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Abstrakt 
 

Diplomová práce sleduje cestopisnou žurnalistiku na stránkách Národních listů 

ve vymezeném období mezi lety 1861 a 1913. Zároveň popisuje zcela unikátní zdroj 

Index Národních listů, který sloužil jako interní rejstřík v redakci deníku. Je uložen 

v archivu Národního muzea a dosud mu nebyla věnována náležitá pozornost.  

Práce zpracovává 275 cestopisů z let 1863, 1873, 1883, 1891, 1903 a 1913. Při 

jejich zpracování byla použita metoda sondy a kvantitativní a kvalitativní obsahová 

analýza.  

Analýza Indexu Národních listů ověřila spolehlivost tohoto pramene. Dokladuje 

proces profesionalizace žurnalistiky v druhé polovině 19. století. Pro současné badatele 

je ověřeným zdrojem pro orientační předvýzkumy, mediálně-historické výzkumy i 

bibliografie.  

Druhá část práce přináší obraz dobových cestopisů, včetně přehledu jejich 

autorů, nejčastěji popisovaných destinací a hlavních tematických linií. Byly potvrzeny 

původní předpoklady: cestopisy tvořily na stránkách Národních listů nedílnou a 

pravidelnou součást vydání, nejčastěji byly publikovány jako fejetony. Nejvýraznějším 

ročníkem sledovaného období je rok 1903 s nejvíce publikovanými cestopisy, 

nejslabším pak rok 1883.    

 

 

 

 

 

 



   

 

Abstract 

Thesis maps travel journalism in Národní listy during the period between 1861 and 

1913. It also describes a unique resource of the Národní listy Index, which served as an 

internal register in the editorial office. Index is stored in the archives of Národní 

Muzeum. There hasn’t been any detailed study concerning the Index up to present time.  

 

Thesis compiles 275 travel articles from the years 1863, 1873, 1883, 1891, 1903 and 

1913. For the work quantitative and qualitative content analysis were used. 

 

Národní listy Index Analysis verified its reliability. Index and its content document the 

process of professionalization journalism in the 19th century. Current researchers may 

use Index is a proven source of guidance for preliminary research, media-historical 

research and bibliography formation. 

 

The second part of this thesis maps and describes period travel articles, including an 

overview list of their authors, list of destinations and a scheme of major thematic lines. 

Hypotheses were confirmed successfully: travel articles were regular and frequent part 

of the content of Národní listy. Travel articles were most commonly published as 

feuilletons. The most significant year of the chosen period was the year 1903 year with 

highest amount of travel articles published the weakest 1883.  

 

Klíčová slova 

Národní listy, cestopisy 19. století, Index Národních listů, fejeton, cestování, 

profesionalizace žurnalistiky   

 

Keywords 

Národní listy, travel journalism in 19th century, Národní listy Index, feuilleton, 

traveling, professionalization of journalism 

 

Rozsah práce: 118 936 znaků 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 
 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen 

uvedené prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 6. srpna 2012  Marcela Kazdová 

 

 



   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Poděkování  
 
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce Mgr. Martinu Sekerovi Ph.D. a 

personálu Knihovny Národního muzea, za jejich cenné rady a obětavou pomoc při 

studiu pramenů pro diplomovou práci. Dík také patří mé rodině a partnerovi.   

 



   

 

 



   

 

 



   

 



 1 
 

Obsah 
 

ÚVOD .......................................................................................................................................................... 2 

1. CESTOVÁNÍ VE 2. POLOVINĚ 19. A NA ZAČÁTKU 20. STOLETÍ ........................................... 5 

1.1  VNÍMÁNÍ FENOMÉNU CESTOVÁNÍ TEHDEJŠÍ SPOLEČNOSTÍ .............................................................. 5 
1.2  DOBOVÉ CESTOPISY A CESTOPISNÁ PUBLICISTIKA .......................................................................... 6 
1.3  CESTOPIS JAKO ŽÁNR ..................................................................................................................... 8 

1.3.1 Cestopis jako fejeton................................................................................................................ 10 
1.3.2 Cestopis jako črta či jako causerie .......................................................................................... 12 
1.3.3 Cestopis jako reportáž ............................................................................................................. 13 

2. POSTAVENÍ NÁRODNÍCH LISTŮ VE SPOLEČNOSTI 19. STOLETÍ ..................................... 15 

3.  METODA VÝZKUMU .................................................................................................................. 18 

3.1 APLIKACE METODY .......................................................................................................................... 19 
3.1.1 Výběr vzorku ............................................................................................................................ 19 
3.1.2 Výběr konkrétního materiálu ................................................................................................... 20 
3.1.3 Definice kategorií analýzy ....................................................................................................... 21 
3.1.4 Definované kategorie ............................................................................................................... 24 

3.2 POPIS PRAMENNÉHO ZDROJE INDEX NÁRODNÍCH LISTŮ 1861 – 1913 ............................................... 28 
3.2.1 Index Národních listů 1861 – 1881 ......................................................................................... 29 
3.2.2 Index Národních listů 1881 – 1883 ......................................................................................... 31 
3.2.3 Indexy Národních listů 1891, 1903 a 1913 .............................................................................. 34 

4. KVANTITATIVNÍ ANALÝZA CESTOPISNÉ PUBLICISTIKY V NÁRODNÍCH LISTECH . 35 

4.1 ČETNOST CESTOPISNÝCH TEXTŮ NA STRÁNKÁCH NÁRODNÍCH LISTŮ............................................... 35 
4.2 ŽÁNROVÉ VYMEZENÍ CESTOPISNÝCH TEXTŮ .................................................................................... 37 
4.3 SERIALITA CESTOPISŮ PUBLIKOVANÝCH V NÁRODNÍCH LISTECH..................................................... 38 
4.4 AUTORSTVÍ CESTOPISŮ PUBLIKOVANÝCH V NÁRODNÍCH LISTECH ................................................... 39 
4.5 LOKALITY MAPOVANÉ V CESTOPISECH PUBLIKOVANÝCH V NÁRODNÍCH LISTECH ........................... 41 
4.6 HLAVNÍ TEMATICKÉ LINIE UŽÍVANÉ V CESTOPISECH PUBLIKOVANÝCH V NÁRODNÍCH LISTECH ...... 44 

5.  KVALITATIVNÍ ANALÝZA CESTOPISNÉ PUBLICISTIKY V NÁRODNÍCH LISTECH 47 

5.1 CHARAKTERISTIKA CESTOPISNÉ PUBLICISTIKY V JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH ................................... 47 
5.2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH AUTORŮ CESTOPISŮ PUBLIKOVANÝCH NA STRÁNKÁCH 

NÁRODNÍCH LISTŮ ................................................................................................................................. 50 
5.2.1 Josef Štolba (3. 5. 1846 – 6. 8. 1930) ...................................................................................... 53 
5.2.2 Václav Hladík (22. 8. – 29. 4. 1913) ........................................................................................ 54 

6.  POROVNÁNÍ INDEXOVÝCH ÚDAJŮ S PRŮZKUMEM OBSAHŮ NÁRODNÍ LISTŮ ..... 55 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................................... 58 

SUMMARY .............................................................................................................................................. 60 

PRAMENY ............................................................................................................................................... 62 

POUŽITÁ A DOPLŇKOVÁ LITERATURA ....................................................................................... 63 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................................. 66 

PŘÍLOHY ................................................................................................................................................. 67 

 
 
 
 



   

Úvod 
 

„Jak působí cestování na povahu člověka? V přední řadě obohacuje jeho 

vědomosti. Nejen že mnohem více vidí, ale také může slyšeti o tom, co v úzkém kruhu 

neznámo. Chcete to nahradit prostou četbou? I nejlepší popisy, když jsou spojeny 

s přiměřenými obrazy nedovedou nahraditi pravý požitek názoru. Když jsem čítal o 

záplavách Egypta, domníval jsem se, že všechna krajina jest pod vodou a přece teprve 

počátkem srpna zvolna Nil své vlny přelévá přes nízké své břehy.“ […] „Nejen 

vědomosti rozhojňujeme, jak jsme právě nastínili, ale také je urovnáváme. Vidím-li něco 

nového, bezděky se rozpomínám, kde jsem něco podobného shlédl a přirovnávám oboje, 

zkouším, co mají společného, čím se různí. Předměty, které kolem mě stále se objevují, 

stávají se lhostejnými, sevšední, vlastnosti jejich pozbývají pro nás poutavosti, teprve 

když jiné sourodé dojmy na mysli nám tanou, uvědomíme si původní význam starých 

vjemů. Proto cestováním se paměť oživuje a stálým cvikem sílí.“ […] „Není věci ve 

světě dosti nepatrné, abychom z ní nemohli nějaké poučení čerpati.“1      

 

Text téměř adoračního charakteru, věnující se cestování, vychází z pera českého 

středoškolského profesora a cestovatele Emanuela Faita, který jím chtěl motivovat své 

tehdejší studenty z rakovnické reálky k poznávání.  

Na smyslu cestování se od doby, kdy Faitovo zamyšlení vzniklo, změnilo 

pramálo. Lidská touha po poznání je staletími neměnná a cestování, jako nástroj 

úspěšného poznávání, se osvědčuje stále. Přestože Fait upřednostňoval reálné 

poznávání, cestopisy dodnes plní stránky časopisů, novin, objevují se v televizi, 

rozhlase a v nových médiích.  

V této diplomové práci jsem se rozhodla pokusit se vrátit se o více než sto let 

zpět a podívat se na fenomén cestopisné tematiky optikou jednoho z nejdůležitějších 

informačních kanálů devatenáctého století, Národních listů. Volba tohoto periodika byla 

nasnadě: Národní listy se staly formující platformou nejen pro politické a ideové 

názory, ale i vzorem pro další vznikající periodika. Díky tomu na ně lze nahlížet jako na 

vzorový materiál, jakéhosi arbitra vkusu a konání doby. Druhým důvodem výběru 

                                                 
1 FAIT, Emanuel. Máme-li cestovati? In Výroční zpráva cís. král. vyšší školy reálné v Rakovníce za 
školní rok 1895-96. Rakovník 1896, s. 3-17. Elektronická knihovna cestopisů 19. a 20. století [online]. 
2009 [18. 4. 2012]. Dostupné z www: <http://www.phil.muni.cz/clit/ekc19a20s/fait.pdf>. 
 



   

tohoto deníku bylo, že problematika cestování a zpracovávání cestopisných informací 

již byla zčásti zpracována Ústavem české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně v rámci projektu Český cestopis 19. a 20. století, ale 

Národní listy v něm jako pramenný zdroj obsaženy nebyly. Práce se tedy pokusí vyplnit 

další úsek mediálního pole.   

Národní listy disponují shrnujícím obsahovým rejstříkem, Indexem Národních 

listů, který je uložen v Archivu Národního muzea. Ten se stal jedním ze zásadních 

zdrojů mé práce. Je důležité zmínit, že tomuto zdroji dosud nebyla věnována větší 

odborná pozornost, jakou by si zasluhoval, a proto jsem se ho rozhodla v diplomové 

práci popsat.    

Jako další vynikající zdroj informací se i osvědčily i v mnoha studiích 

zmiňované jubilejní Almanachy Národních listů, které vyšly k padesátiletému a 

osmdesátiletému výročí deníku.2  

Zkoumané období by mělo zasáhnout druhou polovinu tzv. „dlouhého 19. 

století“. Začátek datace práce je nasnadě: Národní listy začaly vycházet 1. ledna 1861. 

Konec, rok 1913, pak koresponduje právě s často používaným termínem „dlouhé 19. 

století“, které nebývá ohraničeno kalendářní délkou století, ale začátkem první světové 

války. Pro kompaktní výstup z této práce je zvolená datace vhodná, svým rozsahem a 

délkou je ovšem velmi náročná pro mě jako zpracovatelku. 

Cílem práce důkladně popsat a rukopis – Index Národních listů a ověřit 

spolehlivost tohoto zdroje pro další výzkumy. Druhým stěžejním úkolem je sestavit 

přehled cestopisné žurnalistiky a cestopisů na stránkách Národních listů v blíže 

vybraném období.  

V první kapitole se budu věnovat samotnému fenoménu cestování, jeho vnímání 

ve společnosti 19. století. V dílčích podkapitolách popíšu dobové cestopisy a věnovat se 

budu i žánrům cestopisu.  

Předmětem metodické a aplikační části bude správný výběr vzorku a použité 

metody, kterou zvolím pro analýzu. Popsán bude i zkoumaný Index Národních listů. 

Výsledky analýzy popíši v a představím společně s porovnáním indexových údajů 

                                                 
2 Cestopisy se objevily i na jejich stránkách. Byly to text botanika, cestovatele a politika Karla Domina 
„Květy v tropických pralesech“ a text „Výlet na Olymp!“ od herce a režiséra Josefa Šmahy. Půl století 
"Národních listů": 1860-1910: almanach. Praha: Národní listy, [1910-1911], s. 154 – 156. 

 

 



   

s průzkumem obsahů Národních listů v závěrečných kapitolách práce. Poslední kapitola 

bude věnována shrnutí.   

Jak je ze zde zmíněného poznat, navrhovanou strukturu práce uvedenou v textu 

teze, jsem ošetřila a upravila dle aktuálních badatelských potřeb, jak jsem již 

předpokládala v tezi diplomové práce. 

V práci jsem nesledovala boom trendu rozvoje turistiky a objevování českých 

luhů a hájů, ačkoliv ve zvoleném období k tomuto rodícímu se koníčku bylo i na 

stránkách Národních listů významně podněcováno. Tento druh cestování se ale může 

stát předmětem dalšího zkoumání, navazujícího na tuto práci.  Do práce jsem nezařadila 

ani cestování a výpravy za světovými výstavami, které byly v 19. století nesmírně 

populární.3  

Vzhledem k tomu, že důležitou součástí práce jsou i dobové citace, rozhodla 

jsem se je použít v přesném znění v původní podobě, aniž bych chyby a odlišnosti 

korigovala dle aktuálních platných pravopisných pravidel. Výjimkou je pouze samotný 

název novin, kde jsem se řídila výkladem Pravidel českého pravopisu, podle kterého 

píšeme jména periodik s prvním písmenem velkým a s druhým malým, tedy Národní 

listy.  

V souhrnu článků s cestovatelskou tematikou vždy uvádím celá jména autorů. 

Pokud byly jednotlivé publikované materiály označeny pouze značkou, snažila jsem se 

je rozklíčovat dle Slovníku pseudonymů a projektu retrospektivní bibliografie české 

literatury 1775 – 1945 Ústavu pro českou literaturu AV ČR. V některých případech 

napomohly dokonce i samotné Indexy Národních listů, neboť především v posledním 

mnou zpracovávaném indexu se v záznamech místy objevovaly právě i zkratky a 

pseudonymy s uvedenými skutečnými jmény autorů.  

Seznam identifikovaných i neidentifikovaných značek je označen jako Příloha č. 

3. Seznam autorů je veden pouze jako jmenný rejstřík obsahující základní informace o 

autorech a je obsahem Přílohy č. 2. Dalšími přílohami je kódovací kniha se seznamem 

kódovaných cestopisů, označená jako Příloha č. 1 a fotografická příloha dokumentující 

rukopisy rejstříků, jako Příloha č. 4. 

 

  

                                                 
3 Toto téma výtečně uchopila PhDr. Kristýna Ulmanová: ULMANOVÁ, Kristýna. Cestování před sto 
lety, aneb, Všude dobře, doma nejlépe: rozvoj českého turismu v kontextu světových výstav ve druhé 
polovině devatenáctého století. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2011. 222 s. Bod. ISBN 978-80-7363-384-4. 



   

1. Cestování ve 2. polovině 19. a na začátku 20. století 
 

Doba druhé poloviny devatenáctého století a přelomu století dvacátého cestování 

velmi přála. Přicházela nová éra trávení volného času – cestování, pobytů mimo domov, 

poznávání okolí bližšího i vzdálenějšího. Cestování se pomalu stávalo masovější 

záležitostí, kterou si mohly dovolit i střední vrstvy. Nebylo tomu tak jen v našich 

zemích.  

Na tom, že se z cestování stala doslova módní záležitost, měly nepochybně velký 

podíl i cestopisy. Ačkoliv je Fait chápal jen jako částečný zážitek, jak je uvedeno 

v ukázce z jeho textu hned v úvodu, v reálu velmi podporovaly cestovatelský apetit 

tehdejší společnosti. V nemálo případech byly cestopisy i jediným uspokojením trendu 

doby pro ty, kteří si nemohli dovolit samostatně vyrazit za dobrodružstvím. Cestopisy se 

tak staly součástí každodenního života čtenáře ať již v beletristické knižní podobě, tak 

časopisecké, kde se staly stabilní položkou rubrik mnoha periodik.    

 

1.1 Vnímání fenoménu cestování tehdejší společností 
 

Určitě lze namítnout, že společnost druhé poloviny 19. století, včetně čtenářů 

Národních listů, měla spíše než cestovatelské touhy snahy emancipační a pozornost 

upínala více k domovu, než k zahraničí nebo výpravám po cizích krajích. Opak je 

pravdou – právě rozvoj kulturní, politický i jazykový byl jedním z důvodů žádostivosti 

obecenstva po zprávách cest, z dobrodružství cestovatelů se stalo vytržení z koloběhu 

obyčejného života.    

Vladimír Rozhoň ve své publikaci Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české 

společnosti prezentuje tři základní možnosti, jak se mohla veřejnost seznámit 

s cestováním. Pro účely této práce jsou nejdůležitější zápisky cestovatelů a cestopisy, 

literární i publicistické. Dále to byly přednášky a veřejná vystoupení, na kterých se 

zážitky z cest prezentovaly a které byly pro osobní kontakt s cestovatelem velmi 

oblíbené. Poslední možností pak byly případné výstavy.4   

  

                                                                                                                                               
 
4 ROZHOŇ, Vladimír. Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti. 1. vyd. Praha: Aleš Skřivan 
ml., 2005, s. 97.  
 



