
 

   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra žurnalistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbora Bednaříková 

 

 

 

 

 

 

Obraz ženy na portrétní fotografii týdeníku 

Letem světem v letech 1927 a 1937 

 

 

Bakalářská práce  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2012  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Barbora Bednaříková 

Vedoucí práce: PhDr. Alena Lábová 

Oponent práce:  

Rok obhajoby: 2012 

 

Hodnocení: 

 

 



 

   

Bibliografický záznam 

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Barbora. Obraz ženy na portrétní fotografii týdeníku Letem světem 

v letech 1927 a 1937. Praha, 2012. 69 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, 

Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 

žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Alena Lábová.  

 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce Obraz ženy na portrétní fotografii týdeníku Letem světem v letech 

1927 a 1937 se zabývá zobrazením různých rolí ženy na snímcích v meziválečném 

ilustrovaném týdeníku Letem světem. Metodou obrazové obsahové analýzy porovnává 

fotografické pojetí rolí ženy hospodyně, matky, manželky, symbolu krásy, 

zaměstnankyně a sportovkyně v letech 1927 a 1937. V teoretické části zasazuje do 

politického a mediálního kontextu první Československé republiky vznik fenoménu 

obrázkových časopisů a periodika Letem světem. V analytické části práce dále 

charakterizuje prvorepublikovou portrétní praxi, přístup autora i zobrazovaného 

k fotografování a v neposlední řadě také obrazové stereotypy, pomocí nichž byly role 

žen vyjadřovány v různých žánrech časopisu i v reklamách. Cílem práce je kromě 

srovnání dvou ročníků časopisu také poukázat na rozdíly mezi prezentovaným obrazem 

prvorepublikové ženy a jejím reálným společenským a právním postavením v soudobé 

společnosti, jímž se podrobněji zabývá úvodní část práce. 

 

 

Abstract 

Bachelor thesis The Picture of Woman in Portrait Photography in Magazine Letem 

světem in 1927 and 1937 examines different images of women in the picture magazine 

Letem světem. Using visual analysis methods, the thesis compares pictures of a woman 

as a mother, a housewife, a sex symbol, a worker or a sportswoman in 1927 and 1937. 

In the theoretical part, it explains the origins and success of picture magazines including 

the magazine Letem světem in political and media context of the time. In the second 

part, it describes various methods of portrait photography in the First Czechoslovak 

Republic, attitudes to the photographic process and, of course, contemporary female 



 

   

visual stereotypes used in the magazine contents and advertisements. The aim of this 

work is also to show differences between the image of a woman in the magazine and her 

real social and legal status and living conditions of the time, described in the first part of 

the thesis. 
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Úvod 

V dobách krátce po svém zrodu platila fotografie za nesporný důkaz existence 

toho, co zachycovala. I když se lidé postupně naučili, že proces jejího vzniku ovlivňuje 

mnoho faktorů a že je to především autor, kdo rozhoduje, co bude vyfotografováno, 

nikoliv příroda, platí tato umělecká technika stále do jisté míry za obraz reality. 

Vymiňuje si proto právo, aby se s ní zacházelo jinak než s ostatními ryze subjektivními 

autorskými projevy, aby byla interpretována s ohledem na svou moc, jíž mohou média 

využít k informování širokého spektra příjemců. V takovém případě se totiž mohou 

autor i médium uchýlit k záměrnému zkreslení skutečnosti tak, aby její obraz posílil 

obecnou představu společnosti nebo vyhovoval ideologickému zaměření sdělovacího 

prostředku. Aplikace stereotypů při pořizování snímků, jejich doplnění popisky a 

následné kontextuální zařazení jsou významnými metodami mediální manipulace, a 

proto je důležité dokázat je identifikovat. 

 

Tato práce má za cíl popsat a přiblížit zobrazování osob ženského pohlaví na 

portrétní fotografii v prvorepublikových ilustrovaných časopisech na příkladu týdeníku 

Letem světem. Domnívám se, že tento list je při zkoumání fenoménu obrázkových 

časopisů neprávem opomíjen. Jeho obsahově i obrazově zajímavá fotografická ilustrace 

by si jistě zasloužila kvalitní popis a interpretaci. 

 

V úvodní části se pokusím popsat historický kontext doby – období první 

republiky mezi lety 1918 a 1938, do nějž zasadím dvě důležitá teoretická východiska, 

na nichž budu stavět druhou část práce – obrazovou obsahovou analýzu vybraných 

fotografií. V prvním okruhu charakterizuji fenomén obrázkových časopisů, které 

zaznamenaly nebývalý rozmach po první světové válce. Popis obrazu žen v tištěných 

médiích se neobejde bez přiblížení společenského a právního postavení, pracovních 

možností a životního stylu tehdejších žen, jež bude tvořit druhý teoretický oddíl. Při 

zkoumání sekundární literatury jsem zaznamenala nedostatek studií zabývajících se 

dějinami každodennosti první republiky, pročež jsem byla nucena čerpat z publikací 

historické demografie a děl z oblasti hospodářských a politických dějin. Mezi obě 

hlavní části jsem vložila kapitolu charakterizující portrét jako fotografický žánr a jeho 

stručnou typologii. 
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V analytické části bude práce metodou obsahové a obrazové analýzy zkoumat 

zobrazení prvorepublikových žen v rámci fotografické ilustrace časopisu Letem světem. 

Tuto část jsem rozdělila do podkapitol podle různých úloh, jež zachycené ženy na 

snímcích zastávají. Primárním cílem práce je přinést srovnání let 1927 a 1937, v němž 

vycházím z hypotézy, že jednak technologický rozvoj fotografie, ale i hospodářské, 

politické a sociální změny konce dvacátých a třicátých let měly značný vliv na způsob 

zobrazování žen v časopisech. Sekundárně se pokusím zaznamenat odchylky od reálné 

společenské situace a v konkrétních případech nastíním rovněž fungování vztahu mezi 

obrazem a textem. Pro analýzu jednotlivých tematických okruhů jsem ze souborů 

fotografií zobrazujících ženy vždy vybrala reprezentativní snímky, na nichž chci 

demonstrovat odlišnosti mezi oběma ročníky. 

 

Hlubší zkoumání dostupných zdrojů vyvolalo nutnost modifikace předpokládané 

struktury práce popsané v tezi, jež se projevila sloučením, nebo naopak rozdělením 

některých kapitol. V návaznosti na studium zvoleného periodika jsem se rozhodla díky 

bohatosti obrazových materiálů do práce zařadit charakteristiku grafické úpravy stran 

Letem světem, titulních stran, reklamních fotografií a snímků zasílaných čtenáři 

týdeníku. Mezi části práce srovnávající obraz žen jsem navíc zařadila kapitoly Žena a 

sport a Žena a živá příroda. Z oddílu Žena jako symbol krásy jsem vytvořila dvě 

samostatné části popisující módní fotografii a takzvaný glamour portrét. Ke sloučení 

naopak vlivem nedostačujícího obrazového materiálu došlo v případě rolí ženy matky, 

manželky a hospodyně. 
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1. Politický, společenský a mediální kontext doby 

Samostatný československý stát vznikl 28. října 1918 na základě Washingtonské 

deklarace, která stanovila ideje a principy budoucího státu. V jeho čele stanul prezident 

Tomáš Garrigue Masaryk. Československo se stejně jako zbytek Evropy muselo 

vyrovnat s hospodářskými a jinými následky první světové války. Zčásti se mu to 

podařilo v druhé polovině dvacátých let, která byla pro republiku ekonomicky 

nejpříznivější. „Československo se zařadilo mezi středně hospodářsky rozvinuté státy, 

ve výši národního důchodu na obyvatele předstihlo například Rakousko, Maďarsko, ale 

i Itálii.“
1
 Hlavními tvůrci hospodářského a sociálního charakteru země byly střední 

vrstvy, jejichž příslušníci tvořili v roce 1930 více než polovinu populace.
2
 Rozvoj 

infrastruktury a zkvalitnění služeb vedly k migraci obyvatel z venkova do měst. 

Nejvyšší míry dosáhlo přistěhovalectví v roce 1929, přitažlivá byla hlavně Praha, která 

„se proměnila ve velkoměsto moderního typu.“
3
 

 

Období konjunktury však předcházelo světové hospodářské krizi, která se 

v Československu naplno projevila v roce 1933 a z níž se slibně se vyvíjející stát 

nevzpamatoval až do konce své samostatnosti. V ČSR zasáhla krize především oblast 

průmyslové výroby, což se mimo jiné projevilo velkým nárůstem nezaměstnanosti, 

sociálních nepokojů a stávek,
4
 k nimž se přidaly také znovu oživené národnostní spory. 

Dvacátá léta navzdory politicky bouřlivému vývoji Evropy dokázala úspěšně překonat 

kritický poválečný stav. Nesla se ve znamení umělecké avantgardy, funkcionalismu a 

praktického využití přelomových technických vynálezů předchozího období. V oblasti 

komunikace se v období mezi válkami začaly uplatňovat rozhlas a film, které nabídly 

alternativu k psané a obrazové žurnalistice. 

 

V dynamické prvorepublikové společnosti se maximalizoval rozvoj tištěných 

periodik, která navzdory nástupu rozhlasu v roce 1923 zaujímala zcela dominantní 

                                                 
1
 BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí koruny české: II., Od nástupu osvícenství po naši dobu. Praha: Paseka, 

1992. s. 181. 
2
 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938): Díl první, Vznik, budování a zlatá 

léta republiky (1918-1929). Praha: Libri, 2000. s. 24, 46. 
3
 UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1918-1939: elegance první republiky. Praha: Olympia, 1996. s. 7. 

4
 BĚLINA, s. 182. 



  

 

5 

  

postavení na tehdejší mediální scéně.
5
 Její základ tvořily listy stranické, prostřednictvím 

nichž politické subjekty komunikovaly se svými voliči. V roce 1927 vycházelo 

v Československu celkem 170 politických deníků. Mezi nejznámější z nich patřily 

Národní listy, Právo lidu, Lidové listy, Rudé právo či Venkov. Alternativu ke 

stranickému tisku představovaly nezávislé noviny, jako například Národní politika, 

Národní osvobození, Tribuna nebo Lidové noviny.
6
  

 

Vydávání tištěných médií, stranických i nepolitických, bylo zpravidla doménou 

politických stran, do jejichž vlastnictví patřily nakladatelské firmy. Na počátku třicátých 

let 20. století to byly především národně socialistický Melantrich, agrárnická Novina a 

Tempo Jiřího Stříbrného.
7
 Obzvlášť Melantrich byl velmi úspěšný na trhu časopisů, jež 

se obecně v období první republiky těšily velké oblibě. Z hlediska zaměření je lze dělit 

do několika typů. Typickou představitelkou politické revue byla Peroutkova Přítomnost, 

politicky orientované byly rovněž magazíny kulturní, vedle nich vycházela periodika 

pro ženy, děti a mládež, vyznavače všelijakých zájmů a konečně ilustrované neboli 

obrázkové časopisy.
8
 

 

 

2. Fenomén ilustrovaných časopisů 

V rámci široké palety periodik, která vydavatelství svým čtenářům nabízela, 

specifikuje Petr Vilgus
9
 typ ilustrovaného neboli obrázkového časopisu na základě 

několika kritérií. Nejvýznamnějším rysem ilustrovaných periodik byl, jak napovídá 

název, vysoký podíl obrazového materiálu, který často převyšoval text. Časopisy 

vycházely s týdenní periodicitou a v období převážně stranických listů vynikaly svou 

                                                 
5
 „Například v celé ČSR v roce 1920 vycházelo okolo 2 250 titulů, roku 1925 přibližně 2 800 titulů, roku 

1930 již téměř 4 000 titulů.“ Zdroj: KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých 

médií 20. století. Praha: Portál, 2010. s. 54-56. 
6
 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Praha: Grada, 2011. s. 159. 
7
 VILGUS, Petr. České ilustrované časopisy mezi roky 1918-1945 na příkladu Pražského ilustrovaného 

zpravodaje a Pestrého týdne. [online]. 2007. [cit. 2012-04-19]. Disertační práce. Akademie múzických 

umění v Praze, Filmová a televizní fakulta AMU. Dostupné z: 

http://itf.fpf.slu.cz/studenti/Vilgus_Ilustrovane_casopisy.pdf. s. 25. 
8
 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. s. 54-56. 
9
 Petr Vilgus je absolventem Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a Filmové a televizní 

fakulty Akademie múzických umění v Praze. Téma prvorepublikových ilustrovaných časopisů zpracoval 
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apolitičností. Na rozdíl od týdeníků vycházejících před první světovou válkou, v nichž 

obrázky a fotografie sloužily k pouhé ilustraci textu, se po válce v západním světě 

rozšířil trend obrazového zpravodajství, „vznikaly tiskoviny, které povýšily fotografii na 

významného, často dokonce jediného nositele informace.“
10

 Společně s filmem patřily 

ilustrované časopisy k nejvlivnějším obrazovým médiím meziválečného období.
11

 

 

Rozvoj obrázkových periodik umožnily hospodářské a společenské změny na 

přelomu 19. a 20. století. Přispěl k němu také rostoucí počet příslušníků dobře situované 

vrstvy obyvatel, kteří si dražší časopisy mohli dovolit, rozšiřující se řady dělníků a 

úředníků měly navíc díky pevně stanovené pracovní době volný čas, jehož mohly využít 

k jejich čtení. Technologické objevy v oblasti tisku na přelomu století, jako například 

metoda zinkografické reprodukce či praktické využití rotačního hlubotisku usnadnily, 

zlevnily a zkvalitnily reprodukci fotografií, základního pilíře ilustrovaných časopisů. 

Nic tedy nebránilo jejich masovému rozšiřování. 

 

Do slibného rozvoje obrazových týdeníků zasáhla první světová 

válka nesmlouvavou cenzurou a nutným snížením finančních nákladů na tisk spojeným 

s nedostatkem kvalitních barev a papíru. Nejvýznamnějším titulem tohoto období byl 

časopis Český svět, na jehož podobě se zásadním způsobem podílel první český 

fotoreportér Rudolf Bruner-Dvořák. Časopisy tohoto typu se nedokázaly prosadit mezi 

poválečnými konkurenty, podcenily nutnost přijetí nových estetických norem i za cenu 

vyšších nákladů, dávaly přednost rytinám před ilustrační fotografií, ale především 

rezignovaly na tematickou proměnu, která byla v nově ustavené republice nutností. 

 

Za zlatou éru zpravodajských ilustrovaných časopisů, které se kvalitou 

fotografií, netradiční grafickou úpravou a aktuálním a zajímavým obsahem mohly stavět 

na úroveň zahraniční konkurence, můžeme považovat počátek třicátých let 20. století.
12

 

Svědčí o tom i velmi vysoké náklady, v nichž tato periodika vycházela. Pražský 

ilustrovaný zpravodaj dosahoval v tomto období nákladu 200 000 kusů, v případě 

                                                                                                                                               
ve své disertační práci České ilustrované časopisy mezi roky 1918-1945 na příkladu Pražského 

ilustrovaného zpravodaje a Pestrého týdne, z níž jsem čerpala některé údaje obsažené v této kapitole. 
10

 VILGUS, s. 12. 
11

 VILGUS, s. 11-12, 45. 
12

 Tamtéž, s. 20-25. 
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melantrišské Hvězdy to bylo dokonce 400 000 výtisků.
13

 Kromě dvou jmenovaných 

týdeníků patřily mezi nejznámější listy Pestrý týden, Světozor, Český svět, List paní a 

dívek, Humoristické listy, Letem světem, Hvězda československých paní a dívek, Eva, 

Ahoj na neděli a jiné.
14

 

 

Všechny ilustrované týdeníky měly společný cíl – vtáhnout čtenáře do děje, 

učinit z něj účastníka významných dějinných událostí, výprav do exotických krajů, 

aktivního tvůrce obsahu listu tím, že vypisovaly různé, především fotografické soutěže. 

