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Anotace (abstrakt) 
Diplomová práce „Časopis Krakonoš za Rakouska-Uherska“ se zabývá vývojem časopisu 

Krakonoš a jeho obsahem v období Rakouska-Uherska. Krakonoš vycházel na Jičínsku 

v letech 1872–1875, 1879–1914, 1918–1941, čímž patří mezi nejdéle vycházející listy na 

českém území té doby, a je významným zdrojem poznatků o tehdejším životě v jičínském 

regionu. Autorka v práci nejprve charakterizuje historický kontext a sociokulturní 

prostředí, v němž list vycházel, a poté se podrobně věnuje vývoji a vydavatelským i 

redaktorským změnám listu Krakonoš v letech 1872–1941. V praktické části pomocí 

kombinace kvantitativní a kvalitativní metody analyzuje obsah listu v období let 1872–

1918 a zjištěné poznatky shrnuje v závěru práce. 

 

 

Abstract 
Diploma thesis „The Magazine Krakonos During the Period of Austria-Hungary“ deals 

with the development and with the content of the magazine Krakonos in the period of  

Austria-Hungary. The magazine was published in Jičín during 1872–1875, 1879–

1914, 1918–1941. It is the longest-published magazine in the Czech area of those days. 

Nowadays, the magazine is an important source of knowledge of contemporary life in the 

area. The author of this thesis describes the historical context as well as social and cultural 

conditions under which the magazine was published. Afterwards, the author describes the 

development of the magazine and its publishing and editorial changes between1872–1941. 

The author uses a combination of quantitative and qualitative methods to analyse the 

content of the magazine between 1872–1918. The results of research are described in the 

summary. 
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 
Časopis Krakonoš je regionální list, který vycházel na Jičínsku, Novopacku a Novobydžovsku 
v letech 1872-1875, 1879-1914 a 1918-1941. Pomineme-li dvě čtyřleté pauzy, řadí se Krakonoš 
mezi nejdéle vycházející časopisy na českém území té doby. Krakonoš vycházel v letech, kdy došlo 
na českém území k výrazným politickým změnám. List začal vycházet v období Rakouska-
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1941, kdy bylo jeho vydávání zastaveno. 
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nedozvíme. 
To, že se tímto významným regionálním listem doposud nikdo nezabýval, bylo hlavním důvodem, 
proč jsem si ho vybrala. Práce by tak měla vyplnit mezeru v poznatcích o regionálních médiích ve 
východních Čechách i o historii Jičínska.  
Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 
1800 znaků):  
Časopis Krakonoš vycházel v obdobích, kdy se několikrát změnila politická situace na našem 
území. Pro své studium jsem si vybrala období Rakouska-Uherska. Práce by měla zachytit vývoj 
obsahu listu během tohoto období. Cílem práce je nejen charakterizovat list v letech 1972-1918, 
ale také zjistit, jak časopis psal o různých tématech (politika, hospodářství, společenský a kulturní 
život) a jak občany informoval o významných regionálních událostech. Vzhledem k tomu, že se 
regionální historii Jičínska mnoho knih nevěnuje a že Kronika města existuje až od roku 1918, je 
právě Krakonoš jedním z mála zdrojů, ze kterého lze čerpat bližší poznatky o tehdejším životě v 
regionu.    
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 
charakteristikou jejich obsahu): 



 

1. Úvod - představení tématu práce 
2. Diskuze tezí, metoda práce 
3. Krakonoš 1872-1941 - charakteristika listu, regionální význam, osobnosti, postavení 
v jednotlivých obdobích 
4. Krakonoš za Rakouska-Uherska - obsah časopisu ve vybraných obdobích 
  4.1 Krakonoš pod vedením Antonína Čapka (1872-1875) - počátky listu - studium výtisků listu 
z let 1872-1873, 1875 
    4.1.1Politická témata - pohled na politiku očima redaktorů 
    4.1.2 Hospodářská témata - jak časopis psal o hospodářství, zemědělství 
    4.1.3 Společenská a kulturní témata - kultura, spolky a společnost na Jičínsku 
  4.2 Krakonoš za vydavatele Ladislava Sehnala (1879-1895) - studium výtisků listu z let 1879-
1883, 1889-1893 
    4.2.1.Politická témata - pohled na politiku očima redaktorů 
    4.2.2 Hospodářská témata - jak časopis psal o hospodářství, zemědělství 
    4.2.3 Společenská a kulturní témata - kultura, spolky a společnost na Jičínsku 
  4.3 Krakonoš pod vedením Bedřicha Outraty (1896-1907) - studium výtisků listu z let 1899-1903 
    4.3.1 Politická témata - pohled na politiku očima redaktorů 
    4.3.2 Hospodářská témata - jak časopis psal o hospodářství, zemědělství 
    4.3.3 Společenská a kulturní témata - kultura, spolky a společnost na Jičínsku 
  4.4 Krakonoš za vydavatele Karla Hylského (1908-1914) - studium výtisků listu z let 1910-1914 
    4.4.1 Politická témata - pohled na politiku očima redaktorů 
    4.4.2 Hospodářská témata - jak časopis psal o hospodářství, zemědělství 
    4.4.3 Společenská a kulturní témata - kultura, spolky a společnost na Jičínsku 
  4.5 Krakonoš jako orgán české státoprávní demokracie Jičínského kraje pod vedením Karla 
Hylského (od listopadu 1918) - studium výtisků listu roku 1918 
    4.5.1 Politická témata - pohled na politiku očima redaktorů 
    4.5.2 Hospodářská témata - jak časopis psal o hospodářství, zemědělství 
    4.5.3 Společenská a kulturní témata - kultura, spolky a společnost na Jičínsku 
5. Závěr 
6. Prameny a literatura 
7. Přílohy     
Vymezení podkladového materiálu (např. tituly a období, za které budou analyzovány): 
Pro svou práci jsem si vybrala období Rakouska-Uherska. Protože list vycházel v tomto období 
jako týdeník, zpočátku i jako čtrnáctideník, téměř 36 let, nelze zkoumat všechna vydání 
najednou. Proto jsem si období rozdělila na úseky podle jednotlivých vydavatelů listu a z každého 
úseku jsem pak náhodně vybrala většinou 5 ročníků, v období vydavatele Antonína Čapka pouze 
4 ročníky, protože ročník 1874 není k dispozici, v období vydavatele Ladislava Sehnala 10 ročníků 
a po 1. světové válce pouze ročník 1918.    
Krakonoš v letech 1872-1873, 1875, 1879-1883, 1889-1893, 1899-1903, 1910-1914, 1918.     
Metody (techniky) zpracování materiálu: 
 tematická analýza     
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 
titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  
ADRESÁŘE obvodu okresní správy politické v Jičíně z let 1900 a 1907 (sestavil a tiskl V. 
Kudrnáč v Turnově), 1912 (sestavil a tiskl Šmejc a spol. v Jičíně). - Adresáře zahrnují seznamy 
obecních úřadů, církevních zřízení, zdravotnických a školských zařízení, pošt, dráhy, statistiku 
hospodářských zvířat, seznamy knihtiskáren, obchodů, řemesel, živností, spolků, trhů, majitelů 
domů v Jičíně a okolí. 
BARTOŇ, Miroslav. Jičín. Příspěvek k dějinám hospodářského vývoje města od konce 19. století 
do současnosti. Jičín: Knihovna Václava Čtvrtka, 2008. - Kniha se věnuje počátků a vývoji 
průmyslu ve městě i v okolí, mapuje stav výrobní a podnikatelské sféry v Jičíně, vznik vodovodu, 
kanalizace, zavedení plynu, elektřiny, výstavbu silnic a železnice, bytovou výstavbu apod. 



 

BÍLKOVÁ, Eva. Pod Valdickou branou. Fakta o nejznámějších jičínských osobnostech, spolcích, 
stavbách, institucích, školách, událostech. Jičín: Městský úřad v Jičíně, 2004. Autorka v knize 
chronologicky seřadila fakta o osobnostech, které v Jičíně žily dlouhodobě i krátce, nebo sem jen 
jezdily na návštěvu a které vynikly v různých oborech, staraly se o přírodní a kulturní bohatství 
města a okolí a o dobrou úroveň zdejšího společenského života. 
HISTORICKÝ ATLAS MĚST ČESKÉ REPUBLIKY. Svazek č. 18: Jičín. Praha: Historický 
ústav Praha, 2008. - Svazek shrnuje a prezentuje dějiny města v historických, urbanistických, 
hospodářských, demografických, politických i kulturních souvislostech. Jednotlivé svazky atlasu 
přispívají svým obsahem rovněž k rozvoji studia regionů a regionalistky i vlastivědného bádání. 
KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938) I., Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918-1929). Praha: Libri, 2000. - Autor v knize podrobně popisuje období prvních 
deseti let od vzniku Československa. Zaměřuje se na nový politický systém, vznik státních 
institucí i společenský a kulturní rozvoj nově vzniklého samostatného státu. 
KOUDELKOVÁ, Eva. Čtení o Krakonošovi : Sborník studií (převážně) o literárních podobách 
vládce hor. Liberec: Nakladatelství Bor, 2002. - Sborník studií 12 různých autorů převážně o 
literárních podobách ducha Krkonoš. Kniha shromažďuje všechna nejvýznamnější dosud vydaná 
krakonošovská odborná pojednání. Součástí knihy je obrazová příloha, přinášející výběr 
nejvýznamnějších českých výtvarných ztvárnění postavy Krakonoše.  
KRONIKA města Jičína 1918. - Město začalo psát kroniku až se vznikem Československa. Knihy 
jsou velice podrobné, zabývají se významnými událostmi, osudy obyvatel, ale také zachycují 
činnosti společenských, kulturních, sportovních, řemeslnických, hospodářských a dalších spolků. 
MÁNEK, Václav. Jičínsko : Zeměpisná poloha, přírodní tvářnost, dějepisný přehled, památnosti 
a svéráz kraje. In Z kraje Cidliny k horní Jizeře. Jičín: Krajské ústředí osvětových sborů 
s okresním osvětovým sborem v Jičíně, 1941, s. 5-42. - Autor se v textu zabývá dějepisným 
vývojem, zeměpisnou polohou, osvětovými spolky, kulturou, společností, knihovnictvím a 
školstvím na Jičínsku. 
MENCL, Jaroslav. Historická topografie města Jičína I. Jičín: Musejní spolek v Jičíně, 1940. - 
Autor se v knize zabývá historií domů města Jičína, popisuje majitele a obyvatele domů, jejich 
příběhy a osudy, stejně jako základní údaje a povolání. Autor postupuje dům od domu a nabízí 
nevšední pohled na historii Jičína z pohledu konkrétních osudů lidí a událostí. 
MENCL, Jaroslav. Historická topografie města Jičína II. Holínské a Valdické předměstí. Jičín: 
Musejní spolek v Jičíně, 1948. Pokračování prvního dílu Historické topografie města Jičína. - 
Autor se tentokrát zaměřil na Holínské a Valdické předměstí. Stejně jako v předchozím díle 
popisuje historii domů a jejich obyvatele. 
Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970 : Počet obyvatelů a 
domů podle obcí a částí obcí podle správního členění k 1. lednu 1972. Díl 1, sv. 1. Praha: 
Federální statistický úřad, 1978. - Seznam územních organizací veřejné správy, přehled územního 
členění, vývoj počtu obyvatelstva podle republik, krajů a okresů, hustota obyvatelstva, přehled 
charakteristik uváděných v seznamech míst (lexikon obcí) pro jednotlivé obce na území ČSR. 
ÚLEHLA, Vladimír. Jičín na konci 19. století. Jičín: Tom Tour, 2006. - Autor se v knize zaměřil 
na historii města na konci 19. století. Autor píše o městě té doby, o životě jeho obyvatel, o vazbách 
mezi nimi, zabývá se událsotmi, které ovlivnily vznik a zánik různých spolků, další dění ve městě, 
úroveň výuky ve školách apod. 
ÚLEHLA, Vladimír. Václav Fejfar. Jičín: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, 2008. - Autor se 
v knize věnuje historii Řemeslnické besedy na Jičínsku, ukazuje například, jakou úlohu měly 
v 80. letech 19. století osobní vztahy, jak už tehdy sváděla moc ke svému zneužití, jak probíhaly 
volby do obecní samosprávy i do zemského sněmu a říšské rady, apod. 
URBAN, Otto. Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982. - Rozsáhlá historická práce 
postihuje nejdůležitější hlediska vytváření moderní národní pospolitosti v období 1848-1918. 
Kniha se zaměřuje především politicko-hospodářský vývoj, ale zachycuje i tehdejší společnost a 
kulturu. 
Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 



 

které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 
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PLUHAŘOVÁ, Ilona. Politický, společenský a kulturní Jičín v letech 1918-1939 [rigorózní práce]. 
Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2008. 
HRUŠKOVÁ, Romana. Spolková činnost v Jičíně a okolí mezi léty 1900-1914 [bakalářská práce]. 
Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Filosofická fakulta, 2008.     
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Úvod 

 Jičínský časopis Krakonoš, který vycházel v severovýchodních Čechách v letech 

1872–1875, 1879–1914 a 1918–1941, patří mezi nejdéle vycházející časopisy na českém 

území přelomu 19. a 20. století. Časopis začal vycházet v roce 1872 a v průběhu své 

existence zažil několik politických změn: vznikl za Rakouska-Uherska, po svém obnovení 

po první světové válce vycházel v období první republiky a poté za okupace Čech a 

Moravy. V roce 1941 úřady jeho vydávání zastavily. I když je Krakonoš jedním 

z nejvýznamnějších regionálních listů nejen východních, ale i celých Čech, dosud se jím 

žádný autor nezabýval. Z toho důvodu a také proto, že mě zajímá regionální historie 

19. století, jsem se rozhodla časopis Krakonoš zpracovat ve své diplomové práci s názvem 

„Časopis Krakonoš za Rakouska-Uherska“.   

 Protože Krakonoš ani desítky dalších jičínských listů nebyly dosud podrobně 

zpracovány1, vyvstalo již při sbírání podkladů a materiálů k této práci několik témat, 

kterým by se mohla tato práce věnovat. Protože ovšem nelze v jedné diplomové práci 

pojmout vše, zaměřila jsem svou pozornost především na popsání historie a vývoje 

časopisu Krakonoš v období Rakouska-Uherska, tedy v letech 1872–1918, a kvantitativní 

analýzu tematické agendy a kvalitativní textovou analýzu listu v tomto období.  

