 19 a obrázek 23

Ukázka dvou reklam 

knižního vydavatelství 

(z 9. ledna 1915 a 

z července 1914)
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II.4. VÁLEČNÁ REKLAMA 

Pokud by mohla jedna ze specifik prvoválečné 

reklamy dokazovat její dynamičnost a flexibilitu 

jako celku, je to právě skupina inzerátů 

používající jako jeden z apelů válečné události.

Pozorujeme-li pozorně tisk té doby, již 29.

července, pouhý den po vyhlášení mobilizace, si 

povšimneme reklamy oznamující vydávání 

nového speciálního čísla časopisu Světozor 

tematicky se válce věnujícímu. Později dochází 

k vydávání mnoha a mnoha publikací 

s podobným námětem, ať již jde o další 

ilustrované časopisy a občasníky nebo dokonce i 

kalendáře – ty se objevují zvláště v čase 

předvánočním. Stejně tak i publikace „naučné“, jako například počin nakladatelství 

Emil Šolc s případným názvem Válka – pojednávající „o všem, co občan i voják věděti 

musí za dob válečných“. 

Dalším exemplářem podobného charakteru je reklama na Válečné předpisy slibující 

všem, kdo si ji přečtou, že si budou vědomi svých práv a povinností jakožto součásti 

rakouské armády, stejně tak nabízejí jakousi poslední naději těm, kdo si narukovat 

nepřejí (uvádí, které tělesné vady osvobozují od povinnosti služby). A ve stejném 

sdělení se rovněž inzeruje věc pro udatného vojáka Rakouské říše bezpochyby praktická 

– návod proti nakažlivým chorobám. 

Obrázek 28

Obrázek 29

Obrázek 27
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V tomto případě bych si opět dovolil provést menší srovnání. Máme zde před sebou dva 

inzeráty od evidentně stejného zadavatele na naprosto stejný produkt – a to tedy 

Válečné předpisy a jako vedlejší artikl Knihu o ochraně před nakažlivými chorobami. 

První uveřejněná (z pátého prosince roku 1914) celkem přehledně a srozumitelně 

sděluje, co je třeba, a velmi zručně umisťuje výtečně na cílovou skupinu (tedy nově na 

rukující do armády, případně jejich příbuzné) zamířený apel „Kdo může býti zproštěn 

vojenské služby“. Dalším vhodně zvoleným titulkem je „Jak žádat o podpory“, problém 

jistě zajímající každého rekruta i jeho rodinu. Následuje již jen výrazně oddělená adresa 

knihkupectví, v němž můžeme knihu zakoupit, a cena. Přehledně je oddělena nabídka 

druhé knihy s podobným zaměřením – nakažlivé choroby.

Co se týče reklamy uveřejněné 15. ledna 1915 – tedy pouhých několik týdnů po 

tomto zdařile vyvedeném inzerátu, setkáváme se s odlišným provedením. Hlavním 

sdělením se rázem nestalo zproštění služby, ale „Než narukujete!!!“.  Cílová skupina se 

tedy zbytečně zužuje jen na samotné rekruty a jejich příbuzní nejsou již do hlavního 

sdělení zahrnuti. Chaoticky rozložený drobný text se sice snaží vrátit k duchu 

komunikace prosincové, ale ať už kvůli naprosto nešťastnému zarovnání textu do bloku, 

nebo kvůli neobratnému zkracování slov se z něj stává jen nepřehledný, nesrozumitelný 

zmatek. Bylo by zajímavé zjistit, kde během jediného měsíce došlo k natolik výrazné 

změně komunikační strategie a provedení komunikace samotné tohoto Budějovického 

knihkupectví. Každopádně na tomto příkladě jasně vidíme důležitost konzistentní 

reklamní kampaně, pokud se vede dlouhodoběji, a jak i na první pohled menší úprava 

komunikace dokáže zkomplikovat pochopení celého inzerátu. 

Obrázek 26

S nevelkým zpožděním objevuje se rovněž reklama 

války jaksi praktičtěji se dotýkající – jedná se o prodej 

vojenského vybavení, především pro důstojníky. A tak 

se již 1. sprna před námi objevuje oznámení o prodeji 

pistolí, brašen a kamaší pro důstojníky firmou Jindřicha 

Jiráčka. Ke stejné skupině inzerátů náleží i sdělení firmy pana Klepetáče například z 22. 

srpna 1914. V něm se dozvídáme nejen povrchně o skutečnosti prodeje válečné výbavy,

Obrázek 30
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ale můžeme si přímo přečíst konkrétní nabídky i s cenami nabízeného zboží. Tento druh 

inzerce je během Světové války často k vidění, 

ne vždy ovšem v takto přehledné formě.

V pozdějším období je již myšleno i na 

obyčejné vojáky, ale recipienty reklamy jsou 

v tomto případě na rozdíl od důstojníků často 

jejich rodiny, které jsou reklamou vyzývány 

k zakoupení a následnému zaslání výrobku 

svým příbuzným na frontě. Velmi znatelná je 

tato tendence v období Vánoc, kdy jsou dané 

produkty přímo označovány jako nejlepší 

Vánoční dárky. Celkově o vánoční reklamě 

budu hovořit v další části této práce.   

Obrázek 32

Obrázek 31
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II.5. VÁNOČNÍ DÁRKY 1914

Závěrem této kapitoly bych se chtěl zaměřit na inzerci v Národní politice uveřejňované

před Vánoci, a to především tou její částí, která vánoční svátky a s nimi spojený nákup 

dárků používá jako jeden z argumentů, inzerce tohoto období nezaměřující se výrazněji 

na vánoční svátky je již rozebírána i v ostatních tematicky zaměřených kapitolách.

Vánoce jsou tradičně vhodným obdobím pro 

zesílení komerční komunikace inzerentů, 

jelikož lidé jsou připraveni kupovat i věci 

nezvyklé a neobyčejné a jsou za ně ochotni 

zaplatit také více peněz.

Na tento trend, jak uvidíme, reaguje i reklama 

před Vánoci roku 1914. Jako jistou předzvěst 

Vánoc bylo evidentně možno již v roce 1914 

vnímat svátek svatého Mikuláše. Zde vidíme 

další reklamu knižního vydavatelství,

tentokráte vydanou 4. prosince 1914, která jako

hlavní apel používá tvrzení, že ideálním darem 

pro děti k tomuto svátku je kniha. Recipientům 

ihned nabízí silnými písmeny zvýrazněný titul 

od T.E. Tisovského – Příhody mluvící loutky. 

Kromě toho jsme informování o dalších 

publikacích nakladatelství Hejda a Tuček. 

Můžeme si povšimnout mnoha žánrů, mimo 

jiné amerických dobrodružných románů, mezi 

nimi i Cooperova Posledního mohykána, 

zároveň je nabízena i tvorba česká. Reklama 

má sezónně zvolený apel a nabízí širokou 

paletu knih k zakoupení i s popisy

umožňujícími zvolit ideální titul. Lze tedy říct, 

že jako obvykle reklama vytvořená a zadaná 

nakladatelstvím je dobře zpracována.Obrázek 33
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Obrázek 34

20. prosince byl v Národní politice uveřejněn tento inzerát zvoucí na velký výprodej 

zboží. Je uveden velmi výrazným nadpisem „Velkou událostí“. Jistě zaujme natolik, aby 

se čtenář podíval na více informací. Dočteme se v něm, že pro každou dámu bude 

událostí tento velký prodej zboží. Zajímavé je upozornění na prodej se ztrátou – zcela 

jistě nepravdivý, ale jistě upoutá pozornost. Jde zcela jistě o akci na podporu prodeje a 

tvrzení, že je prodáváno se ztrátou, evokuje nízké ceny. V dalším odstavci se dozvíme o 

některých prodávaných artiklech a jejich konkrétních hodnotách. Nakonec jsme 

informováni, že prodej bude probíhat již jen jediný týden a je tedy nutno spěchat. Pak 

již jen zvýrazněné jméno zadavatele a jeho adresa.

Inzerát jistě zaujal cílovou skupinu, jelikož inzeruje zároveň charakter události celého 

prodeje a navíc ještě výrazné slevy i s několika ukázkami.
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Na této reklamě otisknuté 19. prosince 1914 vidíme 

zcela jiný přístup ke komerční komunikaci než 

v předchozím případě. Celá plocha inzerátu je 

zaplněna jen výrazným textem a ilustrací. První 

titulek nás informuje o Velkém výběru hraček, další o 

prodeji vánočních ozdob a poslední sděluje, že 

v prodeji jsou jen novinky. Nakonec jen název 

obchodu „U města Paříže“. Vše je doplněno ilustrací 

rodiny zdobící vánoční stromek. Komunikace 

navržená stručně, jasně a zcela dostatečně. Čtenář se 

dozvídá vše potřebné o sortimentu firmy i o tom, kde 

se k němu dostat. Je zřejmé, že reklama se do značné 

míry spoléhá na word of mouth komunikaci a že „u města Paříže“ byl podnik zřejmě do 

jisté míry vyhlášený. Přesto se domnívám, komunikace je zvolena vhodněji než 

v předchozím případě.

Další ze skupiny spíše stručnějších 

reklam je tato uveřejněna také 19.

prosince 1914. Jejím propagovaným

produktem jsou kukátka, která jsou 

prohlášena za nejvhodnější vánoční 

dárek. Dominantou inzerátu je v tomto 

případě ilustrační obrázek nabízeného produktu, sloužící jako svým způsobem lákadlo 

na zákazníka. Podobně lákavě může působit i cena uvedená v reklamě, pouhých sedm 

korun. Nakonec je připojena adresa prodejny. Inzerát lze opět hodnotit pozitivně. 

Využívá sezónnosti, používá doporučení a zároveň ukazuje produkt a odhaluje i jeho 

cenu, která rovněž slouží jako apel. 

Obrázek 35

Obrázek 36
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Zcela svébytnou skupinu vánočních dárků nám 

nabízí tento inzerát Ludvíka Očenáška z 18. 

prosince 1914. Inzerát jistě zaujme již 

samotným provedením, kdy více než třetinu 

plochy tvoří ilustrace. Na ní stojí zřejmě paní 

domu zdobící vánoční stromek obklopený 

mnoha a mnoha dárky technického charakteru. 