Vilgus odkazuje na leták Pražského ilustrovaného zpravodaje z roku 1921, který cíl 

obrázkových časopisů shrnuje mimo jiné slovy: „Takový dobrý obrázkový list nahradí, 

třeba s pomocí iluse – cestování, události dne vystupují ostře z jeho obrazů tak, jako 

byste byli sami všude přítomni při tom, co se kde děje a viděli celý širý svět.“
15

 Tato 

periodika rovněž ovlivňovala podstatnou část veřejnosti, nejen co se týče politických 

postojů či vztahů mezi lidmi, ale podílela se rovněž na utváření soudobého vkusu a 

vnímání obrazové estetiky.
16

 Obrázkové časopisy přinášely kromě fotografického 

pokrytí aktuálního dění témata společenská, nejčastěji různé zajímavosti ze světa 

celebrit divadelních, ale především filmových. Koneckonců i zpravodajství bylo 

vybíráno s ohledem na čtenářskou atraktivitu té které zprávy. V jistém smyslu tak 

mohly být tyto listy předchůdci toho, čemu dnes říkáme lifestyle magazíny. 

 

Forma a využití fotografie v ilustrovaných časopisech se od první dekády 

dvacátého století postupně měnila z dekorativní, která využívala aranžovaných portrétů, 

módních a divadelních fotografií, na reportážní snímky přelomu dvacátých a třicátých 

let. Jejich průkopníky byli především Karel Hájek a Václav Jírů.
17

 Je velmi obtížné určit 

původ starších fotografií, neboť uvádění autorů záběrů i textových příspěvků bylo do 

třicátých let ojedinělé. Estetickou kvalitou fotografií vynikal mezi týdeníky Pestrý týden 

vydávaný Grafickými závody Václav Neubert a synové.
18

 Až do poloviny dvacátých let 

nebylo běžné, aby periodika zaměstnávala vlastní stálé fotografy, listy naopak využívaly 

snímky fotografických ateliérů nebo si nechávaly proti drobnému honoráři posílat díla 

                                                 
13

 KONČELÍK, s. 39. 
14

 VILGUS, s. 25. 
15

 „Volně vložený leták Pražského ilustrovaného zpravodaje u čísla 11/1921.“ Zdroj: VILGUS, s. 51. 
16

 VILGUS, s. 46. 
17

 Tamtéž, s. 39-40. 
 

 

 

18
 BEDNAŘÍK, s. 163. 
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amatérských fotografů. Tato finančně výhodná praxe měla své nedostatky, neboť vedení 

listu nemohlo mít zcela pod kontrolou nabízený obsah, chyběly fotografické aktuality a 

záběry z oficiálních událostí a míst, jež nebyly přístupné veřejnosti. Vilgus zmiňuje 

další zdroje, z nichž mohla vydavatelství periodik první republiky čerpat obrazový 

materiál, kromě fotoagentur to bylo také Ministerstvo národní obrany. Jako jakousi 

obdobu dnešních public relations můžeme vnímat fotografie právě dokončených staveb 

či významných osobností nebo propagační snímky z filmů a divadelních představení.
19

 

 

 

3. Časopis Letem světem 

První číslo obrázkového týdeníku Letem světem vytištěné v nákladu 50 000 

kusů
20

 se čtenářům dostalo do rukou 21. října 1926. Zemědělské knihkupectví 

A. Neubert časopis vydávalo třináct let až do roku 1939, od té doby do roku 1942 jej 

pod názvem Letem světem - Rozkvět vydávalo nakladatelství Novina, následující dva 

roky pokračoval jako týdeník Rozkvět a vydávání skončilo v roce 1944 finálním 

osmnáctým ročníkem. Roku 1932 přijal obrázkový týdeník Letem světem podnázev 

Domov a svět. Časopis pro Neubertovo nakladatelství tiskl po celou dobu rotační 

hlubotiskovou metodou M. Schulz na Letné. Za redakci odpovídal od 15. listopadu 

1926 do 9. října 1936 Alfréd Javorin
21

, kterého vystřídal Karel Hajný, jehož jméno bylo 

od té doby rovněž uvedeno na pozici vydavatele. Týdeník vycházel pravidelně ve 

čtvrtek. Za dvacetistránkové číslo zaplatil čtenář roku 1927 1,80 Kč, o deset let později 

se počet stran zvedl na dvacet čtyři, vydání však stálo 1,50 Kč.
22

 

 

Letem světem byl všeobecně zaměřený ilustrovaný týdeník pro muže i ženy 

všech věkových skupin. Podobně jako drtivá většina obrázkových časopisů nebyl 

jednostranně politicky orientovaný, ačkoliv o politice informoval. Nekladl přehnané 

nároky na intelekt svých čtenářů s jasným záměrem - oslovit co nejširší publikum. 

Snažil se stejnou měrou informovat o aktualitách a zajímavostech z domova i ze světa, a 

to převážně prostřednictvím fotografií. 

                                                 
19

 VILGUS, s. 40-41. 
20

 Administrace sděluje vám. Letem světem. 21. 10. 1926, roč. I., č. 1, s. 4. 
21

 Nakladatelství Tempo a český hraný film. In: Čeští filmoví publicisté a kritici [online]. [cit. 2012-04-

24]. Dostupné z: https://sites.google.com/site/cestifilmovipubliciste/nakladatelstvi-tempo. 
22

 Pro srovnání: průměrná měsíční mzda v roce 1928 činila zhruba 710 Kč. Zdroj:KONČELÍK, s. 70. 
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V roce 1927 vycházelo zahraniční obrazové zpravodajství pod názvem Letem 

světem většinou na stranách 10 a 11. O deset let později se již zpravodajství domácí 

přesunulo na druhou stranu, zahraniční na třetí. Názvy rubrik se v každém čísle měnily, 

pro domácí to byly například Týden doma, Co se sběhlo v týdnu nebo O čem se mluví, 

pro zahraniční Haló haló… Co je nového ve světě?, Celý svět na dohled očí, případně 

Celý svět na jedné stránce a jiné. Zpravodajské strany byly v květnu 1937 z velké části 

nahrazeny speciály o korunovaci britského krále Jiřího VI., což byla pravděpodobně 

nejvýznamnější událost, které se list Letem světem ve sledovaném období věnoval. 

 

Více než se seriózním zpravodajstvím se zde však bylo možné setkat s cestopisy, 

fotografiemi z exotických zemí a nejrůznějšími kuriozitami. S touto skutečností zcela 

nepochybně souvisela spolupráce s Klubem československých turistů (KČST) počínající 

rokem 1928. Kromě stránek věnovaných poznávání exotických krajin a aktualitám 

tvořily významnou část týdeníku společenské a módní rubriky, reportáže ze zákulisí 

divadelních a tanečních vystoupení, fotografie z filmových premiér. V roce 1937 

časopis navíc vydával sérii rozhovorů s českými filmovými hvězdami a jejich 

příbuznými. Pravidelné módní stránky se věnovaly jak obecným záležitostem životního 

stylu a péče o domácnost, tak i soudobým trendům v oblékání s podrobným popisem 

šatů, bot a doplňků. V prvním ročníku psala téměř všechny články týkající se módy a 

života žen spisovatelka Iška Posnerová, zatímco rok 1937 šel paradoxně proti sílící 

tendenci zveřejňovat autory příspěvků, neboť pisatelé či pisatelky článků s touto 

tématikou nebyli uváděni. 

 

Oproti roku 1937 byla počáteční čísla časopisu proměnlivější, co se týče 

uspořádání rubrik i jejich obsahu, zatímco později se podoba jednotlivých vydání 

standardizovala. Přibylo technicky zaměřených rubrik, jako například Letem technickým 

světem, Letem auto-moto světem, Letem fotoamatérským světem (později 

fotografickým), Letecký zpravodaj MLL (Masarykovy letecké ligy). O pořádaných 

zájezdech a výšlapech informoval KČST v sekci s názvem Co zajímá turisty. Pravidelně 

se objevovala také rubrika Svaz junáků, skautů a skautek ČSR. I v tomto listu se 

uplatňoval dobový fenomén, který lze sledovat u drtivé většiny tehdejších ilustrovaných 

periodik a který list provázel po celou dobu vydávání. V každém čísle totiž vycházelo 

hned několik románů na pokračování. Rozptýlení v beztak spíše zábavném periodiku 
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představovaly mimo jiné vtipy a karikatury souborně nazvané Žertem světem nebo 

Humor z celého světa, Křížovky a oříšky či Trening mozku. 

 

Nejdůležitějšími nositeli sdělení obrázkového časopisu jsou ovšem fotografie. 

Podobně jako ostatní obrazové týdeníky neváhala ani redakce Letem světem využívat 

snímky zasílané čtenáři. Ke spolupráci je vyzvala již v prvním čísle: „Redakce 

upozorňuje p. fotografy z povolání i amatéry, že jsou jí vítány zajímavé a krásné snímky 

přírodní i portréty dětské, dívčí atd. Uveřejněné obrázky honorujeme.“
23

 Na stránkách 

listu se pak fotografie nadšenců skutečně otiskovaly, a to především v počátcích jeho 

existence. Vedle nich se zde nejčastěji objevovaly aranžované portréty známých 

pražských ateliérů. U zbylých fotografií nebýval autor uváděn. Situace se příliš 

nezlepšila ani v roce 1937. Fotografie přírody obstarávali převážně fotoamatéři Klubu 

československých turistů. Autorem největšího množství signovaných fotografií je 

fotograf a redaktor Václav Jírů. Jeho doménou byly slavné osobnosti, s nimiž 

příležitostně dělal rozhovory, dále divadelníci a tanečnice. Velmi často byl uváděn jako 

autor textu i fotografií, zpracoval i podobu několika obálek. 

 

Časopis Letem světem zcela jistě nebyl pro soudobého čtenáře informačně 

dostačující. Zpravodajství a publicistika se zde objevovaly nanejvýše na několika 

stranách. Rozmanitost a počet tematických rubrik převyšovaly jejich kvalitu. Nelze než 

souhlasit s kritikou pánů Končelíka, Večeřy a Orsága: „Některé časopisy v čele 

s ilustrovanými magazíny (například Pražský ilustrovaný zpravodaj, Hvězda) 

podporovaly snobismus a kult celebrit. Málo povznášející zábava zastiňovala reflexi 

vážných celospolečenských témat.“
24

 To potvrzoval kromě množství společensky 

atraktivních témat, určených spíše pro střední než nižší vrstvy (ačkoliv to se 

v pozdějších ročnících pravděpodobně i vlivem hospodářské krize mění), také výběr 

fotografií. Na nich dominují celebrity, méně často zde nalézáme politicky významné 

osobnosti. Celkově se jednalo o týdeník společenský, který měl pobavit, informovat, ale 

nepoučovat. Na jedné straně stály ne vždy kvalitní povídky, romány na pokračování a 

inzerce, která v roce 1937 dosahovala obrovských rozměrů, na straně druhé se právě 

v tomto období objevují snahy o větší reportáže a publicistiku, byť na úkor obrazového 

materiálu, jenž měl být stěžejní. 

                                                 
23

 Bez názvu. Letem světem. 21. 11. 1926, roč. I., č. 1. s. 4. 
24

 KONČELÍK, s. 38. 
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4. Žena v prvorepublikové společnosti 

„Moderní žena nepovažuje manželství za nevyhnutelný osud svůj, aniž je 

přesvědčena, že být chotí a matkou je hlavním povoláním ženy, jež každá je nakloněna 

splnit, aniž věří, že bez zvláštního vypěstování svých vloh a schopností a naprostého 

vývoje své povahy žena je s to plnit povinnosti ty tak, jak mají být plněny. Moderní žena 

proto má za právo své, za svou osobní povinnost a za všeobecnou nutnost, aby žena na 

prvním místě byla charakterem a plně vyvinutou osobností, aby za druhé zjistila své 

nadání, je vycvičila tak, aby poznala, co je řádná práce a jak se jí uživit. Dosáhnuvší 

toho, žádá za právo volit manželství, je-li mu nakloněna a zamítnout je, zná-li jiný 

způsob štěstí aneb jiný způsob být užitečnou světu.“
25

 

 

Po první světové válce došlo ve většině evropských zemí k důležitým změnám 

v právním postavení žen.
26

 Byly to právě ony, kdo musel ve válce nahradit muže 

v různých úlohách, v zaměstnání i v rodině. Požadavek rovnoprávnosti žen a mužů byl 

jedním z vytyčených principů Washingtonské deklarace: „Ženy budou postaveny 

politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům.“
27

 Ústava z roku 1920 jej vyjadřuje 

slovy: „Výsady pohlaví, rodu a povolání se neuznávají…“
28

 Nově přijatou roli aktivních 

občanek stvrdily ženy uplatněním volebního práva při volbách do obecních 

zastupitelstev v roce 1919 a do sněmovny a senátu v roce 1920.
29

 Na prosazování 

feministických myšlenek v praxi měly značný vliv názory prvního československého 

prezidenta.
30

  

 

„Nevidím žádné superiority mužů nad ženami, ani rozumové, ani mravní, a ani 

fysické – alespoň ne nervové, když připouštím vyvinutější svaly. Vidím hlavní a 

přirozený rozdíl mezi ženou a mužem v tom, že žena, stávajíc se matkou, musí se 

poměrně na delší dobu výlučněji věnovat funkcím a povinnostem mateřským. Tím 

mužové od samého počátku osvěty okupovali všecka zaměstnání, že se jim právě mohli 

                                                 
25

 Z projevu dr. Katynky Schirmacherové na kongrese žen v Chicagu. Zdroj: POLIŠENSKÝ, Josef a 

Sylvia OSTROVSKÁ. Velké a malé ženy v dějinách lidstva. Praha: Krigl, 2000. s. 179. 
26

 HORSKÁ, Pavla. Dětství rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha: Panorama, 1990. s. 399. 
27

 UCHALOVÁ, s. 11. 
28

 Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky. 

In: Parlament České republiky Poslanecká sněmovna [online]. [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html. 
29

 POLIŠENSKÝ, s. 206. 
30

 RÉBOVÁ, Věra. Časopis Hvězda – typ časopisu pro ženy v období 1. republiky. Praha, 1968. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd a publicistiky, Katedra publicistiky. s. 7. 
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věnovat nepřetržitě a vtiskli tím celé osvětě do jisté míry mužský ráz,“
31

 hlásal T. G. 