 Z důvodu obsáhlosti jednotlivých ročníků listu jsem se bohužel nemohla zabývat 

podrobnější kvalitativní textovou analýzou, v práci proto slouží jen jako doplnění 

kvantitativní analýzy, jako ilustrace stylu psaní a politické orientace Krakonoše. Dalšími 

tématy, kterým jsem se v práci nevěnovala vůbec nebo věnovala jen okrajově a která by 

podle mého názoru stála za důkladnější zpracování, jsou například podrobná analýza 

mediální krajiny Jičínska (a dále také Novopacka a Hořicka), konfiskace Krakonoše a 

předběžná cenzura na jeho stránkách, odraz listu a reakce na jeho články v soudobém 

jičínském tisku, kvantitativní a kvalitativní analýza Krakonoše v letech 1919–1941 nebo již 

zmíněná podrobnější kvalitativní textová analýza obsahu Krakonoše v letech 1872–1918.   

 O významnosti Krakonoše pro celé severovýchodní Čechy svědčí jeho dosah, tedy 

to, kam až byl distribuován. I když státní oblastní archiv, státní okresní archivy a muzea 

měst ve východních i středních Čechách (v okruhu přibližně 50 kilometrů od Jičína) 

                                                
1 Nepočítáme-li publikaci PhDr. Evy Bílkové, která stručně mapuje jičínský tisk 19. a 20. století (BÍLKOVÁ, 
E. Pod Valdickou branou. Fakta o nejznámějších jičínských osobnostech, spolcích, stavbách, institucích, 
školách, událostech. Jičín : Městský úřad v Jičíně, 2004.), a diplomové práce, které se jičínskému tisku 
nevěnují do hloubky, ale spíše okrajově (např. VONKOVÁ, T. Vlastivědné noviny a časopisy na Jičínsku. 
Hradec Králové, 1990. 59 s. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta; 
ŠOREJSOVÁ, J. Dějiny města Jičína v letech 1891–1901. Praha, 1994. 228 s. Diplomová práce. Univerzita 
Karlova, Katedra českých a slovenských dějin. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.). 
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nedokázaly vzhledem k absenci dokladů a materiálů s jistotou potvrdit, že si list 

předpláceli obyvatelé okolních měst, ani to nevyvrátily.2 Zmínky o Krakonoši evidují 

z pozdějších let (30. léta 20. století) pouze muzeum ve Dvoře Králové nad Labem a Státní 

okresní archiv Nymburk.  

 O tom, v jakých městech severovýchodních a středních Čech byl Krakonoš k 

dostání, se ovšem dozvídáme z rubriky Dopisy z prvního a druhého ročníku listu, do níž 

zasílali zprávy a ohlasy jeho mimojičínští čtenáři. Právě z této rubriky je patrné, že si list 

mohli přečíst nejen lidé v Jičíně a okolních obcích, ale také až v Hradci Králové, Lomnici 

nad Popelkou, Nové Pace, Králově Městci (dnešním Městci Králové), Semilech, Turnově, 

Mnichově Hradišti, Mladé Boleslavi, Praze, Velvarech u Kralup nad Vltavou, Mšenu u 

Mělníka nebo Náchodě.3 Zajímavostí je to, že měl Krakonoš ve 20. letech 20. století svého 

odběratele i v zahraničí, a to konkrétně v Arizoně ve Spojených státech amerických. Byl 

jím rodák z Libuně (obce vzdálené přibližně 9 kilometrů od Jičína) Josef Zvolánek, který 

žil v texaském městě Temple a byl od roku 1928 spolumajitelem nově objevených 

arizonských dolů na měď, olovo, stříbro a zlato. Zvolánek také do listu občas přispíval 

svými zprávami.4 

 Časopis Krakonoš byl podle mého názoru – vzhledem k jeho obsahu, v němž měla 

ve sledovaném období významné postavení próza a poezie (ať už se jednalo o celá díla či 

jen úryvky) a informace o nových časopisech a knihách – určený spíše příslušníkům 

středního stavu, tedy vzdělaným lidem, jako byli úředníci, učitelé, středoškolští studenti, 

lékaři či advokáti. Protože se Krakonoš od roku 1887 až do svého přerušení v roce 1914 

prezentoval jako list hájící myšlenky Národní strany svobodomyslné, dá se předpokládat, 

že list v tomto období četli zejména stoupenci mladočechů, tedy především živnostníci, 

inteligence, vysocí úředníci, chudší městské vrstvy a sedláci.  

 Kromě toho, že si mohli lidé v Jičíně a okolí stejně jako čtenáři ze vzdálených měst 

Krakonoše předplácet, byl list v Jičíně zdarma dostupný v hostincích. Od roku 1895 si ho 

pak mohli lidé zdarma přečíst i v čítárně lidové knihovny a od roku 1900 také v knihovně 

Sokola. Předtím sice ve městě fungovaly čítárny některých jičínských spolků (Akademická 

čtenářská jednota, Sokol, Občanská beseda), přístup do nich měli ovšem jen jejich 

členové.5 

                                                
2 Na základě emailové korespondence s pracovníky Státního oblastního archivu Praha, státních okresních 
archivů v Hradci Králové, Nymburku a Semilech a s pracovníky muzeí v Nové Pace, Dvoře Králové nad 
Labem, Novém Bydžově, Mnichově Hradišti, Hořicích, Turnově a Muzea východních Čech v Hradci 
Králové. 
3 Krakonoš, r. 1–2 (1872–1873). 
4 MADLAFOUSEK, J. Paměti. Rodinná kronika založená v Jičíně L. P. 1916. Národní archiv Praha. 
5 ÚLEHLA, V. Jičín na konci 19. století. Jičín : TomTour, 2006, s. 89. 
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 Protože k časopisu Krakonoš, jičínské mediální krajině a k historii Jičína 19. století 

a počátku 20. století neexistuje mnoho odborné literatury (vyjma několika knih a brožur 

regionálních autorů, které se věnují médiím jen velice okrajově), čerpala jsem při psaní 

práce především z archiválií fondů Státního okresního archivu v Jičíně, Národního archivu 

v Praze a Regionálního muzea v Jičíně a pak také ze samotného Krakonoše a dalších 

jičínských i pražských listů. 

 Oproti schváleným tezím práce jsem zúžila výzkumný vzorek z 24 na 16 ročníků 

listu, místo pěti ročníků z každého období jsem tedy vybrala vždy tři ročníky, u vydavatele 

Ladislava Sehnala pak vzhledem k době jeho působení v Krakonoši šest ročníků. 

V průběhu realizace kvantitativního výzkumu tematické agendy jsem totiž došla k tomu, že 

původně zvolený výzkumný vzorek je příliš velký a jeho zpracování je pro mě kapacitně a 

časově nezvládnutelné. I přesto je podle mého názoru zúžený výzkumný vzorek dostatečně 

reprezentativní. Kromě této výraznější změny a dále nevyužití jedné původně 

předpokládané, v tezích uvedené publikace a mírné úpravy struktury práce jsem teze 

diplomové práce dodržela.  

 V prvních dvou částech diplomové práce s názvem „Časopis Krakonoš za 

Rakouska-Uherska“ se tak věnuji historickému kontextu vydávání listu (počet a struktura 

obyvatelstva Jičínska, politická scéna, kulturní a společenský život, významné historické 

události, infrastruktura a hospodářství Jičína, mediální krajina Jičínska a tisková opatření 

zavedená ve sledovaném období), v další části se zabývám vývojem Krakonoše v letech 

1872–1941 a významnými změnami v jeho vydávání, poté popisuji metody práce, volbu 

výzkumného vzorku a výzkumné otázky, v předposlední části analyzuji obsah listu 

vybraných ročníků a v závěru shrnuji zjištěné poznatky.  

 Důležité je také zmínit, že jsem v přímých citacích v textu ponechala překlepy a 

chyby tak, jak byly v listech a publikacích zveřejněny. U dat (například narození či úmrtí 

osob), která se mi nepodařilo zjistit, uvádím otazníky. 

 Vzhledem k velkému rozsahu práce a velkému počtu stran příloh jsem přílohy 

ponechala pouze v digitálním formátu na CD-ROMu, který je vložen v pouzdru na zadních 

deskách diplomové práce.   
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1.  Jičín 

 Město Jičín se nachází na severozápadě Královéhradeckého kraje uprostřed 

Jičínské kotliny. Kdy přesně a jak bylo město Jičín založeno, není zcela jasné, protože 

zakládací listinu město stejně jako spousta dalších měst té doby nemá. První doložená 

zpráva o Jičínsku pochází z 12. století a jedná se o zakládací listinu ze strahovského 

kláštera, kde se hovoří o velišském panství (dnešní Jičínsko).6 Přímo o Jičíně se pak poprvé 

zmiňuje listina manželky krále Václava II. Guty Habsburské ze srpna 1293, podle níž Jičín 

vždy patřil ke stolu českých královen. O Jičíně jako městě se prvně hovoří ve zprávě krále 

Václava II. Lévovi z Konecchlumí z roku 13047. Z těchto skutečností lze proto 

předpokládat, že bylo město založeno někdy na přelomu 13. a 14. století. Na rozkvětu 

města se pak v průběhu století podíleli jako majitelé velišského panství Vartenberkové 

(1337–1438), Trčkové (1487–1607), Smiřičtí (1607–1621), Albrecht z Valdštejna (1621–

1634), Šternberkové (1676–1710) a Trauttmannsdorfové (1710–1918).8 

 

 1.1 Jičín v první polovině 19. století 
 Od počátku 19. století začíná vzrůstat význam Jičína v regionu, protože se stává 

správním centrem regionu. Od roku 1776 funguje ve městě stálá vojenská posádka9 a 

v roce 1784 se stává sídlem krajského úřadu Bydžovského kraje10.   

 Jičín byl sice českým městem, mezi měšťany se ovšem často hovořilo německy. 

„Zámožní měšťané si osvojovali panské zvyky a pokoušeli se předstíranou „noblesou“ 

přiblížit rodinám vrchnostenských a státních úřadníků. Rovněž společenský styk 

s důstojníky vojenské posádky přispíval k rozšiřování němčiny. Nezanedbatelný byl 

přirozeně i vliv školy. Komolení mateřského jazyka a přehnané užívání germanismů bylo 

považováno za znak vzdělanosti. Národní obrození se v takovém prostředí rozvíjelo jenom 

pozvolna působením vlasteneckých kněží, učitelů a dalších intelektuálů. Vyučovacími 

jazyky na gymnáziu byla němčina a latina.“ 11  

                                                
6 FRANCEK, J. Jičín. 1. vyd. Praha – Litomyšl : Paseka, 2004, s. 5. 
7 BAŘINA, M. a kol. Historie a současnost podnikání na Jičínsku, Hořicku, Novopacku a Sobotecku. 
Žehušice : Městské knihy s. r. o., 2002, s. 15 
8 Podrobněji o historii Jičína např. BUCHAR, V. Z minulosti Jičína. In MANN, F. Jičín. Město Valdštějnovo. 
Praha : Dr. F. Mann, 1934, s. 11–23; FRANCEK, J. Jičín. 1. vyd. Praha – Litomyšl : Paseka, 2004; 
FRANCEK, J. Dějiny Jičína. 1. vyd. Praha : Rybka Publishers, 2010; JANOUŠEK, V. – NÁVESNÍK, F. – 
TRUHLÁŘ, A. Jičín od založení až na naše doby : Paměti města Jičína. Jičín : F. Návesník, 1889. 
9 FRANCEK, 2004, s. 17. 
10 BUCHAR, V. Z minulosti Jičína. In MANN, F. Jičín. Město Valdštějnovo. Praha : Dr. F. Mann, 1934, 
s. 21. 
11 FRANCEK, 2004, s. 17. 
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 I přesto všechno to bylo právě jičínské gymnázium, které se krátce po svém 

obnovení v roce 180712 zasloužilo o šíření češtiny mezi tamějšími studenty. Od roku 1818 

totiž mohli gymnazijní profesoři zařazovat do vyučování i češtinu (souběžně s němčinou), 

čehož využívali především obrození profesoři a faráři, kteří se snažili v poněmčeném 

Jičíně udržovat češtinu. A podařilo se jim to. Jičín se v první polovině 19. století stal na 

dlouhá léta nejen správním, ale i kulturním a literárním centrem kraje. Mezi významné 

jičínské obrozence patřili například žák a přítel Josefa Jungmanna (1773–1847) libuňský 

farář, básník a spisovatel v jedné osobě Antonín Marek (1785–1877), další Jungmannův 

žák, básník, překladatel a gymnazijní profesor František Šír (1796–1867) či markvartický 

farář a později děkan ze Sobotky František Vetešník (1784–1850). Sám Josef Jungmann 

zmíněné jičínské obrozence několikrát v letech 1807–1845 navštívil. Nejvíce přitom jezdil 

za farářem Markem, a to nejprve do Turnova, poté do Rovenska pod Troskami a od 20. let 

19. století pravidelně do Libuně.13 

 Právě dům libuňského faráře Marka byl střediskem národního obrození celého 

regionu. Pravidelně se u něj scházeli obrozenci z širokého okolí a diskutovali zde o 

aktuálních politických i kulturních otázkách.14 Jičínští obrozenci také později, přesně 

v roce 1848, založili vlastenecký spolek Slovanská lípa s vlastní knihovnou a Čtenářský 

spolek, oba dva ovšem po krátké době zanikly.15  

 Vzhledem k tomu, že ve městě působilo tolik obrozenců a vlastenců, není divu, že 

se již v první polovině 19. století začínají v Jičíně tisknout první české tisky a dokonce i 

pravidelně vycházející noviny. Průkopníkem v této oblasti na Jičínsku byl František Jan 

Kastránek (1790–1872), který si tiskárnu založil přibližně v roce 1815 a postupem času ji 

rozšířil o nakladatelství a knihkupectví. Kastránek tiskl nejen české knihy, ale i překlady 

zahraniční literatury. V polovině 20. let začal spolupracovat s gymnazijním profesorem a 

obrozencem Františkem Šírem, který mu dělal jazykovou korekturu knih a zároveň 

přispíval svými básněmi, prózou a překlady. Obdobné materiály dodávali Kastránkovi i 

další obrozenci. Ve čtyřicátých letech začal Kastránek vydávat první jičínské česky psané 

noviny Bydžovský krajský list (1841–1843), dále pokračoval česky psaným Jičínským 

věstníkem (1850–1851) a jeho německou verzí Jičíner Zeitbote (1850–1851). Tiskl také 