   

1.2 Dobové cestopisy a cestopisná publicistika 
 

Na tomto místě se přísluší v krátkosti nastínit vývoj českého cestopisu. Publikum 

v českých zemích se od středověku intenzivně zajímalo o kronikářskou literaturu, která 

zpravidla vždy obsahovala i popisy cizích krajů a zážitky z nich, včetně informací o 

cizích obyvatelích a zvycích, ačkoliv nebyla primárně zamýšlená jako cestopisná.  

Budeme-li vnímat objev Ameriky jako první stěžejní mezník cestopisné tvorby, 

cestovatelské povědomí té doby formovaly v českých zemích především dvě díla: 

překlad světoznámého Miliónu od Marka Pola a překlad smyšleného fantaskního 

cestopisu tzv. Jana Mandevilla.5 Obě dokonale odpovídaly vkusu tehdejšího publika – 

zobrazovaly často velmi nereálné situace, které ale významně inspirovaly k zámořským 

objevům a dychtivosti po vzdálených krajích.6  

Podstatně blíže ke skutečnosti měla cestopisná díla mapující zahraniční cesty 

krále Jiřího z Poděbrad, včetně proslulého deníku Václava Šaška z Bířkova, jednoho ze 

členů královského poselstva, vedeného panem Lvem z Rožmitálu, které se vypravilo na 

diplomatickou cestu po západní Evropě. Relativně strohé byly zápisky o cestách do 

Svaté země, které byly po politicky motivovaných cestách druhým stěžejním tématem 

výprav.7 Výjimku tvoří sepsané putování litomyšlského kožešníka a člena Jednoty 

bratrské, Martina Kabátníka.8   

Zlatou éru české literatury a to i cestopisů prezentují díla pražského cestovatele 

Oldřicha Prefáta z Vlkanova nebo Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Oba podnikli 

cesty do Palestiny, Harant se vracel zpět do Čech přes Egypt a později navštívil i země 

                                                 
5 Zatímco Polův Milión popisující cestování po Číně není třeba více popisovat, zastavíme se u cestopisu 
tzv. rytíře Jana Mandevilla. Autor dodnes není jasně znám, ale podle všech indicií si ho vymyslel lutyšský 
lékárník Jean de Bourgogne. Při sepisování více než třicetiletého Mandevillova putování čerpal 
především z pamětí českoitalského františkánského mnicha a misionáře Odorika z Pordenone. Do češtiny 
ho přeložil a významně jeho popularitu podpořil český spisovatel, kronikář a autor první české mapy, 
Vavřinec z Březové. MARTÍNEK, Jiří a MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a 
geografové. 1. vyd. Praha: Libri, 1998, s. 318 – 320; 447.  
     
6 Vydáním tohoto cestopisu se zabývá i jeden z fejetonů v Národních listech: KUFFNER, Josef. 
Mandevilla. Cestopis. Národní listy, 1913, roč. 53, č. 183, s. 1. Autor v něm upozorňuje právě na 
historickou tradici turistiky a cestopisů, zároveň reflektuje i jazykovou stránku předkladu Mandevillova 
díla.  
   
7 KAŠPAR, Oldřich. Cesty českého cestopisu, Literární noviny, 2001, roč. 12, č. 19, 9. 5., s. 5. 
 
8 Je ovšem nutné brát v potaz, že Kabátník text netvořil sám, ale za pomoci městského písaře Adama 
Bakaláře. Vzhledem k tomu, že se tak dělo krátce před Kabátníkovou smrtí, byl pravděpodobně 
Bakalářův podíl na výsledné podobě díla výrazný.   MARTÍNEK, Jiří a MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl 
kdo. Naši cestovatelé a geografové. 1. vyd. Praha: Libri, 1998, s. 226 – 227.  
 



   

Západní Evropy. Tito humanitně zaměření autoři prokládali texty citáty jiných autorů a 

jejich popisy byly velmi důkladné, až vědeckého charakteru.9 

Ačkoliv jsme nebyli koloniální mocností, zájem o cestování se v 19. století ještě 

více umocnil. To je třeba připsat na vrub i demografické situaci. Cestování se zvýšenou 

pozorností tehdy sledovaly právě i rodiny emigrantů.10 Jednou z nejdůležitějších 

osobností nového českého cestopisu je bezpochyby manželský pár Vojtěch a Josefy 

Náprstkových, mecenášů globetrotterů 19. století. Náprstek procestoval západní Evropu 

a určitý čas žil v Americe. Po svém návratu postupně vytvořil v domě U Halánků 

muzeum mimoevropských kultur, jehož základ sestavil z artefaktů, dovezených 

cestovateli z celého světa. Náprstek podporoval a soustředil kolem sebe nejdůležitější 

cestovatelské osobnosti doby: Emila Holuba, Enrique Stanko Vráze, Josefa Kořenského, 

Alberto Vojtěcha Friče a celou řadu dalších.11       

Vrátíme-li se ovšem k časopiseckému cestopisu, jejich podobu na počátku 

dvacátých let 19. století zmapovala Lenka Kusáková ve svém konferenčním příspěvku 

„Český cestopis v časopisech 20. let 19. století“. První podoba beletristického cestopisu 

se objevila na stránkách časopisu Hlasatel český. Jednalo se ovšem jen o překlady a 

v duchu osvícenství nešlo ani tak o zábavu a pobavení čtenáře, jako o jeho poučení. 

Další významný cestopis, který popisoval cestu do Itálie, byl zrcadlem trendu tehdejší 

doby, podobiznou tzv. romantické „italské cesty“. Jeho autor, M. Z. Polák ho uveřejnil 

v časopise Dobroslav a na několik let tento styl udával trend cestopisu. „Italská cesta“ a 

cestopisy z ní patřila k dobrému tónu, vytoužené destinaci.12  

Na slavné cestopisy se odvolávali s oblibou i autoři na stránkách Národních 

listů.13  

     

                                                 
9 KAŠPAR, Oldřich. Cesty českého cestopisu, Literární noviny, 2001, roč. 12, č. 19, 9. 5., s. 5.  
 
10 Důvody pro emigraci byly povětšinou hospodářské. ROZHOŇ, Vladimír. Čeští cestovatelé a obraz 
zámoří v české společnosti. 1. vyd. Praha: Aleš Skřivan ml., 2005, s. 5 – 6.  
 
11 KAŠPAR, Oldřich. Cesty českého cestopisu, Literární noviny, 2001, roč. 12, č. 19, s. 5. 
 
12 KUSÁKOVÁ, Lenka. Český cestopis v časopisech 20. let 19. století, IN Cesty a cestování v jazyce a 
literatuře: sborník příspěvků z konference konané 6.- 8. 9. 1994. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita 
J.E. Purkyně, 1995, s. 112. 
 
13 KUFFNER, Josef. Mandevilla. Cestopis. Národní listy, 1913, roč. 53, č. 183, s. 1. 
 



   

1.3 Cestopis jako žánr 
 

Cestopis jako literární i publicistický žánr prošel náročným vývojem. Od eposů 

jako jsou Odyssea nebo O Gilgamešovi, které lze chápat jako prvotní cestopisy14, byl 

následně vnímán i jako odpovídající žánr pro smyšlené příhody a děje, jak jsme si 

ukázali v krátkém exkurzu do historie cestopisu. V době osvícenectví se autoři snažili 

pracovat s co nejpřesnějšími zápisy plnými dat a hutných informací. S příchodem 

romantismu pak přichází zvrat – cestopis se mění v mnohdy až intimní popis prožitků a 

subjektivních výkladů příhod zažitých na cestách.  

Přesto lze některé jeho stěžejní body vypíchnout jako stabilní a neměnné. Stále 

se jedná se o jeden z nejfrekventovanějších žánrů. V českých podmínkách se velmi úzce 

a brzy prolíná žánr cestopisu, původně vycházející z podoby literárního žánru 

s publicistickým žánrem. Tomu opět nasvědčuje i předcházející text: cestopis se dokázal 

vmísit i do kronikových zápisů a publikum přitahoval.  

Cestopis se nachází v jakémsi asimilačním prostoru mezi žurnalistikou a beletrií. 

Čtenářům je možno ho zprostředkovat v podobě reportáže, fejetonu či črty a causerie. 

Tyto přesahy žánrů cestopisu jsem se pokusila znázornit jednoduchou grafikou, ve které 

jsem vycházela z obecnějšího dělení vytvořeného Emilem Kadnárem.15 V přesném 

průsečíku se nachází reportáž, fejeton a causerie, črta pak stojí blíže beletristickému 

pojetí cestopisu.     

                                                 
14 Tyto starověké eposy označuje jako první cestopisy americká profesorka Casey Blantonová. Splňují 
parametry cestopisu ve své chronologičnosti a jejich symbolika třech dějství, složená z vydání se na cestu, 
zažití dobrodružství a slavného návratu, je podle ní jedním z prvotních standardů cestopisu.  BLANTON, 
Casey. Travel writing :the self and the world. 1st Routledge pbk. ed. New York: Routledge, 2002, s. 2 – 
3.   
15 KADNÁR, Emil. Beletristické novinárske žánre. 1. vyd. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1983, s. 39.  
 



   

 

Vanda Miňovská-Pickettová, která studovala popis v cestopisech 19. století, si 

ale všímá, že ani v jedné z těchto podob cestopis neztrácí své umělecké ambice, snahu 

zasáhnout příjemce emočně zabarvenými sděleními, pomoci jim s přenesením se do 

jiných dějů a světů.16 Cestopisu pak přisuzuje sadu základních parametrů.  

Cestopis musí být  

 pravdivý,  

 skutečný,  

 autentický  

 nést v sobě pokud možno ověřitelné obrazy míst a cest.  

Tyto prvky dokumentárnosti specifikují předmět cestopisu: jsou jím především 

místa, lidé, cesty. Obrazu cestovatele samotného by se měl autor věnovat až ve druhém 

plánu, primárně by měl „vidět“ a „zapsat, co viděl“.17  

Miňovská-Pickettová také spatřuje ve strukturách cestopisu danou jistou 

monotónnost. Ta je způsobena nutností lineárního typu vyprávění. V případě cestopisu 

popisujícího delší časový úsek tak zpravidla dochází k stereotypnímu opakování dějů, 

kdy každý den se zdá být v podstatě stejný nebo je popisován jen s drobnými 

obměnami.18  

                                                 
16 MIŇOVSKÁ-PICKETTOVÁ, Vanda. Popis v uměleckém cestopise – český cestopis 19. století, Česká 
literatura, 1998, roč. 46, č. 4, s. 371. 
 
17 Ibidem, s. 372. 
 
18 Výstavbu textu tak autorka popisuje jako: „nocoval jsem v tom a tom hostinci, vstal jsem, jel jsem tam 
a tam, viděl to a to, odjel jinam a na noc zůstal v jiném hostinci – v horším případě jsem se vrátil do toho 



   

 V jednotlivých podkapitolách si přiblížíme jednotlivé žánry, do kterých se 

cestopis 19. století promítá: fejeton, črtu, causerii a reportáž.  

 

1.3.1 Cestopis jako fejeton  
 

Žánr, který byl v Národních listech jednoznačně kvalitativně nejsilnějším a stal 

se i nejčastějším nositelem cestopisné publicistiky byl fejeton. Na stránkách Národních 

listů zaujímal fejeton čelní postavení na první straně19, stejně tak je pravidelně 

zdůrazňován jako významný žánr v Indexech. Ze všech těchto důvodů mu bude 

věnován nejvýznamnější prostor z trojice vybraných žánrů.   

V evropském povědomí se fejeton poprvé objevuje ve Francii na přelomu 18. a 

19. století. Tímto názvem byla pojmenována nepolitická společenská příloha periodika 

„Journel des Débats“20. Za názvem, který v překladu znamená „lísteček“, stál původně 

menší formát přílohy. Po sjednocení do samotného obsahu listu se obsah přílohy začal 

oddělovat tlustou čarou, jako tzv. „podčárník“. Stejně tak i v českém prostředí bylo 

specifikem fejetonu právě jeho oddělení tlustou čarou.  

Fejeton 19. století je kombinací divadelní a literární recenze, beletristických 

prvků povídky, románu a velmi výrazně i cestopisu. Pravidlem je, že se věnuje 

apolitickým tématům. Graduje do pointy, využívá ironie či sarkasmu a snaží se popisy 

uvádět ze zcela nových a neobjevených úhlů pohledu. Z fejetonu je díky typické 

osobitosti textu a vynalézavosti zpracování často zřejmé, kdo je jeho autorem.21 Tím, 

kdo dal českému fejetonu jednoznačné a pevné kontury a nejlépe ho reprezentoval je 

Jan Neruda. Po nástupu do redakce Národních listů v roce 1865 kromě cestopisných 

fejetonů, které máme v hledáčku, psal i politické, kde se nebál vyřknutí ostrých soudů, 

                                                                                                                                               
samého“.  MIŇOVSKÁ-PICKETTOVÁ, Vanda. Popis v uměleckém cestopise – český cestopis 19. 
století, Česká literatura, 1998, roč. 46, č. 4, s. 373.  
 
19 V případě, že vydání informovalo obsáhle o zvláštních událostech, přesouval se fejeton na druhou 
stranu. Výjimkou nebyly ani fejetony delšího rozsahu, které na druhé straně jen pokračovaly.  
 
20 OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2., dopl. vyd. Praha: Libri, 2002, s. 
61.  
 
21 DOLANSKÁ, Nora. Jak se stát Hemingwayem: (příručka pro budoucí žurnalisty). 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 1994, s. 29. 
 



   

literárně kritické, satirické a sarkastické.22 Jeho cestopisné fejetony ovšem doslova za 

„literární pýchu“23 označuje i Almanach k jubilejnímu padesátému výročí Národních 

listů z roku 1910. Popisují autorův fejetonistický styl psaní tak, že „podává barevné 

dojmy a jiskřivé nálady s krajní bezprostředností, ve varu a chvatu dne, ve formě skizzy 

a prudkosti postřehu“24 a dále uvádí, že i při jejich psaní uvažoval Neruda jako oddaný 

autor svého kmenového periodika: „zaujat aktuálními vztahy a souvislostmi, nepřetržitě 

si uvědomuje kulturní tendenci svého listu a své strany“.25 

I přes toto ujištění existují četná fakta o výrazné inspiraci českého fejetonu 

z vídeňské a pražské německé žurnalistiky. Určitá východiska v německy psaných 

novinách našel fejeton jak pro konstituování žánru, tak později i pro jeho naplnění. 

Dokonce sám Neruda podle dochované korespondence vyhledával nové nápady v těchto 

listech, což samozřejmě ale neznamená, že by se jednalo jen o slepé přejímání.26   

V jednom z fejetonů Neruda popisuje práci fejetonisty a jasně vymezuje jeho 

výjimečnost.27 Neruda před prací fejetonistů obrazně smeká klobouk a mluví o něm 

jako o „největší pánu v journalistice“, jediném, který vstupuje s kůží na trh a vyjadřuje 

vlastní osobité názory, aniž by se schovával za redakční „my“. To, že stále chrlit nové 

fejetony není snadné, potvrzuje a stejně tak i v zásadě schvaluje, možnost inspirace 

jinými autory, když píše, že občas je při tvorbě zapotřebí „vypůjčit si něco i od 

souseda“.28    

Z lásky k fejetonu se ve stejném almanachu doslova vyznává jeden 

z nejvýznamnějších českých vědců 19. století, Antonín Frič a oceňuje jejich zábavný i 

poučný vliv, jaký mají na čtenáře: „K cestování na jih hleděl jsem povzbuzovati 

                                                 
22 DOLANSKÁ, Nora. Jak se stát Hemingwayem: (příručka pro budoucí žurnalisty). 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 1994, s. 29 – 30. 
 
23 Půl století "Národních listů": 1860-1910: almanach. Praha: Národní listy, [1910-1911], s. 66.    
 
24 Ibidem, s. 66.  
 
25 Ibidem, s. 66. 
 
26 Perličkou je, že i v inspiraci pro svou novinářskou značku, která se stala doslova trademarkem 
Nerudových fejetonů, autor zamířil do německy hovořícího prostředí. Identický rovnostranný trojúhelník 
tam byl používán již od 40. let a později, i za Nerudovy éry. TUREČEK, Dalibor. Počátky českého 
fejetonu v komparatistickém kontextu, Česká literatura, 1993, roč. 41, č. 4, s. 405.   
  
27 Na jaře roku 1873 uveřejnily Národní listy v rámci fejetonistické rubriky i cyklus „Jak se tedy časopisy 
dělají“, kde byly postupně představovány jednotlivé role v rámci redakce.   
 
28 NERUDA, Jan. Jak se tedy časopisy dělají. Feuilleton. Národní listy, 1873, roč. 13, č. 66, s. 1.  
 



   

vylíčením svých cest do Itálie, na Rivieru, do Alp, ba i výlet do Ameriky jsem stručně 

napsal.“, vypočítává své cestopisné příspěvky na stránkách Národních listů.  

Profesor dějin české literatury Jihočeské univerzity Dalibor Tureček vytvořil 

stručný přehled teoretické základny českého fejetonu. Podle něj se vyvíjel téměř 

současně, jako žánr sám. Jako první zásadní charakteristiku žánru cituje Erazima Sojku, 

který ho spíše intuitivně vymezil v periodiku Jasoň v článku Původ fejetonu z roku 

1859.29 Sojka naznačuje jak směr polytematičnosti fejetonů, tak lehkost jejich 

zpracování tvůrcem. Tento směr potvrzuje o rok později Riegrův slovník naučný, který 

už stanovuje přesnější nároky jak na styl, tak na autora. Zpřesnění se pak dočkal fejeton 

jako žánrový útvar v roce 1876 souhrnným a Nerudu oslavujícím článkem od Serváce 

Bonifáce Hellera na stránkách časopisu Lumír.30 Tato nejdůležitější kritéria jsou 

přenositelná i na moderní fejetony. Nora Dolanská je uvádí jako „konkrétní fakta, která 

se autor snaží zevšeobecnit a objasnit uměleckými obrazy.“31  

V případě cestopisů se autor často přibližuje čtenáři, člověku, který ještě neměl 

tu příležitost a možnost vyzkoušet podobnou cestu na vlastní kůži. Popisy proto bývají 

poměrně podrobné a jsou vedeny velmi pozitivně, až květnatě. Jsou bohaté na líčení a 

subjektivní popisy – právě prvky přesahující do žurnalistiky z beletrie. Nadpisy nejsou 

překomplikované, právě i s ohledem na čtenáře citují zpravidla jen lokalitu, které je 

tématem textu.  