Masaryk, který odmítal nekončící práci v domácnosti přisuzovanou pouze ženám, 

přičemž jejich muži trávili večery v hospodách, stejně jako jejich výlučnou 

zodpovědnost za výchovu dětí.
32

 

 

Nutno podotknout, že to byly úvahy na tehdejší dobu značně pokrokové, a ač 

náležela ČSR mezi první státy Evropy, „které ženu nejen formálně zrovnoprávnily 

s muži, ale daly jí volební právo aktivní i pasivní,“
33

 byla to rovnoprávnost spíše 

formální než faktická. Aby svá práva obhájily, začaly se ženy sdružovat v různých 

spolcích a organizacích, díky kterým se také mohly podílet na politickém a veřejném 

životě.
34

 Snaha o jejich sjednocení vyústila v roce 1922 v založení Ženské národní rady, 

v jejímž čele stála Františka Plamínková.
35

  

 

Postupná byla i cesta žen ke vzdělání. Ačkoliv řádné studium na filozofických 

fakultách rakouských vysokých škol bylo ženám umožněno ministerským výnosem 

z 23. března 1897 a první dvě Češky získaly doktorský titul na univerzitě v roce 1901
36

, 

studium na ostatních fakultách Univerzity Karlovy kromě filozofické a lékařské bylo 

ženám umožněno až po založení republiky.
37

 V té době se již doktorským titulem 

z různých oborů mohlo pyšnit 105 absolventek, z toho 60 doktorátem z medicíny.
38

 

V Československé republice nebyly vzdělané dívky žádnou ojedinělostí. Ve školním 

roce 1927/1928 tvořily 25,7 % středoškolských studentů a v roce 1936/1937 již 

34,77 %. Mezi posluchači vysokých škol sedělo v akademickém roce 1937/1938, tedy 

dvacet let po jejich zpřístupnění, již 16,95 % žen.
39

 Kromě vysokých škol mohly 

maturantky pokračovat ve studiu v krátkodobých kurzech, které je měly připravit pro 

                                                 
31

 MASARYK, Tomáš Garrigue. Dodatek k Několika poznámkám o práci československých žen. In: 

MASARYK, Tomáš Garrigue. Masaryk a ženy. V Praze: Ženská národní rada, 1930. s. 22, 23. 
32

 MASARYK, Tomáš Garrigue. Postavení ženy v rodině a ve veřejném životě. In: MASARYK, Tomáš 

Garrigue. Masaryk a ženy. V Praze: Ženská národní rada, 1930. s. 70. 
33

 KÁRNÍK, s. 517. 
34

 LAUTNEROVÁ, Magdalena. Ženský tisk v 30. letech. Praha, 1968. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd a publicistiky, Katedra publicistiky. s. 27. 
35

 UCHALOVÁ, s. 11. 
36

 HORSKÁ, Pavla. Naše prababičky feministky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. s. 82, 83. 
37

 UCHALOVÁ, s. 11. 
38

 HORSKÁ. Naše prababičky feministky, s. 84. 
39

 „Ulrich, Z: Několik čísel o středoškolském a vysokoškolském studiu žen. Eva XI, 1939, č. 3, s. 14.“ 

Zdroj: UCHALOVÁ, s. 11. 
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budoucí zaměstnání ve školství, administrativě, zdravotnictví a dalších podobných 

odvětvích.
40

 

 

Přes výrazné zlepšení pozice zaměstnance ve vztahu k zaměstnavateli „zvýšením 

autority odborů a konceptuální sociální politikou“
41

 nebyla situace ženy na trhu práce 

jednoduchá. Na rozdíl od 19. století, kdy pracovaly pouze ženy z nejnižších vrstev, jako 

dělnice nebo služky, movitější se mohly věnovat dobročinnosti, zatímco pro 

středostavovské dívky neexistovala možnost, jak se zaopatřit a stát nezávislými na 

rodině 
42

, pronikaly ženy 20. století do čím dál širšího spektra profesí zahrnujícího 

mimo jiné vědkyně, advokátky, soudkyně, docentky na vysokých školách, inženýrky či 

podnikatelky.
43

 S právem ženy na zaměstnání se společnost přesto vyrovnávala pomalu. 

To se projevilo obzvlášť za velké hospodářské krize, kdy docházelo k výraznému 

snižování platů a propouštění, což se týkalo především žen. Ve společnosti totiž stále 

panoval názor, že vdaná žena nemá právo pracovat, neboť bere práci nezaměstnaným.
44

 

Přílišnou zaměstnaností žen byla podle národohospodářů způsobena také tehdejší 

klesající porodnost.
45

 Podobný osud nezřídka potkal těhotné ženy, které byly kvůli 

jinému stavu propouštěny ze soukromých i státních podniků a úřadů.
46

 Některé 

zaměstnankyně měly naopak ještě na počátku století zakázáno se vdávat. Byly to 

například učitelky, jimž povinnost celibátu stanovoval školský zákon platný do roku 

1919.
47

 

 

Z tabulky, kterou uvádí Marie Makovcová ve své práci, vyplývá, že v roce 1921 

bylo mezi pražskými pracujícími zhruba 34 % žen, v případě nekvalifikovaných profesí, 

jako například výpomoci v domácnosti to bylo až 85 % všech zaměstnaných, zatímco 

v dopravním sektoru pouhých 11 %, přičemž ženy zde zastávaly pozice pouze 

                                                 
40

 UCHALOVÁ, s. 11-12. 
41

 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938): Díl třetí, O přežití a o život (1936-

1938). Praha: Libri, 2003. S. 437. 
42

 BAHENSKÁ, Marie. Povolání: žena: K otázce vzdělávání lékařek a učitelek v českých zemích v 19. 

století. In: TOMEŠ, Josef. Ženy ve spektru civilizací: (k proměnám postavení žen ve vývoji lidské 

společnosti). Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. s. 54. 
43

 UCHALOVÁ, s. 12. 
44

 LAUTNEROVÁ, s. 5. 
45

 UCHALOVÁ, s. 15. 
46

 MAKOVCOVÁ, Marie. Pražská pracující žena mezi dvěma válkami (1918-1939). Praha, 1952. 

Disertační práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra filozofie. s. 72. 
47

 HORSKÁ. Naše prababičky feministky, s. 101. 
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administrativní.
48

 V období mezi lety 1921 a 1930 ženy již početně převažovaly 

v některých odvětvích nad muži. Byly to zejména lehký a spotřební průmysl, nižší 

zdravotní a domácí služby, učitelství na předškolním a nižším školním stupni. Čím výše 

však stoupáme po žebříčku společenské prestiže povolání, tím méně žen nalézáme. 

Nepoměr se objevoval rovněž ve mzdách mužů a žen na shodných pozicích. Mzda 

účetního v Praze činila v roce 1924 v průměru 1 400 korun, u ženy to bylo však pouze 

900 korun.
49

 Obtížné byly tyto podmínky zejména pro matky samoživitelky. V roce 

1928 bylo evidováno 371 žáků jedné měšťanské školy, z nichž ve 48 případech byla 

živitelkou rodiny matka, což činí zhruba 13 %.
50

 

 

Důležitým mezníkem v životě prvorepublikové ženy byl sňatek. Až do přelomu 

19. a 20. století totiž převládal názor, „že žena z měšťanských kruhů nemůže dosáhnout 

sebeuspokojujícího uplatnění bez svatby, bez muže a bez vlastní domácnosti.“
51

 Této 

představy se poválečná společnost jen obtížně zbavovala a s nelibostí pohlížela na ženy 

rozvedené nebo rozloučené.
52

 „V selských rodinách náleželo nejen provdání dcer, ale i 

ženitba synů ještě v 19. století, ba i později, k tradiční rodinné strategii. Tou se 

vytvářely manželské páry na základě vzájemných vazeb mezi rodinami, které mohly 

předat svým synům stejně velké hospodářství a svým dcerám odpovídající věno.“
53

 Ve 

městech již nebyl výběr partnera svázán přáním rodičů, věno nevěsty, jímž rodiče 

zeťovi přispívali na výživu své dcery, však často stále hrálo velkou roli. Průměrný věk, 

ve kterém vstupovala žena do manželství, se značně lišil od toho z doby socialismu, 

v roce 1937 dosáhl 26 let.
54

  

 

Jak jsem již zmínila, těhotenství mohlo za jistých okolností připravit ženu o 

zaměstnání, přesto měly matky v období šesti týdnů před a po porodu nárok na 

nemocenskou podporu a bezplatnou lékařskou péči. O porodnicích si však mohly nechat 

jen zdát. Na vesnici i ve městech, kde působili lékaři, případně zde byla i nemocnice, se 

v drtivé většině případů rodilo doma za pomoci porodní asistentky. „Nicméně v zásadě 

                                                 
48

 MAKOVCOVÁ, s. 14, 15. 
49

 „Městské statistické zprávy hlavního města Prahy za rok 1921/25.“ Zdroj:  MAKOVCOVÁ, s. 39. 
50

 „Marie Nečasová-Koubová. Školní prospěch a rodinné poměry košířských dětí obecné a měšťanské 

školy.“ Zdroj: MAKOVCOVÁ, s 44. 
51

 HORSKÁ. Naše prababičky feministky, s. 66. 
52

 V roce 1930 bylo rozvedených nebo rozloučených 1,1 % žen starších 15 let. Pro srovnání: V roce 1980 

to bylo 5,7 %. Zdroj: HORSKÁ. Naše prababičky feministky. s. 45. 
53

 Tamtéž, s. 59. 
54

 Tamtéž, s. 52. 
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se už k roku 1930 prosadila v Českých zemích vědomá regulace počtu dětí v rodině a 

s tím související vyšší úroveň péče o ně po porodu i později.“
55

 Důležitou roli hrála 

v tomto rozhodování právě matka, která se změnou právního postavení ve společnosti 

posílila svou pozici v rodině, díky osvětě se naučila, jak předcházet nechtěnému 

těhotenství, pečovat o zdraví a vzdělání dítěte.
56

 Porodnost v Českých zemích tedy 

klesala. Zatímco v polovině 19. století připadlo na vdanou ženu průměrně 7 až 8 dětí, 

v první polovině 20. století toto číslo postupně kleslo až na 2 děti na ženu.
57

 Počet dětí 

v rodině se stále často snižoval za cenu kriminalizovaných potratů, avšak kvalitnější 

hygiena a lékařská péče výrazně přispěly ke snížení kojenecké úmrtnosti. Vlivem 

industrializace a urbanizace také docházelo k postupnému rozpadu tradiční 

vícegenerační venkovské rodiny.
58

 

 

Ani stav domácností a bytů, v nichž trávily chudší prvorepublikové ženy stále 

ještě nejvíce času, nebyl nijak radostný. Příslušníci nižších střeních vrstev (dělníci, 

řemeslníci) bydleli často ve sklepních bytech, živnostník mnohdy žil i pracoval v jedné 

místnosti s celou rodinou. Po válce bylo 86% bytů bez příslušenství, koupelnu měla 

v roce 1930 pouze jedna pětina bytů.
59

 Práci v domácnosti ženám ovšem usnadnila 

elektrifikace, díky níž získalo připojení k elektrickému proudu do počátku třicátých let 

kromě průmyslových podniků více než 80 % domácností.
60

 

 

Kromě starostí s péčí o děti a domácnost či v případném zaměstnání zbýval 

prvorepublikovým ženám přece jen nějaký čas na odpočinek a zábavu. Ve městech 

mohly jít odpoledne na divadelní představení nebo do oblíbeného kina, na vesnicích 

působily ochotnické spolky, do kterých se ženy aktivně zapojovaly. Vedle rozvoje 

duševních kvalit byl kladen důraz i na pěstování fyzické kondice. O své zdraví a 

krásnou postavu mohly dívky dbát v některé z tělovýchovných organizací, v Sokole 

nebo Dělnické tělocvičné jednotě (DTJ)
61

, dále pak ve školách společenského i 

                                                 
55

 KÁRNÍK, díl první, s. 497. 
56

 Tamtéž, s. 497, 505, 520. 
57

 HORSKÁ. Naše prababičky feministky, s. 46. 
58

 HORSKÁ. Dětství rodina a stáří v dějinách Evropy, s. 399, 402. 
59

 KÁRNÍK, díl první, s. 517, 521. 
60

 BĚLINA, s. 181. 
61

 KÁRNÍK, díl první, s. 497, 506. 
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výrazového tance, kurzech gymnastiky či rytmického cvičení a při pěstování 

nejrůznějších individuálních sportů.
62

 

 

Poválečná móda vyšla vstříc praktickým požadavkům. Sukně se zkrátily do půli 

lýtek, objevily se kalhoty. Na počátku dvacátých let byl oblíbený volný, nepřiléhavý 

střih s delší sukní, do obliby se dostaly kabátky a svetry, vyvstala rovněž potřeba 

sportovního oblečení. Nákladnějšími, přesto rozšířenými byly kostýmy a kožichy. Ve 

druhé polovině dvacátých let byly kostýmy pomalu vytlačovány komplety a šaty 

sportovního střihu. Sukně se rozšířila, pas se z boků posunul směrem nahoru. Přelom 

desetiletí se nesl v duchu „návratu ženskosti“, který se projevoval prodloužením sukně 

ke kotníkům a delším střihem vlasů. Ženy také potřebovaly vhodné pracovní oblečení. 

V následujících letech rozmach módy zkrotila úsporná léta krize. Ideálem třicátých let 

byla štíhlá sportovní postava, toto období je ale také „zlatou dobou společenských 

šatů.“
63

 

 

V neposlední řadě se ženy v období hospodářské stability nebo růstu, zbavené 

válečných strastí a vlivem industrializace a mechanizace některých těžkých prací, staly 

atraktivními zákaznicemi masově se šířících obrázkových časopisů. Vydavatelé rychle 

pochopili potenciál ženských čtenářek, a tak kromě listů nespecializovaných, v nichž 

vycházely např. módní a praktické rubriky, vznikalo množství časopisů zacílených 

výhradně na ženské publikum. 

 

 

5. O ženě, pro ženu: Původ stereotypizace ženského 
pohlaví v časopisech a její podoba v československém 
prvorepublikovém tisku 

„Každá doba si vytváří celou svou nadstavbou určitý typ ženy, který je žádaný a 

moderní, ale hlavně, který v tom kterém období společnost potřebuje. Typ ženských 

idolů se tak vlastně mění, jako se mění společnost sama.“
64

 

 

                                                 
62

 UCHALOVÁ, s. 13, 14. 
63

 Tamtéž, s. 50-56, 65, 67, 72, 74, 76-77. 
64

 RÉBOVÁ, s. 7. 
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Ačkoliv se o ženských stereotypech v médiích začíná hovořit až ve druhé 

polovině 20. století, počátky odlišného zobrazování obou pohlaví můžeme sledovat už 

v jeho prvních třech desetiletích. V knize Girl on the Magazine Cover představuje 

Carolyn Kitch první obrazové stereotypy na obálkách amerických magazínů. V době 

před masovým rozšířením fotografie to byly převážně kresby, které dokázaly místo 

zobrazování skutečnosti snadněji vytvořit iluzi sloužící k posílení žádoucích 

společenských vzorců. Ideál ženy se v USA prvních desetiletí 20. století různě 

obměňoval, co se týče fyzického vzhledu, ale také duševních vlastností. Základními 

atributy byly mládí, nevinnost, sofistikovanost a modernita. V obrazech ideálních 

Američanek byly obsaženy jevy, s nimiž se společnost na přelomu století musela 

vyrovnat. Byl to například strach z přistěhovalectví z Evropy, kvůli němuž ubývalo 

„krásných Američanů“ nebo obavy z emancipace, následného poklesu porodnosti a 

s tím související krize mužství, již způsobil přesun mužů z dominantního postavení 

v domácnosti a na statku do kancelářské podřízenosti korporacím a již bylo nutno 

zvrátit. Krize maskulinity končí s nástupem první světové války, feminismus a 

socialismus byly odmítnuty jako neamerické, válečná propaganda posílila roli matky a 

pečovatelky a na hájení svých zájmů si musely ženy téměř půlstoletí počkat.
65

 

 

Podobně jako Carolyn Kitch sledovala typy žen v amerických magazínech, lze 

sledovat odraz politické, hospodářské a společenské situace první Československé 

republiky v zobrazování žen. V předchozí kapitole jsem shrnula životní podmínky, které 

nabízela ženám prvorepubliková společnost, kdy poprvé v našich dějinách jejich 

postavení významně ovlivňovala média. Není žádným pravidlem zobrazovat ženu pouze 

v ženských listech, ty byly však nejčastějšími nositeli ženské otázky a feministických 

teorií v první polovině 20. století a v tomto směru mohly do značné míry ovlivňovat 

veřejné mínění.
66

 Nejenže z nich ženy a dívky mohly čerpat informace a intelektuálně se 

tak obohacovat, ale také jim sloužily k rozptýlení a využití volného času. Tyto časopisy 

rovněž informovaly tehdejší společnost o tom, jaké ženy jsou. Ženské týdeníky se tak 

staly cenným výpovědním materiálem pro zkoumání života v Československé republice 

mezi světovými válkami. 
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Za společný rys meziválečných periodik pro ženy určila Tereza Nosálková 