                                                
12 Jezuitské gymnázium bylo v Jičíně založeno společně s jezuitskou kolejí v roce 1624 za vlády Albrechta 
z Valdštejna. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byla v Jičíně jezuitská kolej uzavřena a změněna 
v kasárny a v roce 1777 bylo zrušeno i gymnázium. Gymnázium bylo jako státní obnoveno v roce 1807. 
(MARTÍNEK, A. Jičínsko : výňatek z vlastiv. díla Království České. Praha : Pavel Körber, 1914, s. 11; 
BUCHAR, s. 21.) 
13 SEIFERT, A. Josef Jungman a národní buditelé na Jičínsku. Zvláštní otisk z časopisu Beseda, Semily. 
Železný Brod : J. Jiránek, 1948, s. 4–6. 
14 FRANCEK, 2004, s. 18. 
15 BÍLKOVÁ, E. Pod Valdickou branou. Fakta o nejznámějších jičínských osobnostech, spolcích, stavbách, 
institucích, školách, událostech. Jičín : Městský úřad v Jičíně, 2004, s. 54 
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český satirický časopis Rachejtle (1854–1855, tedy v období Bachovského absolutismu) a 

česky psaný Jičínský obzor (1861).16 

 Jičín se zapsal do dějin rokem 1813, kdy na tamějším zámku pobýval přibližně 

měsíc rakouský císař František I. Jičínský zámek se tehdy stal důležitým místem pro 

diplomatická jednání, dojednávala se zde protinapoleonská koalice s Ruskem a 

Německem, která tentýž rok porazila Napoleona v bitvě u Lipska. Císař František I. pak do 

Jičína zavítal ještě několikrát, naposledy v roce 1833. Jeho nástupce Ferdinand I. pak 

město navštívil již jako císař o tři roky později.17 

 První polovina 19. století je pro Jičínsko významná i  stavbou  silnic. Na základě 

dekretů císařovny Marie Terezie z let 1751–1756 se měly začít stavět silnice s pevným 

kamenným podkladem a příkopy po stranách. O tom, kudy nové silnice povedou, se vedly 

mnohé diskuze a spory. Pro svou strategickou polohu se Jičín měl stát křižovatkou silnic – 

měly přes něj vést silnice z Mladé Boleslavi do Trutnova, z Litomyšle do Rumburku a 

z Poděbrad do Turnova. Tyto silnice se začaly ovšem stavět až v letech 1813–1830. 

Nejprve byla v roce 1820 postavena silnice do Hradce Králové, o rok později do Mnichova 

Hradiště, v roce 1830 do Trutnova a také z Poděbrad do Turnova. Pro město mělo zlepšení 

dostupnosti obrovský význam. Obchody začaly prosperovat, vzrostla výroba a vedlo se 

především hostincům, které se staly zastávkami formanů.18  

 Stavba nových silnic a kulturní a literární tvořivost obrozenců způsobily, že se Jičín 

začal rozrůstat. Podle údajů z roku 1817 žilo v Jičíně 3 428 obyvatel19,  roku 1843 jejich 

počet vzrostl na 431920 a v roce 1851 čítal Jičín 4 390 obyvatel21 (nepatrný přírůstek 

obyvatelstva v období 1843–1851 zřejmě ovlivnila cholera, na niž jen v Jičíně v roce 1850 

zemřelo 200 osob, a také v tu dobu probíhající uherská válka22).  

 Od roku 1845 začal v Jičíně fungovat jakýsi předchůdce dnešní hasičské jednotky, 

tehdy sestavený ze členů cechů. Každý z nich dostal hasičské nářadí a měl povinnost 

s sebou na místo požáru donést i své vlastní věci, které se hodily k zabránění šíření požáru 

(sekeru či motyku). Jičínsko totiž stále trápily časté, téměř každoroční požáry, ať už malé, 

či velké. Například v roce 1809 zničil velký požár západní a jižní část Velkého náměstí i se 

                                                
16 BÍLKOVÁ, s. 8. 
17 BUCHAR, s. 22. 
18 BARTOŇ, M. Jičín : příspěvek k dějinám hospodářského vývoje města od konce 19. století do současnosti. 
Jičín : Knihovna Václava Čtvrtka, 2008, s. 22. 
19 GREPL, F. Obyvatelstvo politického okresu jičínského. In HOUBA, A. Sborník Musejního spolku v Jičíně. 
Jičín : Musejní spolek v Jičíně, 1937, s. 10. 
20 CHODĚJOVSKÁ, E. – SEMOTANOVÁ, E. Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 18: Jičín. 
Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2008, s. 10. 
21 GREPL, s. 10. 
22 JANOUŠEK, V. Paměti města Jičína. In JANOUŠEK, V. – NÁVESNÍK, F. – TRUHLÁŘ, A. Jičín od 
založení až na naše doby : Paměti města Jičína. Jičín : F. Návesník, 1889, s. 131–132. 
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zámkem, v roce 1822 vypukl další požár u Valdické brány, v roce 1834 vyhořely domy na 

Malém náměstí a o rok později domy na Valdickém předměstí. Od roku 1823 si lidé mohli 

svůj majetek proti požáru pojistit u nově vzniklých pojišťoven proti ohni.23 V roce 1872 

pak vznikl samostatný Dobrovolný sbor hasičů.24  

 V roce 1848 vyvrcholila v Rakouském císařství nespokojenost s feudalismem a 

politikou kancléře Metternicha buržoazní revolucí a následným zrušením poddanství. 

Nepokoje nejprve propukly v březnu ve Vídni a v červnu téhož roku povstali i Pražané. 

V Jičíně v tu dobu vytvořilo téměř třicet radikálních studentů gymnázia národní gardu a 

vyrazilo Praze na pomoc. Když ale garda došla za Sobotku, dostala se k ní zpráva, že 

pražské povstání bylo ostře potlačeno císařským vojskem s polním maršálem Alfredem 

Windischgrätzem v čele, proto se zase vrátila zpět do Jičína. Jiné gardy z východních 

Čech, které mířily také do Prahy, se zastavily a začaly vracet až za Mladou Boleslaví, když 

se dozvěděly, že je vojsko do Prahy nevpustí. Pochod jičínské gardy se odrazil i v lidové 

slovesnosti, na toto téma vznikla nedlouho poté posměšná písnička: „Ta jičínská garda, že 

jí není hanba, když měla jít Prahu bránit, vlezla si za kamna. Šicové šli všichni, to 

s udatnou myslí, jeden den šli do Sobotky, druhý den zas přišli.“ 25  

  

 1.2 Jičín od poloviny 19. století do roku 1918 

 1.2.1 Jičín městem úřadů a škol 
 Dva roky po revoluci a zrušení poddanství došlo k rozsáhlé reorganizaci veřejné 

správy. Vznikly nové politické, finanční a soudní instituce, které nahradily dosavadní 

patrimoniální, tedy vrchnostenské úřady. Dosavadních šestnáct krajů, rozdělených 

reskriptem císařovny Marie Terezie z roku 1751, bylo zredukováno na sedm, přičemž Jičín 

se stal sídlem krajské vlády, pod níž spadalo devět okresních hejtmanství. Jičínskému 

okresnímu hejtmanstvím pak byly podřízeny soudní okresy Jičín, Lomnice, Sobotka a 

Libáň, Nová Paka společně s Hořicemi spadaly pod hořické okresní hejtmanství.26 Ve 

městě toho roku tedy vznikly okresní a krajský soud, okresní hejtmanství, finanční 

ředitelství, berní úřad a četnická křídelní stanice.27 Jičínský kraj v roce 1850 čítal 318 855 

obyvatel.28  

                                                
23 JANOUŠEK, s. 101–110, 123. 
24 ÚLEHLA, 2006, s. 147. 
25 FRANCEK, 2010, s. 230–231. 
26 BAŘINA, s. 14. 
27 JANOUŠEK, s. 130. 
28 Všeobecný přehled rozdělení země království Českého a úřadů politických a soudních v tomtéž nejvýš 
schválených, s. 8. Knihovna Státního okresního archivu Jičín.   
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  V roce 1855 ovšem došlo díky nové reformě k dalším změnám. Znovu došlo 

k přerozdělení na kraje. Pod jednotlivé krajské úřady pak spadaly okresní úřady, v nichž 

došlo ke sloučení politické a soudní správy. Jičín se stal opět sídlem kraje, který byl dále 

rozdělen na 16 okresů.29 Roku 1862 byly zrušeny krajské úřady a o šest let později došlo 

k oddělení soudnictví od veřejné správy, takže opět vznikly soudní okresy. Jičínské okresní 

hejtmanství pak zahrnovalo soudní okresy Jičín, Nová Paka, Sobotka a Libáň. Toto 

uspořádání vydrželo až do roku 1903, kdy se od jičínského hejtmanství oddělila Nová 

Paka, protože bylo vytvořeno samostatné novopacké okresní hejtmanství.30  

 Druhá polovina 19. století je tedy pro Jičín významná vznikem různých úřadů a 

institucí. Sídlily zde okresní hejtmanství, okresní soud, krajský soud, státní zastupitelství, 

finanční okresní ředitelství, okresní četnické velitelství, hlavní berní úřad, cejchovní úřad, 

silniční správa, poštovní úřad.31 Město zůstalo správním centrem regionu (bylo jím už více 

jak 200 let) a po stránce hospodářské, kulturní a společenské se začalo nebývale rozvíjet. 

Zatímco v Jičín v roce 1850 čítal 4 377 obyvatel, v roce 1869 jich ve městě žilo již 6 570 a 

v roce 1880 pak 8 071.32  

 Jak jsem zjistila, počty obyvatel jičínského regionu udávají různí autoři různé. 

Například není jasné, jak velké území podle nich spadá do Jičínského okresu. 

Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850–1970 uvádí 

počet obyvatel okresu přesahující sto tisíc. V lexikonu je uvedeno, že se jedná o okres 

s rozlohou 887 kilometrů čtverečních.33 Naopak podle Kudrnáčova adresáře z roku 1900 

měl Jičínský politický okres, který sestával ze soudních okresů Jičín, Libáň, Nová Paka a 

Sobotka a čítal o tisíce obyvatel méně, jen 818 kilometrů čtverečních.34 Znamená to tedy, 

že Retrospektivní lexikon počítá do rozlohy okresu i nějaké další území o rozloze přibližně 

70 kilometrů čtverečních, ovšem neznámo které. Liší se ale i údaje Kudrnáče a Grepla o 

počtu obyvatel v Jičínském politickém okresu z konce 90. let 19. století. Grepl totiž do 

tehdejšího politického okresu nezapočítal i obyvatele ze soudního okresu Nová Paka, který 

do jičínského politického okresu patřil, jak již bylo řečeno, až do roku 1903. Stejně tak se 

liší i počet obyvatel města Jičín u různých autorů – záleží, zda do něj započítali obyvatele 

okolních obcí, které tehdy pod město spadaly. 

                                                
29 BAŘINA, s. 14. 
30 BARTOŇ, s. 7. 
31 Podrobněji viz KUDRNÁČ, V. Adresář obvodu okresní správy politické v Jičíně z let 1900. 
Turnov : V. Kudrnáč, 1900, s. 26–28 
32 Údaje dle Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850–1970 : Díl 1. Sv. 1. 
Počet obyvatelů a domů podle obcí a částí obcí podle správního členění k 1. lednu 1972. Část 1, Česká 
socialistická republika. Praha: SEVT, 1978, s. 40, 580. 
33 Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850–1970 , s. 44. 
34 KUDRNÁČ, 1900, s. 5. 
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 V následujících tabulkách jsem proto pro srovnání uvedla všechny dostupné údaje o 

celkovém vývoji počtu obyvatel. 

 

 Celkový vývoj počtu obyvatel v Jičíně (bez osady Soudná a dalších okolních obcí) 

a Jičínském okresu od poloviny 19. století do 20. let 20. století:  

 r. 1850 r. 1869 r. 1880 r. 1890 r. 1900 r. 1910 r. 1921 

Jičín 4 377 6 570 8 071 8 457 9 759 10 192 10 478 

Jičínský 
okres (887 km²) 

 112 576  115 975  117 292   116 937 119 885 114 970 

Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850–1970.35 

 

 Údaje o počtu obyvatel Jičína (s osadou Soudná a dalšími okolními obcemi) a 

Jičínského okresu (o rozloze 886,63 km²):  

 r. 1869 r. 1880 r. 1890 r. 1900 r. 1910 r. 1921 

Jičín 7 944 9 611 9 935 11 328 11 899 12 101 

Jičínský okres (886,63 km²) 112 576  115 975  117 292  116 937 119 885 114 970 
Zdroj: RŮŽKOVÁ – ŠKRABAL.36 

 

 Vývoj počtu obyvatel jednotlivých soudních okresů, politického okresu Jičín a 

města Jičín: 

 r. 1817 r. 1850 r. 1880 r. 1890 r. 1900 r. 1910 r. 1920 

soudní okres Jičín 22 667 25 095 33 192 33 467 33 236 33 234 32 299 

soudní okres Libáň 16 038 18 535 21 012 21 406 20 832 20 258 20 053 

soudní okres Sobotka 14 809 16 681 17 157 16 666 15 775 15 623 15 477 

politický okres Jičín 
(tvořený soudními okresy 
Jičín, Libáň, Sobotka) 

53 514 60 311 71 301 70 746 69 843 69 166 67 829 

 r. 1817 r. 1846  r. 1851 r. 1857    

město Jičín 3 428 4 126 4 390 5 715    
Zdroj: Grepl.37 

                                                
35 Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850–1970, s. 40, 580. 
36 RŮŽKOVÁ, J. – ŠKRABAL, J. Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005. I. díl. 1. vyd. Praha : 
Český statistický úřad, 2006, s. 468–470. 
37 GREPL, s. 8–10.  
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 Vývoj počtu obyvatel města Jičína, soudního okresu Jičín a politického okresu 

Jičín: 

 r. 1900 r. 1907 
(dle sčítání obyvatel 
z r. 1900) 

r. 1912 
(dle sčítání obyvatel 
z r. 1910) 

město Jičín 8 457  9 759  
 

10 192 

 

soudní okres Jičín 33 562  
(rozloha 238 km²) 

33 236 
(rozloha 238 km²) 

33 234 
(rozloha 238 km²) 

politický okres Jičín  102 486  
(tvořen soudními 
okresy Jičín, Libáň, 
Nová Paka, Sobotka 
– 818 km²) 

69 842  
(tvořen soudními 
okresy Jičín, Libáň, 
Sobotka – 618 km²) 

69 166 
(tvořen soudními okresy 
Jičín, Libáň, Sobotka – 
618 km² ) 

Zdroj: Kudrnáč, Hylský.38 
 

 Většinu obyvatel Jičína tvořili koncem 19. století Češi. Při sčítání obyvatel roku 

1880 se k české národnosti přihlásilo 7 545 obyvatel, k německé 504 a zbytek tvořili lidé 

jiných národností.39 O deset let později žilo v Jičíně 137 Němců40 a v roce 1900 jejich 

počet narostl na 36641. V celém Jičínském soudním okresu žilo koncem 19. století kolem 

33 300 obyvatel, v roce 1890 zde bydlelo celkem 801 Němců42, o deset let později pak 523 

Němců43 a v roce 1910 jejich počet klesl na 54044 (tedy přibližně na stejný počet, jaký 

mělo samo okresní město v roce 1880).      