Již jen samotná jejich identifikace mohla čtenáře 

nějakou dobu zabavit a zaměstnat. Dále nám 

text pod obrázkem sděluje, že ideálními dary 

pro studující disponuje továrna pana Ludvíka 

Očenáška. Tedy doporučení konkrétní osobou 

respektive podnikem. Poté se dozvídáme,

z jakých oborů dárky jsou – výběr je vskutku 

široký a zahrnuje mnoho polí fyziky. Předměty 

poslouží k zábavě i poučení – tedy zde argument 

jejich mnoha účelností, a tedy jakýmsi vyšším 

smyslem jejich zakoupení. Nakonec se 

dozvídáme již konkrétně, o jaké předměty se 

jedná. Na tomto inzerátu je pozoruhodné 

opravdu kvalitní zacílení. Již na začátku je 

definováno, že se jedná o dárky pro studující –

tedy děti z alespoň středně movitých rodin, ceny 

zde nejsou uváděny, zřejmě již na nich tolik nezáleží. Komunikace je provedena velmi 

dobře, jelikož se zaměřuje jak na děti – výčtem jednotlivých zařízení, z nichž mnoho je 

jistě snem rakousko-uherské mládeže – tak na rodiče tvrzením, že tyto hračky jsou nejen 

zábavné, ale i poučné. 25

                                                
25 DE PELSMACKER, Patrick. Marketingová komunikace . Vyd. 1. Praha : Grada, 2003. s. 209. ISBN 
80-247-0254-1.

Obrázek 37
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Zajímavým jevem je rovněž tato malá reklama z 4. prosince 

1914 nadepsaná „Už jedeme do Prahy“. Krom ilustrace 

dostavníku evokujícího nejspíše výlet venkovanů do Prahy je 

hlavním sdělením nikoliv prodávané zboží, ale obchod, kde je 

možno před Vánoci při návštěvě Prahy nakupovat. Inzerát se 

během prosince mnohokráte opakuje a vyskytuje v téměř 

každém vydání novin zřejmě za účelem posílení efektu. 

Reklama zlatníka Evžena Fuchse z 18. prosince 

1914 je bohatá jak textově tak obrazově. Široký 

sortiment zboží je nám jak obšírně popsán, tak i 

předveden. Jedná se, jak je uvedeno v textu, o 

prodej zastaveného zboží. Následně je použit 

racionální argument vysvětlující, jak je možné, že i 

přes stoupající ceny zlata, si tento obchodník může 

dovolit zlevňovat. Reklama sama je pro nás tedy již 

hodnotou, jelikož nás pomáhá vzdělávat o současné 

situaci. Jedním z druhů prodávaného zboží jsou i 

dárky vhodné pro vojáky v poli, využívá se zde 

tedy nejen sezónnosti, ale i válečného konfliktu. 

Veškerý prodej je činěn s písemnou zárukou – další 

apel a zcela jistě zbraň proti tvrzení, že podobné 

obchody jsou zčásti podvodem. Další přidanou 

hodnotou je svědomité vyřizování venkovských 

objednávek. Celkově je inzerát proveden velmi 

kvalitně, jelikož uplatňuje množství hodnotných 

apelací a argumentací a zároveň přilákává 

pozornost i obrazovou složkou a ukázkami 

předmětů.

Obrázek 38

Obrázek 39
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Obrázek 40
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V této velkoryse pojaté reklamě z 20. prosince 1914 téměř celostránkového rozsahu se 

ke čtenářům, jak je hned svrchu inzerátu napsáno, dostává speciální vánoční nabídka 

firmy Urbánek a synové. Jedná se o nabídku notových zápisů hudebních děl mnoha 

autorů. Dalo by se tvrdit, že se jedná o jistou formu letáku v sezónní úpravě. Velmi 

netypickým je způsob rozdělení jednotlivých artiklů. Běžnou metodou této doby by bylo 

vypsat je do velkého textového bloku, zde se ale setkáváme s jasným grafickým 

rozčleněním vkusně upravených částí inzerátu. Firma Urbánek a synové se podle 

upozornění v dolní části reklamy zabývá i prodejem knih a tedy se nám opět potvrzuje, 

že mezi ty, kdo nejvíce dbají na grafickou úpravu inzerátů, patří právě nakladatelé a 

knihkupci. Inzerát lze hodnotit pozitivně právě pro jeho přehlednost, vkusnost a jasnou 

nabídku zboží a dobré zacílení před vánočními svátky.

Jak jsme mohli vidět, reklama vydávaná o Vánocích roku 1914 je skutečně bohatá, co se 

forem i obsahu týče. Velmi často jsou reklamy přehledně navrženy a zpracovány. Texty 

jsou jasné a výstižné,  sortiment zboží je velmi široký a zahrnuje i dárky čistě pro 

radost, bez velkého praktického účelu. Není výjimkou téměř celostránková reklama 

s přehledným výčtem mnoha jednotlivých produktů, ale reklama se zaměřuje spíše než 

na jednotlivý produkt na obchod jako celek. 



Bakalářská práce

- 43 -

II. 6. ZÁVĚR A SHRNUTÍ ROKU 1914

Během dvou pozorovaných období roku 1914 jsme mohli sledovat velmi širokou paletu 

reklamní komunikace v Národní politice. Co se upoutání pozornosti týče, rozsah se 

pohybuje od reklam snažících se upoutat velkými propracovanými ilustracemi, 

výraznými textovými apely, ať již na první pohled smysl nedávajícími a tedy pozornost 

vzbuzujícími, nebo naopak velmi propracovaně zamířenými na konkrétní cílovou 

skupinu. S použitím loga se sice setkáváme spíše v menšině případů, ať již jde o pražské 

biografy, nebo o módní značky či hygienické potřeby, přesto je možné tento trend 

sledovat. Nástup války zaznamenáme spíše než cestou omezení reklamy změnou jejího 

obsahu a snahou válku využít jako další argument pobízející ke koupi. Luxusní zboží je 

stále propagováno, ať již na počátku války, tak i okolo Vánoc. 
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III. KONEC VÁLKY 1917 - 1918

Přesuňme se nyní o tři roky dále, do doby, kdy je již každému zřejmé, že válka 

se táhne velmi dlouho a že císařství i po několika moudrých zásazích nového císaře 

Karla 26 již nedokáže prodlužující se konflikt dále snášet. Je to právě na počátku námi 

sledovaného období, kdy dojde k tzv. Tříkrálové deklaraci, činu jasně definujícímu, v 

jaký výsledek války doufá vlastenecky naladěná část společnosti.27 Zahájíme své 

pozorování v roční době, v níž jsme s minulým obdobím války skončili – o Vánocích, 

tradičně době, kdy dochází k největšímu vzepětí firem, co se komunikace týče. 

Konkrétně mezi začátkem prosince a osmým lednem, kdy se noviny jen bělely 

cenzurními zásahy do reportáže o tříkrálovém vlasteneckém setkání. Dále se budeme 

věnovat letnímu období od června do července 1918 – tedy v době, kdy už se celý 

Rakousko-Uherský stát začal rozpadat a množily se stávky 28. Během léta roku 1918

byla také vyhlášena poslední osmá válečná půjčka pro Rakousko-Uhersko.

                                                
26 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2003. s. 
291. ISBN 80-7106-274-X.;
JAKUBEC, Ivan; JINDRA, Zdeněk. Dějiny hospodářství českých zemí. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 

2006. s. 433. ISBN 80-246-1035-3
27 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2003. s. 
327. ISBN 80-7106-274-X.
28 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2003. s. 
321. ISBN 80-7106-274-X.
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III.1. REKLAMA KONCEM ROKU 1917

Není možné na reklamu tohoto období pohlížet bez srovnávání s reklamou 

uveřejňovanou ve stejném listě před třemi a půl léty, ale přesto se pokusím 

z následujícího popisu co nejvíce srovnávací tendence vypustit. Je ovšem již začátkem 

nezbytné sdělit, že nebudu již v této kapitole členit reklamu na jednotlivá odvětví, 

jelikož se sobě ve všech skupinách až příliš podobá, jak záhy uvidíme, a pokusím se 

spíše vypíchnout její nejzajímavější, případně nejtypičtější projevy.

Až se blíže podíváme na inzerci tohoto období, uvidíme, že nemáme příliš materiálu pro 

rozbor grafické úpravy textu, či snad obrazové složky reklamy. Přesto ale již brzy 

zjistíme, že i neformátovaný text se od sebe může stále značně odlišovat a projevovat 

natolik individualistické rysy, aby nám poskytl dost materiálu pro posuzování 

jednotlivých inzerátů. Lze se možná dokonce domnívat, že pokud je všechna, nebo 

alespoň většina inzerce redukována do této podoby, změní se i způsob jejího vnímání 

potencionálními zákazníky a zároveň se stanou vůči ní vnímavější. Zde ovšem 

podotýkám, že jde jen o mou vlastní domněnku, kterou nemohu nijak pevně podepřít, a 

proto ji nechávám pouze v rovině spekulace.

Obrázek 41

Za samotný manifest stručnosti by mohl být označen tento inzerát z 8 prosince. 

Nesděluje nic více, než že Adolf Löbl prodává klíh na uvedené adrese. Nutno 

podotknout, že takováto absence jakýchkoliv marketingových nástrojů je naštěstí i 

v této těžké době konce války vzácností spíše než pravidlem.

Obrázek 42

Zde se setkáváme s inzerátem stále 

častějším vzhledem k zhoršující se 

situaci zásobování v průběhu války. 

Zvýrazněným písmem jsme 

informováni o všeobecně známé 

situaci (tj. nedostatek čaje). Je tedy 

nastolen problém. Hned vzápětí se 
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ovšem dostavuje řešení v podobě Térumbonu. Dále se dozvíme o efektivitě přípravku 

(jen tři lžičky v šálku) a následně i jeho výhodné ceně. Následuje prohlášení o 

samojediném výrobci této čajové náhražky. Zajímavým jevem je i k inzerátu přidružená 

informace o druhé náhražce od stejné firmy – tentokráte náhražce citrónové šťávy, u 

které se dozvíme jen to, že je stále stejně kvalitní jako dříve. Lze říci, že tento inzerát 

alespoň nerezignuje na zvýraznění názvu a základního problému, jinak ale pro 

výraznost celého sdělení mnoho nedělá.

Se zajímavým druhem inzerce se 

setkáváme v tomto inzerátu z 19. 

prosince 1917. Jde o sérii tří reklam 

vybízejících k zakoupení 

předplatného na „jediný český 

módní časopis“ České mody. 

Celkově se jedná o čtyři inzeráty 

vytištěné hned za sebou. Nejedná 

se, jak by se mohlo na první pohled 

zdát, o podivný tah zadavatele, ale 

naopak o promyšlený krok 

směřující k co nejširšímu oslovení

cílové skupiny. V první části se 

dozvíme, že proběhne slosování 

prémií – sama o sobě je možnost vyhrát hodnotné ceny dosti lákavá, neřkuli potom 

v době války. Po bližším přečtení se dozvíme, že možnost vyhrát je podmíněna jen 

objednáním předplatného na zmíněný časopis. Nabídka je navíc prezentována jako 

nesmírně výhodná, jelikož k samotnému předplatnému již tak dosti zajímavého časopisu 

(o jeho obsahu se z inzerátu dosti štědře dozvídáme) již automaticky každá dáma obdrží 

rovněž knihu. Zde je tedy použit apel zvláštní nabídkou.

Druhá část s nadpisem České Mody je stavěna zcela jinak. Argumentace je stavěna na 

kvalitách samotného časopisu, nikoliv na možnosti výhry prémií. Čtenář je informován, 

že časopis je tím nejvhodnějším pro dnešní slečny a paní, je bohatý obsahem, zábavný a 

navíc v dnešní době velmi užitečný. O tomto bezesporu zajímavém prvku se ovšem 

Obrázek 43
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nedozvíme již nic více a jsme tedy zanecháni plni očekávání a touhy , čím může nám to 

býti časopis o módě za války užitečný. Jakoby mimochodem jsme ještě jednou 

informováni o cenové výhodnosti tohoto nákupu, jelikož se před námi stále otevírá 

možnost vyhrát jednu z prémií.