„touhu po sdílení soukromého“.
67

 Autorka ve své práci srovnává odlišné přístupy k 

zobrazení ženy v časopisech Eva a Rozsevačka
68

. Oba tyto listy můžeme charakterizovat 

jako emancipované, každý však volbou témat i jejich zpracováním cílil na jiné 

publikum, Eva na intelektuálky, zatímco Rozsevačka na dělnice a příslušnice nižších 

vrstev. V porovnání s nimi poněkud lehčím, ale velmi oblíbeným ženským čtením byla 

melantrišská Hvězda, která se soustředila hlavně na ženu středního věku a místo otázek 

politických se téměř v každém čísle zabývala otázkami mateřství a manželství.
69

 

„Manželství považoval časopis pro ženu za něco vyššího než stav svobodný, byla to 

jakási vytoužená meta a růžový sen všech žen, kterého ještě nedosáhly.“
70

 Zatímco Eva 

se snažila například upozorňovat na diskriminaci žen v zaměstnání, Hvězda považovala 

ženské zaměstnání za „nutné zlo pro ty, které nemohou být zaopatřeny.“
71

 

 

Nejen ryze módní listy si všímaly nejnovějších trendů v odívání (známý byl 

melantrišský Vkus, který spolupracoval s časopisem Eva), ale se stranami věnovanými 

módě se lze setkat také v mnoha časopisech společenských, jako například Elegantní 

Praha, Salon, pánský Gentleman a samozřejmě již zmíněná Eva, výjimkou však nebyly 

ani ostatní obrázkové týdeníky. Na poli módní žurnalistiky nejvýrazněji působila 

Milena Jesenská, která se neomezovala na popis trendů v odívání, ale její články byly 

také referováním o moderním životním stylu mladé generace. Módní rubriky nebyly 

určeny pro nejbohatší, autorky se naopak zaměřovaly především na nepříliš zámožné 

ženy ze středních vrstev, hospodyně nebo zaměstnankyně.
72

 

 

Postoje k měnící se roli žen ve společnosti však musely zaujímat i ostatní 

instituce a periodika. Například Pražský ilustrovaný zpravodaj se k pronikání žen do 

neobvyklých „mužských“ aktivit (kouření na ulici, hra na bombardon) vyjadřoval 

šokovaně a s despektem. Takové fotografie hodnotil jako „pouhý módní výstřelek či 

nesmyslnou snahu vyrovnat se mužům.“
73

 Na rozdíl od Pražského ilustrovaného 
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zpravodaje, který si na smířlivější postoje musel několik let počkat, stavěl se Pestrý 

týden od počátku své existence k oběma pohlavím rovnocenně. V ročníku 1928 redakce 

vyjádřila podporu Lize manželek nevařících (LIMANE), která usilovala o to, aby ženy 

nemusely v neděli vařit a aby rodiny chodily na oběd do slušných restaurací.“
74

 

 

Uvedené listy jsou jen příkladem toho, co mohly prvorepublikové ženy číst a 

s jakou prezentací svého pohlaví se mohly setkat. Ačkoliv se o definici ideální ženy 

určité historické epochy pokouší bezpočet historiků, těžko můžeme s určitostí říct, co se 

odehrávalo v hlavách tehdejších mužů. Nakonec zobecňovat jejich vkus a názory na 

ženské protějšky by byla také stereotypizace. Na závěr kapitoly tedy uvádím stručný 

popis dokonalé ženy první republiky, jak ji v knize Česká móda 1918-1939 

charakterizovala Eva Uchalová: „Požadavkem doby byla ušlechtilost ve všech oblastech 

ženského konání. Oceňovaly se ale i vlastnosti, které ženy získávaly uplatněním 

v zaměstnání a ve společenském životě, jako přesnost, odpovědnost, věcnost a politická i 

ekonomická angažovanost.“
75

 Ve sportovním prostředí se vytvořil „nový ideál dívky a 

ženy – kamarádky, veselé, přímé, nekomplikované družky muže pro každou situaci.“
76

 

„Ideálem krásy je žena sportovního typu, mladistvě vyhlížející, štíhlá, pevná, s nakrátko 

ostříhanými vlasy a osmahlou pletí.“
77

 

 

 

6. Fotografický portrét 

„Konečně portrét je zpodobněním současného člověka, dokumentuje tedy i 

lidskou proměnu, proměnu lidských vztahů, pomáhá poznávat a objevovat člověka, ale i 

sama sebe. Moderní portrét má obrážet v sobě jako v krystalu lidské rysy i ráz doby.“
78

 

 

Jen krátce po vynalezení fotografie se touha po zachycení reality proměnila 

v touhu zachytit podobu člověka. Navzdory technickým omezením, která neumožňovala 

kvalitní výsledek, se o první portrét pokusil univerzitní profesor John William Draper 

v roce 1839. Jeho silně napudrovaný asistent byl nucen sedět půl hodiny bez hnutí na 
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slunci. O patnáct let později už sídlilo v Praze sedm stálých daguerrotypických 

ateliérů,
79

 které stály na počátku dlouholeté portrétní tradice. Přístup k zobrazování 

lidské tváře se však změnil až s opuštěním ateliéru a zažitých konvencí a teprve 

reportážní a dokumentární portréty pořízené v přirozeném prostředí posunuly 

fotografické zobrazování osob od malířství k realitě. 

 

Zároveň do takového portrétu, který již více není prostou podobiznou, vstupuje 

subjekt autora jinak než volbou ateliérových kulis. „Na fotografickém portrétu se podílí 

autor svými představami, a tím ovlivňuje aktivně obsah.“
80

 Do portrétu pořizovaného 

s vědomím modelu však aktivně vstupuje další subjekt, a tím je portrétovaný, který 

spolutvoří výsledný obraz svým chováním, výrazem tváře a celkovým vnějším 

projevem. Podle Ludvíka Barana tak fotografovi odhaluje své duševní vlastnosti a 

temperament.
81

 Roland Barthes vysvětluje toto chování tím, že model chce, aby z něj na 

fotografii něco vyzařovalo, ale zároveň se snaží o zachování přirozenosti a 

individuality.
82

  

 

Portréty můžeme dělit podle druhu záběru a kompozice. V závislosti na typu a 

způsobu využití portrétu zachytí fotograf tvář portrétovaného buď z předního pohledu – 

en face, z poloprofilu či z profilu. Podle toho, zda chce autor vyjádřit vztah objektu 

s prostředím, nebo naopak jednotlivosti výrazu tváře, volí druh záběru: celek, polocelek, 

polodetail nebo detail.
83

 V sérii fotografií dokumentárního či uměleckého zaměření se 

většinou vyskytují všechny typy, jež mají za cíl snímaného člověka společně 

charakterizovat. 

 

 

6.1 Typologie portrétu 

Vynálezy hlubotisku a rastrového štočku umožnily novinám přelomu 19. a 

20. století otiskovat fotografie namísto kreseb a rytin. Snímky v novinách mohou text 
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pouze doplnit, ilustrovat, nebo naopak informovat jedním obrazem tam, kde lze stejného 

efektu dosáhnout (pokud vůbec) dlouhým opisem. Zároveň se fotografie 

prostřednictvím tisku dostávají k tisícům lidí, což skýtá jak možnost popularity, tak také 

velké kritiky. Portréty představují a přibližují důležitou osobnost za použití různých 

metod, podle nichž je dělíme do základních typů. 

 

Za nástupce původních ateliérových portrétů můžeme považovat klasický 

výtvarný portrét. Místo prostředí fotografických studií, v současnosti spíše využívaných 

pro módní fotografii, se tvůrci snaží najít v interiéru či exteriéru příhodné prostředí pro 

vyjádření nálady a vhodné doplnění portrétované osoby. Na samotný proces 

fotografování je nutné se připravit, výsledný obraz si předem promyslet. Takové snímky 

se pak zřídka objevují v denním tisku, spíše jsou vhodné pro týdeníky a magazíny.
84

 

 

Reportážní portrét je vedle fotografické aktuality nejčastějším typem portrétu, 

s nímž se lze setkat v novinách. Reportáž je přísně autentická, „svědecká výpověď 

konkrétního zážitku“
85

 a reportér by neměl nijak zasahovat do děje, který se před ním 

odehrává. Podobné požadavky jsou kladeny na reportážní portrét, který je nearanžovaný 

a jeho síla spočívá v zachycení okamžiku. Základní metodou snímání je zde „pohotová, 

aktivní momentka.“
86

 Do reportáže řádíme i fotografie sportovní. Portréty z prostředí 

vrcholových soutěží a napínavých soubojů jsou plné vzrušení a emocí. Kromě portrétů 

akčních se setkáváme také s fotografiemi ze zákulisí, případně se snímky 

nesportovními, ze společenských akcí nebo osobního života slavných sportovců. 

 

Dokumentární portrét poskytuje autorovi prostor pro hlubší studium objektu, 

nevzniká spontánně, nýbrž předem promyšleně. „Vedle reportážního způsobu práce 

uplatňuje se i snímání organizované, připravené a oboustranně angažované.“
87

 

V reportážním i dokumentárním portrétu je časté zasazení do prostředí prozrazujícího 

profesi, koníčky nebo životní styl portrétované osoby. Funkčním porušením 
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kompozičních pravidel lze u tohoto typu fotografií dosáhnout zvýraznění určité 

atmosféry nebo vyznění, apelu na diváka a celkové snazší zapamatovatelnosti snímku.
88

 

 

Momentka se uplatňuje také v žánru feature, který pracuje se zajímavým až 

překvapivým, často vtipným motivem, který se většinou nevztahuje ke konkrétní 

aktuální události. Často se zde objevují motivy dětí, zvířat či sportu, opět by se však 

nemělo jednat o aranžovaný výjev.
89

 

 

Na rozhraní mezi portrétem výtvarným, módním a reklamním stojí tzv. glamour 

portrét. Vychází z piktorialistického pojetí fotografie a vyznačuje se vysokou mírou 

stylizace a retuše. Tento způsob zobrazování byl vždy oblíbený mezi známými 

osobnostmi, herci a herečkami, u nichž se očekává „vyniknutí nad průměrný vzhled 

současníků“.
90

 Glamour fotografie může mít nádech erotiky, nikdy se ovšem nejedná o 

pornografii. V moderním pojetí jí však umělecký záměr často schází.
91

 

 

Specifickým typem portrétu je portrét pro reklamní využití, který podléhá 

nejvyšší míře stylizace a potlačení individuality portrétovaného. Namísto konkrétního 

jedince hledá autor spíše charakteristický typ, s nímž se může publikum ztotožnit. Podle 

podstaty reklamního sdělení rovněž volí metodu zpracování. „U portrétu v reklamě 

naprosto neplatí kompoziční normy fotografického portrétu svobodné nebo zakázkové 

tvorby. Za cenu zdůraznění propagovaného předmětu jsou prováděny velmi energické 

výseky a výřezy, často násilné, ale většinou účelné.“
92
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7. Fotografie v časopisu Letem světem 

7.1 Grafická úprava stran 

Stejně jako pro ostatní ilustrované časopisy bylo i pro Letem Světem typické 

větší množství fotografií a obrázků, které tvořily celé obrazové stránky, než 

doplňujícího textu. Tyto stránky plnily v týdeníku různé funkce, informativní nebo 

zábavné, a podle toho redakce přistupovala k uspořádání jednotlivých fotografií. Na 

zpravodajských stránkách se vedle sebe nacházely nejrůznější snímky bez vzájemného 

vztahu, obsahově sjednotit se je autoři pokoušeli v tematických rubrikách. Obrazové 

strany v současnosti často fungují jako výpověď o nějaké události prostřednictvím 

fotografické reportáže nebo fotoeseje, soubor tak vypráví příběh, který může být 

doplněn textem. Na stránkách Letem světem to byly nejčastěji cestopisné reportáže, 

v nichž se uplatňovaly fotografie přírody, památek i portréty obyvatel určité země. 

V pozdějším období byly touto metodou tvořeny profily slavných osobností. Takové 

snímky pořizoval především fotograf Václav Jírů. 

 

Příloha č. 1:Letadlem z Hamburku do New Yorku (strana v časopisu) 

Příloha č. 2: Proč hraji tennis? Vlasta Burian o tennisu (strana v časopisu) 
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V roce 1927 převládala tendence upřednostňovat kvantitu fotografií před jejich 

formální nebo tematickou soudržností. Snaha ukázat co nejvíce občas způsobila, že se 

v záplavě snímků nebylo možné vyznat a nejmenší z nich nebyly vůbec rozpoznatelné. 

Text byl často redukován na stručné popisky nebo rozdělen do množství menších 

odstavců různě rozmístěných po stránce. Nezřídka bylo možné se setkat s několika 

různými žánry i tématy na jediné stránce, která tak byla nepřímo rozdělena do menších 

podrubrik. Větší množství obrázků bylo skládáno přes sebe, list nerespektoval přirozené 

okraje snímků. Velmi oblíbené byly výrazné kruhové nebo oválné rámečky a vykrývání 

přesahujících částí snímků, především lidských těl. To se však hojně objevovalo i 

v období pozdějším. 

 

Příloha č. 3: Která se vám líbí? (strana v časopisu) 

Příloha č. 4: Tanec - tanečnice - tanečníci (strana v časopisu) 
 

O deset let později se zásadně změnil přístup ke vztahu fotografie a textu. 

Pomineme-li inzerci, prakticky se zde nesetkáme s náhodně umístěnými snímky, které 

by naprosto nekorespondovaly s článkem. Fotografie se v rámci reportážního souboru 

obrazově i tematicky doplňovaly, autoři totiž dávali před stranou plnou drobných 

obrázků přednost kompaktnímu souboru menšího počtu vizuálně silných fotografií. 

Uplatňovaly se i rozdíly ve velikosti jednotlivých snímků, které vedly čtenářův zrak při 

prohlížení stran. Na dynamice textu i obrazové ilustraci přidávaly časté diagonální 
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kompozice, výrazné nadpisy a množství odlišných fontů písma. Fotografie většinou 

doplňoval delší souvislý článek na stejné téma, a strany tak tvořily funkční celek. 

 

 

7.2 Žena pracující 

Pro mnoho prvorepublikových listů byla často pod vlivem ženských spolků a 

jejich členů a členek zaměstnanost žen jedním z hlavních témat. Letem světem této nové 

problematice na svých stránkách poskytl jen malý prostor. V roce 1927 byly mezi 

mnoha ženami na fotografiích v týdeníku zaměstnankyně a ženy pracující spíše 

výjimkou, a to přesto, že se v článku Jak zabraňovat nemocem a jak prodlužovati zdraví 

píše: „Velká většina neprovdaných žen je dnes výdělečně činna…“
93

 

 

Příloha č. 9: Bulharské růžové sady upadají (fotografie) 

Příloha č. 10: Takové zahradnici je hej - hezký úbor a lehátko v pozadí nasvědčuje tomu, že po 

zalití několika květináčů se uchýlí k odpočinku (fotografie) 

 

Snímky dávající tušit zapojení ženy do pracovního procesu se objevovaly 

většinou jako aktuality ze zahraničí. Spíš než o skutečné profese šlo v těchto případech 

o různé činnosti a zájmy, které byly dříve přisuzovány mužům. Pod snímkem ženy 

hrající na zvonkohru (příloha č. 5) můžeme číst: „Není snad již oboru, kam by žena 

nezasáhla, i na tento obrovitý zvonkový stroj buší jemná ruka ženy opatřená dobrou 

jelenicí.“
94

 Lovkyni Muriel Grantovou (příloha č. 6) popisuje list jako „moderní 

Dianu“, neboť sama zastřelila dva lvy. Zároveň ale dodává: „Není však plně zaručeno, 

                                                 
93

 POSNEROVÁ, Iška. Jak zabraňovat nemocem a jak prodlužovati zdraví. Letem světem. 17. 3. 1927, 

roč. 1, č. 21, s. 18. 
94

 Letem světem. 17. 2. 1927, roč. 1, č. 17, s. 10. 



  

 

26 

  

zda ve své domovině při pohledu na malou myšku nevykřikne a nevyskočí na židli. 

Neboť protivy se setkávají!“
95

 

 

Ze zpravodajství týkajícího se ČSR stojí za zmínku například fotografie ze 

setkání Františky Plamínkové s americkou herečkou Mary Pickfordovou (příloha č. 7). 