 Jičínsko bylo v 19. století zemědělskou oblastí, dokazují to údaje z roku 1890 

(v tabulce jsou údaje porovnané s údaji z roku 1920). V zemědělství tehdy pracovalo 

40,6 procenta obyvatel. Jičín neměl v 19. století kromě Trauttmansdorffova cukrovaru, 

Knotkovy strojírny vyrábějící hospodářské stroje a nářadí a několika cihelen žádnou 

velkou průmyslovou či potravinářskou firmu. Před 1. světovou válku pak k těmto firmám 

přibyla firma Rous, která vyráběla pianina, a firma Pegas vyrábějící šrouby a pilníky. 

Naopak živností bylo v Jičíně dost a jejich počet rostl s tím, jak se zvyšoval počet obyvatel 

Jičína (podrobněji o jičínském hospodářství viz kapitolu 2.2.4). V průmyslu pracovalo a 

                                                
38 KUDRNÁČ, 1900; KUDRNÁČ, V. Úplný adresář a popis politického okresu Jičínského. Turnov : 
V. Kudrnáč, 1907; HYLSKÝ, K. Podrobný adresář okresního hejtmanství Jičínského. Jičín : K. Hylský, 
1912. 
39 Sčítání lidu dne 31. prosince 1880 v Jičíně. Státní okresní archiv Jičín, fond Archivu města Jičín 1361–
1949, Sčítání lidu 1857–1884. 
40 KUDRNÁČ, 1900, s. 19 
41 KUDRNÁČ, 1907, 43. 
42 KUDRNÁČ, 1900, s. 17. 
43 KUDRNÁČ, 1907, s. 37. 
44 HYLSKÝ, 1912, s. 12. 
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živnost mělo v roce 1890 na Jičínsku 38,7 procenta obyvatel. V obchodu, dopravě a 

peněžnictví pak pracovalo 8,4 procenta a ve veřejné službě 4,2 procenta obyvatel.45 

 

 obor zaměstnání  1890 1920 

zemědělství 40,6 % 29,7 % 

průmysl a živnosti 38,7 % 41 % 

obchod, doprava a peněžnictví 8,4 % 12,5 % 

veřejná služba 4,2 % 6 % 

volná a ostatní povolání  8,1 % 10,8 % 
      Zdroj: Grepl. 

  

 Významnou skupinu obyvatel tvořili vzhledem k počtu úřadů v Jičíně úředníci, 

které Francek46 dělí do tří skupin. Na počátku 20. století v Jičíně pracovalo celkem 230. 

Do první skupiny řadí 199 státních úředníků, mezi něž patřili i učitelé a důstojníci místní 

vojenské posádky. Druhá skupina sestává z 22 úředníků městské a okresní samosprávy a 

peněžních ústavů. Třetí skupinu pak tvoří advokáti, kterých bylo devět.     

 Jičín byl do bělohorské bitvy převážně protestantský, po roce 1620 bylo ovšem 

obyvatelstvo v českých zemích násilně rekatolizováno. Že tento proces proběhl na Jičínsku 

opravdu úspěšně, ukazují další čísla ze sčítání obyvatel v roce 1880 – ke katolické církvi se 

přihlásilo 7 679 obyvatel, židů bylo v té době v Jičíně 358 a evangelíků pouze 34 (všichni 

obyvatelé Jičína byli věřící).47 V průběhu následujících desetiletí pak postupně počet židů 

v Jičíně i v Jičínském okresu klesal. Zatímco v 90. letech 19. století žilo v Jičínském 

okrese 369 židů (v samotném Jičíně 273 židů)48, v roce 1900 jich v okrese bylo už jen 247 

(v Jičíně 216)49 a v roce 1910 pouhých 215 židů (v Jičíně 209)50. Naopak počet evangelíků  

v Jičíně v průběhu let rostl (v roce 1900 se k evangelické víře hlásilo 74 obyvatel51, v roce 

1910 pak 130 obyvatel52). 

 Z celkového počtu obyvatel Jičína v roce 1880 (8071 obyvatel) pak umělo číst i 

psát 3 397 mužů a 3 152 žen, pouze číst umělo 82 mužů a 148 žen a zcela negramotných 

                                                
45 GREPL, s. 20. 
46 FRANCEK, 2010, s. 251. 
47 Sčítání lidu dne 31. prosince 1880 v Jičíně. Státní okresní archiv Jičín, fond Archivu města Jičín 1361–
1949, Sčítání lidu 1857–1884. 
48 KUDRNÁČ, 1900, s. 16, 19. 
49 KUDRNÁČ, 1907, s. 37, 43. 
50 HYLSKÝ, 1912, s. 15, 23. 
51 KUDRNÁČ, 1907, s. 43. 
52 HYLSKÝ, 1912, s. 23. 
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bylo v Jičíně 612 mužů a 680 žen.53 Údaje z roku 1900 pro celý Jičínský politický okres 

(zahrnoval soudní okresy Jičín, Libáň a Sobotka) pak hovoří o tom, že v regionu tehdy 

umělo číst a psát celkem 28 656 mužů a 29 770 žen, pouze číst umělo 164 mužů a 459 žen 

a zcela negramotných pak bylo 5 307 mužů a 5 487 žen.54   

 Na vysokou gramotnost jičínských obyvatel měly vliv především školy, jejichž 

veliký rozvoj se datuje právě do druhé poloviny 19. století.55 V Jičíně v té době fungovalo 

již zmíněné gymnázium56, obnovené v roce 1807, městská základní škola (první záznam o 

ní pochází již z roku 1361) a městská farní dívčí škola (od roku 1831), na nichž se 

vyučovalo česky. Přibližně od druhé poloviny 60. let fungovala ve městě základní židovská 

škola, ve které se vyučovalo německy a do níž chodily i děti z katolických rodin.57 Tuto 

školu roku 1897 židovská obec58 po vlně protiněmeckých a protižidovských bouří 

zavřela.59  

 V roce 1852 město založilo a následně i financovalo dvouletou reálku, která se 

v průběhu let rozšiřovala tak, že se roku 1894 změnila ve vyšší reálku (měla sedm 

ročníků). V roce 1884 ji převzal ještě jako nižší reálku do rukou stát. Učitelský ústav 

vznikl v Jičíně roku 1869, ovšem jako prozatímní. O dva roky později byla ovšem jeho 

existence definitivně potvrzena.60 

  Roku 1871 založil jičínský spolek s názvem „Řemeslnická beseda“ Řemeslnickou 

školu pokračovací pro učně, kterou roku 1886 převzalo do správy město a přeměnilo ji 

v pokračovací školu průmyslovou a obchodní. Od počátku 70. let také fungovala v Jičíně 

opatrovna pro malé děti neboli mateřská škola. V 80. letech pak vznikla Zimní 

hospodářská škola (1883) a byla postavena budova II. základní školy (1892). Později 

následovaly stavby budov III. základní školy (1892) a I. základní školy (1896). V roce 

1907 bylo ve městě založeno Dívčí lyceum. 

 Kromě úřadů a škol ale vznikaly od poloviny 19. století i další instituce. Byla 

zřízena městská veřejná nemocnice (1856), obecní spořitelna a obecní záložna (1860), 

nadace korunního prince Rudolfa (1879), z níž úroky dostávali nezaopatření sirotci 
                                                
53 Sčítání lidu dne 31. prosince 1880 v Jičíně. Státní okresní archiv Jičín, fond Archivu města Jičín 1361–
1949, Sčítání lidu 1857–1884. 
54 KUDRNÁČ, 1907, s. 9. 
55 Podrobněji o vývoji školství v Jičíně např. FRANCEK, 2010, s. 286-296. 
56 Na gymnáziu se od roku 1818 mohlo vyučovat dvojjazyčně – česky a německy. V padesátých letech byla 
čeština na gymnáziu zakázána a vyučování probíhalo pouze v němčině. Dvojjazyčnou výuku (německy a 
česky) místodržitelství znovu povolilo až v roce 1861. Díky řediteli Pavlu Chýlovi (1862–1871) pak došlo 
v roce 1867 k postupného počeštění gymnázia. (FRANCEK, 2010, s. 288–289.) 
57 FRANCEK, 2010, s. 287. 
58 Jičínskou židovskou obec v té době tvořilo přes 200 lidí (při sčítání obyvatel v roce 1900 se k židovské víře 
přihlásilo 216 obyvatel Jičína), v celém Jičínském okrese pak žilo pouze kolem 250 židů. 
(KUDRNÁČ, 1907, s. 37, 43.) 
59 Podrobněji viz následující kapitolu 1.2.2. 
60 BÍLKOVÁ, s. 73, FRANCEK, 2010, s. 292–294. 
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umístění v jičínské opatrovně, či řemeslnická záložna (1886).61 Roku 1889 byla ze zákona 

založena okresní nemocenská pokladna a také všeobecná okresní nemocenská pojišťovna, 

roku 1898 pak byl v Jičíně otevřen okresní sirotčinec a o deset let později okresní 

chudobinec. Obvodní lékař měl od roku 1888 povinnost zdarma ošetřit chudé lidi.62  

 

 1.2.2 Významné historické události 
 Mezi nejvýznamnější události Jičínska v druhé polovině 19. století patří bezesporu 

bitva u Jičína roku 1866 během Prusko-rakouské války. Koncem června toho roku 

ustupovala přes Jičínsko rakouská a saská vojska s korunním princem Albertem a 

generálem Clam-Gallasem v čele před pruskou armádou. Rakouští vojáci obsadili při svém 

ústupu město Jičín večer 28. června. Druhý den se odehrály dvě nečekané, na sobě 

nezávislé bitvy – jedna na severu pod Bradami a druhá u Lochova. Bojovalo se ovšem i na 

území samotného města Jičína. Ve všech třech bitvách porazili Prusové rakouskou armádu 

a město obsadili, zatímco se zbytek rakouského vojska ustoupil. „Pruská jízda 

k pronásledování za Jičínem byla příliš daleko, což zachránilo Austrosasy. Porážka byla 

úplná, ztráty na straně austrosaské obnášely na 6000 mrtvých, raněných a zajatých, na 

pruské straně pouze 1550 mužů.“63 

 Po skončení bitvy se Prusové stali pány města a také se tak podle toho chovali. 

Začali město drancovat, násilím vybrali veškeré zboží v obchodech i zásoby v hostincích, 

takže druhý den si nemohli Jičínští nic koupit, vojáci ale také vykradli spoustu bytů. Městu 

navíc pruské vojenské vedení uložilo kontribuci – mělo vojsku zaplatit 1 000 zlatých a 

dodat mu 50 volů, 500 korců (tedy asi 50 metrů krychlových) ovsa a spoustu sena a slámy. 

Z města a jeho okolí se vojsko začalo stahovat až téměř po dvou měsících, po Pražském 

míru zavřeném 23. srpna 1866. Od poloviny září, kdy odešli poslední vojáci, se začal 

jičínský život zase pomalu vracet do starých kolejí.64 

 Další událost, která jistým způsobem narušila život jičínských obyvatel a ukázala 

jejich protiněmecké smýšlení, se udála v prosinci roku 1897. Po porážce v Prusko-

rakouské válce (1866) začalo Rakousko řešit národnostní otázky na svém území. Češi 

ovšem byli po Rakousko-uherském vyrovnání (1867) dosti zklamaní, protože na jejich 

požadavky nebyl příliš brán zřetel. Po bouřlivých demonstracích a vyhlášení výjimečného 

stavu nastoupila vláda v čele s předsedou Kazimírem Felixem Badenim (1846–1909), která 

                                                
61 JANOUŠEK, s. 135, 137, 156, 158, 159. 
62 ÚLEHLA, 2006, s. 150–153.  
63 STEHLÍK, O. Bitva u Jičína dne 29. června 1866. In MANN, F. Jičín. Město Valdštějnovo. Praha, 1934, 
s. 45. 
64 JANOUŠEK, s. 147–149. 
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v dubnu 1897 vydala jazykové nařízení, podle nějž se měla na úřadech začít používat 

kromě němčiny i čeština. Tu si měli všichni úředníci osvojit do roku 1901. Němcům se 

ovšem nařízení nelíbilo a především v pohraničí, kde jich žila většina, docházelo 

k napadání a pronásledování Čechů. Poté, co Badeniho vláda podala koncem listopadu 

demisi, začaly na českém území nepokoje, které se přenesly i do Jičína65 a vyvrcholily 

3. a 4. prosince roku 1897 strháváním německých nápisů a vytloukáním oken v domech 

německých a židovských rodin.66 Jak bylo v předchozí kapitole zmíněno, židovská obec po 

této události uzavřela svou základní školu.  

 Bedřich Outrata (1870–1918), který byl v té době vedoucím redaktorem Krakonoše, 

popsal jičínské nepokoje, které byly zaměřené především proti židům, v 34. čísle listu ze 

dne 10. prosince 1897, tedy týden po tom, co se udály. Nutno dodat, že je zpráva o této 

události vzhledem k silně vlastenecké a mladočeské orientaci listu napsána jednostranně. 