   

1.3.2 Cestopis jako črta či jako causerie  
 

Črta byla jakýmsi předchůdcem současné reportáže. Shodně s causerií 

subjektivně zaznamenává zážitky hlavního hrdiny, který je identický s autorem. Stala se 

v době národního obrození odrazovým můstkem pro všechny literáty, kteří směřovali k 

novinářské tvorbě – použití literárních výrazových prostředků jim umožňovalo vyjádřit 

se tak, jak byli zvyklí. Z uvedených žánrů cestopisu stojí jednoznačně nejblíže beletrii. 

                                                 
29 Tureček uvádí často citovanou Sojkovu definici, že fejeton je „rozsáhlé moře myšlenek, skrývajících se 
pod lehkou, zrovna vzduchovou rouškou“. Tato definice se objevuje i v mnoha dalších pracích, které se 
zabývají problematikou publicistických a literárních žánrů. TUREČEK, Dalibor. Fejeton Jana Nerudy. 1. 
vyd. Praha: ARSCI, 2007,  s.14.  
 
30 Ibidem, s.16.  
 
31 DOLANSKÁ, Nora. Jak se stát Hemingwayem: (příručka pro budoucí žurnalisty). 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 1994, s. 27. 
 



   

Jak uvádí Nora Dolanská ve své definici, „jednou z nejznámějších podob črty je tzv. 

cestopisná črta, která na rozdíl od reportáže chronologicky nepopisuje určitou zemi či 

kraj, ale klade důraz na osobní prožitky“.32  

Stručný a jasný útvar črty byl jedním z ideálních prostředků k přenosu 

dramatických cestovatelských zážitků a dobrodružství čtenářům za použití obdobné 

dynamiky, jakou se příběhy odehrávaly. 

Causerie je pak velmi blízká jak črtě, tak fejetonu. Jednalo se ve své době o 

velmi oblíbený žánr, ve kterém se spojují literární prvky s publicistikou. Causerie je pro 

cestopis žánr velmi příhodný, neboť označuje chronologické vyprávění, ve kterém ale 

není nezbytně nutná výstavba pointy. Zároveň je autorsky velmi subjektivní a využívá 

jak faktických dat, tak beletristických.33 Specifikem causerie je humor a vtip, nikoliv 

ovšem sarkasmus nebo ironie. Tento rys získala v polovině 19. století v zemi svého 

původu, ve Francii, kde v pondělních novinách mírnější a smířlivější causerie střídaly 

břitčím tónem komponované fejetony.34    

       

1.3.3 Cestopis jako reportáž 
 

Reportáž je publicistický žánr, přinášející stejně jako zpráva informace, ale díky 

přítomnosti reportéra, autora, na místě, i názorovou složku, která popis informace 

dotváří – jsou to souvislosti a děje jednajících osob a prostředí.35 Proto je reportáž na 

rozdíl od běžné zprávy atraktivnější, neboť reprodukuje skutečnost v celé konkrétnosti a 

zobrazuje detail, který je pro čtenáře přitažlivější než souhrn holých faktů a obecností.36  

V našem případě je reportáž rozvedená nebo literárně obohacená zpráva nebo článek.37  

                                                 
32 OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2., dopl. vyd. Praha: Libri, 2002, s. 
42. 
 
33 OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2., dopl. vyd. Praha: Libri, 2002, s. 
33. 
 
34 DOLANSKÁ, Nora. Jak se stát Hemingwayem: (příručka pro budoucí žurnalisty). 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 1994, s. 35. 
 
35 OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2., dopl. vyd. Praha: Libri, 2002, s. 
154. 
 
36 ŠTORKÁN, Karel. O reportáži prakticky i teoreticky. 1. vyd. Praha: Novinář, 1985, s. 17.  
 
37 HROCH, Miroslav a kol. Úvod do studia dějepisu. 1. vyd. Praha: SPN, 1985, s. 161.  
 



   

Jako zcela klasickou podobu cestopisné reportáže označuje Nora Dolanská 

vyprávění o nových krajích z pohledu cestovatele laika, kdy na prvním místě stála spíše 

popisnost krajiny, přírodních zvláštností a zajímavých lokalit.38 Z takovéto formy spíše 

literární reportáže se postupně vykrystalizovala reportáž informativní, která se 

vyznačuje hutností informací.   

 

                                                 
38 DOLANSKÁ, Nora. Seminární texty k aktuálním problémům žánrové specifiky: určeno pro posl. fak. 
žurnalistiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1988, s. 17. 
 



   

2. Postavení Národních listů ve společnosti 19. století 
 

Národní listy vznikly v době zvratů porevolučních let, kdy se stabilizoval i 

moderní český národ. Nejen na území tehdejšího Rakouska-Uherska sílily významné 

signály jednotlivých národů usilujících o osamostatnění. V roce 1862 se zformovalo 

Prozatímní divadlo, uvádějící českou tvorbu, vznikala díla spisovatelů a skladatelů jako 

byl Jan Neruda nebo Bedřich Smetana. Také se zakládaly první samostatné české 

zájmové instituce, jako například Sokol. 

Vydávání jakéhokoliv listu muselo předcházet povolení ze strany císaře 

Františka Josefa I. Bariéry prolomila až Riegrova žádost (ačkoliv pro uchazeče opět 

neúspěšná) ze 14. června 1860, která přesvědčila vládu o nutnosti udělit povolení 

k vydávání českých titulů.39 Jako druhý požádal o koncesi na politický list Národní 

listy40 do té doby ne zcela známý, mladý, jen 29letý, Julius Grégr.41 A byl úspěšný, 15. 

listopadu 1860, získává Grégr novinářskou koncesi.42 Přestěhoval se z Frýdlantu, kde 

v té době žil, do Prahy, kde byl rozhodnut noviny vydávat. 

Prvního ledna následujícího roku pak skutečně vyšlo první číslo. Po formálních a 

ekonomických proměnách, které první léta po vzniku redakci provázely (například 

přechod z družstva, které složilo původně kauci na vydávání periodika na samostatné 

Grégrovo vlastnictví nebo převod koncese na Juliova bratra Eduarda Grégra z důvodu 

Juliova uvěznění za politické články), se v roce 1863 rozšiřují listy o deníkovou přílohu 

„Kritická příloha k Národním listům“ a kromě politického a obecnějšího vzdělávání se 

přeorientovávají i na kulturu a specifické nové žánry.43 Postupně jsou doplňovány nové 

                                                 
39 BERÁNKOVÁ, M. Dějiny československé ţurnalistiky. I. díl. Český periodický tisk do roku 1918. 
Praha, Novinář, 1981, s. 149–150. 
 
40 Název Národní listy si vymínil sám Julius Grégr. Nutno dodat, že během let se jméno deníku kvůli 
zvláštním okolnostem několikrát změnilo: od 28. dubna 1867 do 31. července 1867 a následně pak od 17. 
července 1868 do 19. října téhož roku vycházel titul jako „Národní noviny“. Další přejmenování na 
„Naše listy“ na období nejdelší a to na šest měsíců bylo mezi 1. listopadem 1868 až 1. květnem 1869. 
Národní Listy: jubilejní sborník: 1861-1941. V Praze: Pražská akciová tiskárna, 1941, s. 17. 
 
41 Na podmínkách pro nového žadatele o koncesi, a to aby byl mladý, obětavý a nadšený a především 
vládě neznámý, aby mu byla koncese udělena, se shodli Palacký, Rieger, Purkyně, Šimáček, Tonner a 
Eduard Grégr jako iniciátoři. K rozhodnutí a ke schůzce došlo na konci října 1860 v knihovně Vojtěch 
Náprstka, mecenáše cestovatelů, v domě „U Halánků“.   Půl století "Národních listů": 1860-1910: 
almanach. Praha: Národní listy, [1910-1911], s. 9 – 10.  
  
 42 Národní Listy: jubilejní sborník: 1861-1941. V Praze: Pražská akciová tiskárna, 1941, s. 17. 
 
43 O rok později dostává podtitulek „Časopis věnovaný literatuře a umění“. Ibidem, s. 37.  



   

rubriky: feuilleton44 (ten se také stává i stabilní základnou pro cestopisné příspěvky) 

nebo kulturní a sportovní informace.45 Almanach k oslavám půl století deníku cituje 

z příloh první dekády Národních listů i články cestopisné – mezi nejlepší řadí 

Heroldovy „Malebné cesty po Čechách“.46 To, že čtenáři Národních listů byli Češi, 

bylo již jasné. Vlastenectvím bylo české noviny číst a pro autory, včetně cestopisů, se 

stalo esenciální cestování po vlastní zemi a popisovat zážitky zde prožité, případně 

agitační způsobem podněcovat k cestám po českých zemích a jejich upřednostňováním 

před návštěvou zahraničních destinací.       

Struktura dalších rubrik deníku47 byla dána primárním profilováním se 

Národních listů jako politického tisku se zábavnými prvky. Toto potvrzuje opět i jeden 

z jubilejních almanachů, ve kterém se uvádí, že přesto, že započali s vydáváním 

zmíněných příloh a obohacováním obsahu i o kriticky literární složku, jádro listu 

zůstalo na zábavně poučné rovině.48  

Sekera v článku Grégrovy Národní listy jako badatelský problém poznamenává, 

že v obecné rovině technického a redakčního vývoje (který je i pro nás jako při 

sledování Indexů významný), „až do počátku osmdesátých let 19. století byly po této 

stránce ve srovnání s jinými velkými listy v habsburské monarchii velmi jednoduchým, 

v počátcích až primitivním organismem“49. Tomu obratu nasvědčuje i tvorba rejstříku, 

který se v osmdesátých letech zpětně vytvářel a teprve formoval, jak zjistíme v kapitole 

popisující Index Národních listů.   

Popularita deníku rostla doslova raketovým způsobem. Jednoznačným dokladem 

je fakt, že již během prvního roku vydávání získaly Národní listy větší počet 

                                                                                                                                               
 
44 Tzn. fejeton, jehož definice je blíže specifikována v podkapitole věnované žánrům. 
 
45 V roce 1865 se zvyšuje periodicita přílohy na čtrnáctidenní a rozšíření napovídá i pozměněný název: 
„Literární příloha k Národním listům, časopis věnovaný literatuře, umění, poučení a zábavě.“ Půl století 
"Národních listů": 1860-1910: almanach. Praha: Národní listy, [1910-1911], s. 38.   
  
46 Ibidem, s. 38. 
  
47 Národní listy 11. února 1878 upustily od pondělních vydání. 
 
48 Půl století "Národních listů": 1860-1910: almanach. Praha: Národní listy, [1910-1911], s. 39. 
49 SEKERA, Martin. Grégrovy národní listy jako badatelský problém,  In: Dějiny a současnost Vol. 18., 
1996, No.5., s.3.  

 



   

objednatelů než všechny česky vydávané listy do té doby50 a to se nezmiňujeme o 

velikosti čtenářské obce. Podle Daniela Turečka sám Neruda tipoval, že skutečná 

čtenářská obec bývá asi pětinásobkem nákladu.51 Na nárůstu čtenářstva a jeho udržení 

měly zásluhu kulturní rubriky, národohospodářské a lokální zprávy a bohatá obchodní 

inzerce. Počet proinzerovaného prostoru včetně osobních oznámení se na stránkách 

Národních listů rok od roku zvyšoval.52    

Pod taktovkou Grégrovy rodiny list fungoval až do 5. ledna 1910, kdy ho 

převzal Karel Kramář a jeho společníci.53  

Na konci námi sledovaného období, před první světovou válkou, vycházel list již 

třicet let dvakrát denně a profiloval se jako „svobodomyslný a pokrokový časopis 

národa českého zde i za hranicemi království“54. V neděli byl deník doplněn o zábavnou 

přílohu a profiloval se především pomocí rubrik, na které upozorňoval i ve vlastních 

reklamách: „Kulturní hlídka“ a „Národohospodářská rubrika“.   

                                                 
50 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Vliv Národních listů na utváření českého veřejného mínění ve 2. polovině 19. 
století. IN ŘEPA, Milan, ed. a VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, ed. Bratři Grégrové a česká společnost v druhé 
polovině 19. století. Praha: Eduard Grégr a syn, 1997, s. 41.  
 
51 Údaj se vztahuje k roku 1890, kdy byl náklad zvýšen na celých sto tisíc výtisků.  TUREČEK, Dalibor. 
Fejeton Jana Nerudy. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2007, s. 53.  
 
52 Inzerce chyběla pouze v prvním ročníku Národních listů, což bylo již v následujícím na popud Julia 
Grégra změněno. VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Vliv Národních listů na utváření českého veřejného mínění ve 
2. polovině 19. století. IN ŘEPA, Milan, ed. a VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, ed. Bratři Grégrové a česká 
společnost v druhé polovině 19. století. Praha: Eduard Grégr a syn, 1997, s. 44. 
 
53 Národní Listy: jubilejní sborník: 1861-1941. V Praze: Pražská akciová tiskárna, 1941, s. 95. 
 
54 Národní listy, 1913, roč. 53, reklamní přílohy.  



   

3. Metoda výzkumu 
 
 Při práci s Indexem Národních listů a samotnými Národními listy jsem se snažila 

vycházet z vědomí základních funkcí novin, kterými je kromě samotného 

shromažďování a přenosu informací i jejich ozřejmování, vysvětlování prezentovaných 

informací. V diplomové práci jsem si vytyčila jako úkol přinést zajímavé informace, 

vztahující se k cestování a cestopisům, sestavit možný obraz cestopisné tematiky 

sledovaného období na stánkách Národních listů. Druhým, ale neméně důležitým cílem 

pak je popsat prameny Indexu Národních listů pro další práci s nimi a ověřit jejich 

spolehlivost.   

Pro tento orientační výzkum55 jsem jako nejvhodnější zvolila metodu zkušební 

sondy, neboť čas, který by byl věnován detailnímu zpracování, by se mohl stát 

neúměrným. Takovýto postup doporučuje i Robert Kvaček v kapitole věnované 

pramenům. Poznamenává, že v případech, kdy je námaha objektivně neúnosná56, je 

sonda jednoznačným řešením. Ovšem „musí být schopnou dát odpověď na otázky 

vyvolané včleňováním novin a časopisů do pramenné základny“.57 V případě této práce 

se tedy jedná o to, nakolik bude zkušební sonda vystihovat konkrétní a živý obraz 

tématu cestování na stránkách Národních listů.  

Nejvhodnějšími metodami pro zpracování přehledu cestopisných článků 

Národních listů včetně jejich základních charakteristik je kombinace kvantitativního a 

kvalitativního výzkumu, obsahová analýza.  

Obsahová analýza je nejsystematičtější a nejvhodnější metodou, kterou můžeme 

použít pro sledování jak obsahových, tak formálních znaků při analyzování 

cestopisných článků i jejich uspořádání v rámci Indexu Národních listů: „Obsahová 

analýza je kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a intersubjektivně 

                                                 
55 Vymezení pojmu orientační výzkum zde není chápáno ve smyslu předvýzkumu, ale deskriptivního 
popisu pramene, vedoucího k vymezení a porozumění jeho systematizace jako primárního materiálu, se 
snahou získané poznatky aplikovat i při práci na dalších tématech.   
 
56 V našem případě by byla časová dotace nutná na sledování a analyzování 53 ročníků Národních listů 
zcela neekonomická.  
   
57HROCH, Miroslav a kol. Úvod do studia dějepisu. 1. vyd. Praha: SPN, 1985, s. 160. 
 



   

ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloženého kladení 

otázek.“58 

 

3.1 Aplikace metody  

 

3.1.1 Výběr vzorku 
 

Metodu sondy lze v podstatě považovat za vytvoření jakéhosi vybraného vzorku, 

souboru dat, který je natolik reprezentativní, aby umožňoval dobré zevšeobecnění 

závěrů na vzorku zjištěných.59 Karel Kubiš v metodické kapitole věnované zkušební 

sondě doporučuje zvolit kritéria výběru a na nich postavit vlastní výběrový soubor, 

např. určité roky: „první a závěrečný rok sledovaného období nebo každý desátý rok“.60 

Tento soubor dále zpracováváme a vyhodnocujeme.  

Zároveň je důležité upozornit, že práce neusiluje o tzv. mikroanalýzu. Důvod je 

prostý – mnou vybraný výzkumný soubor nevznikl historicky přirozenou cestou přesně 

v takové sestavě, jaká je v této práci prezentovaná a proto jej ani jako historický celek 

není vhodné detailně zkoumat. To ovšem nerozporuje případné exkurzy do 

globálnějšího náhledu na vybraný vzorek.     

Pro dostačující a objektivní zastoupení všech období jsem zvolila systematický 

výběr pro několik dílčích ověřovacích sond. Touto technikou náhodného výběru61 jsem 

nejprve postupovala tak, že jsem v první fázi výběru vybrala větší výzkumné skupiny, 

v mém případě ročníky.  