Podle popisku jela Plamínková do Los Angeles na sjezd Mezinárodní unie mateřských 

školek.
96

 Další aktualitou je snímek s názvem První posel jara v Praze prodavačka 

sněženek (příloha č. 8). Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o fotografie reportážní, o 

čemž svědčí i jejich umístění v rubrice s názvem Letem světem, jde převážně o 

momentky nebo mírně aranžované snímky. Fotografie dělnic v bulharských růžových 

sadech (příloha č. 9) sice ukazuje ženy v práci, na snímku však pózují fotografovi, takže 

samotnou pracovní činnost nevidíme. 

 

Příloha č. 12: Aby uviděla zlaté prasátko a obdržela bohatého Ježíška (fotografie) 

Příloha č. 13: Jízdenky na všechny letecké trati se příjemně kupují v letecké cestovní kanceláři Čs. 

státních aerolinií v Praze v Jungmannově třídě č. 18 (fotografie) 

 

S  pestřejší škálou různých zaměstnání přichází časopis o deset let později. 

Nejedná se už pouze o nejrůznější pomocné práce či jiné činnosti, jež mohly dívky 

provozovat ve volném čase, ale často o plnohodnotná povolání, jako jsou například 

tovární dělnice, ošetřovatelka, písařka, recepční, učitelka tance či rozhlasová hlasatelka. 

Vyobrazeny jsou zde dokonce jedny z prvních československých letušek Lili 

Krauskopfová a Margit Keclíková (příloha č. 11). Přesto byl podíl takto zobrazovaných 

žen na celkovém počtu portrétů velmi nízký. Tyto fotografie vypadají spíše jako 

inscenované scény zachycené v autentickém prostředí kanceláře nebo tovární haly. 

Ženy na fotografiích se zdají být plně ponořené do práce. Výjimkou je snímek 
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 Letem světem. 10. 2. 1927, roč. 1, č. 16, s. 10. 
96

 Letem světem. 20. 1. 1927, roč. 1, č. 13, s. 11. 
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zahradnice (příloha č. 10), jenž byl součástí módní rubriky, a jeho hlavním účelem bylo 

tedy ukázat pracovní oděv. Prostředí exteriéru a zahradnické pomůcky zde sloužily 

pouze jako kulisy, přesto je takový snímek podle mého názoru relevantním způsobem 

zobrazení pracující ženy, neboť vypovídá o přístupu k domácím pracím, k jejichž 

výkonu se stálo za to obléci podle poslední módy. 

 

 

7.3 Manželka a matka 

Být milující manželkou a starostlivou matkou v pečlivě udržované domácnosti 

bylo pro ženy v meziválečné době stále nejdůležitějším posláním, a to i přesto, že 

mnohé z nich postupně začaly chodit do zaměstnání, aby přispěly do rodinného 

rozpočtu. Význam rolí manželky a matky v očích čtenářů posilovaly ilustrované 

časopisy určené pro ženy středních vrstev, jak jsem ostatně zmínila v jedné 

z předchozích kapitol. Naproti tomu týdeník Letem světem mateřství obrazově zcela 

upozaďoval, péče o děti a domácnost se přesunula z hlavních rubrik do inzerce, která 

byla naopak v prvních letech tematicky výrazně zaměřená tímto směrem. 

 

Příloha č. 15: Dcera mexického presidenta Callesa, seňorita Natalia Elias Callesová, se nedávno 

vdala za seňora Carlose Herrero (fotografie) 

Příloha č. 16: Shledání vévody z Windsoru s paní Simpsonovou na zámku Candé ve Francii 

(fotografie) 

 

Na fotografiích z roku 1927 je symbol manželství nejčastěji vyjádřen explicitně 

– svatebními fotografiemi významných osob. List využíval oficiálních ateliérových 

snímků se snoubenci stojícími bok po boku. Častěji se však setkáme se samostatnými 

portréty žen v rámci fotografických aktualit nebo na obrázcích zasílaných čtenáři, o 

nichž se dozvídáme, že jsou něčí manželky či snoubenky, pouze na základě popisků. Při 
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listování čísly prvního ročníku se také může zdát, že tehdy neexistovaly matky. Uvádím 

zde proto jako příklad fotografie ženy s dítětem nikoliv snímek matky s dcerou, nýbrž 

babičky s vnučkou (příloha č. 17). Jedná se o aranžovaný ateliérový dvojportrét, z nějž 

lze cítit úctu před fotografickým řemeslem, která je vlastní velmi starým portrétům. 

Žena na snímku jako by se ostýchala dát najevo emoce, jež v ní vyvolává malé dítě, 

které drží v náručí. 

 

Příloha č. 17: Babička K. N. s vnučkou Editkou (fotografie) 

Příloha č. 18: JÍRŮ, Václav. Paní Kohoutová s dceruškou Alenkou (fotografie) 

 

Fotografie objevující se na stránkách v roce 1937, ač jich bylo také velmi málo, 

jsou naopak většinou mnohem uvolněnější a spontánnější. Cyklus rozhovorů 

s manželkami tehdejších herců – Vlasty Buriana, Ference Futuristy a Járy Kohouta 

doplňovaly veselé fotografie, z nichž sálá snad až uměle vytvořené „teplo rodinného 

krbu“. Na snímku vévody z Windsoru s Wallis Simpsonovou (příloha č. 16) není mezi 

partnery na první pohled patrné žádné napětí, vztah mezi nimi se zdá být naprosto 

vyrovnaný. Aktéři nepózují, fotograf je zachytil uprostřed nenucené konverzace. Dojem 

momentky vyvolává rovněž dvojportrét paní Kohoutové s dcerou Alenkou pořízený 

Václavem Jírů (příloha č. 18), jenž doplňuje interview Čtvrt hodiny u Kohoutů téhož 

autora. Jírů zde volí dynamický podhled, takže dítě i matka vedle sebe působí v rámci 

obrazové plochy rovnocenně. Pohled obou portrétovaných směřuje mimo objektiv a 

vyvolává v divákovi zvědavost po tom, co se děje mimo záběr a co paní Kohoutovou 

s Alenkou tak pobavilo. 
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7.4 Žena a sport 

Téma ženy sportovkyně patřilo navzdory očekávání v obou ročnících Letem 

světem k těm oblíbenějším. Sport pronikal do různých rubrik od zpravodajství po módní 

poradnu, v níž redakce radila dívkám, jak se vhodně obléci pro tenis či lyžování. 

Zdokonalování fyzické zdatnosti v nejrůznějších disciplínách nebylo vnímáno jako 

mužská záležitost, i když muži na sportovní fotografii nad ženami početně převažovali, 

a tento přístup se v podstatě mezi lety 1927 a 1937 nezměnil. V obou ročnících se 

shodně vyskytovaly jak záběry statické, z různých fází před závodem či hrou nebo po 

nich, tak dynamické, zachycující pohyb při sportu. 

 

 V prvním ročníku Letem světem byly někdy články se sportovní tematikou 

namísto snímků z popisované události doplněny fotografiemi sportovců v civilním 

oblečení. Hodně prostoru bylo v této epoše věnováno francouzské tenistce Suzanne 

Lenglen,
97

 která se objevila hned na několika fotografiích. List dokonce s lítostí 

informoval o jejím zasnoubení, neboť předpokládal, že vymění kariéru sportovkyně za 

roli ženy v domácnosti. „Mezi všemi překvapeními, kterými nás Suzanne častuje, jest 

toto jistě ne příliš milé, pomyslíme-li si, že by kouzelná její raketa byla zaměněna za 

podobný sice domácí nástroj, ale naprosto (prozatím) nesportovní.“
98

 Neméně 

zajímavou je fotografie rakouské boxerky a k ní náležící článek (příloha č. 20), který 

kategoricky odmítá účast žen v této disciplíně „nejen proto, že je to sport pro ženy 

naprosto nevhodný, ale i proto, že je to výstřelkem modní zvrácenosti, která 

přizpůsobuje ženy ve všem mužům (účesem, obleky, způsobem života atd.)“.
99

 Žena na 

snímku přitom skutečně na první pohled vypadá jako muž, což způsobují především 

krátce střižené vlasy, odvrácená tvář a do značné míry se na tom podle mého názoru 

podílí přetrvávající asociace boxu s mužským pohlavím. 

 

 O deset let později se sportovní tematika začala promítat i do módní fotografie. 

Autoři se snažili sportovní portrét pojímat umělecky, hledali netradiční úhly a 

kompozice. Kromě snímků skutečných sportovců propagovaly péči o fyzickou kondici a 

zdravý životní styl žánrové ilustrační fotografie. Zajímavé snímky přírody a venkovních 
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 Suzanne Lenglen (1899-1938) je považována za nejúspěšnější tenistku první poloviny 20. století a 

jednu z průkopnic ženského tenisu. Zdroj: ATKIN, Ronald. Suzanne Lenglen. In: Wimbledon [online]. 

[cit. 2012-04-26]. Dostupné z: http://www.wimbledon.com/heritage/history/legends/suzanne-lenglen. 
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 Letem světem. 17. 2. 1927, roč. 1, č. 17, s. 10.  
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 Sportem, který není pro ženy. Letem světem. 13. 1. 1927, roč. I., č. 12, s. 12. 
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aktivit přinášeli rovněž fotoamatéři Klubu československých turistů. Kromě tradičních 

sportů, jako jsou atletika, plavání nebo tenis, se na snímcích v roce 1937 objevila žena 

jako lyžařka a běžkyně na lyžích, turistka, krasojezdkyně, a dokonce i jako parašutistka. 

Několik fotografií bylo pořízeno u příležitosti mistrovství Evropy v krasobruslení. 

 

Příloha č. 21: Kinohvězdy pěstují se zálibou lehkou atletiku (fotografie) 

Příloha č. 22: Daňová, nejlepší lyžařka Slovenska, při cvičení na mistrovství ČSR v jízdě na lyžích v 

Banské Bystrici (fotografie) 

 

 I když je snímek slovenské reprezentantky Daňové při tréninku (příloha č. 22) 

portrétem konkrétní osoby, obličej portrétované lze rozeznat jen stěží. Autor zřejmě 

nepřikládal podobě ženy význam, nýbrž chtěl spíše zachytit kompozičně zajímavý 

postoj při zapínání lyží, kdy diagonální linie ramen a rukou spojuje na sebe kolmé linie, 

jež tvoří hole a lyže směřující ven z obrazu. Ani odvážně komponované portréty žen 

otočených zády, vyjadřující spíše atmosféru individuálně a amatérsky prováděného 

sportu namísto snímků ze soutěží a sportovních utkání, nebyly v tomto období ničím 

výjimečným. 

 

 

7.5 Žena a živá příroda 

Přestože časopis ve snaze prezentovat „moderní“ ženu nezobrazoval její roli 

v domácnosti a mateřství, tradiční vnímání ženy jako pečovatelky nezůstalo opomenuto. 

Děti a manžela, podle tehdejších názorů nejdůležitější objekty ženina zájmu, nahradily 

kočky, psy, králíci a všelijaká jiná stvoření, vedle nichž ženy a dívky vypadaly křehce a 
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zranitelně, avšak prokazovaly tak dostatek starostlivosti a zájmu o druhé, tedy 

vlastnosti, kterých si na nich mnozí muži tehdejší doby cenili. 

 

Příloha č. 25: Filmová diva Mary Philbinová (fotografie) 

Příloha č. 26: Král pouště jako společník (fotografie) 

 

Snímky tohoto typu sloužily jako ilustrace k reportážím či aktualitám, které se 

týkaly buď vyobrazených zvířat (příloha č. 29), neobvyklých vztahů mezi nimi a ženou 

(příloha č. 30), nebo se jednalo o portrét významné dámy, kde zvíře bylo pouhým 

doplňkem (příloha č. 31), jenž měl podtrhnout její půvab. V ostatních případech šlo o 

žánrové ilustrační snímky bez konkrétního významu (příloha č. 28). 

 

Příloha č. 27: Sloughi (alžírský chrt) (fotografie) 

Příloha č. 28: KAVAN. Na jarním slunečku (fotografie) 
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Mezi lety 1927 a 1937 nedošlo u tohoto druhu fotografií k výraznému posunu. 

Fotografie se zvířaty byly většinou pořizovány v exteriéru, který tak posílil vyjadřovaný 

vztah mezi ženou a přírodou. Na snímcích početně dominují psi a kočky, v několika 

případech se však objevilo také spojení ženy se lvy, tygry, nebo dokonce hady. 

Z většiny takových obrázků je patrné, že šlo spíše o módní záležitosti. Naopak domácí 

zvířata, která jistě patřila k běžnému životu mnoha lidí a představovala náplň ženské 

práce doma nebo v zaměstnání, se v týdeníku neobjevila. 

 

 

7.6 Fotografie čtenářů 

Pro první roky existence časopisu byl charakteristický zajímavý fenomén. 

V rámci různých fotosoutěží, ale i zcela nezávisle zasílali čtenáři do redakce Letem 

světem fotografie své i svých dětí, manželek a dalších rodinných příslušníků. Ty pak 

byly otiskovány buď v soutěžních rubrikách, v textu, mezi inzercí, nebo zcela nahodile 

bez vztahu k okolnímu textu, jejž by mohly ilustrovat. V roce 1937, kdy redakce plně 

využívala služeb vlastních či externích fotografů, případně přejímala fotografie 

zahraničních agentur, se s tímto trendem již vůbec nesetkáváme. V této kapitole tak 

chybí srovnání obou ročníků, bylo by však nesprávné opomenout dobový zvyk, který do 

značné míry ovlivňoval tvář listu. 

 

O vzpomínky na své prarodiče se mohli čtenáři podělit v rubrice Proč máme 

naši babičku a našeho dědečka rádi, která nahradila v čísle 8 z roku 1926 podobnou 

soutěž s názvem Pozemské madonky, v níž redakce hodnotila fotografie matek s dětmi. 

Podmínky soutěže zněly takto: „Kdo se chce této naší nové soutěže zúčastniti, nechť 

zašle fotografii dědečka anebo babičky (mohou být i oba staroušci na jedné fotografii) a 

v krátkosti vylíčí, proč je má rád.“
100

 Současně s ní probíhala od čísla 12 další soutěž, 

v níž výherce neurčovali zástupci listu, nýbrž sami čtenáři prostřednictvím hlasovacího 

kuponu. Z publikovaných snímků žen v maškarních a plesových kostýmech měli za 

úkol vybrat „nejhezčí a nejoriginelnější masky.“
101

 

 

                                                 
100

 Novou naší soutěž. Letem světem. 16. 12. 1926, roč. 1, č. 8, s. 19. 
101

 Naše nová soutěž. Letem světem. 13. 1. 1927, roč. 1, č. 12, s. 4. 
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Mezi samostatně otištěnými ateliérovými portréty zaslanými čtenáři dominují 

ženy a děti známých, úspěšných či bohatých mužů. Jsou to například Eugenie 

Heidlerová, choť ministra m. sl. (příloha č. 33), Luďka, dceruška učitele v Jaroměři 

(příloha č. 32) a Sl. Ctiborová, dceruška vicepresidenta obchodního soudu (příloha č. 

34). Na většině těchto snímků lze rozpoznat prostředí fotografických ateliérů, z čehož 

můžeme usoudit, že amatérské rodinné fotografování pravděpodobně nebylo příliš 

rozšířené. Zachycení důležitých životních momentů a událostí bylo svěřováno do rukou 

odborníků převážně z pražských studií a podléhalo dobovým estetickým konvencím. 