V Jičíně se začalo s ničením a odstraňováním všeho německého a židovského již ve čtvrtek 

2. prosince, kdy neznámí útočníci rozbili 7 tabulí ve dveřích jičínského Lesevereinu. „V 

noci na pátek rozbita byla okna mnohých domů v židovské ulici, nejvíce na židovské škole 

německé, nemalé okrase to našeho ryze českého města.“ 67 V noci na sobotu výtržnosti 

pokračovaly, až proti nim zasáhlo místní vojsko včele s majorem Weissem. Radikální 

mladočesky orientovaný Politický klub společně s odborem Národní jednoty severočeské 

sundávaly německé nápisy, přihlíželi jim přitom lidé, kteří se v průběhu večera shromáždili 

v centru města na velkém náměstí. „Na to se lid nerozešel, nýbrž táhl k hotelu „Central“, 

kde rovněž musila býti jinojazyčná tabule sundána. Po té vytlučena okna některých 

židovských příbytků. Na to, jak výše jsme uvedli, přitrhl horlivý pan major Weiss s vojskem, 

jehož část zůstala na náměstí, druhá pak se rozdělila na hlídky, jež městem procházely.“ 68  

 Výtržnosti pokračovaly ještě i v sobotu a v neděli večer, ovšem již v menší míře, a 

to proto, jak Outrata píše, že židovská obec uzavřela svou židovskou školu a okresní 

hejtmanství vydalo vyhlášku, která omezila večerní otvírací dobu jičínských hostinců 

(vyjma hotelů) i místních kořalen. Na pořádek v ulicích pak místo vojska dohlíželi členové 

sokolského spolku a hasičského sboru, kteří kvůli tomu vytvořili dobrovolné hlídky. 

Městská rada pak společně s jičínskými spolky vytvořila v úterý následujícího týdne 

sdružení Národní výbor, jehož úkolem bylo udržovat veřejný pořádek. „Čeho po léta 

zákonným způsobem marně se domáháme, zrušení německé židovské školy a odstranění 

                                                
65 V Jičíně se v té době hlásilo k německé národnosti kolem 360 obyvatel a k židovské víře přes 200 
obyvatel. (KUDRNÁČ, 1907, s. 43) 
66 ÚLEHLA, V. Václav Fejfar. Mistr tesařský, starosta města, protektor Řemeslnické besedy, dědeček 
Václava Čtvrtka. Jičín : Knihovna Václava Čtvrtka, 2008, s. 63–64. 
67 Bouřlivé dny v Jičíně. Krakonoš, 10. 12. 1897, r. 19, č. 34., s. 3.  
68 Tamtéž.  
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německých nápisů, [...] toho docílili demonstranti za několik hodin... Co však je to vše 

platno: jeden den židům vytloukáme okna a druhý den plníme jejich obchody, zanášejíce 

jim svoje peníze, jimiž bychom měli jen našince podporovati...“69, shrnuje list. 

 Velkým zásahem pak byla do života Jičínských první světová válka – veškerý život 

města se jí podřídil. Hned v roce 1914 odešli na frontu všichni jičínští muži starší dvaceti 

let, o rok později se v Jičíně zavedly lístky na chléb a mouku a později i na další potraviny 

a v roce 1917 už zažívali jičínští obyvatelé opravdovou nouzi a hlad. Město znovu ožilo na 

konci války roku 1918, a to především po politické stránce. 26. srpna 1918 město ustavilo 

Národní výbor pro okres jičínský, jehož předsedou byl okresní starosta Gustav Pazderník,  

který pak 29. října dopoledne na Velkém náměstí před shromážděním lidí oznámil, že byla 

vyhlášena Československá republika.70  

 

 1.2.3 Politický život Jičína 
 Na začátek této kapitoly je třeba uvést, že byl Jičín od poloviny 19. století, co se 

týče politiky, konzervativním – uznával Národní stranu (staročeskou). První mladočesky 

orientované názory začal do Jičína přinášet až tiskař a redaktor Ladislav Sehnal na 

stránkách časopisu Krakonoš v 80. letech 19. století. Mladočesky smýšlející strana, 

radikální Politický klub, vznikla v Jičíně až v roce 1890. Místní organizace ostatních 

politických stran se pak začaly formovat až na přelomu 19. a 20. století. 

 Politická scéna se začala v Jičíně rozvíjet, stejně jako jinde, po zrušení poddanství 

v roce 1848. O dva roky později byla zavedena obecní samospráva a za tímto účelem se 

konaly obecní volby. Městský úřad byl ustanoven v listopadu 1850 a starostou (neboli 

purkmistrem) města se stal vydavatel a tiskař František Jan Kastránek (v letech 1850–

1861). Další volby se pak konaly až o jedenáct let později a mohli k nim jít všichni muži 

starší 24 let, kteří odváděli daně. Vítězně z těchto voleb vzešel nový starosta František 

Rutte (1861–1869).71 Po odstoupení starosty Rutteho roku 1869 usedl do starostovského 

křesla doktor Antonín Zvěřina, který byl v čele Jičína téměř deset let. Od poloviny 60. let 

sídlila v Jičíně i okresní samospráva, která zde byla zřízena v roce 1865 a starala se 

například o zdravotní oblast a stavbu a údržbu silnic. Její členy volili zastupitelé obcí 

v okrese.72  

 Přibližně od poloviny 70. let si někteří občané začali stěžovat na špatné 

hospodaření města a na korupci na radnici. Podvody v hospodaření se ovšem plně projevily 
                                                
69 Bouřlivé dny v Jičíně. Krakonoš, 10. 12. 1897, r. 19, č. 34., s. 4. 
70 ÚLEHLA, 2006, s. 154. 
71 FRANCEK, 2010, s. 239–242. 
72 ÚLEHLA, 2006, s. 146. 
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až v roce 1877. Odvoláni z funkcí byli někteří členové rady a především starosta doktor 

Antonín Zvěřina, který byl hlavním podezřelým v celé záležitosti. I když byl doktor 

Zvěřina v únoru 1878 zbaven obvinění, starostovskou funkci zpátky nezískal. 

Zastupitelstvo si již zvolilo starostou Václava Fejfara, předsedu Řemeslnické besedy a 

dědečka spisovatele Václava Čtvrtka.73 

 V listopadu 1879 se konaly obecní volby, přičemž se voliči mohli rozhodovat mezi 

dvěma skupinami kandidátů (tehdy ovšem ještě na jedné listině sestavené radnicí). Jednu 

skupinu tvořilo současné, „nové“ vedení města v čele s Václavem Fejfarem a krejčím 

Václavem Kudrnou, druhou pak „staré“ vedení v čele s doktorem Antonínem Zvěřinou a 

Janem Girtlerem. „Staré“ vedení ovšem ve volbách neuspělo, proto obratem podalo protest 

proti výsledkům voleb. Vyšetřování vyšších orgánů trvalo více než půl roku, takže až 

v srpnu 1880 potvrdilo, že volby proběhly v pořádku. Nové zastupitelstvo pak zvolilo 

starostou opět Václava Fejfara, za jehož vedení město začalo vzkvétat (zahájení úprav 

města, vozovek, výsadby stromů, dláždění náměstí a chodníků, stavby nové budovy 

gymnázia, opravy hřbitova, zřízení pohřebního ústavu apod.). Po pěti letech svého 

starostování ovšem Fejfar na svůj post rezignoval poté, co ho zemský výbor obvinil z 

porušení stavebního zákona (při stavbě jednoho z jeho domů) a začal ho stíhat. Novým 

starostou se po něm stal na dvě desetiletí mlynář František Dollanský (1883–1903).74 

 Jičín byl sice v 19. stoletím městem spíše českým než německým (počet Němců 

v Jičíně se koncem století pohyboval pouze mezi jednou až pěti stovkami), ve městě se ale 

často hovořilo německy. Byl to jednak důsledek poněmčování Čech po bitvě na Bílé hoře 

roku 1620, ale vliv na to mělo i to, že byl Jičín městem, v němž sídlily úřady a vojenská 

posádka, takže zde žilo poměrně dost vysokého úřednictva, důstojníků a vojáků hovořících 

právě němčinou. Ve vyšších společenských vrstvách se často hovořilo německy, především 

dámy považovaly tento jazyk oproti češtině za vznešenější. „Hlavně vzdělanější vrstvy ze 

starší generace ovládají spisovnou němčinu lépe než češtinu a leckdy do ní přejdou, 

protože prošly ještě německými vysokými školami. [...] Ti starší absolvovali ještě i střední 

školu německou, protože teprve od školního roku 1867/8 se na jičínském gymnáziu 

vyučovalo všem předmětům česky.“75 

 Německý jazyk v ulicích českého Jičína se ovšem koncem 80. let přestal zamlouvat 

mladým měšťanům v čele s právníkem Františkem Kloučkem, kteří se rozhodli bojovat za 

práva Čechů ve městě a roku 1890 založili mladočeskou stranu Politický klub pro město 

                                                
73 FRANCEK, 2010, s. 243–244. 
74 ÚLEHLA, 2008, s. 5, 8. 
75 ÚLEHLA, 2006, s. 98. 
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Jičín a okolí, první opravdovou politickou organizaci v Jičíně.76 Mladočeská strana vznikla 

v Jičíně krátce poté, co konzervativní staročeši v čele s Františkem Ladislavem Riegrem 

sjednali ve Vídni punktace, podle kterých měly být české země rozděleny na dvě jazyková 

území, německé a na dvojjazyčné (tedy česko-německé), a podle nichž měli Češi učinit 

velké ústupky a na oplátku dostat jen nepatrná práva (např. vytvoření obchodní a 

živnostenské komory). Krátce poté, co začaly být některé články punktací uplatňovány, 

začali mladočeši projevovat svůj nesouhlas s nimi a začali proti staročechům bojovat. 

Nesouhlas Čechů s punktacemi se pak projevil po rozpuštění říšského sněmu ve volbách 

v lednu 1891, v nichž s převahou zvítězila mladočeská strana.77 

 A právě v takové národní atmosféře získával jičínský Politický klub svým 

radikálním, nacionálním a antisemitským smýšlením mnoho stoupenců, a to především 

v řadách mladých měšťanů. Své útoky zaměřoval především na v Jičíně všudypřítomné 

německé názvy, používání němčiny jičínskými obyvateli, kritiku židovské školy, ve které 

se vyučovalo německy a do níž chodili i české děti, židovských obchodů (dokonce vyzýval 

občany, aby v takových obchodech nenakupovali) a židů celkově. Vliv Politického klubu 

na jičínské obyvatele se pak v prosinci 1897 plně projevil během protiněmeckých a 

protižidovských bouří (viz kapitolu 2.2.2).78  

 Časopis Krakonoš, na nějž se tato práce zaměřuje, a pak především jeho vydavatel 

Ladislav Sehnal (1879 – 1899) byli stoupenci myšlenek Národní strany svobodomyslné a 

prvních 14 čísel třináctého ročníku (1891), tedy krátce poté, co Politický klub v Jičíně 

vznikl, byl Krakonoš orgánem Politického klubu.79   

 První obecní volby, ve kterých kandidovali zástupci Politického klubu, se udály tři 

roky po jeho založení v roce 1893 a Jičínští mohli poprvé volit ze dvou kandidátek. 

Politický klub sice ve volbách získal hodně hlasů, ale ne většinu (do zastupitelstva se 

dostala přibližně čtvrtina kandidátů Politického klubu, většinu získala vládnoucí obecní 

strana80), proto se rozhodl svou pozici posílit a od roku 1894 prezentoval své názory 

pomocí vlastního politického listu Jičínský obzor81. Poté, co neuspěl ani ve volbách v roce 

1897, začal zostřovat své výpady a kritiku ve snaze vyhrát následující volby. To se mu také 

podařilo, i když ne poctivým způsobem. Ve volbách, které se konaly v květnu 1901, 

Politický klub zvítězil, ovšem pomocí pochybných metod, které porušovaly volební zákon. 

Dosavadní vedení města proto volební výsledky zpochybnilo a obrátilo se na 

                                                
76 FRANCEK, 2010, s. 279–280. 
77 URBAN, O. Česká společnost 1848-1918. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1982, s. 397–400. 
78 ÚLEHLA, 2006, s. 98–100. 
79 Podrobněji viz kapitolu 3.2.2. 
80 K obecním volbám v Jičíně. Krakonoš, 11. 6. 1893, r. 15, č. 16, s. 2. 
81 Podrobněji o Jičínskému obzoru v kapitole 1.2.8.1. 
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c. k. místodržitelství království Českého, které na základě šetření volby na konci 

listopadu 1902 anulovalo a vyhlásilo nové. Ty se konaly v lednu 1903 a konzervativci v 

nich s velkou převahou vyhráli.82 V roce 1902 totiž odpůrci Politického klubu založili 

Jednotu občanů jičínských a do voleb postavili silnou kandidátku v čele s novými 

schopnými lidmi, jako byl František Knotek či realista JUDr. Jaroslav Lohař. Z voleb roku 

1903 pak vzešel nový starosta František Knotek, kterého po volbách roku 1907 nahradil 

Vojtěch Jírů. I když po neúspěchu ve volbách v roce 1903 Politický klub zanikl, jeho 

program z Jičína zcela nezmizel, nové vedení města ho totiž v tom nejpodstatnějším 

převzalo a začalo realizovat (např. budování vodovodu, parních lázní či plynového 

osvětlení města).83  

 V 90. letech se začali v Jičíně sdružovat ve vzdělávacích a podpůrných spolcích 

také sociální demokraté, kteří roku 1894 ustavili svůj vlastní spolek s názvem Pokrok. 

Sociální demokraté usilovali o vytvoření okresní organizace sociálnědemokratické strany, 

což se jim podařilo, a 15. srpna 1896 byl v Jičíně ustaven Politický klub lidu práce. 

Sociální demokraté ovšem neměli na Jičínsku zázemí a na tamější politické scéně se nikdy 

neprosadili. V roce 1903 měla strana pouze 18 členů a rozvíjet se začala až po roce 1905, 

nepodařilo se jí ovšem dosáhnout takového vlivu jako mladočechům či národním 

socialistům.V roce 1897 se začali v Jičíně formovat i stoupenci Strany národně sociální, 

jejíž obliba vzrostla při protiněmeckých a protižidovských bouřích v prosinci téhož roku 

(viz kapitola 2.2.2.).84 Na začátku 20. století pak byla v Jičíně ustavena místní organizace 

této strany pod názvem Politický klub národně sociální strany „Havlíček“. Jejím předsedou 

byl František Klecar.85  

 Další politickou stranou působící v Jičíně byla Česká strana pokroková (neboli 

realisté), kterou tvořili především intelektuálové a stoupenci Tomáše Garrigue Masaryka. 

Místní organizaci této strany založili v roce 1907 advokát JUDr. Jaroslav Lohař, 

gymnazijní profesor PhDr. Jakub Všetečka, který se s Masarykem celý život přátelil a 

vzájemně se navštěvovali86, a přednosta jičínské železniční stanice Otakar Vrchoč. 

Orgánem strany byly Pokrokové listy (1909–1913). 