Jako první ročník zkoumání vybrala rok 1883, dobu, kdy Národní listy byly již 

od 70. let na vrcholu svého vývoje. Pohnutkou bylo především to, že tento rok byl 

přelomový pro zkoumaný Index z toho hlediska, že byl pravděpodobně prvním 

souběžně zaznamenávaným ročníkem. Neopomenutelné bylo zároveň, že ročníkem 

                                                 
58 SCHULZ, Winfried et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 
2011, s. 30. 
 
59 Ibidem, s. 228. 
 
60 Ibidem, s. 229. 
 
61 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: 
Karolinum, 2000, s. 106 – 108. 
 



   

hraničním je pro tuto práci rok 1913, který jsem chtěla také obsáhnout. Dále jsem 

systematicky postupovala po desetiletích, které by mohly posloužit ke generalizaci. 

Následně jsem tedy vybrala ročník 1893, 1903 a právě rok 1913. Z let před rokem 1883 

pak volba padla opět na ročníky s odstupem desítky let, tedy léta 1873 a konečně 1861.  

Bohužel jsem nemohla všechny systematicky vybrané ročníky dále zpracovat. 

Důvodem byly předem neovlivnitelné faktory, jako je absence Indexů Národních listů, 

kterou popisuji v následujícím textu. S ohledem na tento archivační a zdrojový problém 

jsem u chybějícího Indexu z roku 1893 zvolila nejbližší předcházející, kterým byl 

ročník 1891.  

V sondě by mělo být umožněno každé jednotce ze základového souboru dostat 

se do výzkumného souboru a to tento výběr splňuje. Díky tomuto by měl vzniknout 

žádoucí přehled o doposud minimálně popsané problematice Indexu Národních listů a 

detailní rozbor by měl přinést poznatky o tom, co bylo v tématech cestopisů 19. století 

podstatné a co nikoliv. Zcela ucelený obraz o celém období, tedy základním souboru, 

bez jakýchkoliv výjimek, nám ale sonda již z povahy své výstavby podat nemůže. 

Hlavní devizou této metody je úspěšné zjednodušení, díky kterému se můžeme 

soustředit jen na zkoumané vlastnosti a rysy. Z tohoto důvodu je sonda pro mou práci 

vhodná.   

3.1.2 Výběr konkrétního materiálu 
  

Vzhledem k povaze sledované tematiky, tedy cestopisů, byla vymezena kritéria 

výběru relevantních částí vhodných pro analýzu. Z Národních listů byly vybrány pouze 

literární a literárně publicistické žánry, jako je popisovaný fejeton, črta, causerie či 

reportáž, které ze své povahy mohly být nosičem cestopisu.  

Samotný cestopis jsem definovala jako prozaický žánr, který popisuje autorovy 

zážitky a dojmy z cest. Lze ho přiřadit jak k žurnalistice dokumentární, tak i literatuře 

umělecké. Z tohoto rámce jsou tedy vynechány texty vlastivědné. Zároveň jsem 

pozornost nevěnovala čistě žurnalistickým útvarům typu zpráv a aktualit. 

Vybraným materiálem se tedy staly texty většího rozsahu (zpravidla zaujímaly 

jednu třetinu strany Národních listů), které byly ve většině případů otitulkované, 

s uvedením autora62 a zcela zřetelným cestopisným obsahem. Celkem bylo analyzováno 

na 275 textů podléhajících zmíněným charakteristikám. Řazeny jsou chronologicky, 

                                                 
 



   

vždy s náležitým označením daného zkoumanému roku. V rámci těchto ročních řazení 

jsou nejprve uváděny materiály z ranních vydání deníku, následně odpolední. Také zde 

připadají v úvahu výjimky, kdy je upuštěno od chronologického řazení a nahrazeno 

příslušností k sérii cestopisů, toto však není vždy podmínkou.  

3.1.3 Definice kategorií analýzy 
 

Pro obsahovou analýzu byly definovány kategorie, které mají při kvantifikování 

výpovědní hodnotu. Jednalo se jak o kategorie standartní obsahové, které mapují článek 

(jeho žánrové vymezení, případnou serialitu cestopisů či autorství), tak konkrétní, 

zkoumající četnost záznamů v deníkovém rejstříku a propojující tak obsahy Indexu 

Národních listů s Národními listy samotnými. Další kategorie a podkategorie mapují 

destinační umístění cestopisů a jejich hlavní tematické linie. Pozornost jsem záměrně 

nevěnovala stylistické struktuře článků, jako by byly například titulkové či podtitulkové 

rozbory.     

 
I/ Identifikační proměnné 
 

a. Sledované ročníky 

1863 

1873 

1883 

1891 

1903 

1913 

 
II/ Článek  
 

a. žánrové vymezení 

1 fejeton 

2 jiné 

  

b. serialita 

1 součást seriálu 

2 samostatný text 

 

c. záznam v INL 

1 zaznamenáno 

2 nezaznamenáno 

 

d. autorství  



   

1 neuvedeno 

2 identifikováno  

3 neidentifikováno  

III/ Lokalita   
 

1. Afrika 

11  Severní Afrika  

111  Alžírsko 

112  Egypt 

113  Maroko 

114  Tunisko 

12 Jižní Afrika 
13 Východní Afrika 
14 Západní Afrika 
15 Střední Afrika 
 

2. Antarktida 

21  Antarktida 

 

3. Asie 

31  Severní Asie 

32  Východní Asie 

321  Čína  

322  Japonsko 

33  Střední Asie  

34  Jihovýchodní Asie 

341  Indonésie 

35  Jihozápadní Asie, Blízký východ 

351  Izrael 

352  Libanon 

353  Turecko 

36  Jižní Asie 

361  Indie 

 
4. Austrálie 

41   Austrálie 

 

5. Evropa 

51   České země 

52   Střední Evropa 

521  Slovensko  

522  Rakousko 

    Německo 

524  Švýcarsko  



   

525  Maďarsko 

526  Polsko 

53  Západní Evropa 

531  Velká Británie a Irsko 

532  Belgie 

533  Francie 

534  Nizozemí 

54  Východní Evropa 

541  Rusko 

542  Ukrajina 

55  Jižní Evropa 

551  Itálie 

552  Řecko 

553  Španělsko  

56  Jihovýchodní Evropa 

561  Bulharsko 

562  Černá Hora 

563  Chorvatsko 

564  Makedonie 

565  Slovinsko 

566  Srbsko 

57  Severní Evropa 

 
6. Severní Amerika  

61   Severní Amerika 

611  Kanada 

612   Spojené státy 

613  Mexiko 

62  Střední Amerika 

63  Karibik 

631  Kuba 

632  Haiti 

7. Jižní Amerika 

8. Jiné 

81   Moře a oceány 

82  Arktida  

83  Ostatní       

    

 

 

 
IV/ Hlavní tematické linie 
 

1. Vlastenecká 



   

2. Cestovatelské výpravy a expedice 

21    české  

22  zahraniční 

3. Etnografická/antropologická 

4. Cestovně propagační 

5. Romantická 

6. Průvodcovská popisná   

7. Komparativní 

8. Zážitková populární  

9. Poetická 

10. Negativisticky xenofobní    

11. Názorotvorná  

3.1.4 Definované kategorie 
 

Kategorie jsou definovány dle následujících klíčů: 

 

Žánrové vymezení přinese poznatek o četnosti cestopisů v rámci rubriky a 

žánru fejetonu a ostatních. Dle dostupných vodítek byl žánr fejetonu vyhodnocen jako 

hlavní kategorie, doplněné shrnující kategorií „jiné“. Detailní vymezení žánrů je 

součástí kapitoly 1.2.1. této práce.   

 

Serialita je jedním ze základních narativních principů masových médií. Tento 

termín spojený především s audiovizuálními médii je snadno přenositelný i pro 

tiskovinu 19. století. Otevřenější forma principu seriality se nachází i u opakujících se a 

navazujících nefiktivních mediálních obsahů publicistického formátu63. Serialita 

v cestopisných textech Národních listů může poukazovat jak na podporu loajality 

konzumenta, tak na ekonomičtější povahu redakční práce: rozsáhlejší cykly byly 

zpravidla dopředu připravené články, které také znamenaly pro redakci a autory 

fejetonů úlevu.      

 

Záznam v Indexu Národních listů je jedním ze stěžejních bodů analýzy – 

zmapuje a prokáže spolehlivost tohoto pramenného zdroje. Bude na něm ilustrována 

proměna v systému redakční práce  

 

                                                 
63 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 225.  
 



   

Autorství přináší informaci o postavení autorů cestopisů v rámci Národních 

listů. Jednalo se jak o autory z řad redaktorů, tak velice často i o externí přispěvovatele, 

pro které nebyla žurnalistická práce hlavním povoláním. Kategorie přináší dělení na 

identifikované autory, neidentifikované a neuvedené. V posledním případě se s největší 

pravděpodobností jedná o redakční materiál, který pochází z pera některého z interních 

redaktorů, pro první dva jsou navíc v příloze sestaveny plné seznamy autorů včetně 

základních ilustračních informací.          

 

Lokalita je pro cestopis jedním ze základních kritérií. Rozdělení lokalit je 

děleno na kontinenty: Afrika, Antarktida, Asie, Austrálie, Evropa, Severní a Jižní 

Amerika a  Jiné. Kontinenty jsou děleny geograficky, jak s ohledem na dobové členěné 

a užívané názvy, tak pro současné potřeby analýzy. Dělení je tedy individuální a určené 

pro výstup z této práce.  

Afrika je dělena na pět částí: severní, východní, jižní, západní a střední. Asie je dělena 

na šest částí: severní, východní, střední, jihovýchodní, jihozápadní a jižní. Evropa je 

dělena na sedm částí: samostatně postavené jsou české země, dále na střední, západní, 

jižní, východní, jihovýchodní a severní. Severní Amerika je dělena na severní, střední a 

karibskou oblast. Austrálie, Jižní Amerika a Antarktida zůstaly bez dalších dělení. 

„Osmý kontinent – jiné“, obsahuje dělení na moře a oceány, Arktidu a ostatní 

nezařaditelné.  

 

Hlavní tematické linie vykazují charakteristická cestopisná schémata, která 

byla sestavena pomocí dostupných vodítek. Částečně zasahují i do typu a formy popisu 

cestopisu. Jedná se o tematické linie: vlastenecká, cestovatelské výpravy a expedice 

(české a zahraniční), etnograficko-antropologická, cestovně propagační, romantická, 

průvodcovská popisná, komparativní, populárně zážitková, poetická, negativistická, 

názorotvorná. 

 

Vlastenecká tematická linie byla v českých časopiseckých cestopisech 

přítomna již od druhé dekády 19. století. Ústředním tématem této linie byla krása a 

svébytnost českých zemí, posílení zájmu o domovinu i odkazování k tradičním 

cestopisům a cestovatelským hodnotám. V našem případě ji lze vztáhnout i na 

slovanské tendence.  

 



   

Cestovatelské výpravy a expedice byly rámcově dobrodružnější, zpravidla 

s cílem ve vzdálenějších krajích nebo při ne zcela obvyklých aktivitách. Tyto cesty 

podnikali a informovali o nich buď přímo samotní cestovatelé, nebo se k čtenářům 

dostávali prostřednictvím přepisů a poznámek z přednášek světoběžníků. Poslední 

variantou této tematické linie byly i záznamy z cizích zemí, přeložené do češtiny. 

Většinou se jednalo o lineárně komponované příběhy, běžná je i deníková forma 

záznamu.   

 

Etnograficko-antropologická tematická linie se vyznačuje důrazem na 

člověka a společnost, národopis, životní a hodnotová schémata, kulturní vzorce. Často 

jsou do ní začleněny básně, písně, fragmenty příběhů atd.  

 

Cestovně propagační tematická linie je linií agitační. Povzbuzuje k cestování, 

velmi často uvádí konkrétní místa a služby, které stojí za to navštívit a využít, podobně 

jako tomu učinil autor. Bez váhání lze její povahu označit jako reklamní, PR. Formálně 

se může jednat i o dopisní formu či pozdrav.  

 

Romantická tematická linie v sobě spojuje jak narativitu mikropříběhů na 

pozadí cestopisných zážitků, stejně jako tulácké a trempské tendence, jakými se 

vyznačoval přelom devatenáctého a dvacátého století. Vjemy a subjektivita zde 

převyšují informační stránku a hutnost skutečností. 

 

Průvodcovská popisná tematická linie v sobě sdružuje cestopisy, které byly 

svou povahou velmi blízké cestovním příručkám, známým jako bedekry64, ale vzhledem 

k rozsahu a distribučnímu kanálu (deníky a časopisy) nebyly detailní a neuváděly 

takové množství informací jako knižní publikace. Obsahuje konkrétní informace, může 

se v ní objevit odkaz na zřízení destinace, literaturu, hospodářské a ekonomické popisy, 

historické souvislosti. Radí budoucím cestovatelům, jak se na cestu připravit, co 

očekávat. V některých případech může sledovat životní styl a tendence obyvatel, ne 

ovšem popsané stejně barvitým slovníkem jako tomu je například v tematické linii 

etnograficko-antropologické.    

                                                 
64 Bedekrům dal jméno německý knihkupec Karl Baedeker, který začal po vzoru britských příruček 
vydávat ve dvacátých letech 19. století cestovní průvodce, první v německém jazyce a jedny z prvních 
masověji distribuovaných vůbec.      



   

 

Komparativní tematická linie sleduje autorovo, zpravidla subjektivní, 

porovnávání nově poznávaného prostředí s již známým. Jednalo se o stabilní položku 

v typických schématech cestopisů.65 Nemusí se jednat vždy o prostředí domácí, ale 

může odkazovat i na prostředí cizí či kompilovat několik takovýchto hodnot. 

S nadsázkou lze označit jako „střet civilizací“, ačkoliv se může jednat o komparace 

geograficky pramálo vzdálené.  

 

Populárně zážitková je jednou z nejoblíbenějších a zároveň nejsubjektivnějších 

tematických linií. Věnuje se líčení vlastních dojmů, příběhů, zastavení. Velmi často 

obsahuje přímou řeč, komunikuje se čtenářem, popularizuje a personalizuje 

popisovanou destinaci.  

 

Poetická tematická linie má svou strukturou velmi blízko k předchozí. Líčí 

cestopis literárně-poetickým způsobem, často v sobě má zakomponované konkrétní 

příběhy.  

 

Negativistická tematická linie bývá obsažena v textech odpůrců, kteří se staví 

proti cestování, dané navštěvované destinaci nebo jejím obyvatelům, či na ně velmi 

negativně dolehla prožitá skutečnost. V této linii se mohou objevit i xenofobně laděné 

cestopisy, případně etnocentrismus.  

 

Názorotvorná tematická linie přináleží cestopisům, které autora-cestovatele 

podnítily k dalším zamyšlením a se zážitkem cesty spojeným úvahám. Ty jsou 

předávány publiku jako potenciální základna pro další diskuzi, nezřídka obsahuje 

cestopis esejistické prvky. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé tematické linie se mohou velmi často prolínat, je vždy 

uváděna převažující. Jako takováto stěžejní je vnímána tematická linie, kterou 

analyzovaný text prokazuje alespoň ze sedmdesáti procent obsahu. I přes jasně 

vymezené definice je vysledování tematické linie vzhledem k rozsahu a délce 

jednotlivých textů velmi subjektivní a interpersonální ověřitelnost téměř nedosažitelná.    

                                                                                                                                               
 
65 MIŇOVSKÁ-PICKETTOVÁ, Vanda. Popis v uměleckém cestopise – český cestopis 19. století, Česká 
literatura, 1998, roč. 46, č. 4, s. 383. 



   

3.2 Popis pramenného zdroje Index Národních listů 1861 – 1913 
 

Index Národních listů byl při mé práci zásadním materiálem. Tento pramen 

dosud nebyl nikde detailněji popsán. Tato archivní pomůcka, ručně psaný Index 

Národních listů66, je konstruován jako heslář, vyhledávací rejstřík. Lze v něm 

dohledávat obsahy periodika a snadněji se v materiálu orientovat.   

Jeho první svazek, ohraničený datací 1861 až 1881 shrnuje celé první dvě 

dekády Národních listů a byl vytvořen nárazově, retrospektivně, v roce 1861. Druhý, 

následující svazek, zaznamenává roky 1881 až 1883, přičemž část roku 1883 je 

zaznamenána ještě v dalším samostatném svazku.67 Poté pokračuje index postupně 

v jednotlivých svazcích věnovaných každému roku zvlášť. Přesto nejsou všechny 

ročníky dostupné a některé jsou i mylně označené při vazbě. Kupříkladu ve svazku, 

jehož vazba je označená jako Index Národních listů roku 1893, se na úvodní straně 

objevuje upozornění, že došlo k záměně indexů ročníků 1892 a 1893, tudíž že index 

s vazbou 1893 se týká ročníku 1892 a nikoli 1893.68 Index roku 1892, se kterým měl být 

tento zaměněn, je však v Archivu Národního muzea, kde jsou Indexy souhrnně uloženy, 

není dohledatelný. Absence ročníkového indexu, spojená se záměnou, ale není nikde 

dále písemně doložena.  

Indexy byly v době svého vzniku využívány především pro aktivity redakce 

Národních listů. Rejstříky obecně mohou být věcné (věcné pojmy), jmenné (vlastní 

jména osob), názvové (výběr názvů, o kterých se píše) i smíšené69. Index Národních 

listů se specifičtější kategorizaci vyhýbá, jedná se o volnou kombinaci dostupného. 

Dalším obvyklým postupem vedení rejstříků je uvádění článků podle témat, s uvedením 

čísla časopisu v rámci daného ročníku a stránek, na kterých se článek vyskytuje. 

V případě Národních listů jsou přesná čísla stránek vždy vynechána, objevuje se pouze 

v některých případech písmenná zkratka, značící rubriku, ve které se v daném čísle téma 

objevilo.    

                                                                                                                                               
 
66 Později, ve 20. století, byly Indexy Národních listů již zpracovávány strojopisně.  
 
67 Do dubna je rok 1883 zaznamenán jako součást svazku shrnujícího ročníky 1881 až 1883. Od května 
pak pokračuje v dalším, samostatném svazku.  
 