Pro čtenáře, kterému stále představivost pracuje na plné obrátky, je tu připraven třetí ze 

čtyř inzerátů nadepsaný Nejlepší dárek pro dámy. Nyní je nám oznámeno v dlouhém 

výčtu, co vše budou České Mody pro rok 1918 obsahovat a čím by bylo možno dámy 

pobavit a potěšit. Mimo klasických módních témat, jako jsou klobouky a prádlo, zde 

k nalezení budou i verše, vzpomínky umělkyň, ale také nesmírně praktický adresář pánů 

vyměňujících pohlednice. Dozvíme se nakonec i proč je zmíněný časopis užitečný 

během světové války – obsahuje totiž i návody pro levné vedení domácnosti, výrobu

kávy, mýdla a jiné praktické činnosti.

A poslední inzerát nás s titulkem, který jistě zaujme – „Zadarmo vánoční dárek 

obdržíte“, pouze informuje o podmínkách zisku onoho dárku zdarma a připojuje ještě 

naposledy adresu nakladatele, kde je možno onen časopis získat.

Jako celek nám tyto čtyři reklamy ukazují, že i čistě textová reklama může být dobře 

zpracována, mediálně naplánována a následně provedena. Zacílení je totiž opravdu 

široké. Inzerát se zaměřuje jak na ziskuchtivé soutěživé slečny a paní, tak na jejich 

případné obdarovatele, kteří se nemohou rozhodnout pro ten pravý dárek, a nakonec i na 

ženy s živým zájmem o módu své doby. Jen málokdo tedy zůstal jakožto cílová skupina 

opomenut. Zároveň za povšimnutí stojí i komplexní pojetí reklamy, co se obsahu týče. 

Je použito hned několik informačních apelů. Konkrétně je argumentováno obsahem,

cenou a speciálními nabídkami. Lze téměř i tvrdit, že jediné, co inzerátu chybí, je 

obrazová složka a jakási větší výraznost a viditelnost. 
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S další z vánočních, trochu optimističtějších,

reklam se setkáváme 5. prosince. Opět je nám 

poskytnuta rada ohledně ideálního vánočního 

dárku – tentokráte pro mládež mezi desátým a 

čtrnáctým rokem určeným dobrodužným

román Statečný Jan. Celý inzerát je zviditelněn 

v této době již vzácnou ilustrací. V přiloženém 

textu je, jak je tomu již u knižní reklamy 

zvykem, nastíněn děj. Zároveň není apelováno 

pouze přitažlivým obsahem, ale stejně tak i 

kvalitním zpracováním knihy a přidanou 

hodnotou tištěných ilustrací.. Jediné, čím tento 

inzerát vyniká, je sice obrazové pracování, ale i 

přesto se domnívám, že i to by mohlo v nastalé 

situaci znamenat rozhodující výhodu proti konkurenci. Zároveň jasné vymezení 

cílového spotřebitele (starších dětí), a tak i cílové skupiny, na kterou je reklama mířena 

především - jejich rodičů, sdělení pomáhá.

Poněkud nečekaným zjevem mezi 

reklamou posledních válečných 

Vánoc je i tato nadepsaná „Co 

daruji k Vánocům?“ uveřejněná 8. 

prosince 1917. Jak nám až 

podrobnější přečtení odhalí, autor 

se nás snaží přesvědčit k zakoupení 

domácího telefonního aparátu Mirakel. Telefon je označen za senzační vynález a je to 

také jeho hlavní prodejní hodnota, kromě snadné montáže. Dále se v inzerátu nabízejí 

ozdoby na vánoční stromek několika cenových kategorií. Až na samém konci se 

dozvíme, že jde o reklamu obchodního domu, což vzhledem k rozsahu inzerátu a jeho 

celkově nevýraznému vyznění a provedení vskutku překvapí. 

Obrázek 44

Obrázek 45
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Za naprosto krystalicky jasnou 

ukázku profitování na válečných 

problémech můžeme považovat reklamu 

firmy Václava Vichra propagující 

karbidovou svíčku. Dle inzerátu se jedná o 

osvědčený výrobek, jenž má mnohá užití –

svítí, vydává teplo a slouží coby zařízení k ohřevu pokrmů. Vskutku praktické zařízení 

v době, kdy petroleje ke svícení není nazbyt a ani dodávky topiv nejsou zcela 

pravidelné.29 Co nás může ovšem nemile překvapit, je vysoká cena odpovídající 

víceméně ceně domovního telefonního aparátu z reklamy dříve zmiňované. Inzerát je 

jinak proveden velmi dobře. Nejprve se dozvídáme, že se jedná o výrobek osvědčený, a 

následně zazní i jméno, pod nímž je zřejmě lidem znám. Pokud jsme zaujati a čteme 

dále, utvrdíme se v přesvědčení o užitečnosti této svíčky. Je zde tedy argumentováno 

jak výkonem, tak kvalitou a je nám rovněž dána jakási záruka v podobě osvědčenosti. 

Inzerát je tedy sice morálně pochybný, přesto ale kvalitní.

Abychom v této práci 

nevytvářeli dojem, že bylo možno 

nalézt v denním tisku ke konci 

války pouze různou reklamu na 

výrobky, zařazuji nyní hned dvě 

reklamy na šoférskou školu. Obě 

dvě školy ve svých inzerátech nabízejí shodné služby – jak kurzy běžné, tak kurzy 

zrychlené pro domobrance, obě se zaštiťují výbornou kvalitou svých služeb.

                                                
29 PRŮCHA, Václav . Hospodářské a sociální dějiny Československa, 1918-1992 . Vyd. 1. Brno : 
Doplněk, 2004. s. 23. ISBN 80-7239-147-X.

Obrázek 46

Obrázek 47
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Reklama tohoto předvánočního období se tedy, jak jsme viděli v mnoha 

případech, již o sezónní komunikaci ani nesnaží. Jaké za tímto jevem můžeme spatřovat 

příčiny? Možná nám napoví, povšimneme-li si, které z firem ještě vánoční svátky 

používají jako záminku pro zvýšení prodeje svých výrobků. Jedná se opět především o 

firmy větší a tedy schopné inzerci přizpůsobovat a rovněž o firmy s, dá-li se to tak říci, 

mediálně vzdělanými zaměstnanci – knižní a časopisecká vydavatelství. Je tedy 

pravděpodobné, že zdaleka ne všichni inzerenti se snažili svou komunikaci aktualizovat 

a nechávali ji být prostě takovou, jaká byla již několik měsíců, ne-li let (toto tvrzení 

doložím v další části práce na několika příkladech).
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III.2. LÉTO 1918

Nyní je načase se přesunout k poslední fázi našeho pozorování - na počátek léta 

1918, poslední období, kdy se ještě zdálo alespoň trochu možné, že se vše vrátí do 

starých kolejí, ačkoliv tomu již málokdo věřil. V této části bych se také chtěl věnovat 

reklamám na válečné půjčky vypisované Rakouskem-Uherskem, jakožto jednomu ze 

způsobů hrazení obrovských válečných výdajů impéria k vedení celoevropského 

konfliktu moderního rázu nedobře vybaveného. Od prvního námi zkoumaného období 

nás již dělí bezmála čtyři roky válečného běsnění – podívejme se tedy, jak se podepsaly 

na tváři reklamní komunikace.

Jelikož jednotlivé inzeráty vytržené z kontextu nám ani zdaleka nepomohou 

vytvořit si představu o celkové atmosféře reklamního prostoru v Národní politice v létě 

1918, podívejme se na jednu z hlavních inzertních stran z šestnáctého června 1918. 

Obrázek 48
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Typickým produktem inzerovaným 

v tisku v posledních měsících války se 

staly všemožné druhy náhražek jako 

například tyto tři z 20. června 1918. 

V prvním případě se jedná o nahrazení 

kožených opatků na obuvi celulózou. 

Autor inzerátu se snaží racionálními 

argumenty přesvědčit cílovou skupiny –

velkoodběratele o srovnatelné kvalitě 

svého výrobku.

V druhém a třetím inzerátu se 

setkáváme s jiným druhem komunikace 

– již nepřesvědčuje, ale naopak hovoří o 

již zavedené náhražce Duhanin, kterou 

je nyní opět povoleno prodávat. Obšírně 

nás informuje o cenách velkých dodávek svého zboží. V obou případech je nanejvýš 

jasné, že se jedná o BtB komunikaci určenou nikoliv koncovým spotřebitelům, ale 

obchodníkům. Přesvědčí nás o tom i skutečnost, že v obou tabákových inzerátech jsou 

nabízeny propagační předměty. 

Zde vidíme další typický příklad B-t-B 

komunikace. Sama reklama přímo vyžaduje 

obchodnickou legitimaci. Neargumentuje se tu 

vůbec ani kvalitou, jen se oznamuje, kde a do 

kdy je možno podat nabídky.

Obrázek 49

Obrázek 50
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V tomto inzerátu uveřejněném 25. června 1918, jak 

vidíme, je již přímo operováno s válečnými 

problémy obyvatelstva – zde konkrétně 

s nedostatkem mýdla. Nezbytnou součástí všech 

reklam se v této době stává také prohlášení o 

povolení výrobku ministerstvem obchodu. Tento 

informační apel jako by převažoval nad všemi ostatními, snad jen kromě nezbytného 

upozornění o ceně.

Zde je zajímavá ukázka B-t-B komunikace z 23.

června 1918. Je zde již přímo operováno blížícím se 

koncem války a snahou připravit podmínky pro 

okamžité obnovení obchodu se Spojenými státy. Hned 

pod tímto inzerátem se nachází oznámení o valné 

hromadě jednoho z podniků. Ani jeden z inzerátů se 

nesnaží jakkoliv přesvědčovat, pouze informuje.

Obrázek 54

Další dva inzeráty z 23. a 29. června pracující s možností úspor během válečného 

nedostatku se zaměřují na šetření uhlím. První se zaměřuje spíše na racionální 

argumenty výkonu – schopnost uvařit celý oběd na ani ne půl kilogramu uhlí – a na 

širokých možnostech propagovaného sporovaru. Po výčtu jeho dovedností se 

dozvídáme ne zcela nízkou cenu 45 korun, ale ta je rozumně umístěna až na konec 

inzerátu, kdy již byla vyvolána pozornost i touha produkt získat a snad došlo i před 

dočtením textu k rozhodnutí nákup uskutečnit. 

V druhém případě je na čtenáře útočeno jaksi příměji a důrazněji podivující se 

větou „Nemáte uhlí a jste neteční??!!“ Následně jsou čtenáři téměř litováni 

konstatováním, že jsou ubozí, a je jim oznámeno, že existuje jediná pomoc - nákup 

Obrázek 51

Obrázek 52

Obrázek 53
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úpravy kamen od firmy Balley. Provedena je jak emocionální apelace strachem, tak 

velmi racionální skrze zvýšení výkonu kamen o 50 % a je poskytnuta i záruka nabízející 

uvedení kamen do původního stavu (o vrácení peněz ovšem nepadne ani slovo). Jako 

speciální nabídka je použita možnost zakoupit celou úpravu na splátky. Cena není 

uvedena a je nutno si ji vypočíst z nabízených splátek a překvapivě činí naprosto 

stejných 45 korun jako v předchozím případě. 