 V květnu 1909 založili jičínští mladočeši místní organizaci Národní strany 

svobodomyslné, jejímž předsedou se stal František Knotek a orgánem strany časopis 

                                                
82 ÚLEHLA, 2008, s. 61, 64–65; Volby do nového obecního zastupitelstva v Jičíně. Krakonoš, 5. 12. 1902, 
r. 24, č. 34, s. 3; Nové volby obecního zastupitelstva. Krakonoš, 12. 12. 1902, r. 24, č. 35, s. 2. 
83 ÚLEHLA, 2006, s. 104, 152–153. 
84 FRANCEK, 2010, s. 281–283. 
85 KUDRNÁČ, 1907, s. 60. 
86 8., 15. a 22. ledna 1905 měl dokonce T. G. Masaryk v Jičíně přednášky o národnostní filozofii novější 
doby, kterou realisté uspořádali v sále hotelu Hamburk. Mladočeši se snažili přednášky bojkotovat, ale zájem 
o Masarykovo vystoupení byl veliký. (FRANCEK, 2010, s. 285–286.) 



 22 

Krakonoš (v letech 1909–1913). V roce 1913 si pak strana založila svůj vlastní list Jičínský 

kraj (1913–1914). Národní strana svobodomyslná byla tehdy v Jičíně nejsilnější politickou 

stranou, měla celkem 270 členů. Druhou nejsilnější pak byla strana lidová s 220 členy a 

třetí národněsociální se 180 členy. Za nimi pak následovali sociální demokraté se 150, 

státoprávní radikálové s 67 a realisté s 28 členy. Poslední volby v rakousko-uherské 

monarchii, kterých se mohly strany zúčastnit, se konaly v roce 1911, v nichž s přehledem 

vyhráli mladočeši (Národní strana svobodomyslná) a svou pozici obhájil i starosta Jírů. 

V opozici pak skončili národní sociálové a sociální demokraté.87   

 Následně do života Jičína zasáhla 1. světová válka, během níž došlo k utlumení 

jičínské politické scény, vše se podřídilo válce. Politici se začali znovu aktivizovat až na 

počátku roku 1918 a 26. srpna téhož roku byl v Jičíně ustaven Národní výbor pro okres 

Jičínský, jehož  předsedou byl okresní starosta Gustav Pazderník. Právě on 29. října 1918 

oznámil na Velkém náměstí před shromážděným davem vyhlášení Československé 

republiky.88 První všeobecné, rovné, přímé obecní volby, kterých se poprvé zúčastnily i 

ženy, se v Jičíně konaly 25. června 1919. Nové zastupitelstvo si po nich zvolilo i nového 

starostu, kterým se stal Josef Čihula.89  

 

 1.2.4 Kulturní dění v Jičíně 
 Kulturní život Jičína byl, i díky velkému počtu škol, úřadů a vzdělaných obyvatel, 

od poloviny 19. století do 1. světové války dosti bohatý, a to jak na vznik společenských, 

kulturních, zájmových, politických a sportovních spolků, tak i na pořádání kulturních akcí, 

ať už spolky nebo vedením města. Ve sledovaném období vzniklo celkem 23 spolků.90  

 Právě spolky byly hlavními aktéry kulturního života v Jičíně. Členové studentského 

spolku s názvem Akademická čtenářská jednota (AČJ) v 90. letech 19. století nacvičili a 

poté hráli o různých svátcích a prázdninách divadelní představení většinou dobročinného 

charakteru, pořádali v Jičíně občasné výtvarné výstavy a na jejich popud vznikla v roce 

1895 veřejná lidová knihovna pro veškeré obyvatele města.91 Vznik veřejné knihovny byl 

pro Krakonoše velice významný. Než vznikla lidová knihovna, byly časopisy a noviny pro 

                                                
87 FRANCEK, 2010, s. 283–284. 
88 Pamětní kniha (kronika) města Jičína. Díl I. 1918–1924, s. 113, 131. Státní okresní archiv Jičín. 
89 ÚLEHLA, 2006, s. 153–154. 
90 V oblasti sportu patřily k nejvýznamnějším Sokol (vznik 1862), Cyklistický klub (1887), Klub českých 
turistů (1892), Sportovní klub (1898) a Junák (1912). V oblasti nesportovní pak Akademická čtenářská 
jednota (1870), Občanská beseda (1861), Řemeslnická beseda (1870), Muzejní společnost (1863) a Muzejní 
spolek (1895), Alliance française (1903), Hudební spolek (1904), Literární jednota (1880), krajanský spolek 
Jičín v Praze (1905), či Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl (1912). Ve městě také mohli Jičínští zpívat v 
pěveckých sborech, muži od roku 1861 v Luborovi, ženy od roku 1869 v Ludiši a od roku 1895 pak obě 
pohlaví ve smíšeném pěveckém sboru Smetana. (BÍLKOVÁ, s. 45–53.) 
91 FRANCEK, 2010, s. 299 
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lidi, kteří je neodebírali, volně přístupné jen v hostincích a pak v čítárnách spolků (Sokola, 

Občanské besedy, Akademické čtenářské jednoty), které ovšem mohli navštěvovat jen 

členové těchto spolků. Pět let po otevření lidové knihovny zpřístupnil svou čítárnu novin a 

časopisů veřejnosti i Sokol.92 

 Divadelní soubor měla i Občanská beseda, která pořádala koncerty a rovněž jako 

AČJ občas i výstavy. Nejlákavějšími hudebními představeními, o které se zasadila, byly 

například koncert Antonína Dvořáka s dalšími dvěma hudebníky (1892) a koncert Českého 

smyčcového kvarteta (1893). Literární jednota zase organizovala pravidelné čtvrteční 

dýchánky.93  

 Řemeslnická beseda, která vznikla oddělením se od Občanské besedy, také hrála 

divadlo a pořádala různé taneční zábavy. Spolek si roku 1873 dokonce pronajal část 

zámecké zahrady a postavil na ní besídku, kuželník a k tomu i stoly a židle, zde se od roku 

1876 hrálo i divadlo. Zároveň Řemeslnická beseda vlastnila čítárnu s českými novinami, 

časopisy i odbornými periodiky a současně s tím i svou knihovnu. Obě dvě byly volně 

přístupné veřejnosti. Během své existence beseda také dvakrát v Jičíně zorganizovala 

řemeslnickou výstavu – první 28. září až 2. října 1876 a druhou 15. až 18. srpna 1884.94 

 Kulturní život ovšem také Jičínským zpestřovaly kočovné divadelní společnosti, 

které především na přelomu století zařadily město Jičín mezi své pravidelné zastávky. 

V roce 1898 například hostovaly ve městě divadelní společnosti Pavla Švandy ze Semčic a 

Luise Jankovského. V Jičíně se také konala představení cirkusů, jeden z nejznámějších té 

doby, cirkus Kludský, dorazil se svým velkým zvěřincem do města v roce 1894. V lednu 

1897 se v Jičíně také poprvé představil americký biograf, když zde promítal filmy 

Edisonův kinematograf. Od října 1911 pak začal Sokol pravidelně promítat filmy ve svém 

kinematografu.95  

 

 1.2.5 Pošta, telegraf a telefon 
 Nelze se ovšem nezmínit i o technických vymoženostech, protože také ony 

významně ovlivnily chod Jičína. Pošta byla v Jičíně založena v roce 1754 jakou soukromá 

firma.96 Od počátku 19. století až do roku 1873 poštu vlastnila rodina Jana Poláčka, po 

smrti posledního vlastníka z této rodiny, Anny Poláčkové, ji získal konkurzem Robert 

Příhoda, od něhož poštu v lednu 1885 převzal stát. Od tohoto roku byl na poště zřízen 

                                                
92 ÚLEHLA, 2006, s. 89. 
93 FRANCEK, 2010, s. 300, 306. 
94 ÚLEHLA, 2008, s. 10, 14–17, 42.  
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telegrafní úřad, který řídil Adolf Loyka.97 „Pošta v Jičíně, stejně jako v celé Rakousku, 

fungovala dobře a spolehlivě. I když se podle dobového tisku prý nedoporučené dopisy, a 

zvláště pohlednice rády ztrácely. Dopis jste mohli do veřejné poštovní schránky hodit 

v roce 1896 do 18. hodiny a měli jste téměř jistotu, že dopis bude v Čechách doručen druhý 

den. Kolem 19. hodiny se zásilky třídily a pak se rozcházely všemi směry.“ 98  

 Poštu rozvážely buď poštovní dostavníky, nebo vlaky. Dostavníků se přitom 

využívalo především tam, kam nevedly železniční koleje. Ve večerní vlacích jedoucích 

z Jičína do Ostroměře či Nymburka fungovala i tzv. vlaková pošta. To znamenalo, že pošta 

měla v daném večerním vlaku vyhrazeno své oddělení, v němž její zaměstnanec třídil 

jednotlivé zásilky. Koncem století byly mezi lidmi velice oblíbené pohlednice, zprávy 

ovšem lidé mohli od roku 1869 také psát na korespondenční lístky, které Rakousko-

Uhersko zavedlo jako první na světě.99  

 Telegrafní spojení mělo město Jičín dříve než železniční, telegrafní stanice zde byla 

vytvořena již v říjnu 1864. Přes město totiž vedla vojenská telegrafní linka z Prahy do 

pevnosti Josefov u Jaroměře. S rozvojem železnice se na Jičínsku začalo rozvíjet i 

telegrafní spojení – podél nově vznikajících železničních tratí se totiž pokládaly telegrafní 

dráty, vznikaly tak i telegrafické linky pro soukromou korespondenci občanů.100  

 S telefonním spojením ale na tom Jičín už tak dobře nebyl. Zatímco v roce 1895 se 

lidé mohli pomocí telefonu spojit se 74 českými městy, Jičín ani s příchodem nového 

století telefonní spojení neměl. „Teprve 31. července 1907 byla uvedena do provozu 

telefonní linka z Jičína do Nového Bydžova a přes něj dále. Byla brzy přetížená, protože 

zvláště pro obchod měla velký význam.“ 101 

 

 1.2.6 Rozvoj infrastruktury 
 I když bylo město Jičín v roce 1880 třetím největším městem severovýchodních 

Čech (po Hradci Králové a Trutnovu), ve srovnání s ostatními městy, co se týče 

infrastruktury, značně zaostávalo. „Nemělo vodovod ani řádnou kanalizaci, nemělo 

plynárnu, natož elektrárnu, ulice byly chudě osvětleny petrolejovými lampami a nebyly, 

zvláště vozovky, dodlážděné, úroveň hygieny byla nízká, železniční spojení na dvou 
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vedlejších tratích bylo nevalné.“ 102 Pro tuto práci je důležité především dopravní spojení 

Jičína s okolními městy severovýchodních Čech. 

 Silnice s pevným podkladem se začaly stavět, jak jsem již zmínila, v první polovině 

19. století. Několik menších silnic pak bylo postaveno i koncem století, ale hlavní 

pozornost jičínských obyvatel se soustředila především na úpravy povrchů v samotném 

městě. Od počátku osmdesátých let byla postavena silnice pod zámkem, vydlážděno Velké 

náměstí a chodníky na Valdickém předměstí, přestavěna Čeřovka v park a také upraveno 

Novoměstské náměstí. To vše za finanční spoluúčasti Jičínských.103  

 V roce 1903 zrušila radnice mýtné při vjezdu do města, protože to zdržovalo 

dopravu. Automobily se ovšem v Jičíně objevily až po roce 1905, o čtyři roky později si 

paní Kateřina Fialová otevřela první automobilovou přepravu osob, jakéhosi předchůdce 

dnešní taxi služby.104   

 Na rozdíl od silniční dopravy, ve které tvořil křižovatku hlavních silničních tahů, 

zůstal Jičín v dopravě železniční mírně stranou. I dnes skrz něj vedou pouze lokální tratě, 

pomocí nichž se lidé mohou dopravit na hlavní železniční trasy. V 19. století neměl tento 

způsob dopravy v jičínském regionu moc velkou podporu, a to především ze strany 

formanů, kteří měli de facto monopol na přepravu veškerých surovin, které Jičínsko 

produkovalo. První snahy o zavedení železničního spojení do Jičína se objevily už v roce 

1868, kdy se rozhodovalo, kudy povede hlavní trasa z Velkého Oseku do Trutnova, Jičín 

ovšem tehdy neuspěl. Železniční dopravu tak zahájil až 9. prosince 1871 příjezd prvního 

vlaku od Ostroměře. Roku 1903 pak byla trasa prodloužena na sever do Turnova.105  

 Ještě předtím, v roce 1881, ovšem postavila Česká obchodní dráha železniční trať 

z Jičína do Velelib, kterou posléze stát jako nový vlastník roku 1910 prodloužil až do 

Nymburka. Zatímco cesta z Jičína do Prahy trvala koncem století pět hodin, před první 

světovou válkou se díky prodloužení trati Jičínští do Prahy dostali za tři hodiny. Z Jičína 

do Vídně se pak cestovalo kolem třinácti hodin. Ceny lístků byly na přelomu století ovšem 

dosti drahé, zpáteční lístek do Prahy stál přibližně jeden a půl zlatého. Co se týče přepravy 

materiálu, vytlačila železniční doprava postupně ze silnic formany s jejich vozy i poštovní 

dostavníky, které později jezdily už jen na ta místa, kam nevedly koleje.106 
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 1.2.7 Jičínské hospodářství  
 V oblasti průmyslu neměl Jičín až do počátku 20. století žádnou významnější 

průmyslovou společnost kromě Trauttmansdorffova cukrovaru, který roku 1911 kvůli 

rozvoji cukrovarnictví a nadvýrobě cukru v Čechách zkrachoval, Knotkovy strojírny 

vyrábějící hospodářské stroje a nářadí (od r. 1878 prodej strojů, od r. 1888 už samotná 

výroba) a několik cihelen.107 Roku 1907 se k nim přidala firma Rous vyrábějící pianina a 

roku 1913 firma Pegas, která vyráběla šrouby a pilníky (během války se chod firmy 

zastavil, obnoven po 1. světové válce).108  

 Jičínsko bylo až do počátku 20. století ryze zemědělským regionem. Ve druhé 

polovině 19. století se na Jičínsku začalo rozvíjet již zmíněné cukrovarnictví. Kromě Jičína 

vznikly cukrovary například v Kopidlně, Libáni, Vysokém Veselí, Rožďalovicích či 

Dolním Bousově. Významné také bylo pivovarnictví. Pivo se vařilo ve 

Dřevěnicích, Popovicích, Dětenicích, Vokšicích i na Kosti. V regionu se navíc začaly 

rozvíjet obchodní vztahy, protože pivovary potřebovaly pro svou výrobu suroviny jak 

z cukrovarů, tak i od zemědělců. Knotkova továrna pak dodávala zemědělcům hospodářské 

stroje, které jim usnadnily a urychlily práci.109  

 Zemědělskou výrobu pak doplňovalo ovocnářství, významné byly například školky 

ovocných a okrasných stromů, keřů a květin bratrů Mazánkových ze Soudné, místní části 

Jičína. V roce 1859 navíc došlo zavedením živnostenského řádu ke zrušení cechovních 

organizací, takže se obyvatelé Jičínska mohli vrhnout do podnikání v různých oborech.110 

Na základě živnostenského řádu pak musela být v Jičíně zřízena živnostenská 

společenstva. Od roku 1884 tak byli živnostníci sdruženi do čtyř subjektů: Společenstva 

pekařů, mlynářů, krupařů, perníkářů, cukrářů a voskářů, Společenstva řezníků a 

hostinských, Společenstva obuvníků a koželuhů a Společenstva různých živností.111 

 Živností nebylo v Jičíně na konci 19. století málo. Obecně lze říci, že se jejich počet 

zvyšoval s tím, jak se město v průběhu desetiletí rozrůstalo. Kudrnáčův adresář z roku 

1900112 uvádí, že v samotném Jičíně bylo např. 8 holičů, 4 cukráři, 4 knihaři, 2 tiskárny, 

35 krejčích, 38 obuvníků a 42 hostinství. Ve srovnání s údaji z adresáře nakladatele Karla 

Hylského113, který vyšel o 12 let později, počet jednotlivých živností výrazně narostl. 