 

Příloha č. 32: ŠUSTIL. Luďka, dceruška učitele v Jaroměři, ctitelka "Letem světem" (fotografie) 

Příloha č. 33: WILDT. Pí. Eugenie Heidlerová (fotografie) 

 

Jako autoři zasílaných snímků se nejčastěji objevovaly fotografické ateliéry Dítě, 

Wildt, Vaněk, Faix, Ideal, Vavroušek, Balzar. Fotografie slavných osobností bývaly 

označeny značkami ateliérů Langhans, který dodával největší množství oficiálních 

snímků významných lidí, dále Balzar, Wildt, Vácha nebo Schlosser a Wenisch, jež se 

specializovaly na portrétování divadelních a filmových hvězd. Služeb některých 

z těchto ateliérů, například karlínského Idealu Jana Zelenky, využíval Letem světem i 

v pozdější době, například pro dodávání sportovních fotografií. 

 

Malířské pojetí portrétů, jež prozrazuje rozostřená tvář zvolna přecházející do 

neutrálního pozadí, však poněkud kazily neumělé výrazy a pózy modelek. Komicky 
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kýčovité vyznění snímků umocňuje ne zcela reprezentativní vzhled fotografovaných. 

Totéž platí i u obrázků z maškarní soutěže, kdy ženy často středního věku a plnější 

postavy zvolily nelichotivý, až dětinsky vyhlížející kostým. Občas není pod snímkem 

uvedeno celé jméno portrétované, je však identifikována prostřednictvím významného a 

společensky známého otce nebo manžela. Z přítomnosti těchto fotografií můžeme 

kromě nedostatečného množství kvalitní fotografické ilustrace, kterou disponovala 

redakce Letem světem v počátečních letech existence časopisu, vyvodit i snahu 

významných mužů první republiky prezentovat sebe a své blízké ve veřejném prostoru, 

a tedy demonstrovat postavení a vliv v tehdejší společnosti. 

 

 

7.7 Symbol krásy 

 

Příloha č. 35: WILDT. Jarmila Schmittová (fotografie) 

Příloha č. 36: UFA. Z nových filmů (fotografie) 

 

Každá moderní společnost potřebuje vzory oplývající fyzickými a duševními 

vlastnostmi, jimž se její členové touží přiblížit. I proto vznikly ideály krásy, které víc 

než o půvabu jednotlivců vypovídají o životním stylu určitého období. Ve fotografii se 

synonymem idealizace lidské tváře a postavy stalo označení glamour. Účelem vysoce 

stylizovaných snímků je reprezentace významných osob, proto se takové obrazy staly 

ideálním materiálem pro tištěná masová média. Tento fenomén se rozšířil se vznikem 

filmu a hrdinů „stříbrného plátna“. Při natáčení byli přítomni fotografové, kteří 
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pořizovali záběry filmových scén, portréty herců a hereček. Podobný úspěch 

zaznamenaly rovněž snímky divadelních představení a jejich aktérů.
102

 

 

Příloha č. 37: BALZAR. Miss Czechoslovakia (fotografie) 

Příloha č. 38: Po tanci na květnaté louce na břehu Lužnice (fotografie) 

 

Glamour fotografie má blízko k módním i reklamním snímkům, těší se však 

oblibě i mezi běžnými lidmi, kteří se prostřednictvím určité obrazové manipulace touží 

stát „krásnějšími“. Podobu meziválečných glamour portrétů popisuje ve své práci 

Naděžda Mastná. „Silně retušované fotografie se záměrně rozostřeným záběrem v sobě 

měly často tajuplný až erotický nádech. Modely byly oblečeny převážně do drahých 

kožešin a šperků, případně zahaleny průhlednými závoji a šátky.“
103

 Týdeník Letem 

světem tento trend výrazně podporoval, neboť podobným snímkům věnoval na svých 

stránkách velký prostor. Ateliérové fotografie počátečního období později nahradily 

reportážně laděné snímky krásných dívek Václava Jírů, který „jako zastánce názoru, že 

fotografie má být pravdivým zrcadlem světa a života současníků, nesnažil se pomocí 

práce se světly zidealizovat vzhled modelu, ale vybíral si za náměty svých snímků 

sportovně založené osoby, které již svým zdravým mládím působily přitažlivě.“
104
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Své místo v časopise měly snímky z divadelních a filmových premiér, portréty 

dramatických umělců a umělkyň, tanečnic nebo operních pěvkyň. 

 

Příloha č. 39: Bianca Setti, mladistvá taneční umělkyně (fotografie) 

Příloha č. 40: JÍRŮ, Václav. Jelizaveta Nikolská (fotografie) 

 

V roce 1927 publikoval týdeník ateliérové portréty různých československých i 

evropských divadelních umělkyň, často u příležitosti premiéry hry, v níž vystupovaly. 

Většinou se jednalo o statické snímky, kdy profesi zobrazované kromě popisku 

prozrazoval nanejvýš divadelní kostým. Filmových hvězd bylo v zemi poskrovnu, proto 

v této oblasti čerpala redakce převážně ze zdrojů zahraničních filmových agentur, jako 

byla například německá Ufa. Studiové snímky v převážné většině nezachycovaly celé 

postavy, vyjma klasických i revuálních tanečnic nebo v případech, kdy bylo nutné 

ukázat zajímavý kostým či kroj. Soudobý styl idealizovaných portrétů je patrný i na 

osobních fotografiích zasílaných čtenáři, o nichž jsem se zmínila v předchozí kapitole. 

Aranžované obrazy často snímané ve fotografických ateliérech podléhaly tehdejšímu 

vkusu. Autoři se snažili o přiblížení se malbám, což je patrné z jednoduchého pozadí a 

rozostřených okrajů postav. Na snímcích dominují výrazné oči s pohledem upřeným 

mimo objektiv. 

  

Druhá polovina třicátých let se díky protežování domácí filmové tvorby na úkor 

zahraniční produkce nesla ve znamení rozmachu československé kinematografie. Letem 

světem v roce 1937 přinášel značné množství snímků známých nebo začínajících 

českých hereček, jako byly Jiřina Štěpničková, Hana Vítová, Truda Grosslichtová, 
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Anny Ondráková, Marie Brožová nebo Věra Ferbasová (z mužů si list nejvíce oblíbil 

Oldřicha Nového). Mnohé z nich se objevily i na titulních stranách. 

 

Z formálního hlediska byly snímky dynamičtější a nápaditější. Autoři se nebáli 

diagonálních kompozic a různých úhlů pohledu, ženy z portrétu díky výraznému 

nasvícení doslova vystupují. Uvolněné atmosféry a hledání nových obrazových řešení si 

lze všimnout například na fotografii tanečnice dovádějící v trávě (příloha č. 38) nebo na 

sérii pěti fotografií herečky Anny Ondrákové s jogurtem (příloha č. 41). Již jsem 

zmínila, že autorem převážné většiny podobných snímků byl Václav Jírů, jehož práce 

většinou sestávala ze série dvou až čtyř vzájemně se doplňujících fotografií. V tomto 

období se do role ideálu krásy pomalu dostávaly jako modelky neznámé dívky. Toto 

pojetí krásy, v němž se do popředí staví neotřelý typ a individuální půvab, silně 

kontrastuje s fotografiemi dcerušek továrníků, jimž otištění jejich portrétu v moderním 

týdeníku zajistilo dobré společenské postavení. 

 

 

7.8 Módní fotografie 

 

Příloha č. 43: Šle jsou dernier cri pro dámské sukně (fotografie) 

Příloha č. 44: Hezké hotové šaty pro tennis z bílého plátna (fotografie) 
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Fotografie módy má dlouholetou tradici, nabývá rozmanitých podob a často 

zasahuje do různých žánrů. V současné době je nezřídka spojována s reklamou na 

kolekci určitého návrháře, její počátky však nalézáme již v individuálních ateliérových 

portrétech, které měly fotografovanou osobu reprezentovat, dbalo se tedy na to, aby 

byla oblečena podle poslední módy. Po první světové válce se módní snímky začaly 

hojně prezentovat v obrázkových a módních časopisech. Autoři dvacátých let kladli 

důraz na zachycení osobnosti a výrazu tváře.
105

 Vlivem hospodářské krize třicátých let 

se začalo módních fotografií využívat spíše k „plošné propagaci konfekční a 

velkosériové výroby, která oslovovala mnohem širší spektrum společnosti.“
106

 

 

Příloha č. 48: Koupací plášť a koupací kép z třecí (froté) látky (fotografie) 

Příloha č. 49 Dvoje praktické jerseyové šaty zcela jednoduchého střihu (fotografie) 

 

Po celé sledované období vycházely v Letem světem pravidelné módní rubriky 

doplněné příslušnými fotografiemi, které ženám radily, co si obléci pro konkrétní 

příležitost. Ve dvacátých letech představovaly šaty jednoznačně nejdůležitější prvek na 

snímku, který byl doplněn detailním popiskem vzoru, materiálu a barvy jednotlivých 
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částí oděvu, jež nebylo možné z černobílé fotografie určit pouhým pohledem. Modelky 

plnily pouze úlohu jakéhosi „věšáku na šaty“ a pro autora ani čtenáře nebyly důležité. 

To potvrzují i ojedinělé využívání exteriéru, většinou se totiž fotograf spokojil 

s jednoduchým bílým pozadím, a poněkud toporné postoje modelek, které ve snaze o 

pózu nanejvýš pokrčily jednu ruku nebo nohu. Výjimku tvořil například snímek čtyř 

plaveckých reprezentantek v hedvábných pyjamech (příloha č. 45). Z obrázku je jasné, 

že byly pro autora důležité osobnosti plavkyň a jejich vztah ke koupání, neboť se nezdá 

pravděpodobné, že by si je vybral jako modelky pro jejich fyzické vlastnosti. Kromě 

fotografií nejrůznějších oděvů, sportovních i společenských, se v tomto ročníku objevily 

portréty dívek a dětí (příloha č. 46), snímky moderních klobouků a účesů, z nichž 

nejoblíbenější bylo tehdy mikádo, a opomenuto nezůstalo ani spodní prádlo. 

 

Příloha č. 51: Slaměný dívčí klobouček v barvě beige (fotografie) 

Příloha č. 52: Bílomodře kostkovaný hedvábný kabátek s růžovou šálkou. Klobouček canotier z 

piku nebo slámy panama s modrobílou stužkou (fotografie) 

 

Na rozdíl od fotografií z roku 1927, které stále působily minimalistickým a 

výtvarným či grafickým dojmem, umožnila o deset let později fotografická technika 

zachycovat skutečně detailní záběry, na nichž vypadala díky vysokému množství 

středních odstínů šedi lidská tvář realisticky, z přesného detailu šlo navíc určit rozličné 
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oděvní materiály. Fotografové častěji pracovali s tmavým pozadím, na němž nechali 

vyniknout světlé pleti modelek. Více se využívalo také záběru postavy z profilu. 

Snímky se přesunuly do exteriéru, do prostředí, které korespondovalo se zobrazovanou 

módou. U letních fotografií Václava Jírů (příloha č. 50) chybí jakýkoliv konkrétní 

popisek k oděvu, který však autor nechává hovořit sám za sebe. Vystupuje zde již 

konkrétní modelka, jež je zdánlivě vytržena z plážových radovánek. Spíše než o 

prezentaci plavek šlo o navození atmosféry mládí a bezstarostnosti souborem vzájemně 

se doplňujících fotografií. 

 

K částečnému znehodnocení slibně se vyvíjející módní fotografie došlo kvůli 

hospodářské krizi. Výroby levné módy se zhostily oděvní a obuvnické firmy, které na 

svých reklamních plakátech dávaly přednost prosté prezentaci velkého množství šatů 

bez nároků na umělecký vzhled fotografií, osobité vyjádření autora či modelky. 

Používalo se zde vykrývání postav, ke snímkům se domalovávaly obrázky a samotné 

fotografie byly pořizovány v uměle vytvořených kulisách. S tímto typem módní 

reklamy se lze setkat například u firmy Nehera a její kolekce Lido-šaty (příloha č. 53). 

 

 

7.9 Fotografie na obálce 

Fotografie se po první světové válce stala dominantním obrazovým vyjádřením 

používaným na titulních stranách periodik. Uplatňují se zde různé fotografické žánry, 

velmi často má snímek blízko k výtvarné fotografii. Je důležité dbát stejnou měrou na 

obrazové i obsahové prvky, neboť titulní list symbolicky zastupuje „tvář tisku“, je jeho 

reprezentantem, tím, co časopis prodává.
107

 Titulní fotografii popisuje Baran takto: „Je 

relativně největší, nejvýznamnější a sama sebe vystavuje. Musí být výrazná, původní a 

kompozičně pro daný formát i zamontované písmo dokonalá.“
108

 Dívčí tvář v jakékoliv 

podobě je pro obálky časopisů osvědčený motiv. Používané jsou polocelky, polodetaily 

a detaily, celkový snímek postavy naopak není podle Barana pro titulní stranu příliš 

vhodný.
109
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Obálky Letem světem nabývaly nejrůznějších podob. Z hlediska zobrazení ženy 

se dá říci, že se na titulní listy dostaly nejlepší fotografie téměř všech kategorií, kterými 

jsem se v této práci zabývala. Převážnou většinu obálek tvořily portréty jedné, dvou 

nebo více osob, na nichž v obou ročnících dominovaly ženy, v roce 1927 v 56 % a o 

desetiletí později dokonce v 70 % případů. Kromě stran titulních navíc list v roce 1937 

používal i obálek zadních, které měly téměř stejnou podobu a ženské tváře či postavy se 

zde využívalo rovněž velmi často. Zatímco v roce 1927 byla titulní fotografie vymezená 

rámem čtvercového formátu, v roce 1937 byl již podíl textu na první straně snížen na 

minimum a téměř celý formát byl věnován právě fotografii. 

 

Příloha č. 54: Nejkrásnější žena rakouské republiky slečna Hilda Birdová z Vídně (obálka časopisu) 

Příloha č. 55: BALZAR. Portret tanečnice (obálka časopisu) 

 

Největší zastoupení mezi titulními listy měly portréty žen fotografovaných pro 

svou krásu, tedy glamour fotografie. V roce 1927 to byly například „Miss 

Czechoslovakia“ Ella Poznerová (příloha č. 37), „Nejkrásnější žena rakouské 

republiky“ Hilda Birdová (příloha č. 54), herečka Jindra Hermanová nebo hraběnka 

Věra Tolstá. Zpravidla se jednalo o studiové snímky dodávané nejčastěji pražským 

ateliérem Wildt, které zachycovaly ženy zepředu, pouze výjimečně byl záběr větší než 

po ramena modelky. Méně častý byl poloviční nebo úplný profil. 

 



  

 

42 

  

Jednou ze zajímavějších titulních stran byla obálka s názvem Žena kovářkou 

(příloha č. 56). Na snímané scéně lze vedle sebe spatřit koně a ženu s krátkými vlasy, 

která mu právě přikovává podkovu. Popisek pod fotografií zní: „Je to slečna Alice 

Cuttsová – samozřejmě Američanka. Zdá se však, že to s kovářským řemeslem nemyslí 

příliš vážně, neboť kováři obyčejně nepracují v bílých jezdeckých kalhotech.“ Roli 

matky a dítěte na fotografii ateliéru Vácha hrají Jarmila Novotná a její malá přítelkyně 

Vlastička (příloha č. 58). Obálka nezřídka fungovala jako upoutávka na rozhovor se 

zajímavou osobností, v tomto případě s úspěšnou zpěvačkou Národního divadla. Děti na 

obálkách nebyly výjimkou, jejich snímky však sloužily spíše jako ilustrační obrazy 

k různým ročním obdobím, v roce 1927 to byly jaro a prázdniny a o deset let později 

zimní hrátky na sněhu. 

 

Příloha č. 56: Žena kovářkou (obálka časopisu) 

Příloha č. 57: Vinen či nevinen! (obálka časopisu) 

 

Obálky z roku 1937 vyznívají na první pohled zcela odlišně. Ne, že by se již 

neuplatňovaly studiové snímky, ty naopak autoři portrétů slavných hereček ještě 

vylepšili. Přístupy k tvorbě obálek se však rozrůznily, a tak bylo možné vedle sebe najít 

záběry sportovní, divadelní, filmové i politické. Určitou proměnou prošly rovněž 

snímky žánrové, které se snažily navodit atmosféru jara například obrázky dívek na 

louce nebo vykreslit léto jako období turistických výletů a dovolených u vody. Zatímco 
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v prvním ročníku týdeníku se odehrávaly v ateliéru nebo uměle vytvořených kulisách a 

portrétovaní byli herci některého z divadelních souborů, v roce 1937 se tyto scény 

přesunuly do exteriéru a do prostředí pro každý výjev přirozeného. Získaly tím vzhled 

dokumentární fotografie, takže čtenář samotný netušil, nakolik je předkládaná fotografie 

autentická. 