Lze sice tvrdit, že reklama 

používající obraz byla koncem války 

řídká, několik příkladů můžeme stále 

i přesto najít. Jedním z nich je tento 

inzerát prodávající dřevěné podešve. 

Koncem války se ztenčujícími se 

zásobami docházelo k používání 

náhrad ve všech oblastech, jak jsme 

již viděli, stále častěji a obuv nebyla 

výjimkou. Čím se nás tedy inzerát 

snaží zaujmout? Hned jako první je 

použit argument úspěchem značky 

tvrdící, že se během tří a půl týdne 

prodalo již přes deset milionů párů 

tohoto výrobku. Velmi výrazně je na 

tuto dobu vyvedeno logo firmy – jev,

s nímž se v této pozdní fázi války 

setkáváme skutečně zřídka – ne-li 

kromě této reklamy vůbec. Ihned 

následuje určení hlavního tématu 

reklamy - prodej dřevěných podešví. 

Následuje apelace vlastnostmi – tichost, nepromokavost, trvanlivost, nízká cena. Dále je 

na inzerátu velmi patrná právě ona nezvyklá ilustrace předvádějící názorně, jak zhruba 

výrobek vypadá upevněn na botě. Poté ještě několik dalších apelů na zákazníka –

především upozornění, že se nosí stejně dobře jako kožené podešve a hlavně se nejedná 

Obrázek 55
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o válečnou náhražku. Následují již jen informativní údaje praktické – povolení 

ministerstvem a adresa českého zastoupení firmy. 

Tento inzerát opravdu silně vystupuje z uniformního stylu letní inzerce 

v Národní politice a je i velmi dobře zpracován. Snaží se ihned odpovídat na námitky, 

které by případný kupující mohl proti dřevěným podešvím mít – hlučnost, vsakování 

vody, nepohodlnost. Zároveň přitáhne pozornost velkou ilustrací a logem společnosti, 

které dává tušit jistou solidnost.

Bohatost reklamních postupů 

mohou nám pomoci doložit i 

tyto dva inzeráty na kosmetické 

přípravy Pygmalion a Vonume 

překvapivě (alespoň dle adresy na 

inzerátu uvedené) od dvou 

různých firem.  Obě používají 

totiž ne zcela v této době 

v tiskové reklamě rozšířený 

nástroj dobrozdání slavné osobnosti, 

která nám tímto dává nahlédnout do svého vlastního života a do tajů své krásy. Bez 

povšimnutí jistě nemůže zůstat fakt, že obě celebrity jsou divadelní herečky (ač z jiných 

divadel) a nabízí se nám domněnka, že tato inzerce je nejspíš dílem jednoho autora. 

Struktura reklamy je v obou případech zcela totožná – na začátku je zvýrazněným 

písmem značka výrobku a po popisu jeho blahodárných účinků následuje jméno 

herečky, jež nám v tomto případě výrobek doporučuje. Pak již jen informace o ceně a 

dostupnosti. V druhém případě ještě varování před padělky.

Na závěr jsem zvolil trochu pozitivněji laděné téma. Existuje- li totiž jedna 

oblast, která se narozdíl od vší ostatní inzerce snaží tématu války ve svých sděleních 

vyhnout, je to inzerce kulturních podniků. Jak vidíme, nabízí se nám program všeho 

druhu od kabaretů, přes hudební vystoupení v restauracích, až po koncert České 

filharmonie na Žofíně. Často se také objevují reklamy škol tance a tanečních mistrů a 

některé z nich si dokonce platí i rozsáhlejší, obrazem doprovázenou inzerci. Linhartova 

Obrázek 56
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taneční škola vhodně zvolila obrazovou část inzerátu – elegantní tančící pár velmi jasně 

komunikuje druh podniku, který inzerci 

zadává, a tři jasně oddělené informace jsou 

přehledné a snadno se v nich lze orientovat.

Obrázek 57

Obrázek 58
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Jak jsme v této kapitole viděli, komerční komunikace nabyla opravdu jiné podoby. 

Především si můžeme při bližším studiu povšimnout, že inzerují neustále stejné firmy. 

Některé z nich používají různé inzeráty, některé naopak vždy ty samé. Zhruba se hovoří 

stále o jednom – nedostatek během války a jeho nahrazení mnoha způsoby. 

Všudypřítomné jsou rovněž jednoduché inzeráty doktorů a občasná reklama 

kosmetická. Velmi často se nyní objevují B-t-B zaměřené reklamy.
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III.3. VÁLEČNÉ PŮJČKY

Posledním tématem, jemuž se nelze vyhnout, zabýváme-li se válečnou reklamou, jsou 

válečné půjčky vyhlašované, jak bylo již řečeno, Rakousko-Uherským státem ze účelem 

zisku prostředků na vedení války. 30 Zjednodušeně řečeno, občan zakoupil za určitý 

obnos peněz dluhopis, který mu měl být po skončení válečného konfliktu vyplacen se 

značným úrokem. Pro nás ovšem není ani zdaleka tak důležitý princip válečných 

půjček, jako spíše metoda jejich propagace jakožto státní služby. Zaměřuji se na 

reklamy osmé, poslední válečné půjčky jednak proto, že již oproti ostatní inzerci 

opravdu výrazně vyčnívají, zároveň jelikož se jedná o poslední válečnou půjčku 

vypsanou Rakouskem-Uherskem a její tón komunikace by tedy měl být i nejnaléhavější. 

Obrázek 59

Zde před sebou máme relativně ještě nevýrazný příklad reklamy na osmou 

válečnou půjčku zveřejněné v Národní politice 18. 6. Její cílovou skupinou jsou 

primárně, jak sama říká, rolníci a jsou k jejímu upsání lákáni možností po válce za 

vyplacené peníze levněji zakoupit vše potřebné pro hospodářství. Dá se říct, že 

grafickou úpravou inzerát nijak nevyniká nad okolní inzeráty, je jen o poznání větší 

(zabírá celý spodní pruh stránky).

Obrázek 60

Dalším příkladem textové reklamy na válečnou půjčku je tato veršovaná verze pobídky 

k upsání z 13. června 1918. Krom toho, že je psána ve verších, nám tvrdí, že abychom

míru dosáhli, musíme si ho dostatečně silně přát a toto přání vyjádřit upsáním půjčky. 

Jinými slovy tvrdí, že kdo neupíše, stává se nepřítelem míru. Tento apel strachem 

                                                
30 JAKUBEC, Ivan; JINDRA, Zdeněk. Dějiny hospodářství českých zemí. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 
2006. s. 434. ISBN 80-246-1035-3
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z jakéhosi fiktivního vyobcování z kruhu dobrých lidí, by mohl 

být velmi silným nástrojem.

Názorně se nám snaží výhodnost půjčky jedenáctého 

června 1918 ukázat tento inzerát s rostoucími stromy. I ten 

nejméně chápavý recipient z tohoto sdělení pochopí, že po 

pětadvaceti letech se jeho množství uložených peněz téměř 

zčtyřnásobí. Navíc celý koncept vzrůstajícího stromu je vhodně 

zvolen a trpělivost při čekání na „plody“ válečné půjčky je tak 

přirovnána k trpělivosti při čekání na kýžené plody právě 

zasazeného stromu.

Dojmem literárně umělecké 

hodnoty působí i tento příklad 

komunikace státu. Text hovořící o 

postupu blížícího se míru i o nutnosti 

stahování peněž z oběhu je až překvapivě 

informativní. Přesto je ale čtení jinak 

velmi nezáživných až propagandisticky 

laděných informací ozvláštněno právě 

formátováním textu do tvaru čísla osm a 

samotné čtení je docela zábavnou 

kratochvílí. Apely tedy toto sdělení 

používá z obou táborů jak racionální 

hovořící o blížícím se míru a nutnosti 

stahovat bankovky z oběhu, tak 

emocionálněji zaměřené pocit viny 

vyvolávající argumenty v duchu „kdo 

neupisuje je zodpovědný za vzestup cen“

Obrázek 61

Obrázek 62
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Obrázek 63

Svou humornou podobou se pokouší zřejmě apelovat tento inzerát vydaný v národní 

politice 19.6, kde vidíme zástupce všemožných vrstev společnosti svorně pochodovat 

zřejmě za účelem upsání válečné půjčky. Jedná se o velice svěží a originální nápad 

použít osmičku (symbol osmé půjčky) jako část těla stylizovaných postaviček

Mnohem patetičtěji působí tento 

vlastenecky laděný inzerát. Voják za pomoci 

ženy, dítěte a starce stoupá na vrcholek a ruku 

již toužebně vztahuje k onomu kýženému cíli –

míru a konci války. Tento inzerát na rozdíl od 

mnohých jiných se nesnaží se v čtenáři

vyvolávat pocit viny, pokud neupíše, ale 

naopak pozitivně emocionálně apelovat na 

čtenářův pocit vlastenectví, lépe snad ještě 

solidarity s obyčejným vojákem. Přesto možná 

hraje na poněkud nevhodnou notu – válečné 

cíle – snad lépe by působilo jako 

v předchozích případech hovořit o citelnějším 

(minimálně pro případné upisovatele půjček) 

nedostatku na domácí frontě.Obrázek 64
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Vpravdě neobvyklou metodou se nás 

snaží o upsání půjčky přesvědčit tento 

inzerát z 16. června. Humor jakožto jeden 

z nástrojů reklamy byl k vidění opravdu 

jen zřídka. Ovšem i v tomto případě jsme 

jaksi na vážkách, zda se o humor opravdu 

jedná – inzerát se sice snaží napodobovat 

formát kresleného vtipu, v novinách běžně 

uveřejňovaného, ale že by byl nějak 

ohromně zábavný se tvrdit nedá. Ovšem 

toto je skutečně jen subjektivní názor 

člověka žijícího téměř sto let po jeho 

vydání a je možné, že občanům Rakousko 

Uherského mocnářství působil tento žert 

z jistých kulturně historických důvodů (nám 

dnes již vzdáleným) nehorázně silné pobavení. 

Jako poslední jsem vybral inzerát otištěný 

23. června v Národní politice. Lákavý titulek 

„dům skoro zdarma“ přitáhne naši pozornost 

k příběhu člověka, který za peníze z válečné 

půjčky utržené zakoupil dům. Dále je nám 

sděleno, že s pomocí půjčky můžeme získat 

všechny druhy majetku, na něž si jen 

vzpomeneme. Čím je tento inzerát 

pozoruhodný, je použití ne tak zcela běžného 

formátu Ukázky ze života snažícího se nám 

znázornit, jak nám může komunikovaný 

prostředek pomoci i v našem bytí. Metoda je,  

domnívám se, dobře zvolena, jelikož

obyvatelstvo unavené již válkou nesnaží se zatěžovat politicko vlasteneckou 

Obrázek 65

Obrázek 66
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argumentací o nezbytnosti válečné půjčky pro dosažení míru, ale ukazuje každému, 

čeho on sám může díky půjčce nabýt, a jistě zaujme více.