V roce 1912 bylo ve městě 16 holičů, 7 cukrářů, 7 knihařů, 3 tiskárny, 52 krejčích a 

47 obuvníků, počet hostinství jako jediný zůstal stejný. 
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 1.2.8 Mediální krajina Jičínska (1840 – 1918) 
 Z živností jsou pro tuto práci nejdůležitější jičínští tiskaři, kteří byli na Jičínsku 

zároveň i vydavateli periodických listů.114 V jedné z předchozích kapitol jsem se zmínila o 

první jičínské tiskárně Františka Jana Kastránka, ve které už v první polovině 19. století 

začaly vycházet česky psané knihy a také noviny a časopisy.  

 Prvním z nich byl Bydžovský krajský list (1841–1843), který vydával a redigoval 

sám vlastenecky založený knihtiskař a knihkupec František Jan Kastránek (1790–1872).115 

List vycházel v české i německé verzi. O vzniku Bydžovského krajského listu a zániku jeho 

české verze se dozvídáme z dopisu zveřejněném v Pražských novinách dne 13. ledna 1848, 

jehož autorem je jičínský dopisovatel podepsaný jako pan „Bezejmenný“: „Wlastně jsem 

ale o časopise mluwit měl, a chtěl. Byloť tuším w r. 1842, že i u nás myšlénka wydáwání 

krajského listu wznikla, a w osobě p. knihtlačitele Fr. Kastránka ochotného podporowatele 

naleznauc, w krátké době se uskutečnila. Wydáwán německý a zároweň český list, který se 

wšak od německého dle obsahu nelíšil, přece ale mnohem wíce (as o sto) odběratelů sobě 

získal, než německý, pročež se tento časným předchůdcem úmrtí prwějšího stal. Po něm 

zemřel český list jako mnohý nepatrný třebať dobrý člowěk – nemluwilo se o něm. [...] Že 

takowý list ne jen užitečný, anobrž také potřebný jest, netřeba dokazowati; arci že by se na 

wýběr obsahu pilný zřetel bráti musil, by wšeobecným potřebám, jak úředníka, tak i 

měšťana a sedláka wyhowěl, a snadno se udržeti mohl.“ 116   

 Sedm let poté začal Kastránek vydávat česky psaný Jičínský věstník (1850–1851) a 

jeho německou verzi Jičíner Zeitbote (1850–1851). Obsah těchto listů ovšem už nevytvářel 

Kastránek, ale redaktoři A. Zlatník a Kastránkův syn František Xaver (1816–?).117 Dalším 

listem, který Kastránek tiskl, byl česky psaný satirický časopis Rachejtle (1854–1855), 

v jehož redakci pracovali například Antonín Štrauch (1831–1877)118, který se stal později v 

Praze fejetonistou Pražských novin a redaktorem Humoristických listů či Národních listů, 

dále Václav Čeněk Bendl Stránický (1832–1870) a budoucí spisovatel Jan Gross (1833–

                                                
114 Do Jičína se díky tomu, že byl křižovatkou hlavních silničních tahů, dostávaly v 19. století a na počátku 
20. století listy z celých severovýchodních Čech. Vzhledem k jejich vysokému počtu (severovýchodní Čechy 
můžeme nejúžeji vymezit dnešním Královéhradeckým a Libereckým krajem, přičemž Evropská unie do 
regionu severovýchodních Čech zahrnuje i Pardubický kraj – viz Rada.severovychod.cz [online]. 2009 [cit. 
2011-10-15]. Kraje v rámci NUTS II SV. Dostupné z WWW: <http://www.rada-severovychod.cz/kraje-v-
ramci-nuts-ii-sv>.) jsem se zaměřila výhradně na listy Jičínského politického okresu (tvořeného soudními 
okresy Jičín, Libáň, Nová Paka, Sobotka). V prvé řadě se jedná o listy vycházející v Jičíně, které jsou 
strukturované do podkapitol dle data jejich vzniku. Poslední podkapitola je věnována listům dalších měst a 
obcí Jičínska – Hořice, Nová Paka, Sobotka, Javornice, Kněžnice, Kyje a Žlunice.  
115 Podrobněji o Fr. J. Kastránkovi a jeho činnosti např. BÍLKOVÁ, s. 9. 
116 BEZEJMENNÝ. Z Jičína. Stížnosti. Krajský list. Diwadlo. Knihowna. (Dokonč.) Pražské noviny, 
13. 1. 1848, r. 24, č. 4, s. 16. 
117 BÍLKOVÁ, s. 62, 65. 
118 Podrobněji o životě novináře A. Štraucha a také o prvních jičínských listech viz BÍLKOVÁ, s. 12, 62, 65, 
70; nebo VONKOVÁ, 1990. 
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1894). Do časopisu Rachejtle, který vycházel nepravidelně, ovšem nepsali jen tito 

redaktoři, ale přispívali do něj i spisovatelé Josef Václav Frič (1829–1890), Božena 

Němcová (1820–1862) či Karel Havlíček Borovský (1821–1856).119  

 Od roku 1855 pak začal vést tiskárnu Kastránkův syn František Xaver, který krátce 

vydával i svůj česky psaný list Jičínský obzor (leden 1861–prosinec 1861), který vycházel 

třikrát do měsíce. V Kastránkově tiskárně se pravděpodobně tiskla i hlavička ručně 

psaného časopisu studentů gymnázia s názvem Kvítky (1852), protože v té době v Jičíně 

žádné jiné tiskařství nebylo.120 

 František Xaver Kastránek prodal tiskárnu roku 1872 rytci a kreslíři Josefu 

Návesníkovi (1820–1892), který ovšem už svou vlastní tiskárnu měl – založil ji ve 

Sladkovského ulici roku 1862. Josef Návesník pak svou tiskárnu roku 1879 předal synovi 

Františkovi (1851–1930), jehož vydavatelská koncese přešla roku 1922 na firmu Šmejc a 

spol.. Tato firma sice roku 1948 zanikla, tiskárna ovšem v Jičíně zůstala až do roku 1962, 

kdy byla přestěhována do Nové Paky.121  

 V letech 1861–1913 tiskl v Jičíně také grafický závod Kabátník a spol. Dalšími 

tiskaři v Jičíně byli Antonín Čapek (1847–1899), Ladislav Sehnal (1853–1908), Bedřich 

Outrata (1870–1918) a Karel Hylský (1881–1953). Protože se ovšem jedná o majitele té 

samé tiskárny a zároveň vydavatele časopisu Krakonoš, budu se jim blíže věnovat v jedné 

z následujících kapitol. Jen zde zmíním, že tiskárnu založil roku 1873 Antonín Čapek a o 

šest let později se jí vzdal ve prospěch Ladislava Sehnala. Od něho pak tiskárnu v roce 

1899 koupil Bedřich Outrata (v tiráži je ovšem již od roku 1896 uveden jako spolumajitel 

tiskárny) a od něj roku 1908 Karel Hylský. Tiskařské družstvo v Jičíně tiskárnu převzalo 

do svého vlastnictví roku 1919.122 

 

 V druhé polovině 19. století a na počátku 20. století vycházely v Jičíně především 

listy, které tiskla Návesníkova tiskárna (1872–1922), závod Kabátník a spol. (1896–1913), 

Čapkova tiskárna (1873–1879), Sehnalova tiskárna (1879–1899), Outratova tiskárna 

(1899–1908) a tiskárna Karla Hylského (1908–1919). Od počátku 70. let 19. století do 

roku 1918 vycházelo v Jičíně včetně Krakonoše přes třicet novinových a časopisových 

                                                
119 KUBÍČEK, J. a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 1, Časopisy České republiky 
od počátku do roku 1918. Bibliografie. Část 1. Sv. 2, O-Ž. Brno : Sdružení knihoven ČR : Moravská zemská 
knihovna, 2010, s. 132; BÍLKOVÁ, s. 12, 70. 
120 KUBÍČEK, J. a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 1, Časopisy České republiky 
od počátku do roku 1918. Bibliografie. Část 1. Sv. 1, A-N. Brno : Sdružení knihoven ČR : Moravská zemská 
knihovna, 2010, s. 267; BÍLKOVÁ, s. 8, 65, 66.  
121 Podrobněji o životě tiskaře F. J. Kastránka a vývoji jeho tiskárny v průběhu 19. a 20. století píše např. 
BÍLKOVÁ, s. 8. 
122 BÍLKOVÁ, s. 58–59. 
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titulů. Jednotlivé tituly jsem za sebe řadila dle roku, v němž vznikly, tedy od nejstaršího 

po nejmladší. Informace o jičínském tisku jsem přitom v celé této kapitole čerpala jednak z 

podrobně zpracovaného soupisu všech vycházejících jičínských periodik a informací o 

nich (o majitelích, vydavatelích, redaktorech a tiskařích) v publikaci Bílkové123 a 

z Kubíčkovy České retrospektivní bibliografie124, která se věnuje časopisům vycházejícím 

na území České republiky do roku 1918, jednak ze samotných listů, jejichž některá čísla se 

do dnešní doby dochovala a do nichž jsem měla možnost nahlédnout.  

  

 1.2.8.1 Jičínský tisk založený v 70. letech 19. století 
 Poté, co přestal v roce 1861 vycházet poslední Kastránkův list s názvem Jičínský 

obzor (leden 1861–prosinec 1861), nastala ve vydávání jičínských listů více než desetiletá 

pauza. Prvním listem, který začal vycházet v roce 1872, byl časopis Krakonoš (1872–1875, 

1879–1914, 1918–1941). Protože se jeho vývoji, majitelům, vydavatelům a redaktorům 

budu věnovat v jedné z dalších kapitol, poznamenám jen to, že byl na Jičínsku nejdéle 

vycházejícím listem – s jednou tří a půlletou a jednou čtyřletou přestávkou vycházel 

šedesát devět let. Během první přestávky (duben 1875–prosinec 1878) ovšem Krakonoš 

zcela nezanikl, ale změnil se ve Slovanské Listy (1875–1876)125, jejichž vydavatelem, 

majitelem a tiskařem byl Antonín Čapek. V srpnu 1876 Čapek vydávání Slovanských Listů 

zastavil, přičemž na ně navázal časopis Jičínský věstník (1876–1878)126, který se sice tiskl 

v Čapkově tiskárně, ovšem jeho vydavatelem a odpovědným redaktorem byl nejprve 

Čapek a od roku 1877 Josef Dvořák. Ve stejném období, kdy působil v Jičínském věstníku, 

vydával a redigoval Dvořák i satirický čtrnáctideník Satan (1877–1878)127, který si 

nechával tisknout u Čapka. 

 Ve stejném roce jako první ročník Krakonoše vycházel v Jičíně i list Snaha (březen 

1872–listopad 1872) s podtitulem List pro zábavu a poučení. Jeho vydavatelem byl Zelotín 

Skalický a původně měl vycházet desetkrát ročně. Po necelém roce své existence ale 

zanikl.128  

                                                
123 BÍLKOVÁ, kapitola Noviny, časopisy, periodické sborníky, s. 61–71. 
124 KUBÍČEK, J. a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 1, Časopisy České republiky 
od počátku do roku 1918. Bibliografie, přehledy, rejstříky. Část 1-2. Sv. 1–3. Brno : Sdružení knihoven ČR : 
Moravská zemská knihovna, 2010. 
125 Podrobněji o Slovanských Listech v kapitole 3.1.4. 
126 Podrobněji o Jičínském věstníku v kapitole 3.1.4. 
127 Podle Filipa přikládal Dvořák časopis Satan k Jičínskému věstníku jako přílohu. (FILIP, F. Z historie 
„Krakonoše“ k jeho jubileu. Krakonoš, 1. 11. 1931, r. 50, č. 2, s. 2.) – Srov. KUBÍČEK, sv. 2, s. 162;  
BÍLKOVÁ, s. 70. 
128 KUBÍČEK, sv. 2, s. 182. 
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 Od roku 1876 začal v Jičíně a okolí vycházet měsíčník Přemysl (1876–1892, 1897–

1898) s podtitulem List věnovaný zájmům rolnictví, průmyslu, lesnictví a nár. hospodářství 

vůbec. Měsíčník, většinou o rozsahu 4 stran, vydávala jako svůj orgán Hospodářská, lesní a 

průmyslová jednota v Jičíně, odpovědným redaktorem byl významný jičínský právník, 

městský zastupitel a kulturně a spolkově činný občan JUDr. František Lohař (1831–1897) 

a časopis se tiskl u Josefa Návesníka v Jičíně (první dvě čísla listu tiskl Antonín Čapek). 

List byl určen hospodářům, členům spolku a jeho obsah tvořily zprávy ze spolkových 

schůzí, pozvánky na výstavy a schůze, různá oznámení a inzerce. V průběhu let časopis 

doznal změn na postech vydavatelů, odpovědných redaktorů i tiskařů. V roce 1891 začal 

tentýž časopis vydávat i Hospodářský a průmyslový spolek v Lomnici nad Popelkou. 