 

Příloha č. 58: VÁCHA. Sl. Jarmila Novotná a její nejmilejší přítelkyně Vlastička (obálka časopisu) 

Příloha č. 59: Co nám prozradila paní Nina Burianová, choť našeho krále komiků, o Vlastovi 

(obálka časopisu) 

 

Velkou část titulních stran tvořily filmové záběry a portréty hlavních 

představitelů. Často se jednalo o snímky dvou nebo více lidí, kteří spolu buď 

komunikovali, nebo jejich pohledy směřovaly mimo záběr objektivu. Fotografové méně 

využívali centrální kompozici a výrazné obrazové prvky (i osoby) se snažili posunout 

mimo střed formátu. S tím souviselo využívání diagonálních linií nakloněním těl nebo 

tváří portrétovaných, případně uplatněním dalších nefigurálních prvků. Fotografie 

působily přirozeněji, přesto nebyla kompozice nahodilá, nýbrž autor předem promyslil 

harmonické využití celé obrazové plochy. Obsahově výrazné z hlediska různých 

zobrazení žen byly snímky paní Niny Burianové s manželem Vlastou (příloha č. 59), 

anglické krasobruslařky Cecille Colledge ve skoku při tréninku na Mistrovství Evropy 
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v krasobruslení v Praze (příloha č. 62) a za zmínku stojí také královský dvojportrét 

Jiřího VI. a královny Alžběty vydaný u příležitosti jejich korunovace (příloha č. 63). 

 

Příloha č. 60: Dvě kočičky (obálka časopisu) 

Příloha č. 61: Pod blankytnou modří věčně jasného nebe, u modravých vod Adrie (obálka časopisu) 

 

 

7.10 Žena v reklamě 

Reklama pasovala ženu do role spotřebitelky. Od druhé poloviny 19. století, kdy 

začala být využívána médii, se reklamní sdělení zaměřovala na ženské publikum. 

Ženám totiž připadala na starost péče o domácnost a nakupování, byly také vnímány 

jako bytosti snadněji manipulovatelné a získatelné. Této marketingové strategie 

využívala rovněž reklama v prvorepublikovém období. „Propagovala moderní životní 

styl a nabízela nejen předměty, s nimiž se spotřebitel mohl snadno identifikovat, ale také 

snové vize, do nichž se mohl projektovat.“
110
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Sílu reklamy umocňuje kvalitní obrazové sdělení. Jedná se většinou o výrazný 

emotivní portrét, který nějakým způsobem propaguje inzerovaný předmět. Reklamní 

fotograf může zvolit buď „pravý portrét“, v takovém případě k publiku promlouvá tvář 

významné autority nebo slavné osobnosti, nebo „neosobní portrét modelu“, kdy tvůrce 

hledá určitý charakteristický typ, s nímž se může ztotožnit část publika, jíž je reklama 

určena.
111

 Baran vyjmenovává několik zásad pro tvorbu reklamního portrétu, které by 

měl autor dodržovat při výběru modelu. Hlavní důraz je kladen na pravidelnou tvář s  

harmonickými a snadno zapamatovatelnými rysy. Důležitá je také výrazná a tvárná 

mimika a schopnost modelu nebo modelky vcítit se do svých rolí a snadno je měnit. Je 

rovněž žádoucí, aby model zapadl do soudobého vkusu. To znamená, že reklamní 

portréty víc než jiné typy fotografií reflektují dobu svého vzniku, byť spíše než 

realistickému zobrazení dávají přednost idealismu a podbízivosti, nicméně zcela se 

podřizují požadavkům společnosti.
112

 Převahu ženských modelů, s níž jsem se podle 

očekávání setkala i v časopisu Letem světem, vysvětluje Baran takto: „K reklamě 

užíváme převážně ženské tváře proto, že je líbeznější, poutavější, mnohotvárnější ve 

svých stavech a podobách, dá se měnit nalíčením, účesem, ozdobami, oblečením.“
113

 

 

V prvním ročníku časopisu se však se skutečnými fotografickými portréty 

v reklamě téměř nesetkáme. Výjimku tvoří reklamy na parfémy a kazety Elida (příloha 

č. 64), které opatřeny titulky Na jaře rozkvétá krása a Vzpomínka a touha zobrazují 

ženy se zasněným pohledem a zahalené v mlžném oparu. I zde se projevuje snaha o 

malířský styl, již prozrazují rozostřené okraje, které se vpíjejí do pozadí a dávají dívce 

nadpozemský, až éterický vzhled, a oblíbené kruhové orámování snímku. Menší 

fotografii obsahuje i reklama na břišní pásy, podprsenky a gumové punčochy, která 

ukazuje z profilu tělo ženy oděné pouze ve zmíněné produkty a se zakrytým obličejem 

(příloha č. 65). Poslední reklamní fotografií je snímek dítěte myjícího se exportním 

mýdlem Hellada (příloha č. 66). Zbývající reklamy jsou doplněny ručními kresbami žen 

a dívek, z nichž je možné rozlišit dva hlavní tematické okruhy, do nichž inzerce 

směřovala. Jsou to krása a domácnost. Z obyčejné ženy měly přitažlivou krasavici 

vytvořit kosmetické kazety, toaletní mýdla, pomůcky ke cvičení, břišní pásy nebo nová 
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112
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113

 Tamtéž, s. 256. 



  

 

46 

  

obuv. Hospodyňkám byly určeny léky, potraviny, úklidové a prací prostředky a 

kuchyňské vybavení. 

 

Podíl inzerce v roce 1937 je výrazně vyšší. Kromě výrobků značky Elida 

reklamu ovládaly zcela jiné firmy a jejich produkty. Ženy propagovaly kromě 

kosmetiky například fotoaparáty (příloha č. 67), motocykly (příloha č. 68), automobily i 

cigarety (příloha č. 69), přičemž fotografie bylo k ilustraci využito již zhruba dvakrát 

častěji než kresby. Snímky jsou ostré, většina fotografovaných se z ateliéru přesunula do 

exteriéru. Autoři se snažili vytvořit dojem momentky zachycující například různé 

volnočasové aktivity, sport nebo pobyt v přírodě. Podobiznu nahradily scény z běžného 

života, na nichž vystupují dvě nebo více postav, které spolu vzájemně komunikují. 

 

Příloha č. 70: … a při úpravě ještě několik kapek Maggiho koření (reklama) 

Příloha č. 71: Kupujte ve skle - vidíte, co kupujete! (reklama) 

 

Na plakátu inzerujícím „hygienické, průhledné, nepropustné“ sklo (příloha 

č. 71) vystupuje žena jako zákaznice, které pomohl k objevu kvalitních potravin ve 

skleněných obalech prodavač – muž. V genderové perspektivě jej lze chápat jako 

symbol zaměstnance (zatímco žena má na starost domácnost a nákupy) a vzdělané 

autority, která ženě poradí. Z fotografického hlediska je důležitá interakce dvou osob a 

využití prostředí s rekvizitami, které mají vyvolat dojem, že se dvojice nachází 

v obchodě a nakupování potravin ve skle je naprosto běžnou a přirozenou součástí 
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života. Naopak portrét herečky Hany Vítové obdivně si prohlížející střevíc značky 

Papež (příloha č. 73) vypadá jako z let dvacátých. Prostředí ateliéru a ostré svícení, 

vytvářející navíc nepěkné rušivé stíny, přibližují silně kontrastní modelku vzhledu 

dřívějších siluet a kreslených obrázků. 

 

Příloha č. 72: Jaroslav Javůrek (reklama) 

Příloha č. 73: Každý jistě ví, že půvab a eleganci zvýší vkusný střevíček (fotografie) 

 

Specifickou pozici zastávala inzerce velkých obuvnických a oděvních podniků, 

jejichž masivní reklamní kampaň proniká do módních, sportovních i cestovatelských 

rubrik. Jsou to především firmy Baťa, Papež, Rolný a Nehera. Díky těmto společnostem 

se na stránky listu dostávají módní reklamy, byť na rozdíl od módní fotografie jako 

takové převážně s nulovými uměleckými ambicemi. Dům obuvi Papež dokonce užil 

pravého reklamního portrétu, když na propagaci své obuvi spolupracoval s herečkou 

Hanou Vítovou (příloha č. 74). 

 

Reklamy v Letem světem nabývaly nejrůznějších podob od drobných článků 

oddělených od okolního textu pouhým rámečkem po zmenšeniny plakátů, které zabíraly 

celé strany. Proměna využití ženské tváře pro marketingové účely je vidět na první 

pohled. Z idealizovaných kreseb se zasněným pohledem se staly ženy z masa a kostí, 

které se mohou samy živit i bavit. Zobrazování ženy – hospodyně již nebylo módní, do 
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popředí se dostávaly krásné a bezstarostné dívky. Avšak realita v hospodářskou krizí 

poznamenané Evropě, v níž se schylovalo ke druhé světové válce, byla jiná. 
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Závěr 

Dosud v odborné literatuře zcela nezpracovaný meziválečný obrázkový týdeník 

Letem světem mě v průběhu jeho zkoumání překvapil množstvím kvalitních fotografií i 

aktuálním a zábavným obsahem. Již během prvního roku své existence se podle mého 

názoru dokázal zařadit po bok ostatních prvorepublikových obrázkových časopisů. Tím 

zajímavější pak bylo srovnání jeho obrazové ilustrace o deset let později, kdy se éra 

samostatného Československa chýlila ke konci. 

 

Lidé na fotografiích z dvacátých let působí, jako by se ještě nezbavili tíhy 

minulého vývoje. Patrná je na nich i nejistota z toho, že se najednou ocitli před 

fotografickým objektivem, a neznalost všeho, co portrétování obnáší. Tento odtažitý 

přístup modelů podle mého názoru spoluvytváří zcela odlišný dojem, než jakého čtenář 

nabude při prohlížení snímků z roku 1937. Třicátá léta na diváka navzdory pokrizovému 

vývoji ze snímků dýchají atmosférou pokroku a mladého nadšení. Záměrem tehdejších 

autorů bylo zachytit bezprostřednost okamžiku. Lidé spolu na snímcích komunikovali, 

pohled do objektivu nebyl vyžadován. Rozhodovala energie, optimismus a nový přístup 

jak fotografa, tak modelu. 

 

Z velkého množství portrétů jsem se ve své práci zaměřila na snímky žen. 

Přestože obrázkový časopis Letem světem nebyl zacílen výlučně na muže či ženy a 

výběr takového periodika byl také mým záměrem, podle obsahu a obrazového 

doprovodu se mi zdál být spíše listem ženským, a to především na počátku své 

existence. Při pouhém listování týdeníkem by se čtenáři neznalému dobových poměrů 

mohlo jevit, že se ženy v první republice výrazně podílely na soudobém společenském 

životě. Fotografie v časopisu neukazovaly běžný život tehdejších dam, to, že chodily do 

práce nebo se staraly o domácnost. Lze se zde setkat s podobnou tendencí jako dnes, 

kdy jsou mladým lidem předkládány vzory krásných a úspěšných lidí se zdánlivě 

dokonalými životy. Za významné osobnosti časopis považoval podobně jako dnes 

herce, tanečnice, sportovce a politiky. Méně často Letem světem publikoval portréty 

známých malířů, hudebníků, spisovatelů či historiků. 

 

Hypotéza o výrazných obsahových a obrazových změnách na fotografiích žen 

mezi lety 1927 a 1937 způsobených vlivem politického, hospodářského i sociálního 



  

 

50 

  

vývoje byla z velké části potvrzena. S postupným pronikáním žen do zaměstnání si lze 

všimnout jednak většího počtu fotografií pracujících žen, jež se v roce 1927 téměř 

nevyskytovaly, ale také například ovlivnění módních fotografií a rubrik, které ženám 

častěji ukazovaly, jak se obléci na zahradu nebo do kanceláře. S uplatněním žen ve 

společnosti a na trhu práce souvisela také důležitá změna v označení snímků žen a 

dívek, u nichž bylo v roce 1937 výhradně uvedeno jejich vlastní jméno a profese, 

zatímco v roce 1927 tyto údaje často chyběly a ženy neznámé, ale také umělkyně byly 

představovány jako příbuzné určitého muže. 

 

Žena se z pasivní modelky před objektivem z počátečního období Letem světem 

stala spolutvůrkyní celé zobrazované scény a svou moc si patřičně uvědomovala. Její 

půvab a úspěch na poli hereckém, sportovním či jiném byly vstupenkou na stránky 

týdeníku. Tyto kvality pak dále prodávala na fotografiích. Je to patrné z reklamních 

snímků, módních fotografií i glamour portrétů, jež časopis publikoval nejčastěji. Na 

druhou stranu rozmanité činnosti, jež dívka v té době mohla vykonávat a jistě také 

vykonávala, ustoupily do pozadí před prezentací ženy jako symbolu krásy. Její tvůrčí a 

myšlenkový potenciál nahradil svůdný pohled a zářivý úsměv. Pomyslné nůžky, jež 

rozevřela třicátá léta mezi muži a ženami, co se týče fotografického zobrazování, 

ovlivňují podle mého názoru magazínovou fotografii dodnes. 
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Summary 

While writing my bachelor thesis, I was pleasantly surprised by the number of 

quality images in the magazine Letem světem. Despite the fact that the magazine was 

not specifically targeted men or women, most of its contents appeared to be designed 

for women, especially in its early days. The hypothesis of significant changes between 

visual representation of women in 1927 and 1937 was largely confirmed. The most 

important factors that contributed to this change were, in my opinion, technological 

advances, political development in Europe affected by the economic crisis and changes 

in the legal and social status of women. 

 

 As for the visual aspects of photos, in addition to increasing technical quality of 

images, the approach to the photographic process itself changed significantly. In 1937 

photographers worked more often outdoors, in natural environments, using natural light. 

The models got used to the fact that they were photographed and acted casually or even 

communicated with each other. Authors also used a diagonal composition, consistent 

sharpening, a contrast and unusual angles. 

 

However, the content of photos in both years differed from the actual status of 

women in the Czechoslovak Republic, which I defined in the first part of the thesis. 

Women presented in the Letem světem did not care about children or household and 

only a small part of them worked, although the number of photos of working women 

increased in 1937. The images did not depict everyday life of the time, but created its 

perfect illusion with the help of young, beautiful and successful film and theatre actors. 

It is similar to the situation today, when even talented and well-educated women are 

portrayed primarily as sex symbols. 
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Příloha č. 5: Jedinou ženou ovládající zvonkovou hru (fotografie). Letem světem. 

17. 2. 1927, roč. I., č. 17, s. 10. 

Příloha č. 6: Moderní Diana (fotografie). Letem světem. 10. 2. 1927, roč. I., č. 16, 

s. 11. 

Příloha č. 7: Mary Pickfordová a čs. Senátorka Fr. Plamínková (fotografie). Letem 

světem. 20. 1. 1927, roč. I., č. 13, s. 11. 

Příloha č. 8: První posel jara v Praze prodavačka sněženek (fotografie). Letem 

světem. 17. 3. 1927, roč. I., č. 21, s. 19. 

Příloha č. 9: Bulharské růžové sady upadají (fotografie). Letem světem. 13. 1. 1927, 

roč. I., č. 12, s. 3. 

Příloha č. 10: Takové zahradnici je hej - hezký úbor a lehátko v pozadí nasvědčuje 

tomu, že po zalití několika květináčů se uchýlí k odpočinku (fotografie). Letem 

světem. 29. 6. 1937, roč. XI., č. 38, s. 14. 