68 Oprava je signována: Libuše Teplá, dne 8. 9. 1986.  
 
69 OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2., dopl. vyd. Praha: Libri, 2002, s. 
152 - 153.  
 



   

Autoři, kteří Indexy sestavovali, nám jsou neznámí. Zcela jistě se jednalo o 

členy redakce Národních listů. V práci tvůrce většinou označuji jednotným číslem, jako 

„autora“. V následujících popisech jednotlivých rejstříků Indexu se pokusím o detailní 

výklad formálních náležitostí tohoto rejstříku. 

 

3.2.1 Index Národních listů 1861 – 1881 
 

V jediném svazku se objevuje rejstřík pro celé první dvě dekády Národních listů. 

Objemově stejný svazek pak v následujících letech obsahuje pouze jediný ročník.70 Již 

z této informace je zřejmé, že se nejspíše nepodařilo v indexu obsáhnout všechny 

články, data a témata, která se v průběhu dvaceti let v novinách objevila.   

Index Národních listů let 1861 – 1881 byl psán retrospektivně, převážně 

v abecedním řazení71, s dělením na tyto dvě základní sekce: úvodní články a soubor 

ostatních pěti dalších podsekcí, který ovšem zůstal bez pojmenování zastřešujícího 

názvu. V tomto druhém souboru jsou feuilletony, malé úvodní články, denní zprávy, 

soudní síň, národohospodářské úvahy.72 Protože tyto podsekce jsou v rejstříku dále 

nedělené, jsou vyznačené ohraničením červeným inkoustem.     

Autoři pro jistotu, aby každý, kdo bude v rejstříku vyhledávat, skutečně narazil 

na ty nejdůležitější či výjimečné informace,73 je specificky vyznačovali graficky74 i 

násobením četnosti sdělení. Informaci opakovaně uváděli v drobných obměnách pod 

různými písmeny abecedy. Jako výborný příklad nám zde poslouží uveřejněné 

fundamentální články jako věcný záznam. Figurují u písmene C (Články fundamentální, 

v čís. 276, 8/10, 1871) i F (Fundamentální články, v čís. 276, 8/10, 1871).  

                                                 
70 Až na výjimku, ročníky 1881 až 1883.  
  
71 Ačkoliv by mělo být abecední řazení jedním ze základních specifik rejstříku, v tomto případě to nelze 
stoprocentně tvrdit. V některých případech se objevují například jen vložení názvu článku bez ohledu na 
vzniklé abecední řazení respektují pouze počáteční písmeno. Jednalo se zpravidla o události, které autor 
rejstříku považoval za nutné vepsat i mimo abecední řadu. Jako příklad lez uvést písmeno D: „Desky 
Husovy na Betlém. nám. zasazeny!; 4. září 1869“ Index Národních listů 1861 – 1881, ANM.   
  
72 Řazeno v identickém sledu.  
 
73 Samozřejmě, že míra důležitosti byla přisuzována velmi subjektivním hodnocením samotného autora. 
Za významné informace byly pravděpodobně považovány ty, které by mohly být s vysokou 
pravděpodobností v budoucnosti dohledávané, ať už především osazenstvem redakce, nebo kýmkoliv 
zvenčí.   
 
74 Tučným zvýrazněním nebo větší velikostí písma, podtržením celého sdělení i použitím barevného 
inkoustu.  



   

Nejprve se budeme věnovat části věnované úvodním článkům. Zcela stranou 

abecedního pořadí indexu je zde vypíchnuto několik zásadních událostí, z nichž nejsou 

všechna sdělení vždy dokonale vyložená, jedná se o interní zprávy redakce: kromě 

fundamentálních článků, znovu opakovaně zaznamenaných pod písmeny C a F to je 

„Filiálky kdy nám vzaty byly, zapsáno v čísle 67 z 9/3 1890, avšak pominuto tam, že 3. 

dubna 1872 vzaty nám byly všecky filiálky.“ Stejné sdělení se objevuje i na konci 

rejstříkového výčtu písmene F uvnitř Indexu. U písmene G je to „Grégr J. velký 

politický proces čís. 132 – 143, 1862 propuštěn ze žaláře po 10 měsících 27/10, 1862 a 

26/8 1863, 201.“ Dále „Ohrazení redaktorů z příčinné libovůle státních návladních při 

pročítání tiskového zákona 32/1865“, „Memorandum Riegrovo Napoleonovi je v čísle 

z 8. června 153 1870.“ a „Národnostní na ochranu zákona návrh je v čísle 254 1871.“. 

Ani v těchto zápisech tedy nefungovala jednotná šablona, zápisy se navíc opakují, 

ovšem jejich důležitost pro osazenstvo redakce je zřejmá.  

Jak se lze z výše uvedeného přesvědčit, v Indexu nefungovala ani jednoznačná 

označení vedoucí náhodného hledajícího čtenáře za jeho cílem. Na dalších řádcích si 

ovšem dokážeme, že Index Národních listů byl zároveň nosičem zásadních informací. O 

tom nás může přesvědčit i zaindexovaná informace o požáru Národního divadla, což je 

v druhém souboru jeden z nejvýraznějších záznamů. U zápisu „Divadlo velké národní 

shořelo 12. srpna 1881“ jsou vypsány i žánry: „sbírky, ohlasy, provolání, články, 

projevy, atd.“ i hlavní témata jednotlivých: „liquidace škody, bazar, bazar uzavřen, 

zpráva o činnosti výboru“. Tento způsob tedy strukturuje rejstřík následujícím 

způsobem: nejprve oznamuje událost (zde požár Národního divadla) a poté uvádí výčet 

a podoby mediálních sdělení vztahujících se ke zprávě. Navíc na tuto zprávu navazuje i 

zpráva o požáru divadla ve Vídni, pro zdůraznění síly informace navíc i pojatá vizuálně, 

modrým inkoustem75 podtržená. V jiných případech je zaznamenána například jen 

událost („Sladkovského dva řeč o poměrném zastoupení stran v obecní reprezentaci 

pražské – na Žofíně – 3. května 1879.“ nebo zaindexování informace o zasazení Husovy 

desky na Betlémském náměstí pod více písmeny rejstříku). Výčet a podoby mediálních 

sdělení události v těchto případech zcela chybí. 

                                                                                                                                               
 
75 Index je psán černě.  
 



   

Podobně jsou zásadní informace uveřejňovány i jako vpisky na okrajích nebo 

v mezerách toku textu, jako například „Strauch Antonín ϯ 20. ledna 1877“76.  Opět, i 

tyto zápisy jsou dokladem, že Indexy primárně sloužily pro práci v redakci a pro 

novináře a publicisty Národních listů a tím pádem byl kladen důraz i na osobní cesty 

jejich kolegů, které by pro jiné dobové deníky nebyly natolik přitažlivé.  

O snaze uvést v Indexu co nejvíce článků svědčí i následně doplňované výpisy 

názvů fejetonů, které plynule pokračují i za články označenými jako „Malé úvodní 

články“. Přesto lze říci, že první část je vedena s důraznější pečlivostí, než část druhá, 

sdružující právě i fejetony.  

Při studiu Indexu Národních listů jsem také narazila na prázdná místa a pauzy 

v obsahu, ze kterých jsem nabyla pocit, že některé strany chybí.77 O správnosti úsudku 

jsem se přesvědčila u zápisu u písmene S. Nebylo výjimkou, že delší rejstříkový záznam 

byl uváděn na konci strany, přesahující až na stranu sousední. Stejně tak tomu je u 

záznamu „Spis pamětní čes. poslanců císaři o prová“, kde s koncem strany dále 

nepokračuje ani záznam celý, ani samotné slovo.    

V některých případech je skutečně obtížné se na Index spolehnout jako na 

spolehlivý rejstřík. Hesla se občas objevují zaindexovaná bez zvláštního vysvětlení 

způsobem, který není zcela jasný. Pod písmenem S v sekci feuilletonů tak lze například 

najít i položku „Vzpomínky na povstání Arabů“ (č. 219, r. 1875), kde je skutečně 

neočekávaná.   

3.2.2 Index Národních listů 1881 – 1883 
 

Ročníky 1881 až 1883 jsou obsahem dvou svazků Indexu. První sleduje (s 

největší pravděpodobností opět retrospektivně) roky 1881, 1882 a část roku 1883. 

Záznamy jsou zapisovány abecedně v rámci samostatných ročníků, rok 1883 je pak 

dělen po měsících. U všech písmen abecedy končí v prvním svazku rejstřík měsícem 

dubnem. Záznamy jsou uváděny poměrně hustě, v sloupcovém řazení, na jednom řádku 

běžně i dvě položky.  

                                                 
76 Antonín Štrauch byl od roku 1869 redaktorem Národních listů. Předtím pracoval jako redaktor 
v Pražských novinách a Humoristických listech, kde dokonce působil i jako odpovědný redaktor. Zemřel 
v Jičíně, odkud pocházel.  FAJSTAUEROVÁ, Hana. Výročí: Antonín Štrauch. Nové noviny [ online ]. 
19. ledna 2001 [1. 5. 2012]. Dostupné z www: <http://www.jicinsko.cz/nn/01/03/nn103-9.htm>.   
 
77 A to i za vyloučení specifik dobové knižní vazby, která podobné vjemy může evokovat.  
 



   

Se čtvrtým měsícem se autor (potažmo redakce) rozhodl od tohoto způsobu 

zaznamenávání upustit a vytvořit rejstříkový svazek nově.78 Druhý, nový svazek, pak 

zaznamenává pouze zbylé měsíce roku 1883, od května do prosince. I tento krok 

nasvědčuje zřejmé snaze autora o pečlivější, komplexnější a obsáhlejší tvorbu záznamů. 

Motivem mohla být i praktičtější orientace v intenzivně narůstajícím množství 

informací – v roce 1883 začalo vycházet i odpolední/večerní vydání Národních listů. 

Více se těmito výklady budu zabývat v šesté kapitole, věnující se porovnání indexových 

údajů s průzkumem obsahů Národních listů  

Pokusy o zpřesnění oproti předešlému svazku rejstříku lze najít i v takových 

detailech, jako například u písmene D, kde jsou uvedeny výpisy Dopisů podle místa 

odesílatele zpráv (Z Petrohradu, Z Paříže, …). Tento systém se v předešlých svazcích 

neuplatňoval. U písmene F, Feuilleton, se objevuje poměrně výjimečně značka autora. 

Jedná se o proslulý rovnostranný trojúhelníček Jana Nerudy.79 V Indexu se ovšem tato 

značka objevuje pouze pětkrát. Vzhledem k množství Nerudových prací, které se 

pohybují v řádech stovek až tisíců, je nabíledni, že rejstřík nezaznamenal všechny do 

podrobna.  

I v tomto svazku se objevují stejné záznamy významných událostí jako 

v předchozím. Například zpráva „Gambetta zemřel 1. ledna 1883“ v Indexu na sebe 

neváže žádné další informace o článcích, které by tuto skutečnost měly popisovat. 

Přitom hned odpolední vydání ze středy 3. ledna 1883 události věnuje první stránku a 

množství dalších článků o věci zpravuje téměř denně včetně ozvěn a analýz týkajících 

se například pohřbu francouzského politika.80    

Samostatnému, novému svazku, popisujícímu osm měsíců roku 1883 jistě nelze 

upřít výraznou snahu o změnu ve vedení rejstříku a strukturování obsahu, jak již bylo 

řečeno. Poprvé se objevuje v úvodu indexu popis systematizace. Stejně tak je řádně 

uvedená datace a poznámkový aparát. Autor uvádí pro práci s Indexem následující 

                                                 
78 Na rozhodnutí nemohly mít vliv technické podmínky, například zcela prozaicky nedostatek místa 
v záznamové knize. Podoba Indexu tomuto nenasvědčuje.   
 
79 Jako výjimečnou situaci označuji z toho důvodu, že nebylo obvyklé uvádět v Indexu ani autora, natož 
jeho značku.  
 
80 Viz výběr článků odpoledních vydání Národních listů od středy 3. ledna do 11. ledna: Smrt Gambettova 
a Rakousko, Nad Gambettovým hrobem, Sympatie k Francii zločinem, Pohřeb Gambettův odložen, Po 
blescích z kalafuny, Edmond About o Gambettově pohřbu, O evropském dojmu, jejž Gambettova smrt 
způsobila. 
 



   

přehled zkratek a obsah, který je nazvaný „Index k orientování se při hledání“81. Zde 

písmeno „D“ značí ranní – denní list, písmeno „V“ odpolední – večerní list. 

Dále dělí obsah na třináct rubrik82, ke kterým se vztahuje poznámka „Důležitější 

věci z těchto rubrik zanešeny jsou též dle obsahu věci neb dle pramenů a jmen 

v pořádku abecedním.“83 Zde je výčet rubrik:  

1. Literatura, výtvarné umění, delší úvahy, kritiky 

2. Abecední pořádek zanášek  

3. Dopisy  

4. Feuilletony 

5. Hospodář 

6. Rada říšská a sněm český 

7. Soudní síň 

8. Školská hlídka 

9. Úvodní články  

10. Valné hromady, sjezdy, schůze 

11. Neštěstí a podobné události84 (vepsáno drobnějším písmem: Národní 

divadlo) 

12. Sbor obecních starších, městská rada, okresní a obecní zastupitelstva 

13. Nadávky německých  nacion. lístků na poslední stránce85   

 

Modelovou stručnost uvedených záznamů jsem se rozhodla demonstrovat 

příkladem: v prvním svazku je u písmene L uvedeno, že v měsíci únoru obsahoval jen 

šest článků, ve kterých v názvu L figurovalo. Z tohoto vyčíslení je zřejmé, že Index 

sdružoval skutečně jen selektivní informace.   

 

                                                 
81 Index NL, ANM. 
 
82 Ve skutečnosti se jedná o třináct rubrik. Autor ovšem chyboval a pořadovým číslem dvě označil dvě 
položky najednou. Z tohoto důvodu je má výčet jen dvanáct bodů.    
 
83 Index NL 1883, ANM.  
 
84 Zde je drobnějším písmem vepsána poznámka: Národní divadlo. 
 
85 Na poslední stránce je pak uvedeno: „Nadávky německých listů venk. Pronásledování českého 
občanstva v německých místech a p.“  



   

3.2.3 Indexy Národních listů 1891, 1903 a 1913 
 

Indexy ročníků 1891, 1903 a 1913 jsou již samostatně vázané rejstříky, 

zachycující vždy daný rok v celém jeho trvání dvanácti měsíců.  

V těchto „novodobých“ rejstřících je nastavena jiná systematizace než 

v předešlých. Bohužel není nikde popsána či přiblížena doprovodným aparátem. Změny 

jsou ovšem zjevné: dodržuje se důsledné nastavení abecedního rejstříku, zmizelo dílčí 

dělení dle jednotlivých rubrik deníku. To se ovšem proměňuje: v rejstříku roku1903 

jsou u jednotlivých článků často připsány doplňující informace, například o jakou 

rubriku se jedná (Feul., lit., úvodník…). Na konci položkového řádku je opět pouze číslo 

(číslo deníku) a informace, zda se jedná o ranní nebo večerní vydání.     

 Prostoru se ovšem v abecedním pořádku nyní dostává i osobě autora, která byla 

v předešlých indexech opomíjená.86 Označení ale stále nemá jednotný rámec. Občas je 

autor uveden přivlastňovacím způsobem (Př.: Nerudův fejeton), občas klasickým 

výčtem (Př.: Neruda. Fejeton.)  

Zlepšení se objevuje i v grafice indexu. Členění je velkorysejší. První slovo je 

vždy psáno červeně, což napomáhá snadnější orientaci v toku ručně psaného textu. 

Objevují se různé typy zvýraznění důležitých informací, například vlnkovým 

podtržením.    

V rejstříku roku 1903 se dokonce v případě zahraničního překladu uvádí, 

v jakém jazyce byl originální materiál napsán. V několika případech se objevuje i jméno 

překladatele. Jedná se ovšem o ojedinělé výjimky.  

 V Indexu Národních listů roku 1913 se v abecedním pořádku poprvé objevuje 

heslo CESTOPIS (s odkazem na Feuilleton). Zde jsou již poznámky poměrně bohaté, 

jak jsem již zmínila u předešlého ročníku, u článků bývá občas uveden i autor či 

překladatel, tentokrát je četnost vyšší.  

Ačkoliv se Index roku 1913 výrazně liší od šest desítek staršího ročníku 1863, 

ani zde není obtížné natrefit na drobné nedostatky. Oddělení „Feuilleton“ se nezačíná 

překvapivě pod písmenem F, jak by se očekávalo, ale již pod písmenem E. Vysvětlení je 

snadné – písmeno E skrývalo jen několik málo položek, zatímco F (právě i díky heslu 

Feull.) mnohonásobně více a pisatel využil volného prostoru. Celkem jsou fejetony 

v indexu roku 1913 podrobně rozepsány na 14 stranách.  

                                                 
86 Samozřejmě až na výjimku Jana Nerudy, kterou jsem zmiňovala.  



   

4. Kvantitativní analýza cestopisné publicistiky 
v Národních listech 
 

4.1 Četnost cestopisných textů na stránkách Národních listů 
 

 

 

Četnost cestopisných obsahů v námi definované podobě na stránkách národních 

listů vyjadřuje tato tabulka. Vyplývá z ní, že výskyt cestopisů neměl v Národních listech 

jen vzrůstající tendenci. V roce 1863 (6 cestopisů) byl počet cestopisů nejnižší ve 

zkoumaném období, druhý nejnižší pak v roce 1891 (31 cestopisů). Nejvíce cestopisů se 

v Národních listech objevilo v roce 1903 (77 cestopisů). Okolo padesáti cestopisů ročně 

pak oscilovaly ročníky 1873 (50 cestopisů), 1883 (54 cestopisů) a 1913 (57 cestopisů). 