Vskutku překvapivě na nás po všech stránkách musí zapůsobit reklamy osmé válečné 

půjčky. Ať již po stránce rozměrové, kdy není nezvyklé, aby zabíraly i celou stránku 

novin (například „Velká Osmička“ z 9.června). Nebo po stránce kreativity a zpracování, 

jelikož některé nápady svým využitím překonávají v lecčems i inzeráty z počátku války. 

A díky celkovému ochuzení výběru reklamy opravdu upoutají svou jedinečností v tomto 

období. Stejně tak využívá až nebývale vysoké množství formátů od čistě textové 

reklamy v různých podobách, až po čistě obrazovou jen s malým doplňujícím textem.
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IV. SROVNÁNÍ

V předchozích kapitolách jsme se velmi detailně pokusili popsat mnoho různých metod 

a přístupů k reklamě, které se objevovaly v různých obdobích první světové války.  A ač 

již mnohé jistě vyplývá ze samotných rozborů jednotlivých reklam, pokusím  se nyní o 

poněkud cílenější porovnání specifik jednotlivých období.

Samozřejmě, že nejvíce si povšimneme postupné absence grafické úpravy inzerátů, 

která není způsobena ani tak tím, že by na trh vstupovaly jiné firmy, jelikož, jak později 

doložím, na trhu působí několik firem i po celou válku, ale spíše snahou snížit náklady 

na produkci reklamy a snad i upadáním kvality kreativních týmů z důvodu změny 

povolání, či odchodu do armády. Jak ale vidíme na příkladu inzerátů propagujících 

válečné půjčky, není technicky nemožné ilustrované inzeráty tisknout, pouze tak nikdo 

nečiní.
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Zde vidíme dvě rozdílné reklamy zabývající se 

podobným druhem zboží. Obě dvě čtenáři 

slibují, že zlevní chod jeho domácnosti. Přesto 

je mezi nimi propastný rozdíl. Reklama z roku 

1914 nás láká především na velký obrázek 

konzerv a graficky upravený název přístroje 

REX. Pravdou je, že gramaticky je inzerát 

poněkud podivně poskládán a podíváme-li se na samotný text, zní : „Mnoho milionů 

sklenic na konzervy, zavařovací přístroje (Rex) zlevňují v domácnosti konzervy“ 

Nevnímán ovšem jako celek, inzerát působí dojmem skvělého převratného výrobku. 

Dozvídáme se, kde zakoupit a kdo jej vyrábí.

Naproti tomu inzerát z 20. června 1918 se nás snaží zaujmout slovem petrolej. 

Tento nápis umístěný v inzertní části v čtenáři jistě vyvolá dojem, že existuje firma 

petrolej prodávající, což by v době jeho velkého nedostatku koncem války bylo jistě 

zajímavé. Čteme-li ale pozorněji, dozvíme se, že petroleje není třeba, jelikož na svícení 

poslouží stejně dobře karbidová lampa. Pak již jen adresa firmy. Nutno přiznat, že druhý 

inzerát možná lépe používá dobovou situaci a reaguje na ni a zároveň si pohrává 

s předpoklady čtenářů. Jeho grafická úprava je ovšem zcela nevýrazná a ani trochu 

neupoutá, i proto se zřejmě snaží o poutavost jinou metodou.

Obrázek 67

Obrázek 68
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Obrázek 69

Ještě nápadnější je potom rozdíl u těchto dvou reklam na 

módní oblečení. Reklama Emila Gráfa byla vydána 25. 

července 1914 a reklama firmy Vender 25. června 1918. 

Zatímco starší reklama nás láká především elegantně 

oblečeným mužem a sekundárně nás pak informuje o 

cenách zboží. Z reklamy na kožešiny se dozvídáme jen,

že zboží lze zde nakoupit levně. Ačkoliv by takovýto inzerát možná zaujal ve větším 

provedení, takto se zcela ztrácí mezi okolní inzercí, zatímco u reklamy z roku 1914 je 

již na pohled zřejmé, jakým zbožím se nejspíš zabývá a recipient si rychle utvoří 

představu o cenách.

Jak dokazuje i tato reklama 

z 23. června 1918, nelze 

jednoznačně tvrdit, že by 

docházelo během války 

k jednoznačnému úpadku 

kvality kreativních výstupů 

textových. Zde je použita 

podpora celebritou. Pokud reklamu 

srovnáme s inzerátem uveřejněným 

prvního srpna 1914, nenacházíme 

téměř žádný rozdíl. Je sice pravdou, 

že inzerát starší působí poněkud 

kultivovaněji a je i lépe formátován, 

ale z hlediska kreativní myšlenky je 

zcela srovnatelný. 

Obrázek 70

Obrázek 71

Obrázek 72
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Reklama během války ovšem došla proměny především v druzích inzerovaného zboží. 

Podívejme se nyní na několik příkladů výrobků a služeb, o nichž koncem války již ani 

neuslyšíme.

Například podobně zpracovaná reklama jako tato B-t-B 

na naftové motory z 8. srpna 1914, již nebude příliš 

často k vidění, jelikož veškerá B-t-B komunikace se 

s blížícím koncem války, ač jí přibývá co do počtu 

inzerátů, zestručňuje a již vůbec nepoužívá ilustrace.

Obrázek 73
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Stejně tak zcela kvůli nedostatku pohonných látek zmizely inzeráty prodávající 

automobily. Zde vidíme několik reklam na motorová vozidla z 26. července 1914.  

Reklama na motorovou tříkolku značky Walter, poněkud nešťastně spoléhající na 

sezónu dovolených a inzerující široké možnosti cestování po Evropě právě s pomocí 

tohoto dopravního prostředku.

Laurin a Klement naopak inzeruje jak nová auta, tak prodává i ojetiny. Tato 

reklama je doprovázena racionální argumentací vysvětlující důvod nízkých cen. 

Samozřejmě můžeme též spekulovat o snaze mladoboleslavské firmy vyprodat co 

největší množství vozů před již tušenou válkou. 

Obrázek 76

Obrázek 75 Obrázek 77

Obrázek 74
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S dalším artiklem, po začátku války se již 

neobjevujícím, se setkáváme v inzerátu z 24.

července 1914. Jedná se o nabídku 

zahraničních zájezdů paroplavební společnosti. 

Cesty s ní jsou inzerovány jako ozdravné a 

zábavné. Reklama je opět zpracována pomocí 

vkusné grafiky, snad jen poněkud menšího 

formátu a tedy ne příliš výrazná a používá tolik 

oblíbený nástroj anonymního doporučení. Každopádně je nutno říct, že již první týdny, 

natožpak měsíce války cestování příliš nepřály a toto je jeden z posledních inzerátů 

podobného druhu, s nímž se setkáme.

Mezi reklamy, které během války též vymizí, patří i tyto dvě z 27. července a z 20. 

prosince 1914. Velmi netypicky se ani minimálně nesnaží čtenáři přiblížit inzerovaný

produkt a zůstávají velmi diskrétní. Reklamu jsem zde neuvedl jako pouhé odlehčení 

tématu a pro zajímavost, ale také jako příklad komunikace, která se do značné míry 

spoléhala na word of mouth šíření a nakonec se zřejmě rozhodla k němu uchýlit 

stoprocentně.

Obrázek 78

Obrázek 79

Obrázek 80
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Je pravdou, že některé produkty a jejich reklama se během let ze stran tisku zcela 

vytratily, existuje však i mnoho takových, které zůstaly na stránkách novin až do konce 

války, ač v pozměněné podobě.

Již na počátku této práce jsem upozornil na reklamu firmy Jindřicha Arenta a je 

pravdou, že se jedná o snad nejkonzistentněji se objevující inzerci z celé Národní 

politiky.

Obrázek 81

Jedna z prvních válečných reklam 

firmy Arent. Zajímavé je, že pláště 

jsou inzerovány ještě jako americké. 

Argument, který se vzhledem 

k ochládání vztahů mezi Spojenými 

státy a Rakouskem-Uherskem během 

války stane ne zcela vhodným.

Obrázek 82

Již 30. července reklama firmy Arent 

reaguje na vypuknutí války a inzeruje 

nyní nikoliv módní, ale vojenské 

gumové pláště. Posun typický pro 

nejednu firmu této doby
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Obrázek 83

I přímo na Štědrý den roku 1914 

se setkáme s reklamou neodbytné 

firmy J. Arenta a jeho gumáky. Je 

nám sděleno, že jsou 

nejvhodnějším vánočním dárkem,

jak už tomu u reklamy uveřejněné 

na Vánoce bývá.

Obrázek 84

Naprosto stejně, ne-li o něco lépe, je vyvedena tato reklama z předvánočního období 

roku 1917, konkrétně 4. prosince. Sdělení je stále stejné, jen graficky je lépe vyvedeno. 

Není již ale aktualizováno vzhledem k blížícím se Vánocům.

V této reklamě z konce války z 20. června 

vidíme opět typické rysy reklamy tohoto 

období. Čistě textová podoba inzerátu, 

stručnost a minimální grafická úprava. I 

přesto se reklama snaží vystupovat 

z okolního textu alespoň opakováním slov a vykřičníky

Obrázek 85
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Stálicí na českém reklamním trhu i za války byly inzerované 

knihy. Zde uvádím dva inzeráty, jeden- již jednou použitý 

pochází z 25. července 1914 a druhý je o čtyři roky mladší z 18.

6. 1918. Jedinou změnou, kterou můžeme zaznamenat, je opět 

úpadek grafické úpravy. Obsahově jsou inzeráty víceméně 

stejné.

Vedle komunikace, která byla válkou 

zcela zatlačena, nebo donucena se výrazně 

proměnit, existuje především jedna skupina, 

která byla k vidění stále častěji – jsou to již 

zmiňované válečné půjčky a také rozšířená B-t-

B komunikace. Zatímco válečné půjčky 

vykazují ve svých inzerátech až nebývalé 

množství kreativního myšlení u B-t-B 

komunikace je tomu právě naopak. Státem 

zadávaná reklama tak koncem války alespoň 

trochu navrací do tisku obraz toho, jak by mohla 

také reklama vypadat.

Zde vidíme jeden ze zajímavě řešených 

inzerátů osmé válečné půjčky uveřejněný 22. června 1918. Pozoruhodná je na něm 

především snaha o co nejširší cílovou skupinu – každý si zde najde svůj vlastní přínos.

Obrázek 86

Obrázek 88

Obrázek 87
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Čistě pro ilustraci celé proměny nyní přidávám dvě hlavní inzertní strany Národní 

politiky.