Příloha č. 11: Dvě z našich prvních stewardek, Lili Krauskopfová a Margit 

Keclíková (fotografie). Letem světem. 22. 6. 1937, roč. XI., č. 37, s. 7. 

Příloha č. 12: Aby uviděla zlaté prasátko a obdržela bohatého Ježíška (fotografie). 

Letem světem. 13. 1. 1927, roč. I., č. 12, s. 11. 

Příloha č. 13: Jízdenky na všechny letecké trati se příjemně kupují v letecké 

cestovní kanceláři Čs. státních aerolinií v Praze v Jungmannově třídě č. 18 

(fotografie). Letem světem. 8. 6. 1937, roč. XI., č. 35, s. 23. 

Příloha č. 14: Švadlence i v plynové masce jde práce rychle od ruky (fotografie). 

Letem světem. 22. 6. 1937, roč XI., č. 37, s. 13. 

Příloha č. 15: Dcera mexického presidenta Callesa, seňorita Natalia Elias 

Callesová, se nedávno vdala za seňora Carlose Herrero (fotografie). Letem světem. 

7. 4. 1927, roč. I., č. 24, s. 10. 
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Příloha č. 16: Shledání vévody z Windsoru s paní Simpsonovou na zámku Candé 

ve Francii (fotografie). Letem světem. 18. 5. 1937, roč XI., č. 32, s. 15. 

Příloha č. 17: Babička K. N. s vnučkou Editkou (fotografie). Letem světem. 

7. 4. 1927, roč. I., č. 24, s. 14. 

Příloha č. 18: JÍRŮ, Václav. Paní Kohoutová s dceruškou Alenkou (fotografie). 
Letem světem. 26. 1. 1937, roč. XI., č. 16, s. 3. 

Příloha č. 19: KINDL, O. Matka s dcerou (fotografie). Letem světem. 18. 5. 1937, 

roč. XI., č. 32, s. 18. 

Příloha č. 20: Sportem, který není pro ženy (článek). Letem světem. 13. 1. 1927, 

roč. I., č. 12, s. 12. 

Příloha č. 21: Kinohvězdy pěstují se zálibou lehkou atletiku (fotografie). Letem 

světem. 19. 5. 1927, roč. I., č. 30, s. 15. 

Příloha č. 22: Daňová, nejlepší lyžařka Slovenska, při cvičení na mistrovství ČSR v 

jízdě na lyžích v Banské Bystrici (fotografie). Letem světem. 2. 2. 1937, roč. XI., 

č. 17, s. 17. 

Příloha č. 23: Vídeňská štafeta (fotografie). Letem světem. 2. 6. 1927, roč. I., č. 32, 

s. 12.  

Příloha č. 24: SPIRA, R. Na věži pro skok do vody (fotografie). Letem světem. 

16. 2. 1937, roč. XI., č. 19, s. 18. 

Příloha č. 25: Filmová diva Mary Philbinová (fotografie). Letem světem. 30. 6. 1927, 

roč. I., č. 36, s. 9. 

Příloha č. 26: Král pouště jako společník (fotografie). Letem světem. 2. 3. 1937, 

roč. XI., č. 21, s. 3.  

Příloha č. 27: Sloughi (alžírský chrt) (fotografie). Letem světem. 6. 1. 1927, roč. I., 

č. 11, s. 2. 

Příloha č. 28: KAVAN. Na jarním slunečku (fotografie). Letem světem. 23. 3. 1937, 

roč. XI., č. 24, s. 12. 

Příloha č. 29: Tatranští ovčáci (fotografie). Letem světem. 26. 5. 1927, roč. I., č. 31, 

s. 3. 

Příloha č. 30: Pí. Augusta Kludská, choť p. R. Kludského ml. se svými malými 

přáteli - tygry a lvy (fotografie). Letem světem. 5. 5. 1927, roč. I., č. 28, s. 8. 

Příloha č. 31: Japonská filmová herečka Yohiko Okada, která byla nedávno 

promována na doktora lékařství (fotografie). Letem světem. 12. 5. 1927, roč. I., č. 29, 

s. 8. 

Příloha č. 32: ŠUSTIL. Luďka, dceruška učitele v Jaroměři, ctitelka "Letem 

světem" (fotografie). Letem světem. 5. 5. 1927, roč. I., č. 28, s. 3. 
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Příloha č. 33: WILDT. Pí. Eugenie Heidlerová (fotografie). Letem světem. 

21. 4. 1927, roč. I., č. 26, s. 12. 

Příloha č. 34: WILDT. Sl. Ctiborová, dceruška vicepresidenta obchodního soudu 

(fotografie). Letem světem. 31. 3. 1927, roč. I., č. 23, s. 9. 

Příloha č. 35: WILDT. Jarmila Schmittová (fotografie). Letem světem. 7. 4. 1927, 

roč. I., č. 24, s. 17. 

Příloha č. 36: UFA. Z nových filmů (fotografie). Letem světem. 2. 3. 1937, roč. XI., 

č. 21, s. 24. 

Příloha č. 37: BALZAR. Miss Czechoslovakia (fotografie). Letem světem. 

27. 1. 1927, roč. I., č. 14., s. 1. 

Příloha č. 38: Po tanci na květnaté louce na břehu Lužnice (fotografie). Letem 

světem. 25. 5. 1937, roč. XI., č. 33, s. 24. 

Příloha č. 39: Bianca Setti, mladistvá taneční umělkyně (fotografie). Letem světem. 

2. 6. 1927, roč. I., č. 32, s. 8. 

Příloha č. 40: JÍRŮ, Václav. Jelizaveta Nikolská (fotografie). Letem světem. 

19. 1. 1937, roč. XI., č. 15, s. 13. 

Příloha č. 41: JÍRŮ, Václav. Hm, dobrý, ale studí (fotografie). Letem světem. 

2. 2. 1937, roč. XI., č. 17, s. 5. 

Příloha č. 42: JÍRŮ, Václav. Zatím co na jevišti zpívá hrdinný tenor, v šatně girls 

je veselo. Uplatní se z dlouhé chvíle i hra na "schovávanou" (fotografie). Letem 

světem. 16. 3. 1937, roč. XI., č. 23, s. 13. 

Příloha č. 43: Šle jsou dernier cri pro dámské sukně (fotografie). Letem světem. 

12. 5. 1927, roč. I., č. 29, s. 10. 

Příloha č. 44: Hezké hotové šaty pro tennis z bílého plátna (fotografie). Letem 

světem. 11. 5. 1937, roč. XI., č. 31, s. 14. 

Příloha č. 45: Čtyři olympijské přebornice v plování v nejmodernějších 

hedvábných pyjamech (fotografie). Letem světem. 30. 6. 1927, roč. I., č. 36, s. 8. 

Příloha č. 46: Šatečky z tištěného etamínu nebo voile de laine (fotografie). Letem 

světem. 9. 6. 1927, roč. I., č. 33, s. 8. 

Příloha č. 47: Lovu zdar! (fotografie). Letem světem. 13. 1. 1927, roč. I., č. 12, s. 12. 

Příloha č. 48: Koupací plášť a koupací kép z třecí (froté) látky (fotografie). Letem 

světem. 30. 6. 1927, roč. I., č. 36, s. 9. 

Příloha č. 49 Dvoje praktické jerseyové šaty zcela jednoduchého střihu (fotografie). 
Letem světem. 16. 3. 1937, roč. XI., č. 23, s. 14. 
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Příloha č. 50: JÍRŮ, Václav. Na pláži se stříbrnou pěnou mořských vln a letícími, 

hbitými plachetnicemi na obzoru (fotografie). Letem světem. 1. 6. 1937, roč. XI., 

č. 34, s. 11. 

Příloha č. 51: Slaměný dívčí klobouček v barvě beige (fotografie). Letem světem. 

7. 4. 1927, roč. I., č. 24, s. 12. 

Příloha č. 52: Bílomodře kostkovaný hedvábný kabátek s růžovou šálkou. 

Klobouček canotier z piku nebo slámy panama s modrobílou stužkou (fotografie). 

Letem světem. 13. 4. 1937, roč. XI., č. 27, s. 14. 

Příloha č. 53: Praktické letní oblečení Lido-šaty Nehera (reklama). Letem světem. 

1. 6. 1937, roč. XI., č. 34, s. 7. 

Příloha č. 54: Nejkrásnější žena rakouské republiky slečna Hilda Birdová z Vídně 

(obálka časopisu). Letem světem. 10. 2. 1927, roč. I., č. 16, s. 1. 

Příloha č. 55: BALZAR. Portret tanečnice (obálka časopisu). Letem světem. 

19. 1. 1937, roč. XI., č. 15, s. 1. 

Příloha č. 56: Žena kovářkou (obálka časopisu). Letem světem. 26. 5. 1927, roč. I., 

č. 31, s. 1. 

Příloha č. 57: Vinen či nevinen! (obálka časopisu). Letem světem. 27. 4. 1937, 

roč. XI., č. 29, s. 24. 

Příloha č. 58: VÁCHA. Sl. Jarmila Novotná a její nejmilejší přítelkyně Vlastička 

(obálka časopisu). Letem světem. 17. 2. 1927, roč. I., č. 17, s. 1. 

Příloha č. 59: Co nám prozradila paní Nina Burianová, choť našeho krále komiků, 

o Vlastovi (obálka časopisu). Letem světem. 12. 1. 1937, roč. XI., č. 14, s. 1. 

Příloha č. 60: Dvě kočičky (obálka časopisu). Letem světem. 20. 1. 1927, roč. I., č. 13, 

s. 1. 

Příloha č. 61: Pod blankytnou modří věčně jasného nebe, u modravých vod Adrie 

(obálka časopisu). Letem světem. 22. 6. 1937, roč. XI., č. 37, s. 24. 

Příloha č. 62: Angličanka Cecille Coledgeová (obálka časopisu). Letem světem. 

9. 2. 1937, roč. XI., č. 18, s. 1. 

Příloha č. 63: Historická chvíle britského impéria - korunovace anglického krále 

Jiřího VI. A královny Alžběty (obálka časopisu). Letem světem. 11. 5. 1937, roč. XI., 

č. 31, s. 1. 

Příloha č. 64: Krásnou tě učiní Elida (reklama). Letem světem. 7. 4. 1927, roč. I., 

č. 24, s. 20. 

Příloha č. 65: Břišní pásy, podprsenky, gumové punčochy pro oteklá lýtka a 

městky (reklama). Letem světem. 12. 5. 1927, roč. I., č. 29, s. 7. 
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Příloha č. 66: Děti, myjete se také exportním mýdlem "Hellada"? (fotografie). 
Letem světem. 3. 2. 1927, roč. I., č. 15, s. 19. 

Příloha č. 67: Musí se sama živiti … (reklama). Letem světem. 8. 6. 1937, roč. XI., 

č. 35, s. 13. 

Příloha č. 68: Volba rozumu i srdce (reklama). Letem světem. 27. 4. 1937, roč. XI., 

č. 29, s. 23. 

Příloha č. 69: Dobrá cigareta - veselé Velikonoce (reklama). Letem světem. 

23. 3. 1937, roč. XI., č. 24, s. 17. 

Příloha č. 70: … a při úpravě ještě několik kapek Maggiho koření (reklama). Letem 

světem. 24. 3. 1927, roč. I., č. 22, s. 4. 

Příloha č. 71: Kupujte ve skle - vidíte, co kupujete! (reklama). Letem světem. 

16. 3. 1937, roč. XI., č. 23, s. 15. 

Příloha č. 72: Jaroslav Javůrek (reklama). Letem světem. 3. 3. 1927, roč. I., č. 19, 

s. 2. 

Příloha č. 73: Každý jistě ví, že půvab a eleganci zvýší vkusný střevíček 

(fotografie). Letem světem. 23. 3. 1937, roč. XI., č. 24, s. 15. 

Příloha č. 74: Známý dům obuvi Papež na nároží Pernštýna těší se velké důvěře ve 

světě divadelním i filmovém (fotografie). Letem světem. 16. 3. 1937, roč. XI., č. 23, 

s. 17. 

Příloha č. 75: Nejdřív tímto krémem natřít ... (reklama). Letem světem. 12. 1. 1937, 

roč. XI., č. 14, s. 9. 

Příloha č. 76: Vybrané titulní strany I. ročníku. 

Příloha č. 77: Vybrané titulní strany XI. ročníku. 
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Přílohy 

 

 

Příloha č. 7: Mary Pickfordová a čs. 

Senátorka Fr. Plamínková (fotografie) 

Příloha č. 8: První posel jara v 

Praze prodavačka sněženek 

(fotografie) 

Příloha č. 6: Moderní Diana (fotografie) Příloha č. 5: Jedinou 

ženou ovládající 

zvonkovou hru 

(fotografie) 

Příloha č. 11: Dvě z našich prvních 

stewardek, Lili Krauskopfová a 

Margit Keclíková (fotografie) 

Příloha č. 14: Švadlence i v plynové masce jde 

práce rychle od ruky (fotografie) 
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Příloha č. 19: KINDL, O. Matka 

s dcerou (fotografie) 

Příloha č. 23: Vídeňská štafeta 

(fotografie) 
Příloha č. 24: SPIRA, R. Na věži pro skok 

do vody (fotografie) 

Příloha č. 20: 

Sportem, který není 

pro ženy (článek) 
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Příloha č. 29: Tatranští ovčáci (fotografie) Příloha č. 30: Pí. Augusta Kludská, choť p. R. 

Kludského ml. se svými malými přáteli - tygry 

a lvy (fotografie) 

Příloha č. 41: JÍRŮ, Václav. 

Hm, dobrý, ale studí 

(fotografie) 

Příloha č. 42: JÍRŮ, Václav. Zatím co na 

jevišti zpívá hrdinný tenor, v šatně girls je 

veselo. Uplatní se z dlouhé chvíle i hra na 

"schovávanou" (fotografie) 

Příloha č. 31: Japonská filmová herečka 

Yohiko Okada, která byla nedávno 

promována na doktora lékařství 

(fotografie) 

Příloha č. 34: WILDT. Sl. Ctiborová, 

dceruška vicepresidenta obchodního 

soudu (fotografie) 
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Příloha č. 45: Čtyři olympijské přebornice v plování v 

nejmodernějších hedvábných pyjamech (fotografie) 

Příloha č. 46: Šatečky z 

tištěného etamínu nebo 

voile de laine (fotografie) 

Příloha č. 50: JÍRŮ, Václav. Na pláži se 

stříbrnou pěnou mořských vln a letícími, 

hbitými plachetnicemi na obzoru 

(fotografie) 

Příloha č. 47: Lovu zdar! 

(fotografie) 
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Příloha č. 62: Angličanka Cecille 

Coledgeová (obálka časopisu) 

Příloha č. 53: Praktické letní oblečení 

Lido-šaty Nehera (reklama) 

Příloha č. 63: Historická chvíle 

britského impéria - korunovace 

anglického krále Jiřího VI. A 

královny Alžběty (obálka časopisu) 
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Příloha č. 64: Krásnou tě učiní Elida 

(reklama) 

Příloha č. 65: Břišní pásy, podprsenky, 

gumové punčochy pro oteklá lýtka a 

městky (reklama) 

Příloha č. 66: Děti, myjete se také 

exportním mýdlem "Hellada"? 

(fotografie) 

Příloha č. 67: Musí se sama živiti … 

(reklama) 
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Příloha č. 68: Volba rozumu i srdce (reklama) 

Příloha č. 69: Dobrá cigareta - veselé Velikonoce (reklama) 

Příloha č. 75: Nejdřív tímto krémem natřít ... 

(reklama) 
Příloha č. 74: Známý dům obuvi 

Papež na nároží Pernštýna těší se 

velké důvěře ve světě divadelním 

i filmovém (fotografie) 



  

 

68 

  

Příloha č. 76: Vybrané titulní strany I. ročníku. 
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Příloha č. 77: Vybrané titulní strany XI. ročníku. 

 