Cestopisy byly vždy zastoupeny jak v ranních, tak i v odpoledních vydáních 

listu. Četnost zastoupení vyjadřuje následující tabulka. Ve sledovaných letech 1863 a 

1873 se v grafickém zobrazení žádné odpolední cestopisy neobjevují, ale důvodem je, 

odpolední vydání dosud nevycházela. Obrat začíná v roce 1883, kdy cestopisy 

uveřejněné v odpoledních vydáních tvoří plných 30 % počtu (16 cestopisů). 

V sledovaném roce následujícím, 1891, to bylo dokonce 45 % z celkového počtu 

cestopisů (14 cestopisů). Zcela opačný trend nastává v další dekádě, 1903, kdy 

odpolední cestopisy tvoří jen 6,5 % z celkového počtu cestopisů (5 cestopisů). Zpět 

k většímu poměru zastoupení cestopisů v odpoledních vydáních se vrací o desetiletí 



   

později, v posledním ze sledovaných ročníků, v roce 1913, kdy tvoří 35 % z celkového 

počtu cestopisů (20 cestopisů). Odpolední vydání tedy bylo zhruba třetinovým nosičem 

produkce cestopisů v námi sledovaném období.        

 

 

Poměr mezi ranními a odpoledními vydáními Národních listů   

 

 



   

4.2 Žánrové vymezení cestopisných textů   
 

 

 

Cestopisy byly zpravidla uveřejňovány ve formátu i rubrice odpovídající 

fejetonu. Pouze nepatrný počet cestopisů byl uveřejněn v jiném formátu a to zpravidla 

jako součást Přílohy Národních listů, kde žánr tendoval spíše k charakteru studie či 

reportáže.    

Po prvních třech sledovaných ročnících (1863, 1873 a 1883), kdy vycházely 

cestopisy pouze ve formě žánru fejetonu, se objevily jiné žánry v roce 1891, kdy tvořily 

jen 6,5 % (2 cestopisy). Významnější je z tohoto pohledu rok 1903, kdy dosáhly jiné 

žánry 23% z celkového počtu (18 cestopisů), ale ústup byl již v příští dekádě, v roce 

1913 na necelá 2 % z celkového počtu (1 cestopis). 

Vezmeme-li zároveň v úvahu, že v roce s nejvyšší četností cestopisů, tedy 1903, 

vyšlo celkem 357 ranních a odpoledních vydání Národních listů, tvořily tehdy cestopisy 

hrubým odhadem okolo 10 % z celkového objemu fejetonistické tvorby.    



   

 

4.3 Serialita cestopisů publikovaných v Národních listech 
 

 

 

 Poměr narativního principu seriality v cestopisech Národních listů vykazuje tato 

tabulka. Ve sledovaných ročnících třech prvních dekád byla serialita téměř jednotně 

spjata s cestopisy. V roce 1863 byly všechny zaznamenané cestopisy součástí seriálů 

(konkrétně se jednalo o tři seriály po dvou dílech) a serialita byla zastoupena 100 %. 

V roce 1873 byly cestopisy v rámci seriálů zastoupeny 96 % (jen dva cestopisy byly 

publikovány jako samostatné). Obdobně tomu bylo i v roce 1883, kdy byly cestopisy 

v rámci seriálů zastoupeny 92 % (jen čtyři cestopisy byly publikovány jako samostatné).  

Naprostý zvrat nastává v roce 1891, kdy se poměr obrací. V rámci seriálu 

vychází jen čtyři cestopisy, tvoří tedy jen 13 % celkového počtu cestopisů. Tento 

propad je částečně vyrovnán v roce následujícím, 1903, kdy vychází 25 cestopisů 

v seriálových cyklech a tvoří tak 33 % celkového počtu cestopisů. Mírný nárůst 

zaznamenáváme také v posledním ze sledovaných ročníků, 1913, kdy se 22 seriálovými 

cestopisy tvoří 39 % celkového počtu cestopisů daného roku. Proměna z většinové 

seriality v samostatnější cestopisy souvisí s rozšířením a posílením redakce Národních 

listů, díky kterému již nebylo nutné chystat texty fejetonů na delší časový úsek dopředu.   



   

 

4.4 Autorství cestopisů publikovaných v Národních listech 
 

           

 

 Položka autorství je kvantitativně hodnocena pouze z hlediska uvedení či 

neuvedení autora u cestopisu. Zatímco v prvních letech není úplnou výjimkou, že autor 

není u cestopisu vůbec uveden, v následujících třech letech bývá text téměř vždy 

signován, často ovšem pseudonymy, šiframi značkami a podobně.  

V roce 1863 je neuvedeno 67 % autorů (uvedeni jsou pouze dva). O deset let 

později je situace příznivější, neuvedeno je pouhých 8 % autorů a v roce 1883 to je 

ovšem 20 % autorů (celkem u 11 cestopisů nejsou uvedeni autoři). V roce 1891 a 1903 

není neuvedení autora zaznamenáno, v posledním sledovaném roce se tak jedná o pouhý 

jeden případ (tedy zhruba jedno procento z celkového počtu cestopisů).  

Ve druhé půlce sledovaného období ovšem narůstá počet neidentifikovaných 

autorství. Tento jev se nepodařilo překonat ani systematickou prací s dešifrovacími 

prostředky jako je slovník pseudonymů a projekt retrospektivní bibliografie české 

literatury 1775 – 1945 Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Zajímavé je, že jako velmi 

přínosné se pro dešifraci projevily samotné Indexy Národních listů, které některá 

z autorství objasňovali. Přesto je zaznamenáno 13 % neidentifikovaných autorství 

v roce 1891 (celkově tedy 4 cestopisy), 14 % neidentifikovaných autorství v roce 1903 

(celkově tedy 11 cestopisů) a 16 % neidentifikovaných autorství v roce 1913 (celkově 

tedy 9 cestopisů).  



   

Přihlédneme-li ke genderovému rozložení autorství, z celkového počtu 275 

cestopisů za všech šest sledovaných ročníků, se objevily na stránkách Národních listů 

jen čtyři ženy – autorky cestopisů (jedná se tedy o 1,5 % z celkového počtu cestopisů). 

Ve třech případech se jednalo o cestopisy publikované v roce 1903, v jednom případě o 

rok 1891.        

 Podrobnosti autorského přístupu vč. jejich zástupců a seznamu autorů jsou 

předmětem kvalitativní části práce.   

 



   

 

4.5 Lokality mapované v cestopisech publikovaných 
v Národních listech 
 

Procentuální poměr mezi jednotlivými světadíly (publikované v cestopisech Národních listů) 
 

   Afrika   Antarktida  Asie   Austrálie Evropa 
Sev. 
Amerika 

J. 
Amerika  jiné 

1863  0  0  0  0  100  0  0  0 

1873  2  0  2  0  26  52  0  18 

1883  0  0  22,1  0  74,2  3,7  0  0 

1891  16,1  0  0  0  80,6  0  0  3,3 

1903  5,2  0  6,5  0  81,8  0  1,3  5,2 

1913  0  1,8  3,5  0  85,9  3,5  1,8  3,5 

 

Tento bod analýzy může pomoci zodpovědět otázku, zda autoři cestopisů 

publikovaných v Národních listech upřednostňovali blízkost zážitku či se nechávali 

svést na vlně doby objevující „velký svět.“  

Mezi lokalitami, které byly v cestopisech mapované, je z hlediska světadílů 

nejčetněji zastoupena Evropa. V roce 1863 tvořila dokonce 100 % (všech šest cestopisů 

ten rok publikovaných tedy bylo lokalizováno v Evropě). V dalších letech do ní bylo 

zasazeno zpravidla okolo osmdesáti procent cestopisů. V roce 1883 to bylo nejméně, 

74,2 % (40 evropských cestopisů) a dále je každou dekádu zaznamenáván mírný 

přírůstek: v roce 1891 80,6 %, v roce 1903 81,8 % a v posledním sledovaném ročníku, 

v roce 1913 pak 85,9 %. Jedinou výjimkou tohoto růstu byl rok 1873, kdy bylo 

publikováno více cestopisů ze Severní Ameriky (26 amerických cestopisů proti 13 

evropským). 

 

Nejpestřejší destinační skladbu měly cestopisy v roce 1913, kdy zahrnovaly šest 

kontinentů. V letech 1873 a 1903 se pak na stránky Národních listů dostaly cestopisy 

z pěti kontinentů, v letech 1883 a 1891 jen ze tří kontinentů. Nejméně pestrý byl rok 

1863, který obsahoval cestopisy pouze z jednoho kontinentu. Vzrůstající tendence 

pestré nabídky destinací cestopisů může souviset s více jevy: redakce se snažila nabízet 

čtenáři cestopisy z nejrůznějších koutů světa tak, aby obsah nebyl stereotypní, velký 

vliv ovšem může mít narůstající počet cestovatelů a s ním i stoupající počet vzniklých 

cestopisů.      



   

V Evropě byla nejvíce popisovanou částí jihovýchodní Evropa, především pak 

Černá Hora (19 cestopisů) a Srbsko (8 cestopisů). Druhou nejčastěji popisovanou byla 

střední Evropa, v ní dominovalo Slovensko (20 cestopisů). Třetí nejčetněji popisovaný 

byl region Západní Evropy, především pak Francie (17 cestopisů). 

V Severní Americe byl nejvíce zpracovávanou oblastí Karibik (27 cestopisů): 

ostrovy Haiti a Kuba. V Asii pak oblast Jihovýchodní Asie, nejzpracovávanější byla 

Čína (4 cestopisy). Na africkém kontinentu byla nejvíce popisovaná severní část, 

konkrétně Maroko (3 cestopisy).     

Během šesti dekád bylo v šesti sledovaných ročnících nejvíce prostoru 

poskytnuto evropským cestopisům, celkem se jich na stránkách Národních listů objevilo 

196krát. Druhá nejčetnější destinace, Severní Amerika, ovšem nepřekročila ani 

poloviční hodnotu první, objevila se celkem 30krát. Třetí nejčastěji popisovaná pak byla 

Asie (celkem 20 cestopisů). Do kategorie „jiné“ (moře, oceány, Arktida) patří celkem 

16 cestopisů (jeden je věnovaný Arktidě, jeden je věnovaný expedici do Grónska, šest 

sleduje námořní cestopisy a osm jich je vyčleněno pro experimentální „cestopis“ Jana 

Nerudy, který popisoval Japonsko, ačkoliv zemi nikdy nenavštívil, s nesmírným 

zápalem a přesvědčivostí natolik výraznou, že stálo za to zařadit seriál mezi skutečné 

cestopisy.87 Africký kontinent byl pátým nejčastěji popisovaným, ve sledovaných 

obdobích se v Národních listech objevil celkem 10krát. Noviny dále přinesly dva 

cestopisy z Jižní Ameriky a jeden cestopis z Antarktidy. V celém sledovaném období 

nebyl zaevidován žádný cestopis z Austrálie.  

               

                                                 
87 Neruda Japonsko nikdy nenavštívil. Jeho autentický cestopis je záznamem jeho návštěvy na Světové 
výstavě ve Vídni, která se konala v roce 1873 a kde Japonsko vystavovalo. NERUDA, Jan. Z Japanu. I. 
Národní listy, 1873, roč. 13, č. 167, č. 169, č. 172, č. 174, č. 175, č. 180 a č.  182, s. 1. a NERUDA, Jan. 
Japonská čajovna. Národní listy, 1873, roč. 13, č. 232, s. 1. 
 
 



   

 



   

4.6 Hlavní tematické linie užívané v cestopisech publikovaných 
v Národních listech 

 

V poslední části analýzy zhodnotíme výsledky tematických linií, užívaných 

v cestopisech publikovaných v Národních listech. Jedná se o tematické linie: 

vlastenecká (1), cestovatelské výpravy a expedice (české (21) a zahraniční (22)), 

etnograficko-antropologická (3), cestovně propagační (4), romantická (5), průvodcovská 

popisná (6), komparativní (7), populárně zážitková (8), poetická (9), negativistická88 

(10) a názorotvorná (11).   

Pro rok 1863 je obtížné určit převažující charakteristikou cestopisnou linii, 

neboť bylo publikováno jen šest textů. Pro ilustraci je stručně popíšu. Dva z nich se 

držely vlastenecké linie (konkrétně se jednalo o dvoudílný přepis vyprávění Josefa 

Němce89 ze Slovenska)90. Dvojice textu z Londýna pak linie komparativní91, jeden text 

                                                 
88 Ta se stala nakonec hlavní linkou jen minimálního počtu cestopisů. V jednom z cestopisů popisujících 

ukrajinskou Poltavu se objevuje velmi výrazný antisemitistický postoj autora: „Mezi cestujícími většina 

byla samá dlouhá kozí brada s „pejsami“ v aksamitových kaftanech a mezi zevlujícími totéž. Hněv mě 

zakypěl při pohledu na tento hnusný hmyz, kterýž otravuje čistou slovanskou krev a tyje jedině z tuku 

dobráka Malorusa. Než přijde doba, kdy národ ruský vymaní se i z této poroby. Tatarina, Turka, Lecha 

přemohl a vyhnal: vyžene tedy také Karaima – Žida.“   JAREŠ, Feodor. Poltava. Vzpomínka na Ukrajinu. 

Národní listy, 1873, roč. 13, č. 97, s. 1 – 2. 

 
89 Autor je neuveden, ale v redakční poznámce zmíněno, že se jedná o vyprávění Josefa Němce, manžela 
Boženy Němcové. Text je obohacen o přímé řeči a lokální jazykové obraty, vypravěč poznamenává, že si 
používané výrazy dokonce zapsal a uschoval pro potřeby své ženy.   
 
90 Příběh byl popsán dle „skutečné události“, která se přihodila chlumeckému sládkovi panu Daňkovi a 
vypravěči v roce 1854, kdy se po návštěvě u vesnické ženy se dostali kvůli nepoužívání oficiální němčiny 
(či maďarštiny) na čtrnáct dní do vězení.      
 
91 Autor vzpomíná, jak před svým odjezdem do Ameriky navštívil nejvýznamnější místa Londýna, kde 

v poslední době žil, aby se nepřipravil o největší britské zážitky. Pozitivně se zmiňuje například i o 

podzemní dráze jako o komfortní novince. Zážitky z Londýna pak porovnává s novějšími americkými: 

„Londýnské jednospřežné drožky neuměl jsem dokonale oceniti, až jsem přišel do New-Yorku, kde 

drožka jest věcí neznámou.“ Listy z Ameriky I. Národní listy, 1863, roč. 3, č. 121, s. 1 – 2.  

   



   

z dvoudílného seriálu ze Švýcarska pak linii bedekrovou92 a druhý text linii 

etnograficko-antropologickou.93  

V následujícím ze sledovaných období, v roce 1873, je již kvantitativní prostor 

pro nastínění nejfrekventovanější tematické linie vhodnější. Nejfrekventovanější je linie 

populárně zážitková. Vévodí jí Nerudovy záznamy „z Japonska“ a Štolbova cesta na 

Panenské ostrovy a dále.94   

V roce 1883 je nejčetnější tematickou linií průvodcovská popisná. Tu zastupuje 

především jedenáctidílný seriál Rudolfa Pokorného ze Slovenska, který je klasickým 

příkladem časopiseckého bedekru.95 

V roce 1891 jsou jednotlivé tematické linie pestře zastoupeny. Ve stejném 

poměru se objevují tři linie: průvodcovská, populárně zážitková a poetická. 

Průvodcovská linie je velmi dobře prokazatelná na sérii bedekrů z Černé Hory.96  

V roce 1903 jsou pak ve vedení tematické linie poetická a populárně zážitková. 

Poetickou linii nejlépe zastupuje Václav Hladík a jeho příběhové cestopisy 

z Paříže, kterých je v sérii celkem čtrnáct.97 Populárně zážitková linie je v roce 1903 

rozdrobena do více cestopisů, nejedná se o větší sérii. Může být prezentována typickým 

příkladem dvoudenní návštěvy Düsseldorfu.98   

V posledním ze sledovaných úseků, v roce 1913, je nejfrekventovanější linie 

průvodcovská99 a populárně zážitková.  

                                                 
92 Údolím Hasli (Bernská vysočina), včetně detailního popisu nadmořských výšek či tipů na stravování a 
ubytování.  
 
93 Mapuje způsob života a hospodaření Haslanů, navazuje na předchozí díl, popisující především lokalitu.  
   
94 ŠTOLBA, Josef. Za oceánem. Cestopisné obrázky z nového světa. I. Letmo k moři! Národní listy, 
1873, roč. 13, č. 179, s. 1.  
 
95 POKORNÝ, Rudolf. Trenčínským Povážím I. Pohled na Pováží. Národní listy, 1883, roč. 23, č. 19, s. 
1.   
 
96 KUBA, Ludvík. Čím a jak se na Černé Hoře platí? Črta z cest. Národní listy, 1891, roč. 31, č. 50 V, s. 
1. 
 
97 První z nich: HLADÍK, Václav. Pařížské dojmy a skizzy. Z ulice, klubu a salonu. I. Národní listy, 
1903, roč. 43, č. 38, s. 10. 
 
98 „Ráno jste na verandě zase. Ještě snídáte, bavíte se horlivě česky a už se hlásí nový krajan. Dokonce 

opravdový Pražák. Český hovor jej přilákal.“  

MUŠKA, Eugen. Z města zahrad a uměn. Národní listy, 1903, roč. 43, č. 6, s. 1. 
 