Obrázek 89

typická inzertní strana 1. srpna 1914
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Obrázek 90

Běžný vzhled hlavní inzertní strany z 22. června 1918.
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V. STATISTICKÉ ZHODNOCENÍ

V.1. ROZBOR METOD

Až do této chvíle jsme se zabývali konkrétními příklady reklamních sdělení a na nich 

ilustrovali jejich podobu a proměny. Nyní je ovšem nezbytné přistoupit k problému ze 

statistického hlediska a prozkoumat téma množstevní optikou. Za tímto účelem byl 

proveden výzkum komerčních sdělení ve sledovaném období a data následně převedena 

do tabulky, již je možno najít v přílohách této práce. Tento průzkum si kladl za cíl 

sledovat několik měnících se faktorů válečné reklamy. Prvním z nich byla na první 

pohled rozlišitelná velikost inzerátů. Do kategorie nejmenších spadly všechny ty, jež 

celkovou plochou nepřesáhly rozměr jednoho novinového sloupce na šířku (stránka 

Národní politiky sestává ze tří takových sloupců) a výšky pěti řádků; další skupinu 

tvořily články výškou nepřesahující dvacet řádků a tak dále až po velikost vyšší než 

polovina stránky.

Druhým sledovaným faktorem bylo potom formátování použitého textu. Zde by bylo 

možno rozlišení provést do tří jasně patrných skupin. „Nejpropracovanější“ část 

inzerátů byla označena jako graficky upravený text – v podstatě jde o použití textu 

takovým způsobem, kdy dříve, než upoutá jeho obsah, zaujme čtenáře jeho vizuální 

stránka.  V takovémto případě je použito i několika různých typů písem v jediném 

inzerátu a nezřídkakdy se jedná i o inzerát s jiným než standardním bílým pozadím.

Další skupinu inzerátů tvoří „formátované texty“, které se sice vyznačují tím, že 

vykazují nižší míru grafické propracovanosti než první skupina, stále ovšem se v nich 

ještě objevuje několik různých fontů v inzerátu, různé rozložení textu po celé ploše 

reklamy a výrazné dělení jednotlivých jeho částí.

Konečně za neformátovaný text byla označena ta sdělení, která používají jen jediný typ 

písma, jež je maximálně obohaceno o část sdělení napsanou kapitálkami. Celkově 

nedochází k členění textu na jakékoliv další části a časté je rovněž použití zkratek.

Zdaleka nejlépe bude ovšem rozčlenění podle grafické úpravy demonstrovat na 

konkrétních příkladech.

Obrázek 91
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Další kategorií, která byla průzkumem zpracovávána, je druh inzerovaného zboží, které 

nám umožní získat informace o proměně skladby propagovaného zboží. Nezbytně nutné 

bylo provést určité zobecnění jednotlivých kategorií, jinak by se průzkum rozrostl do 

nepatřičných rozměrů, aniž by produkoval jakákoliv užitečná data. Tak kupříkladu 

veškeré tiskoviny (ať už jde o knihy, časopisy nebo noviny) byly sloučeny do jedné 

skupiny. Stejně tak segment poživatin tvoří pouze jednu simplifikovanou kategorii bez 

ohledu na to, o jaké konkrétní pokrmy se jedná, a do jedné kategorie spadla i všechna 

upozornění na jakékoliv kulturní dění, zčásti i proto, že se většinou nacházela v jedné 

části označené jako Koncerty a zábavy. Rozlišení ovšem bylo provedeno například mezi 

kosmetikou a sekcí léků, jelikož oba tyto produkty se od sebe výrazně odlišují povahou 

argumentace.

Poslední snahou bylo sledovat přítomnost ilustrací v reklamních sděleních, a to bez 

dalšího dělení jejich rolí a rozsahu.

Jako zdroj průzkumu nám posloužilo několik vybraných vydání Národní politiky 

z každého roku. Konkrétně šlo vždy o nedělní vydání (základní listy, nikoliv stránky 

příloh), jelikož tato jsou nejrozsáhlejší a na reklamu nejbohatší. Vybrána byla vždy 

poslední nedělní čísla před Štědrým dnem a poslední nedělní vydání srpnová. Tento 

výběr měl za cíl postihnout co největší počet reklam  pro analýzu, vyhnout se reklamám 

Obrázek 92

Obrázek 93



Bakalářská práce

- 76 -

na válečné půjčky (o nichž je psáno v předchozí části práce), které by do statistiky 

nepříjemně zasáhly, a zároveň zahrnout všech pět válečných let. Postiženy jsou všechny 

reklamy přítomné v daném čísle a zahrnuta nejsou sdělení vydávaná v sekci Malého 

oznamovatele (obdoby dnešních osobních inzerátů). Velikost vzorku se pohybuje kolem 

tří set reklam.

V.2. VÝSLEDKY VÝZKUMU

V.2.1. Proměny formy

Zabývejme se nejdříve změnami ve formální stránce inzerátů.

graf 1. podíly velikosti inzerátů 
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Jak vidíme z grafu 1, počet inzerátů během války prochází jistými změnami. Na 

konci srpna 1914, tedy zhruba měsíc po jejím vypuknutí, najdeme vůbec nejnižší počet 

inzerátů. V průběhu války se potom po opětovném nárůstu koncem roku 1914 a po větší 

část roku 1915 počet ustaluje na zhruba jednolité rovině mezi dvaceti a třiceti inzeráty 

v jednom vydání. Ovšem ke konci války, koncem srpna 1918, můžeme sledovat 

dramatický nárůst počtu inzerátů, téměř až na pozice roku 1914.

Co se týče změn ve velikosti otiskovaných inzerátů, můžeme s pomocí grafu 1 a

poněkud přehlednějšího grafu 2 pozorovat zajímavý vývoj. Až do konce roku 1916 

zůstává poměrová skladba reklamy v náročnějších formátech (tedy dvacetiřádkovém a 

čtvrtstránkovém) víceméně nezměněna, ztrácí se pouze nejmenší formát (menší než 

pětiřádkové inzeráty). Ovšem od konce roku 1916 dochází ke snižování množství 
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produkované reklamy většího formátu a nacházíme ji již jen výjimečně. Do konce roku 

1917 již z naší statistiky zcela vymizí. A do konce léta 1918 se nadále snižuje i poměr 

reklamy alespoň větší nežli pět řádků.

Z těchto čísel se dá vyvodit několik odhadových závěrů. Nejvýraznější z nich 

vycházející ze ztráty zájmu o rozsáhlejší inzerci, zřejmě vypovídá o snižující se 

schopnosti hradit rozsáhlejší inzeráty a možná i o snižující se důvěře v tento formát. 

Stejně tak na druhé straně spektra ztráta inzerentů požadujících maloformátová sdělení 

hovoří (spolu s celkově sníženým množstvím inzerátů) o neschopnosti, či nevůli 

menších subjektů do reklamy investovat. Koncem roku 1917 opět roste segment 

maloformátových reklam, ovšem dramaticky se mění skladba jejích zadavatelů –

nejedná se již o malé subjekty, ale o všechny inzerující bez rozdílu. Koncem války stále 

rostoucí poměr malých formátů hovoří o zhoršující se situaci inzerentů ruku v ruce 

s hroutící se ekonomikou.

graf 2. Procentuální podíly velikosti inzerátů
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Z následujícího grafu vidíme, jakými proměnami prochází grafická úprava 

inzerátů. Do konce léta si můžeme povšimnout, že v rozložení dochází k určitým 

změnám (snížení poměru graficky upravených inzerátů a naopak nárůst 

neformátovaného textu) ovšem ani jedna složka se zcela neztrácí, nebo naopak 

nedominuje. Kolem Vánoc roku 1915 obdobně jako v předchozím případě došlo 

k vymizení maloformátových inzerátů, ztrácí se i inzeráty zcela neformátované. Opět se 
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lze tedy dohadovat o nemožnosti malých subjektů podílet se na skladbě reklamy tohoto 

období. Až do konce léta 1917 se udrží skladba reklam zhruba ve stejném poměru, 

ovšem ke konci roku 1917 dochází podobně jako v případě velikosti i k úpadku 

množství graficky upravených inzerátů a k nárůstu poměru neupravovaných formátů 

reklamy. Tato situace vrcholí koncem léta 1918, kdy již se vyskytují pouze 

neformátovaná sdělení. Pokud jde o velkoformátovou reklamu přesahující čtvrtinu, či 

polovinu stránky, jak vyplývá ze zbytku práce, i taková se vyskytovala, ač zřídka, a 

pouze dvě se objevily v této statistice.

graf 3. úprava textu
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Jak nám ukazuje graf 45, podíl ilustrovaných inzerátů nebyl nikdy příliš velký. Jejich 

přítomnost byla ovšem až do podzimu 1917 patrná. Ale podobně jako s úpravou textu a 

velikostí inzerátů i v případě ilustrací dochází koncem roku 1917 k úpadku a již je 

v námi zkoumaném vzorku nenalezneme.

graf 4. podíl ilustrované reklamy
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V.2.2. Proměny obsahu

Jako poslední se nyní podívejme na proměnu druhů zboží objevujícího se v reklamách 

během války. 

graf 5. podíl jednotlivých druhů zboží
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Jak již bylo zmíněno, při rozčlenění druhů zboží se potýkáme s několika problémy, 

k jejichž vyřešení je potřeba se smířit s nutností určité generalizace. Proto i tento graf 

neobsahuje všechny druhy zboží, jak jsou rozděleny v celkové tabulce (ta je potom 

umístěna mezi přílohami), ale pouze deset nejčastěji se objevujících druhů zboží (jedná 

se o artikly s největším množstvím záznamů během celé války). Procentuální graf je 

zvolen pro přehlednost a jelikož jsme se početním rozložením reklamy zabývali již 

dříve. Do kategorie „jiné“ spadají ty druhy zboží, které by se sami za sebe v celé 

statistice vyskytly jen jednou či dvakrát a jsou proto sloučeny do této kategorie.

Z této statistiky můžeme vyčíst hned několik informací shodujících se se srovnáními 

obsaženými v minulé kapitole. Například si můžeme povšimnout konstantního podílu 

kulturní reklamy, nebo i ztrácející se účasti reklamy na potraviny, která je ovšem zhruba 

od konce roku 1916 nahrazována vzrůstajícím množstvím inzerce zaměřené na 

náhražky. V samém závěru války přibývá i oddíl BtB zaměřené reklamy. Zajímavým 

jevem je koncem roku 1915 objevení se reklam zaměřených na vzdělávací instituce, 

většinou autoškoly poskytující slevy naverbovaným. Konstantní součástí reklamního 

světa po celou válku zůstává i výše několikráte zmiňovaná reklama tiskovin.
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VI. ZÁVĚR

Jaké výsledky tedy můžeme vyvodit z naší práce? Lze jednoznačně tvrdit, že 

komerční komunikace posledního dějinného období existence Rakouska-Uherska došla 

značných změn. Vypovídá o tom kvalitativní a kvantitativní sonda provedená v jednom 

novinovém titulu. Národní politika byla už před válkou deník s nejrozsáhlejší inzercí, 

proto je možné přisuzovat jí hodnotu reprezentativního ukazatele. 

Na samém počátku války se setkáváme s bohatou škálou reklamy na téměř 

každý myslitelný druh zboží a téměř stejně četné jsou i způsoby jeho prezentace v rámci 

tiskové reklamy.