99 Například: JEZDINSKÝ, František. Na Kykladách a Sporadách III.  Národní listy, 1913, roč. 53, č. 8, 
s. 1. 
 



   

Ačkoliv se jen v několika případech vyprofilovala jako hlavní, mnoha texty z části 

prostupuje komparatistická linie, jako zde na příkladu: „Jména Perez, Fernandez, 

Martinez, Lopez a j. jsou ve Španělsku tak obyčejná jako u nás Dvořák, Procházka, 

Veselý, Marek, Novák, Černý…“100   

 

 

 

1 
2 

3  4  5  6  7  8  9  10  11 
rok  21  22 

1863  2  1  1  2 

1873  8  12  1  25  3  1 

1883  8  5  1  24  6  7  3 

1891  2  1  3  2  3  6  2  6  6 

1903  8  2  6  7  9  3  19  22  1 

1913  2  8  2  2  4  17  1  15  3  3 

celkem  4  26  10  20  14  3  69  9  71  41  1  7 
 

 

 

                                                 
100 DURDÍK, Pavel. Upomínky ze Španělska. Národní listy, Nedělní zábavná příloha, 1903, roč. 43, č. 

18, s. 10. 

 



   

 

5. Kvalitativní analýza cestopisné publicistiky 
v Národních listech 

 

5.1 Charakteristika cestopisné publicistiky v jednotlivých 
obdobích  

 
Základním úkolem cestopisů, objevujících se na stránkách Národních listů, bylo 

čtenáře především pobavit, případně poučit. V této kapitole popíšu dvě nejvýraznější 

tendence, které se během sledovaného půlstoletí objevily v kontextovém rámci 

cestování, potažmo cestopisů a které se podařilo vyčíst z obsahové analýzy. Jako 

nejvýraznější charakteristiku cestopisu budu vnímat destinaci, kterou autor popisuje a 

procestoval. První ze dvou zde prezentovaných tendencí má přinést spíše právě poučení, 

druhá přispět k pobavení.  

Na konec zde zmíním třetí tendenci, kterou se mi podařilo v obsazích poměrně 

překvapivě vysledovat.  

Prvním velkým obratem je posilování pozornosti směrem na Balkán, 

orientování se na slovanský jih, na země jako je Srbsko (566), Chorvatsko (563) či 

Bulharsko (561). Tento boom vrcholí třetím ze zkoumaných ročníků, rokem1883.     

K tomuto cestování velmi výrazně vyzval Vítězslav Hálek v souboru „Kterak 

bychom měli cestovati.“, který vycházel v sériích ve fejetonistické rubrice Národních 

listů v roce 1873.   

Hálek v textu tvrdí nejen to, že cestování je neoddělitelná součást dokonalé 

vzdělanosti101 a shledává, že se vyprofilovaly dokonce již i osobnosti, které na cestování 

postavily své povolání, ale především se věnuje radám jaká místa volit pro cesty. Za 

naprostou nutnost považuje „dobře znát domovinu, tedy Čechy, Moravu a Slezsko.“102  

V dalším díle pokračuje úvahou, že cestování není „studování zřícenin“ a 

pokračuje v doporučeních „seznati lid, život jeho, způsoby, náklonosti, schopnosti, 

touhy, zlé jeho i dobré stránky, seznati jeho vlastní jádro“103. V této pasáži razantně 

                                                 
101  Na Hálkovy teze navazuje na přelomu 19. a 20. století Fait, citovaný hned v úvodu práce.   
  
102 Kterak bychom měli cestovati. I. Národní listy, 1873, roč. 13, č. 185, s. 1. 

 
103 Kterak bychom měli cestovati. II. Národní listy, 1873, roč. 13, č. 192, s. 1. 



   

radí, aby se cestovatelé přestali soustředit na klasické a stále omílané destinace jako je 

Paříž, Londýn, Švýcarsko a Itálie, ale směřovali do slovanských krajin.  

 

Druhým charakteristickým centrem cestovatelské pozornosti je východní 

Evropa, zastoupená především Ukrajinou (542) – mladí i starší cestovatelé si libovali 

v pobytech na Jaltě či na Černém moři (81) jako na dobrodružném, vzrušujícím a přesto 

stále bezpečném místě. V Národních listech přinesli informace z Krymu a Černého 

moře například Václav Tille, Otakar Theer nebo Feodor Ryšánek. Datace patří období 

roku 1913. 

Poeticky se Theer táže na konci svého fejetonu: „Ve vzpomínce rýsuje se mi 

obraz Prahy, tisíce kilometrů odtud vzdálené. Svítilny tam zažehnuli na nábřežích, pod 

akáty procházejí se lidé, z ostrovů tryská hudba, lehká noční pára se klade nad městem. 

Cítí-li tam daleko, na západě, mocný dech stamillionového slovanského moře?“104  

 

„Trsatská nálada! V takový nečekaný okamžik navštivte ji vy, kteří rádi unikáte 

skutečnosti. Zde, vysoko na Trsatu, pobořeno časem a vojsky, uniklo již mnoho do 

propasti nebytí…“105 Autorova slova téměř znějí jako ozvěna pouličního kamelota. Na 

přelomu století, ke konci námi sledovaného období, se výrazně objevují reklamní 

cestopisy, které lze přirovnat k dnešním cestovatelským PR článkům.    

Agitační cestopisy se dokonale také doplňovaly s vlasteneckými tématy a 

rašícími myšlenkami trampingu a tuláckými romantickými ideály. „Radím proto 

každému ctiteli přírodních krás: „Nechceš-li být zklamán, nejezdi na Rýn!“ Ulož devět 

desetin svých peněz, jež jsi připravil na cestu po Rýně a zajeď si s několika korunami 

přes Tábor do Jetětic, sedni na vory a naši bodří plavci povezou tě za korunku bezpečně 

a dosti pohodlně po dva dny krajinami, nad nimiž ti srdce v těle zajásá!,“106 tvrdí autor 

Mráček a dokládá své doporučení již vlastní prodělanou zkušeností, která ho 

v poznávání vlasteneckém utvrdila: „Stydím se do duše, že jsem dříve jel po Rýně, než 

po Vltavě, že jsem dříve projížděl jezera švédská a obdivoval vodopády Trollhatenské 

nežli jsem poznal naše velkolepé Svatojánské proudy a naši krásnou Vltavu.“ Nechybí 

ani ujištění, že podobná zjištění prodělala řada dalších cestovatelů. Otázkou zůstává, zda 

                                                 
104 THEER, Otakar. Krymské dojmy. Národní listy, 1913, roč. 53, č. 229, s. 1. 
 
105 MÜLDNER, Josef. Trsat. Nálada ze slovanského jihu. Národní listy, 1913, roč. 53, č. 185, s. 1.    
 
106 MRÁČEK, Antonín. Po Rýně, Labi a Vltavě. Národní listy, 1913, roč. 53, č. 260, s. 1. 



   

si autoři podobných a ještě více nastylizovaných agitačních cestopisů byli vědomi toho, 

co činí a zda jim z toho plynuly nějaké výhody. Výrazně reklamní charakter má fejeton, 

který vyšel v odpoledním vydání Národních listů ve středu 30. července 1913. Popisuje 

autorovu dubnovou návštěvu lázeňského města Poděbrady a čtenáře upozorňuje 

především na všechny novinky a zlepšení, které byly na jaře nejen naplánovány, ale již 

se započalo i s jejich plněním. O tom, že lázně stále navyšují kapacitu návštěvníků, se 

čtenář dozvěděl i díky přesně uvedeným číslům: „V měsíci březnu bylo vydáno koupelí: 

roku 1910 138, r. 1911 369, r. 1912 494 a letošního roku 1272!“107 Autor zároveň 

přiznává, že se k statistickým údajům dostal v kanceláři lázní a po výčtu všech 

přírodních předností lázeňské destinace i poskytovaných služeb a komfortní dopravy 

dodává „přejeme Poděbradům, aby co nejdříve zase musily svoje lázně rozšiřovati.“108  

Obdobným příkladem je i cestopisná zpráva z lázní Reichenhall, kde se čtenář 

především dovídá o ukončení praxe dosavadního českého lékaře a jeho nahrazení jiným, 

včetně adresy nového doktora109 nebo z prostředí českých zemí o deset let starší článek 

propagující léčebné lázně doktora Jana Mosera v Jincích.110 Tyto články jsou navíc i 

výsledkem a dokladem stoupající podpory cestovního ruchu, který začíná být chápán 

jako významné hospodářské odvětví a propagace publicistickou formou, literárními a 

žurnalistickými cestopisy, jako zcela esenciální.111  

 

 
 

                                                                                                                                               
 
107 Š. Lázně Poděbrady. Národní listy, 1913, roč. 53, č. 207 V, s. 1. 
108 Ibidem.  
 
109 J. K. Reichenhall. Národní listy, 1913, roč. 53, č. 216 V, s. 1. 
 
110 ATOLIM. Jince. Národní listy, 1903, roč. 43, č. 163 V, s. 1. 
 
111 Národní listy informovaly o narůstající důležitosti cestovního ruchu, jeho vládní podpoře a propagaci, 
statistickým výsledkům a příkladům ze zahraničí v sérii fejetonů, která zaznamenala přednášku 
magisterského rady Františka Boháčka: Turistika a návštěva cizinců po stránce hospodářské I. Národní 
listy, 1913, roč. 53, č. 135, s. 1. a Turistika a návštěva cizinců po stránce hospodářské II. Národní listy, 
1913, roč. 53, č. 149, s. 1 – 2. Boháček zde popisuje francouzský příklad turistických kanceláří, které 
vynakládají nemalé prostředky na propagaci jednotlivých regionů prostřednictvím novin, letáků, 
přednášek i dalších tiskovin. Tyto postřehy ale nebyly aktuální jen na poli přednášek, zabýval se jimi 
například i další fejeton toho roku: S. Cizinci. Národní listy, 1913, roč. 53, č. 189, s. 1. Zde je důležité 
podotknout, že se zdaleka nejednalo o záležitost 20. století. Již v dubnovém výtisku sledovaného ročníku 
1873 se v rubrice Denní zprávy objevuje postřeh doporučující nově vzniklé pražské komisi pro rozvoj 
cestovního ruchu soustředit se na propagaci a reklamu. Poměrně jízlivě upozorňuje na absenci reklamy 
formou průvodců a cestopisů pro cizince a prezentuje funkční příklady ze zahraničí: Cizinecký ruch 
v Praze. Národní listy, 1883, roč. 23, č. 83, s. 2. 



   

5.2 Charakteristika jednotlivých autorů cestopisů 
publikovaných na stránkách Národních listů 

 
V této podkapitole se pokusím nastínit, jací byli tvůrci cestopisů ze stránek 

Národních listů, jaké kvality byly považovány pro cestopisce za vynikající, a 

představím dvojici autorů s nejvyššími počty cestopisů ve sledovaném období: Josefa 

Štolbu a Václava Hladíka.  

 

Kdo byl autorem cestopisů na stránkách Národních listů? Ne vždy se nutně 

jednalo přímo o kmenové redaktory deníku. Nutností ovšem byla dostatečná erudice, 

přehled a skutečnost, že autor popisované zažil. Jen zřídka se objevují překlady 

zahraničních cestopisů. Mezi autory se tak objevují i externí dopisovatelé jako lékaři, 

notáři či právníci, kteří se dostali do zahraničí a ačkoliv publicistika a psaní nebylo 

jejich hlavním posláním, chopili se příležitosti. Nezřídka se tedy stávalo, že cestopisy 

začaly vznikat až jako „vedlejší produkt“ pobytu autora v dané lokalitě.   

 

O některých autorech cestopisů se zmiňují i samotné Národní listy. V případě 

cestovatelů se jedná o krátké zprávy informující o přípravě či návratu z cesty či 

expedice. U významných publicistů jsou v deníku uváděny například nekrology, ze 

kterých se mi podařilo vyčíst požadované kvality autora cestopisů. Dokládají to 

například nekrology dvou autorů, kteří zemřeli v roce 1903 jen s odstupem necelého 

měsíce, publicisty a hudebního skladatele Eugena Miroslava Rutta a lékaře a cestovatele 

Pavla Durdíka. Oba patřili mezi další významné autory cestopisů Národních listů.  

 

Ruttův nekrolog uvádí, že „platil za bystrého pozorovatele a poutavého 

vypravovatele“112 a v cestopisech „stavěl na solidní půdě historické, vyznamenával se 

živým názorem a mohutným slovem v líčení kras přírodních“113. V nekrologu je 

zdůrazněno, že zohledňoval subjektivní povahu a osobní zážitky, tak, jak je cestopis 

                                                                                                                                               
 
112 Eugen Miroslav Rutte zemřel. Národní listy, 1903, roč. 43, č. 192, s. 3.  
 
113 Ibidem.  
 



   

vyžaduje, ať už se jednalo o pěší turistiku, do které se pionýrky pouštěl, nebo později, 

když už byl nemocný, o autentické popisy z léčebných lázní114.  

 

Durdíkovy cestopisy jsou pak v nekrologu označovány dokonce za „vzory ve 

svém oboru“115. V Durdíkových studiích, causeriích i etnograficky feministicky116 

laděných úvahách jsou vyzdvihovány stejné vlastnosti jako u Rutta: „barvitou nádherou 

a obrazivou mohutností překypující jeho obrazy zvláště exotické přírody a z vlastního, 

příhodami a dobrodružstvím bohatého života v tropech a v cizích službách vojenských 

ztráveného.“ 

 

V návaznosti na předchozí oddíl se zastavíme znovu u Vítězslava Hálka, který 

několik let psal fejetony střídavě s Janem Nerudou, byl dalším známým autorem 

cestopisných článků na stranách Národních listů117. Ačkoliv cestoval rád a navštívil 

mimo jiné Itálii, Polsko a Balkán, psaní cestopisů pro něj představovalo náročnou 

činnost.  

Jubilejní Almanach Národních listů zachycuje Hálka jako tvůrce, který se snažil 

o změnu vnímání cestování: „Theorie Hálkova byla: nemá se jen cestovati po starých 

hradech a sříceninách, to už je zbytečné donkychotství. Hledejme lid a život.“118 a 

cestopisy pro něj znamenaly nejdůležitější výstup ze samotných výprav: „Hlavní 

prospěch cestování jest obohacení národního ducha prostředkem duší jednotlivců. 

Cestování pro soukromou zábavu nemá žádného významu.“119    

Hálek v roce 1973 v třetím pokračování návodu jak cestovat, věnovaném přímo 

cestopisům, jejich tvorbě a autorům, lehce provokuje. Cestopis je zde chápán jako jeden 

z nejlepších výstupů po absolvování cesty a to především proto, že může čtenářské 

publikum vzdělat. Neznamená to ovšem, že je to jediná možnost, cestovatel může nabité 

zkušenosti předat i jinými uměleckými formami (autor například uvádí jako příklad 

                                                 
114 Ve sledovaném roce 1903 publikoval Rutte z důvodu postupující nemoci pouze jeden cestopis a to 
z léčebného pobytu v Nervi na Ligurské riviéře.   
 
115 Nekrolog. Pavel Durdík zemřel. Národní listy, 1903, roč. 43, č. 224, s. 3. 
 
116 Pojem feministicky laděného textu zde označuje zaměření se na ženy jako hlavní objekt zájmu 
cestopisu. Termín je přejat jako autentický výraz přímo z nekrologu. Nekrolog. Pavel Durdík zemřel. 
Národní listy, 1903, roč. 43, č. 224, s. 3.  
 
118 Půl století "Národních listů": 1860-1910: almanach. Praha: Národní listy, [1910-1911], s. 159. 
 
119 Ibidem, s. 159.  



   

poezii) a zároveň upozorňuje, že pro cestopis jako nelehký žánr není předurčen každý 

novinář. „Cestopis měli bychom ponechati jen zvláště k tomu nadaným, povolaným, 

Nerudům.“120    

 

Jeden z fejetonů objasňuje i způsob, jakým se dostávaly cestopisy do redakce 

Národních listů. V rozsáhlém úryvku jsou popsány všechny možné varianty: 

„Cestopisné feuilletony objevují se počátkem letní saisony v redakcích právě tak 

pravidelně, jako počátkem jara první chrousti a počátkem zimy druhé květy švestek a 

jabloní. Ne že by po nich toužili čtenáři, kteří nemohli se vypravit na letní prázdniny, 

neb ti, kteří sami se dali na cesty: ale rok od roku „přátelé listu“ pociťují větší a větší 

touhy sdílet svému listu své cestovní dojmy. Někdy je to opravdu jen čistá radost 

z půvabného vzrušení, jež poskytuje cestování, ale ta bývá nejméně často příčinou, proč 

cestovatel „chápe se péra“. Je-li někdo daleko, za mořem, bývá to stesk, milá 

vzpomínka na otčinu, která jej svede ku pozdravu a zprávám. Je-li v mořských lázních, 

trocha osobní marnivosti často se mísí do těch nadšených popisů mořských vln, 

hotelových menus a života na břehu. Jede-li konečně s nějakou tou výpravou za 

nejlacinější ceny, která slibuje za několik korun všechny divy světa, včetně nápoje a 

zpropitné, bývá to podivná směs z informačních přednášek průvodčího cicerona, 

cestovních příruček, reklamní vděčnosti a citů spokojenosti s jižním nebem, hotelovým 

pohostinstvím, přírodními krásami a zábavními místnostmi velkých měst. K těmto 

spontanním projevům jednotlivých nadšenců druží se cestopisy, mající neklamné 

známky inzertní reklamy lázeňských a letních míst, která v podobě cestovatelského 

nadšení snaží se přesunout podnikatelská doporučení z insertního oddílu pod feuilletoní 

čáru. Reklama, nadšení, poučení a informace splývají někdy tak obratně dohromady, že 

je naprosto nemožno postihnout, která pohnutka je nejsilnější, a mnohdy nejnaivnější 

nadšenec ocitá se v podezření, že píše objednanou obchodní reklamu a naopak čistá 

obchodní reklama halí se v nejnevinější podobu přátelského dopisu vyvolaného 

nejčistšími dojmy.“121 

Zajímavý je také konec citovaného odstavce, který potvrzuje mou teorii 

agitačních reklamních výstupů z jednotlivých cest.      