Až do Vánoc roku 1914 nezaznamenáme téměř žádný rozdíl, mizí jen reklama 

na výrobky a služby vyžadující pro svou existenci styky se zahraničím – ať již se jedná 

o zboží z dovozu, nebo o nabídky cestovních kanceláří. Rovněž téměř mizí reklama na 

velmi luxusní a náročné zboží, jako jsou například automobily. 

Naopak se objevuje reklama pro svou argumentaci využívající válečný konflikt 

jako důvod k nákupu. Objevují se některé zajímavé kreativní myšlenky – jako například 

speciální polní pouzdra k zaslání na frontu nabízená zdarma k jednotlivým výrobkům. 

Během celého roku je stále běžná reklama ilustrovaná i reklama sice jen textová, ale 

graficky pečlivě upravená.

V průběhu let 1915 a 1916 se počet reklam ustaluje na nižším počtu, ovšem co 

do bohatosti tematické nebo grafické se víceméně stále udržuje ve stavu roku 1914.

Koncem roku 1917 se začíná jak ve formátu reklam, tak v jejich obsahu 

projevovat silná změna. Začíná být preferována neformátovaná reklama malého 

rozsahu, ilustrované inzeráty se objevují již jen zřídka, a do popředí se dostávají 

inzeráty na různé formy náhražek. 

Skutečně dramatická proměna se ukazuje v létě 1918. Inzerce dále upadá po 

stránce grafické – neformátovaný text již zabírá většinu reklamního prostoru. Inzertní 

sekce se stává velmi nepřehlednou a mění se rovněž skladba inzerentů. Velmi přibývá 

B-t-B zaměřené komunikace. Kreativita jednotlivých sdělení se velmi snižuje, omezují 

se často jen na prosté informování. Na reklamním trhu se setkáváme převážně s různými 

druhy náhražek, ovšem i nyní nalezneme například téměř nezměněné reklamy na 

kulturní akce, či pouze po stránce grafické pozměněné inzeráty na tiskoviny či různé 

druhy služeb.
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Reklama na válečné půjčky se ukazuje jako zdařile prováděná. Její postupy a 

kreativní ideje jsou svěží, dobře cílené a apelují na potenciálního zákazníka mnoha 

způsoby.

Pokusili jsme se v této práci provést alespoň zběžnou analýzu způsobů, jimiž 

novinová reklama reaguje na zásadní společenskou krizi. Nyní na jejím konci jsem si 

vědom, že jsme jen mírně nahlédli způsoby, jimiž reklama reagovala na válečný 

konflikt takového rozsahu a na všechny následky s ním spojené. Jsem si rovněž vědom 

skutečnosti, že pro kompletní zodpovězení otázky, jak marketingová komunikace ve vší 

své komplexnosti reaguje na podobné dějinné převraty, by bylo nutno vykonat 

nesrovnatelně vyšší množství práce v mnoha oborech.

Proto je mým přáním, aby tento malý příspěvek k tématu proměn komerční komunikace 

mohl působit jako inspirace nebo snad i nepatrný základ práce rozsáhlejší a poskytující 

více odpovědí.

Summary:

This work helped to establish the most frequently used approaches to marketing 

communication used in Czech printed media just prior and during World War I. 

Furthermore it was found out how the advertisement changed during the war and how 

the portfolio of goods and services changed. Primary changes included simplification of 

commercial forms and decrease in number of visual advertisement. Furthermore level of 

graphical design has also decreased until only almost plain text has been used for 

advertising. Right after the declaration of war advertisement of foreign goods ceases 

along with travel agencies marketing activity. Right after war breakout communication

starts to use war as an argument to buy goods. It is very common to offer gifts already 

prepared to be shipped to the frontlines. On the contrary entirely unaffected by the war 

is the cultural marketing expect for forcibly reduced graphic form of its announcements.

During the war the amount of different surrogate advertisements increases hand 

in hand with supply shortages. We can witness transition from BtC to BtB 

communication. Argumentation in advertisement is no longer highly diversified and 

becomes more uniform. There is no more luxury goods advertised toward the end of 

war. Last truly sophisticated segment of commercial communication remaining or more 
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precisely emerging are the war bonds advertisements and only these use the visual 

advertising.
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Prameny

Národní politika, 1914 – 1915, 1917 – 1918

Prostřednictvím databáze Kramerius: 
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30.8.1914 Pivovar Bránik (pohostinství) jiné 1 1 1 1

Dr. Hausman zdravotní služby 1 1 1 1

Zubní krém Kalodont léčiva 1 1 1 1
Beránkova tržnice pochutiny 1 1 1 1

Bilinksá kyselka léčiva 1 1 1 1

Pošumavské pletárny oblečení 1 1 1 1
Laurin a Klement automobily 1 1 1 1 1

Antonín Dřeva pochutiny 1 1 1 1

Český Uvěrní ústav finanční služby 1 1 1 1
České mody knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

B.Moucha(kočárky) jiné 1 1 1 1

celkem srpen 1914 11 4 6 1 0 0 0 2 6 4 0 9 2

20.12.1914 Předplatné národní politiky knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

Ant Dřeva (likéry) pochutiny 1 1 1 1
Ant Dřeva (Plži, kaviár) pochutiny 1 1 1 1

Beránkova tržnice pochutiny 1 1 1 1

Reklamní kalendáře kalendáře 1 1 1 1
Dr. Hausman zdravotní služby 1 1 1 1

Fr. Hadrbolec papír 1 1 1 1

Tržnice kožešníků oblečení 1 1 1 1
Alfréd Nikodém šperky 1 1 1 1

Ad.Jauris (rumová tresť) náhražka 1 1 1 1
V.Kleinhamp pochutiny 1 1 1 1

Karel Schuss šperky 1 1 1 1

Rudolf Weiss oblečení 1 1 1 1
Vojenské boty oblečení 1 1 1 1

Rudolf Dolejš oblečení 1 1 1 1

Laurin Klement Automobily 1 1 1 1
Schumpeter fotografie 1 1 1 1

Národní politika kalendáře 1 1 1 1

Rudolf Weiss oblečení 1 1 1 1
Banka Bohemia finanční služby 1 1 1 1

W.Stanek vánoční dárky (obecně) 1 1 1 1

Národní divadlo kultura 1 1 1 1
Julius Meinl pochutiny 1 1 1 1

Svatá Válka kosmetika 1 1 1 1

dr. Novák, dr. Bárta zdravotní služby 1 1 1 1
Nakladatelství J. Otta knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

Národní Dům Smíchov kultura 1 1 1 1

Lacinné zábavné čtení knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1
J.Krátil luxusní zboží 1 1 1 1

Theatre Variete kultura 1 1 1 1
Passage Bio biograf 1 1 1 1

Josef Smrkovský ČAJ 1 1 1 1

Koncerty a zábavy kultura 32 32 32 32
Národní dům Vinohrady kultura 1 1 1 1

Střelecký ostrov kultura 1 1 1 1

Alois Hynek knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1
celkem prosinec 1914 67 34 21 11 0 1 0 32 9 26 0 63 4

29.8.1915 papírnictví Ferdinandova papír 1 1 1 1
předplatné Národní politiky knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

Podpatky Palma oblečení 1 1 1 1

Krém Triumf(krém na obuv) oblečení 1 1 1 1
K.Ronovský (stěhování) služby (jiné) 1 1 1 1

České mody knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

dr. Švehla zdravotní služby 1 1 1 1
Prádelna Vojenova ulice služby (jiné) 1 1 1 1

Koncerty a zábavy kultura 38 38 38 38

Žofín (Česká filharmonie) kultura 1 1 1 1
Střelecný ostrov (koncert) kultura 1 1 1 1

Grand Kinematograf orient biograf 1 1 1 1
Josef Jeřábek (elektrické svítilny jiné 1 1 1 1

Myjava kosmetika 1 1 1 1

Agrární banka (benzin) jiné 1 1 1 1
Armada (krém na obuv) jiné 1 1 1 1

Fr. Karas (polévkové koření) pochutiny 1 1 1 1

Vinařsko-ovocnicná škola vzdělání 1 1 1 1
Náramkové hodinky luxusní zboží 1 1 1 1

Obuv Šlemr oblečení 1 1 1 1

Úvěrní společnost finanční služby 1 1 1 1
M.Klenor (krabice) jiné 1 1 1 1

Palmyren léčiva 1 1 1 1

Adolf Weil pochutiny 1 1 1 1
Štědrý pochutiny 1 1 1 1

Agrumaria pochutiny 1 1 1 1

P.A.Hodek pochutiny 1 1 1 1
F. Komeštík pochutiny 1 1 1 1

J.Jelínek pochutiny 1 1 1 1

František Wandas pochutiny 1 1 1 1
Dr. Šejba zdravotní služby 1 1 1 1

Prof. Antonín Veselý zdravotní služby 1 1 1 1

Dr. Hoffman zdravotní služby 1 1 1 1
Ad. Jauris (gumové ochranné speciality pro pány...jiné 1 1 1 1

Anna Maršíková pochutiny 1 1 1 1
Ad. Oplatka pochutiny 1 1 1 1

O. Nowak loterie 1 1 1 1

Marie Antošová pochutiny 1 1 1 1
Václav Šercl pochutiny 1 1 1 1

Fr. Pelčák pochutiny 1 1 1 1

L. Pexider (krém na boty) jiné 1 1 1 1
Dr. Kubias zdravotní služby 1 1 1 1

Dr. Kornfeld zdravotní služby 1 1 1 1

Derby ( krém na boty) jiné 1 1 1 1
Dr. Procházka zdravotní služby 1 1 1 1

Dr. Nevšímalová zdravotní služby 1 1 1 1

Dr. K.H. Schwartz zdravotní služby 1 1 1 1
Národní politika knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

Karel Bulvas pochutiny 1 1 1 1

Boh. Pick a spol. pochutiny 1 1 1 1
celkem spren 1915 87 46 32 8 1 0 0 40 38 9 0 83 4

1915 Ant. Dřeva (ořechy) pochutiny 1 1 1 1
V.Kleinhampl pochutiny 1 1 1 1

PINOL léčiva 1 1 1 1
Tržnice kožešníků oblečení 1 1 1 1

Pražská krejčovská škola vzdělání 1 1 1 1

Obálky? papír 1 1 1 1
F. Novotný oblečení 1 1 1 1

Alfred Nikodém zastavárna 1 1 1 1

Petrovy Dámské střihy jiné 1 1 1 1
J.Havránek (směs zboží) jiné 1 1 1 1

F. Hadrbolec papír 1 1 1 1

Adolf Dittrich textil 1 1 1 1
Artěl umění 1 1 1 1

bratři Novákové nábytek 1 1 1 1

Příhoda šperky 1 1 1 1
Rudolf Weiss textil 1 1 1 1

Autoškola Myslíkova vzdělání 1 1 1 1

V.Koula fotografie 1 1 1 1
Národní dům Vinohrady kultura 1 1 1 1

K. Ronovský nábytek 1 1 1 1

Egelmanovo prádlo oblečení 1 1 1 1
Staněk ČAJ 1 1 1 1

W.J.Rott (výkup kovů) jiné 1 1 1 1
Vender oblečení 1 1 1 1

Osvěta knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

České mody knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1
Topič knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

Alois Hynek knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

celkem 1915 28 4 18 6 0 0 0 0 10 18 0 27 1
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27.8.1916 Matiční papír papír 1 1 1 1

Alfred Nikodem zastavárna 1 1 1 1

A. Čech nábytek 1 1 1 1
Foto Martinec fotografie 1 1 1 1

F. Kovařík vzdělání 1 1 1 1

Národní politika knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1
Autoškola Jungmanova vzdělání 1 1 1 1

Krása (vojenské boty) oblečení 1 1 1 1

Ronovský (stěhování) služby (jiné) 1 1 1 1
Plán elektr.drah Prahy knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

Pohlavní nemoci mužů knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

Světozor knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1
České mody knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

nakladatelství Vaněk a Votava knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

O. Komrousová kosmetika 1 1 1 1
M. Němec kosmetika 1 1 1 1

Louise Creme kosmetika 1 1 1 1

J. Vicha (mýdlo) kosmetika 1 1 1 1
Nádhernou pleť kosmetika 1 1 1 1

Laboratoř Solbrin - Každá dáma kosmetika 1 1 1 1

Olxvidt - Floir kosmetika 1 1 1 1
Olxvidt - Olium kosmetika 1 1 1 1

A. Novotný nábytek 1 1 1 1

S. Recht (nádobí) jiné 1 1 1 1
F. Fischl oblečení 1 1 1 1

Max Pleschner nábytek 1 1 1 1
Otakar Franěk ( prádelna) služby (jiné) 1 1 1 1

celkem srpen 1916 5 17 5 20 7 23 4

17.12.1916 Národní politika inzerce 1 1 1 1

UMŠ papír 1 1 1 1

Beránkova tržnice pochutiny 1 1 1 1
S. Martinec fotografie 1 1 1 1

DOB, mýdlonáhražka náhražka 1 1 1 1

Tržnice kožešníků oblečení 1 1 1 1
Násobilka snadno a rychle knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

Papírny Brno papír 1 1 1 1

K.M. Balley jiné 1 1 1 1
František Severín šperky 1 1 1 1

F. Hadrbolec kalendáře 1 1 1 1

Artěl umění 1 1 1 1
V. Koula fotografie 1 1 1 1

Alfred Nikodem zastavárna 1 1 1 1

Autoškola Jungmanova vzdělání 1 1 1 1
Autoškola Spálená vzdělání 1 1 1 1

F. Hadrbolec papír 1 1 1 1

Ústřední Banka finanční služby 1 1 1 1
Národní divadlo kultura 1 1 1 1

divadlo Urania kultura 1 1 1 1

divadlo Vinohrady kultura 1 1 1 1
Arena Smíchov kultura 1 1 1 1

Švandovo divadlo kultura 1 1 1 1 1
Pištěkovo divadlo kultura 1 1 1 1

Divadlo Deklarace kultura 1 1 1 1

K. Ronovský doprava 1 1 1 1
Vender oblečení 1 1 1 1

Pohlavní nemoci mužů knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

České mody knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1
nakladatelství J. Otto knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

nakladatelství J. Otto(Cikáni) knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

nakladatelství J. Otto (Osvěta) knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1
u Ottu umění 1 1 1 1

celkem prosinec 1916 0 33 2 23 8 0 0 9 7 17 0 32 1

26.8.1917 Em. Pick (náhražka petroleje) náhražka 1 1 1 1
Em. Pick (velocipedy) jiné 1 1 1 1

Autoškola Jungmanova vzdělání 1 1 1 1

Salvat léčiva 1 1 1 1
Papírový průmysl v Brně papír 1 1 1 1

K. Pokorná (hlávkové zelí) pochutiny 1 1 1 1

Laboratoř Havelka kosmetika 1 1 1 1
V. Fablan pochutiny 1 1 1 1

E. Netoličková kosmetika 1 1 1 1

Vít Malec (gumové zboží) jiné 1 1 1 1
J. Kukla kosmetika 1 1 1 1

Dr. Procházka zdravotní služby 1 1 1 1

Dr. Burešová zdravotní služby 1 1 1 1
Dr. Kubias zdravotní služby 1 1 1 1

Dr. Chocholka zdravotní služby 1 1 1 1
Johimbin léčiva 1 1 1 1

Josef Viktorin (cibule) pochutiny 1 1 1 1

Max Bohnel (hodinky) luxusní zboží 1 1 1 1
Otto Nowak umění 1 1 1 1

Urethrosan léčiva 1 1 1 1

celkem srpen 1917 20 2 17 1 1 16 3 17 3

19.12.1917 Národní politika knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

České Mody knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1
České Mody knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

České Mody knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

České Mody knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1
J. Svátek knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

Olympští na zemi knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

I. Autoškola vzdělání 1 1 1 1
První šoférská škola vzdělání 1 1 1 1

Térumbon náhražka 1 1 1 1

Adolf Jauris fotografie 1 1 1 1
U bílého lva léčiva 1 1 1 1

Jindřich Arent oblečení 1 1 1 1

Pohlův heřmánkový výtažek kosmetika 1 1 1 1
Čaj derby náhražka 1 1 1 1

Email kosmetika 1 1 1 1

bratři Hornekové jiné 1 1 1 1
Divadlo Varieté kultura 1 1 1 1

Kabaret hvězda kultura 1 1 1 1
Passage Bio kultura 1 1 1 1

Kino Orient kultura 1 1 1 1

Cirkus Wolfson kultura 1 1 1 1
Ferdinand Engelmuller kultura 1 1 1 1

Utulna slepých dívek charita 1 1 1 1

celkem prosinec1917 24 11 13 0 0 0 0 23 1 0 0 24 0
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25.8.1918 Autoškola Fratiškovo nábřeží vzdělání 1 1 1 1

Obchodní škola Kubského vzdělání 1 1 1 1

Šoférská škola Vodičkova vzdělání 1 1 1 1
Zkornatění velkých cév knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

Ruční mlýnek jiné 1 1 1 1

Ústav pro pěstění krásy služby (jiné) 1 1 1 1
Antipigmin kosmetika 1 1 1 1

Balley (kamna) jiné 1 1 1 1

Puškařství L. Švestka jiné 1 1 1 1
Vender oblečení 1 1 1 1

Ronovský služby (jiné) 1 1 1 1

Moderní vyšívání služby (jiné) 1 1 1 1
Nakladatelství J.R Vilímka knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

Nakladatelství K.J. Barvitius knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1

1. české hudební nakladatelství knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1
A. Sedláčková (Pygmalion) kosmetika 1 1 1 1

Poštovní sazby knihy, noviny, časopisy 1 1 1 1
Koncerty a zábavy kultura 16 16 16 1

M. Stránský BtB 1 1 1 1

Elektroinstalační materiál BtB 1 1 1 1
Tabarin (H. Zelinka) náhražka 1 1 1 1

Ovocné košíky (Čížek) jiné 1 1 1 1

Motouz, Nové benátky BtB 1 1 1 1
Josef Deyl, továrna na papír. Pytle jiné 1 1 1 1

Lazl Rosenberger náhražka 1 1 1 1

Citrobon náhražka 1 1 1 1
P.Plaček (školní guma) jiné 1 1 1 1

J. Arent (gumáky) oblečení 1 1 1 1

Stránksý ( železný odpad) BtB 1 1 1 1
K.Wippler (textilní barviva) BtB 1 1 1 1

Ot. Muška (vápno) BtB 1 1 1 1

O. Nowak finanční služby 1 1 1 1
H.Morávek (šrotovníky) BtB 1 1 1 1

Otto Nowak umění 1 1 1 1
Bedna k vaření "Olso" jiné 1 1 1 1

OD "U města Paříže" (kartáče) jiné 1 1 1 1

Lilienin (škrobová náhražka) náhražka 1 1 1 1
EM.Pick (karbidová lampa) náhražka 1 1 1 1

Emil Baudisch (vápno) BtB 1 1 1 1

M. Šimeček kalendáře 1 1 1 1
2 vagony síry BtB 1 1 1 1

J. Škoda (kartáče) jiné 1 1 1 1

Dřevěné zátky náhražka 1 1 1 1
Orientabák náhražka 1 1 1 1

Malvín (nápoj) pochutiny 1 1 1 1

J.Kozel (brašny) BtB 1 1 1 1
Stiskací knoflíky a jiné… BtB 1 1 1 1

Dr. F Sitta zdravotní služby 1 1 1 1

Bedřich Merfait náhražka 1 1 1 1
J. Matějka (domácí mýdlo) náhražka 1 1 1 1

Lékárna Reizner (myší tyfus) zdravotní služby 1 1 1 1
J.Stárek (opravy klobouků) služby (jiné) 1 1 1 1

A. Sláma (Louise Creme) kosmetika 1 1 1 1

B.Pecka (orthopedické pomůcky) jiné 1 1 1 1
M. Šuster (pravy klobouků) služby (jiné) 1 1 1 1

K.Wippler (svítildo Orion) náhražka 1 1 1 1

celkem srpen 1918 71 44 27 71 56

Tabulka 1. analýza reklamních sdělení 1914 – 1918

Tabulka 2. rozdělení druhů zboží
kultura knihy, noviny, časopisypochutiny jiné oblečení zdravotní službykosmetika náhražka vzdělání BtB papír fotografie finanční službykalendáře šperky kalendáře automobily biograf čaj luxusní zboží

30.8.1914 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
20.12.1914 37 4 5 0 5 2 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
29.8.1915 40 3 15 7 3 9 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1

1915 1 4 2 3 4 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0
27.8.1916 0 6 0 1 2 0 8 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

17.12.1916 7 6 1 1 2 0 0 1 2 0 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0
26.8.1917 0 0 3 2 0 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

19.12.1917 6 7 0 1 1 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.8.1918 16 5 1 10 2 2 3 10 3 11 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

celkový počet 107 36 29 27 20 18 18 15 13 11 9 6 5 4 4 4 2 2 2 3

Tabulka 3. velikosti inzerátů

<sloupec X 
5ř.

<sloupec X 20 
ř.

<čtvrt 
strany

<půl 
strany

>půl 
strany

30.8.1914 4 6 1 0 0

20.12.1914 34 21 11 0 1

29.8.1915 46 32 8 1 0

19.12.1915 4 18 6 0 0

27.8.1916 5 17 5

17.12.1916 2 23 8 0 0

26.8.1917 2 17 1 0 0

19.12.1917 11 13 0 0

25.8.1918 44 27
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Tabulka 4. formátování textu

neformátovaný formátovaný graficky upravený text

30.8.1914 2 6 4

20.12.1914 34 15 30

29.8.1915 40 38 9

19.12.1915 0 10 18

27.8.1916 20 7

17.12.1916 9 7 17

26.8.1917 1 16 3

19.12.1917 23 1 0

25.8.1918 71

Tabulka 5. podíl ilustrované reklamy

nepřítomna přítomna

30.8.1914 9 2

20.12.1914 63 4

29.8.1915 83 4

19.12.1915 27 1

27.8.1916 23 4

17.12.1916 32 1

26.8.1917 17 3

19.12.1917 24

25.8.1918 56
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