                                                                                                                                               
 
120 HÁLEK, Vítězslav. Kterak bychom měli cestovati. III. Národní listy, 1873, roč. 13, č. 200, s. 1. 

 
121 B. Bovec. Národní listy, 1913, roč. 53, č. 211, s. 1.  



   

  

5.2.1 Josef Štolba (3. 5. 1846 – 6. 8. 1930) 
 

Kritériem pro výběr představovaných autorů byla především četnost jejich 

cestopisů na stánkách Národních listů. Josef Štolba jich od roku 1873 publikoval téměř 

tři desítky a kvality jeho práce jsou oceněny i v titulu literární rubriky Národních listů: 

„Dr. Josef Štolba dospěl na cestopisce první třídy.“122 A to i díky tomu, že se ve svých 

textech vždy pokoušel o „hluboké prozkoumání přírody i lidstva“123.  

Množství cest, které podnikl, je v textu vnímáno jako nejpřínosnější, neboť díky 

nim dokáže vždy vystihnout „co v cizím kraji a v cizím národě jest charakteristického, 

zajímavého a poutavého“. Velkou vypovídající hodnotu má podle autora to, jak 

důkladně se Štolba zaobírá obyvateli zemí, kterými cestuje. Zároveň se výrazně 

preferuje porovnávání jiných kultur z hlediska naší vlastní: „kdekoliv jen jaká příležitost 

se naskytne, abychom tamější poměry porovnávali s domácími, Štolba nikde nenechá ji 

minouti.“124 Z dnešního hlediska vnímáme toto spíše jako negativum. Se Štolbovým 

etnocentrismem se ve fragmentech setkáváme v cestopisech často: „Obličej nigerijky 

nejen že nemůžeme posuzovati dle našich náhledů o kráse, nýbrž i jen pomyšlení na 

krásu vůbec musí úplně ustoupiti v pozadí.“125  

I přes tato slova chvály, začínal Josef Štolba se svými cestopisy velmi 

podobným způsobem, jaký je popsán v předchozích odstavcích: chopil se příležitosti126 

v momentě, kdy si ho jako společníka pro plavbu na Panenské ostrovy vybral hrabě 

Walderode.127  

                                                                                                                                               
 
122 Literatura: Dr. Josef Štolba dospěl na cestopisce první třídy. Národní listy, 1883, roč. 23, č. 287, s. 2 – 
3. 
 
123 Ibidem.  
 
124 Ibidem.  
 
125 ŠTOLBA, Josef. Za oceánem. Cestopisné obrázky z nového světa. XVIII. Lid haitický 3. Národní 
listy, 1873, roč. 13, č. 276, s. 1. 
 
126 Právník Štolba s oblibou ovšem psal divadelní hry. 
  
127 MARTÍNEK, Jiří a MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové. 1. vyd. Praha: 
Libri, 1998, s. 426. 
 



   

Cesta vlakem přes do Francie do přístavu Saint Nazaire na loď,128 která Štolbu 

odvezla na plavbu na parníku Guadeloupe, je prvním z cestopisů, které Štolba 

v Národních listech publikoval. Dále pokračoval na Ostrov sv. Tomáše na Panenských 

ostrovech129 a na Portorico. Dále prozkoumal republiku Haiti130, včetně hlavního města 

Port-au-prince, ostrov Jamajka a sérii cestopisů zakončil „perlou Antil“, cestopisy 

z ostrova Kuba. Štolbovy cestopisy vynikaly přesným a podrobným popisem, jeho 

hlavní tematické linie se vymezovaly jako antropologické a popisné.   

 

5.2.2 Václav Hladík (22. 8. – 29. 4. 1913) 
 

 Opačným pólem k Josefu Štolbovi se může zdát Václav Hladík, který publikoval 

ve sledovaném období na stránkách Národních listů více než čtrnáct cestopisů. Všechny 

se týkaly destinace, kterou byl zcela očarován: Francie.   

 Na stránkách Lumíra, jehož byl redaktorem, se pařížské obrázky mísili s ještě 

s pražskými causeriemi. V Národních listech ovšem v roce 1903 publikoval sérii 

fejetonů nazvaných „Pařížské dojmy a skizzy.“  

Spisovatel, novinář a překladatel si liboval v ostrých a sarkastických popisech, 

v cestopisech takto zavítal například do „pařížského salonu“, kde si dobíral tamní 

smetánku. Jeho líčení bylo barvité a jedním z drobných rysů jeho cestopisů bylo 

„staromilectví“ a vlastenectví. To prokázal například v textu o nově zrekonstruovaném a 

na německé návštěvníky zaměřeném Moulin Rouge: „Krajkové sukně – ne vždy 

bělostné – uvadlé tanečnice cancanové, její krkolomné přemety a uboze svůdné úsměvy 

byly přece jen poetičtější než hulákající Tyroláci zmodernizovaného Moulin Rouge.“131   

 

 

                                                 
128 ŠTOLBA, Josef. Za oceánem. Cestopisné obrázky z nového světa. I. Letmo k moři! Národní listy, 
1873, roč. 13, č. 179, s. 1. 
 
129 Tehdy se jednalo o dánské území. 
 
130 Popisu Haiti věnoval nejvíce prostoru.   
 
131 HLADÍK, Václav. Pařížské dojmy a skizzy. Paříž se baví. Cake Walk. Tyrolští jodlaři na Montmartru. 
IV. Národní listy, 1903, roč. 43, č. 73, s. 9.  
 



   

6. Porovnání indexových údajů s průzkumem obsahů 
Národní listů 

 

 Výsledky výše popsané obsahové analýzy, týkající se ověření spolehlivosti 

Indexu Národních listů, jsou předmětem této samostatné kapitoly. Naváži na podrobný 

popis Indexů srovnáním četnosti záznamů na poli cestopisné publicistiky.      

 

 

 

Tabulka vyjadřuje početní poměr cestopisů uveřejněných na stránkách 

Národních listů v souvislosti s poměrem těchto cestopisů zaznamenaných uvnitř tohoto 

redakčního rejstříku.  

V prvním ze sledovaných období, v roce 1883, není v rejstříku zanesen žádný 

z šesti publikovaných cestopisů. Stejně tomu tak je i v následujícím období, v roce 

1873, kdy není zanesen žádný z padesátky publikovaných cestopisů. Změna nastává 

v roce 1883, kdy je do Indexu zaneseno 25 z celkového počtu 54 cestopisů. V dalším 

roce, 1891, se opět jedná o zhruba poloviční zaznamenání, z celkového počtu 31 

cestopisů je v rejstříku dohledatelných 16. V prvních desetiletích dvacátého století se 

pak počet cestopisů zaznamenaných v Indexu téměř kryje s počtem cestopisů 

publikovaných. V roce 1903 to je 66 cestopisů ze 77 celkových a v posledním ze 

zkoumaných let 52 cestopisů z 57 publikovaných.     

Nejnázornějším vyjádřením je stoupající křivka v následující tabulce, která 

dosahuje z nulových hodnot na počátku hodnoceného období až k 91 % krytí textů 

v rámci Indexu.  



   

  

 

 

S jistotou můžeme tvrdit, že tento poměr dokonale ilustruje změnu 

v žurnalistické praxi redakce Národních listů. Jak bylo v popisu jednotlivých indexů 

vzpomenuto, v průběhu roku 1883 dochází k proměně zaznamenávání. V tomto roce 

začala být redakční agenda pravděpodobně náročnější – nově započatá příprava dvou 

denních vydání a postupné rozšiřování počtu stran vyžadovalo pružnou a kvalitní 

orientaci i v textech, které už byly publikovány. Systém archivace s retrospektivními 

záznamy, které již ze své povahy a časové náročnosti nemohly být dostatečně 

komplexní, byl vystřídán zapisováním jednotlivých položek v čase souběžném 

s vydáváním listu.  

Vzhledem k tomu, že v jednotlivých ročnících rejstříku zpravidla převažují 

záznamy s jednotným a neměnným rukopisem, lze usuzovat, že vedením Indexu byl 

pověřen vždy jeden z členů redakčního týmu. Funkce s sebou obnášela pravděpodobně i 

danou míru zodpovědnosti za zaznamenávaný obsah, který měl být co možná 

nejpodrobnější. To stojí v kontrastu s předchozím obdobím, kdy lze vyvozovat, že ne 

všechny texty se vždy dostaly do hledáčku tvůrce rejstříku. Díky tomu se zdá se, že jeho 

obsažnost byla velmi subjektivní a podléhala vždy potřebám a představám o potřebách 

každého jednotlivého tvůrce rejstříku.  

  

Index Národních listů je nedocenitelným zdrojem jak pro předběžné výzkumy 

požadovaných témat, tak pro studie proměn žurnalistické práce. Vyjmenované zásadní 

změny jsou příznakem profesionalizace práce novináře v průběhu druhé poloviny 



   

devatenáctého a přelomu dvacátého století a minimálně v měřítku českého mediálního 

prostředí se jedná o naprostý unikát, dokumentující vývoj deníku.  

Badatelům, kterým může Index Národních listů připadat nekoncepční, je třeba 

doporučit změnu v uvažování při vyhledávání a práci s rejstříkem. Dobrá orientace 

v systému a struktuře vyžaduje vyhledávání nejen dle přesného znění titulků (názvů) 

článků, ale také dle jejich přesmyček, dle stabilních slov probíraného tématu, dle autorů 

i dle rubriky, ve které se může badatelem požadovaný materiál objevit.   

  Ilustrativním příkladem může být následující popis průběhu jednoho 

z vyhledávání. V Indexu Národních listů z roku 1913 jsem narazila ve výčtu fejetonů na 

fejeton nazvaný Špičák, s uvedeným číslem novin a stranou. Při následném nahlédnutí 

do Národních listů jsem zjistila, že fejeton je publikován bez řádného titulku, ale zato 

s uvedením autora.132 Zpětné dohledání by bylo možné pouze pomocí hledání dle čísla 

novin. Proto je zapotřebí při práci s Indexem volit i alternativní cesty vyhledávání. Není 

výjimkou, že se v abecedním záznamu Indexu objeví i jméno autora a společně s ním i 

chronologicky133 seřazené články v daném roce.         

Kromě již jmenovaných badatelských příležitostí se může Index Národních listů 

stát i zásadním zdrojem pro bibliografické počiny. Nepravidelně se zde objevují i 

záznamy autorských pseudonymů či značek, které neuvádí ani Slovníku pseudonymů134. 

Situaci mohu ilustrovat případem Václava Tilleho: v Indexu Národních listů roku 1913 

je pod písmenem „L“ uveden jako majitel autorské zkratky.  

 
 

                                                 
132 DOLEŽAL, Jaromír. Špičák. Národní listy, 1913, roč. 53, č. 38, s. 1. 
 
133 Také ovšem není pravidlem. Články bývají i dopisovány bez chronologické posloupnosti.  
 
134 VOPRAVIL, Jaroslav Stanislav. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře: (anagramů, 
kryptonymů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd.). Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1973. 1540 s. 
 



   

Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo sestavit přehled a obraz cestopisné tematiky na 

stránkách nejsilnějšího periodika 19. století, Národních listů a na příkladu cestopisné 

agendy popsat a prověřit dosud neprávem opomíjený pramen, rukopis Indexu 

Národních listů. Tento rejstřík, který sloužil jako interní materiál redakce deníku, je 

uložen v archivu Národního muzea.      

V teoretické části práce jsem se věnovala vymezení a popisu fenoménu 

cestování v 2. polovině 19. století a na počátku 20. století. Zařadila jsem také malý 

historický exkurz a do teoretické části jsem po úvaze umístila i popis žánrových aspektů 

cestopisu. Ačkoliv se Národní listy staly již předmětem mnoha různě zaměřených 

výzkumů, podala jsem stručný nástin jejich postavení v tehdejší společnosti, který byl 

užitečný v souvislosti s rozbory Indexu Národních listů.  

Pro výběr zkoumaného období jsem zvolila metodu sondy s následnou 

obsahovou kvalitativní a kvantitativní analýzou. Ze zvolených šesti ročníků: 1863, 

1873, 1883, 1891, 1903 a 1913 Národních listů jsem vytřídila celkem 275 článků, které 

jsem následně podrobila analýze. Důkladně jsem popsala i vybrané svazky rukopisu 

Indexu Národních listů.  

V analytické části jsem se věnovala dílčím kvantitativním otázkám jako je 

četnost cestopisů na stránkách Národních listů, jejich žánrové vymezení, serialita 

cestopisů a autorství. Pozornost jsem věnovala specifickým otázkám cestopisné 

žurnalistiky: zobrazovaným lokalitám a výčtu hlavních tematických linií 

charakteristických pro cestopisy.  

Výsledky analýzy podpořily předpovídanou tezi: například na zvýšení četnosti 

cestopisů na stranách Národních listů a snížení počtu seriálově publikovaných cestopisů 

(na obě záležitosti mělo pravděpodobně vliv posílení stavů v redakci, které ovšem 

později opět nepatrně poklesly, jak lze vysledovat z křivek uvedených grafů) a 

především pak na formálních i obsahových výrazných proměnách rukopisů Indexu 

můžeme výborně sledovat postupnou profesionalizaci žurnalistiky.  

Nepřekvapila ani kvantifikace popisovaných lokalit: nejčastěji zobrazovaným 

kontinentem byla domovská Evropa, kterou pouze v roce 1873 předčila Severní 

Amerika. Za touto výjimkou stály téměř tři desítky cestopisů z pera jednoho 



   

z nejvýznamnějších a nejčetněji publikujících autorů na stránkách Národních listů, 

Josefa Štolby.  

Časopisecká tvorba Štolby a Hladíka, který se věnoval výhradně cestopisům 

z Francie, je charakterizována v kvalitativní části, kde jsem dále popsala dva stěžejní 

body cestopisné žurnalistiky, zaznamenané v Národních listech, obrat na slovanský jih 

následovaný obratem na východní země Evropy. Zároveň jsem v příkladech a úryvcích 

poukázala na možnou komercionalizaci prostoru vymezeného cestopisné žurnalistice. 

Tuto tezi jsem potvrdila v následující dílčí kapitole, kde jsem sledovala typy autorů 

cestopisů (do jisté míry amatérští, profesionální externisté i členové redakce) a 

požadavky, jaké musel tvůrce kvalitních cestopisů ve své tvorbě splňovat. 

Vzhledem ke kladnému ověření spolehlivosti Indexu Národních listů jako 

výzkumného pramene se otevírá celá škála možností pro další badatele. Index lze využít 

jak při předvýzkumech různorodých témat, tak pro mediálně-historické výzkumy, ale 

vzhledem k mnoho vrstevnatosti Indexu i pro sestavování bibliografických údajů apod. 

Ani téma cestopisné žurnalistiky není komplexně vyčerpáno. Nabízí se zmapovat terén 

z hlediska ne jen cestovatelského, ale především výletního a turistického a velmi lákavá 

je i možnost studia historického vývoje rozpuku destinačních PR článků a prezentací 

v tiskovinách 19. století.                 

      

   

 

 

 



   

Summary 
 

The aim of my thesis was to create the overview of themes and the  portrait of 

travel-related journalism on the pages of one of the most important Czech periodicals of 

the 19th Century – Národní listy, to describe the travel agenda and to examine until now 

unjustly neglected source: manuscript Index of Národní listy. This register, which 

served as internal newspaper’s editorial board’s registy is deposited in the archives of 

the Czech National Museum. 

The theoretical part of my work is devoted to the definition and describtion of 

the phenomenon of traveling in 2nd half of the 19th century and early 20th century. I also 

included a small historical excursion into the theoretical part, and in the reflection I 

placed the description of the subgenres of the travelogue journalism. Although Národní 

listy has been a subject of many differently oriented researchs, I have filed a brief 

outline of their position in the society, which I believe will be useful in the connection 

to the very analysis of Index of Národní listy. 

To examine the period under review, I chose the method of probe, followed by 

qualitative and quantitative content analysis. Of the six selected years: 1863, 1873, 

1883, 1891, 1903 and 1913 I picked a total of 275 articles, which subsequently 

undergone the analysis. I thoroughly described and selected volumes of the manuscript 

sheets of the Index of Národní listy. 

The analytical part is devoted to partialy quantitative issues such as frequency of 

travels to the particular destinations, genre defining, seriality of articles and authorship. 

I pay attention to specific issues of travel journalism: a list of destinations and main 

thematic lines, characteristic for travel journalism. 

The results of the analysis supported the presupposed thesis: the increase of the 

frequency of travel-related articles on the pages of Národní listy in the course of time 

and the reduction of the amount of serials published. Both facts were caused by 

strengthening of the staff in the newsroom and they are followed by the  formalisation 

and substantive change of manuscript Index as journalism was graduallly becoming 

professional. 

Also the quantification of destinations was not a surprise: most written about 

was the home continent – Europe, with exception of  1873, when it was surpassed by 



   

North America. Under that exception, there were nearly three dozen articles from one of 

the most important and most abundant  author of Národní listy - Josef Štolba. 

The work of Štolba and Hladik, who wrote exclusively about travels to France, is 

characterized by the qualitative part, where I also describe the two main points of travel 

journalism, recorded in the Národní listy: the turn to the South Slavic world followed 

shortly after by turn to the East European countries. I also pointed at the examples of 

possible commercialization of space assigned to the travel journalism. I confirmed this 

thesis in the sub-chapter, where I observed charracters of travel writers (external 

amateur, external professional and the editorial board members ) and qualitative 

requirements, their works had to meet. 

Due to the confirmed reliability of the Index of Národní listy, as the resource it 

opens up a wide range of possibilities for future researchs. Index can be used for pre-

surveys on various topics as the history of media research, but due to its multilevelness 

also for compiling bibliographic registers , etc. Even the theme of travel journalism has 

not been completely mined out. There’s stil a space for the research in terms of tourism 

as the leisure time activity. Another possible way is a study of the development of 

destinational PR articles in publications and presentations of 19th century. 
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