Ke změně vydavatele Přemysla došlo v roce 1897 – stal se jím Hospodářský a lesní spolek 

pro okres Jičínský. V tomto roce byl Přemysl orgánem tří spolků: Hospodářského a lesního 

spolku pro okres Jičínský, Vodního družstva na Cidlině a přítocích v Jičíně a Jičínského 

družstva ku zvelebení skotu. Následujícího roku (1898) se časopis změnil v orgán dvou 

spolků: Hospodářského a lesního spolku pro okres Jičínský a Ovocnického spolku pro 

Jičínsko. František Lohař byl odpovědným redaktorem měsíčníku až do roku 1884, kdy 

jeho funkci převzal Tomáš Švehla a o rok později Jindřich Havránek. V Návesníkově 

tiskárně se Přemysl tiskl až do září 1887, kdy ho začala tisknout Sehnalova tiskárna a tiskla 

ho až do roku 1892. Po obnovení listu v roce 1895 se tisku ujala firma Kabátník a spol.129  

 V roce 1878 začal v Jičíně Alois Husita vydávat měsíčník Jitro (1878 – 1881). Jak 

Kubíček130 uvádí, dochoval se druhý ročník (1879), který byl psaný ručně, a čtvrtý ročník 

(1881), který byl litografovaný. 

 Posledním listem, který vznikl v 70. letech 19. století, byl Jičínský obzor (1879–

1903) s podtitulem List věnovaný politice, zájmům města Jičína a okolí, na začátku 90. let 

pak Časopis věnovaný politice, zájmům města Jičína a okolí. Vydavatelem listu byl tiskař 

František Návesník, který byl také v letech 1879–1880 a 1887–1894 jeho odpovědným 

redaktorem, výjimku tvoří rok 1881, kdy časopis vydával Ad. Pičman. Odpovědní 

redaktoři, z nichž několik bylo zároveň i vydavateli listu, se v časopisu často střídali.131 

Jičínský obzor tiskl Návesník ve své tiskárně, ale od roku 1896 se tisku ujala Sehnalova 

(a později Outratova) tiskárna. Zajímavostí je to, že některá čísla listu tiskl i tiskař Jan 

Novotný v Novém Bydžově či známý pražský tiskař Edvard Beaufort (1860–1941). 

Důležité je zde zmínit, že se v roce 1894 stal časopis majetkem jičínské politické strany 

                                                
129 Přemysl, r. 1 (1876); KUBÍČEK, sv. 2, s. 125; BÍLKOVÁ, s. 14, 69. 
130 KUBÍČEK, sv. 1, s. 270. 
131 Podrobněji o změnách na pozici odpovědného redaktora Jičínského obzoru a stejně tak jeho tiskařů viz 
BÍLKOVÁ, s. 65 nebo KUBÍČEK, sv. 1, s. 267. 
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Politický klub, a tak i jeho orgánem. List od té doby vycházel s podtitulem Orgán 

politického klubu pro město Jičín a okolí, v první polovině roku 1897 pak s podtitulem 

Orgán politického klubu pro město Jičín a okolí a politického spolku libáňského. Přibližně 

od června roku 1897 se Jičínský obzor stal orgánem hned několika spolků 

severovýchodních Čech a jeho podtitul zněl Orgán politického klubu pro město Jičín a 

okolí, Politického spolku v Libáni, Politického spolku v Lomnici n. Pop. a Politického 

klubu v Nové Pace, od roku 1902 pak měl podtitul Orgán politického klubu pro město Jičín 

a okolí a Politického spolku v Lomnici n. Pop.132  

 

 1.2.8.2 Jičínský tisk založený v 80. letech 19. století 
 V 80. letech 19. století začaly v Jičíně vycházet čtyři listy. Prvním z nich, který 

ovšem existoval jen velmi krátkou dobu, byl studentský časopis Vesna (duben 1882–

červen 1882), který vydávali dvakrát do měsíce studenti jičínského gymnázia.133 

 Druhým listem byl v roce 1886 čtrnáctideník Jičínský ohlas (1886–1896, 1899), 

který měl podtitul Časopis věnovaný politice, zájmům města Jičína a okolí, od roku 1894 

pak Neodvislý list svobodomyslný. List založil František Návesník, který byl v roce 1882 

jeho majitelem, vydavatelem i redaktorem. Po obnovení listu v roce 1886 se jeho 

vydavatelem stal František Jaroslav Šafařík. V následujících letech pak docházelo k častým 

změnám jak vydavatelů listu (vystřídalo se jich přes deset), tak i odpovědných redaktorů. 

V tomto období tiskl Jičínský ohlas ve své tiskárně Návesník, v roce 1896 pak bydžovský 

tiskař Jan Novotný. Jičínský ohlas vycházel střídavě s Jičínským obzorem (1879–1903) a 

v roce 1896 došlo ke sloučení listů. Časopis v roce 1899 obnovil Emil Loskot, který se stal 

zároveň jeho vydavatelem a redaktorem, a nechával ho tisknout v Outratově tiskárně 

v Jičíně.134   

 Dalším časopisem vzniklým v Jičíně v 80. letech byly Hlasy z Podkrkonoší (1887– 

1889), které vycházely jako orgán Jednoty občanů jičínských a věnovaly se politice, 

živnostenským a hospodářským zájmům a zájmům samosprávy na Jičínsku. Tento 

čtrnáctideník založil bývalý starosta Jičína Václav Fejfar, který se stal i jeho vydavatelem. 

Na tomto postu ho poté vystřídali v roce 1888 Jan Jiránek a o rok později Antonín Kolářík. 

Ve funkci odpovědného redaktora pak v průběhu let působili František Broul, František 

Horák, Josef Grafek-Holínský, Václav Kvapil a Antonín Kolářík. Hlasy z Podkrkonoší 

                                                
132 Jičínský obzor, r. 1–2, 6, 13–18, 21–22,  (1879–1880, 1884, 1892–1897, 1900–1901); KUBÍČEK, sv. 1, 
s. 267; BÍLKOVÁ, s. 65. 
133 KUBÍČEK, sv. 2, s. 280. 
134 Jičínský ohlas, r. 3, 5–6, 8–9 (1889, 1891–1892, 1894–1895). Podrobněji o vydavatelích a odpovědných 
redaktorech Jičínského ohlasu viz BÍLKOVÁ, s. 65 nebo KUBÍČEK, sv. 1, s. 267–268. 
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tiskl trutnovský tiskař Jan Sluka a na začátku roku 1889 ho vystřídal kolínský tiskař 

Jindřich Pak.135  

 Svůj list měla v Jičíně i Župní hasičská jednota, která každý měsíc vydávala Věstník 

župní hasičské jednoty jičínské (1888–1901).136 V druhé polovině 80. let (pravděpodobně 

v letech 1886–1888)137 v Jičíně také vycházel silvestrovský časopis Cvrček. List 

s podtitulem Světový časopis tento, věnovaný všem našim p.  t. příznivcům vydával 

Šebestián Filousek vždy na konci prosince.138 

 

 1.2.8.3 Jičínský tisk založený v 90. letech 19. století 
 Poslední desetiletí 19. století bylo v oblasti tisku poměrně plodné. V tomto období 

bylo založeno šest titulů139, z nichž tři vycházely až do 20. a 30. let 20. století. Jedním 

z nich byly svobodomyslné Jičínské noviny (1895–1921), které založil v roce 1895 

František Návesník a jejichž podtitul byl Neodvislý svobodomyslný list, Časopis věnovaný 

politice, zájmům města Jičína a okolí. Do roku 1914 list vycházel jednou týdně v rozsahu 

většinou 4 stran, poté se změnil na čtrnáctideník a v některých obdobích vycházel opět 

jako týdeník, někdy zase jen třikrát měsíčně (například na začátku roku 1900). František 

Návesník nebyl jen majitelem, ale i vydavatelem a odpovědným redaktorem a noviny se 

navíc tiskly v jeho tiskárně. Vydávání časopisu Jičínské noviny Návesník zastavil v roce 

1921, list tedy v Jičíně vycházel 26 let.140 

 V roce 1896 založil Václav Bolech v Jičíně další list, který ovšem vycházel jen 

čtyři roky. Jednalo se o Jičínský Věstník (1896–1899) s podtitulem Neodvislý časopis 

věnovaný politice, zájmům města Jičína a okolí. Na konci roku 1896 pak převzal vydávání 

listu František Hanuš a po něm od roku 1899 František Návesník, který list také tiskl. 

Časopis o rozsahu 4 stran vycházel nejdříve jednou za čtrnáct dní vždy v neděli ráno a 

od čtvrtého ročníku třikrát za měsíc.141  

 Druhým listem, který vznikl v této době a vycházel i za první republiky, byl 

ilustrovaný časopis Svět zvířat (1897–1930). V roce 1897 ho začal v Jičíně vydávat Václav 

Fuchs, který byl i jeho odpovědným redaktorem. List vlastnil Dr. Jaroslav Podobský a tiskl 

ho v Sehnalově tiskárně Bedřich Outrata (měl v té době tiskárnu pronajatou). Na titulní 

straně listu bylo uvedeno, že se jedná o Illustrovaný měsíčník pro zvelebení chovu a trhu 
                                                
135 BÍLKOVÁ, s. 63; KUBÍČEK, sv. 1, s. 235. 
136 KUBÍČEK, sv. 2, s. 322. 
137 Dochoval se 3. ročník listu z roku 1888. (KUBÍČEK, sv. 1, s. 95.) 
138 KUBÍČEK, sv. 1, s. 95. 
139 Respektive sedm, ovšem v případě Okresního věstníku a Věstníku jičínského okresu se jednalo o jeden a 
ten samý list – po dva roky vycházel Okresní věstník pod názvem Věstník jičínského okresu. 
140 Jičínské noviny, r. 1, 5, 6 (1896, 1900, 1901); BÍLKOVÁ, s. 63.  
141 Jičínský Věstník, r. 2 (1897); KUBÍČEK, sv. 1, s. 268; BÍLKOVÁ, s. 66. 
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užitkového zvířectva. Časopis byl orgánem hned několika spolků. Na titulní straně 5. čísla 

2. ročníku je list popsán jako „Ústřední list českoslovanských majitelů a milovníků zvířat, 

přátel honitby, rybolovu a včelaření, Úřední orgán zemského Spolku pro chov drůbeže a 

ochranu ptactva, Úřední list Spolku ku ochraně zvířat pro král. České, Orgán Spolku pro 

chov hospodářských drobných zvířat a ochranu ptactva v Mělníku a Spolku ku zvelebení 

hospodářsky užitečných drobných zvířat a pro ochranu ptactva pro Roudnici a okolí.“ 142 

Časopis vycházel většinou v rozsahu 4 stran vždy první den v měsíci a, jak se na titulní 

straně uvádí, v nákladu 10 tisíc výtisků. V Jičíně ovšem ilustrovaný Svět zvířat vycházel 

pouze v letech 1897 a 1898. Na začátku 3. ročníku (1899) se přestěhoval do Prahy, kde do 

něj v letech 1909 až 1913 přispíval novinář a spisovatel Jaroslav Hašek (1883–1923) a kde 

vycházel až do roku 1930.143 

 Třetím listem, který se držel na jičínské mediální scéně více než 20 let, byl Okresní 

věstník (1898–1924), který založil v roce 1898 Hospodářský spolek pro okres Jičínský a 

chtěl jím navázat na časopis Přemysl (1876–1892, 1895–1898). List měl v prvních dvou 

letech 1898 a 1899 název Věstník jičínského okresu a vycházel jednou měsíčně 

s podtitulem Měsíčník věnovaný samosprávě, rolnictví a národnímu hospodářství. 

Od roku 1900 pak časopis (již s názvem Okresní věstník) vycházel jako čtrnáctideník 

s podtitulem Orgán samosprávy okresů Jičín a Libáň, v prvních letech 20. století pak měl 

podtitul Orgán správních okresů Jičínského a Libáňského, věnovaný samosprávě, rolnictví 

a národnímu hospodářství. Na redaktorském postu věstníku se vystřídalo v průběhu let 

5 odpovědných redaktorů: Josef Liška (1898–duben 1903, říjen 1906–1908), Rudolf 

Kokoška a Jaromír Špaček (duben 1903–říjen 1906), Antonín Kolařík (1909–květen 1919) 

a Bohuslav Sahánek (květen 1919–1924). Co se týče tisku věstníku, první dva ročníky ho 

obstarával Kabátník a spol., od třetího ročníku Ladislav Sehnal a po něm Bedřich Outrata, 

od července 1908 krátce opět Kabátník a spol., poté od července 1909 Karel Hylský a 

nakonec od roku 1920 Tiskařské družstvo.144  

 Na konci devadesátých let pak v Jičíně začaly vycházet dva další listy, oba se 

ovšem nedožily ani třetího ročníku. Prvním z nich byl list Nový ruch (1899–1900) s 

podtitulem Časopis věnovaný zájmům města Jičína a okolí, který vycházel od roku 1899 

dvakrát až třikrát měsíčně v rozsahu 8 stran jako orgán vládnoucí (staročesky smýšlející) 

obecní strany145. Jeho vydavatelem a odpovědným redaktorem byl Antonín Kolařík st. a 

                                                
142 Svět zvířat, 1. 5. 1898, r. 2, č. 5, s. 1. 
143 BÍLKOVÁ, s. 70; KUBÍČEK, sv. 2, s. 210. 
144 Okresní věstník, r. 9–10 (1906–1907); KUBÍČEK, sv. 2, s. 293; BÍLKOVÁ, s. 68. 
145 Že byl Nový ruch orgánem vládnoucí strany, zmiňuje Krakonoš v článku zveřejněném před volbami do 
obecního zastupitelstva v květnu 1901. K zítřejším volbách obecním. Krakonoš, 28. 5. 1901, r. 23, č. 15, s. 1. 
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tiskla ho Návesníkova tiskárna.146 Druhým pak byl obnovený satirický časopis Satan 

(1899–1900), jehož novým majitelem, vydavatelem a zodpovědným redaktorem byl Josef 

Grafek-Holínský. Časopis vycházel dvakrát měsíčně s podtitulem Humoristicko-satyrický 

měsíčník věnovaný zájmům města Jičína a okolí a různým veličinám a výtečníkům zblízka i 

zdáli. První číslo Satana vytiskl ve své tiskárně Ladislav Sehnal, od druhého čísla si ale 

nechal Grafek-Holínský tisknout list v Novém Bydžově u tiskaře Jana Novotného.147  

 

 1.2.8.4 Jičínský tisk založený v letech 1900–1918 
 V roce 1901 v Jičíně vycházel nový humoristicko-satirický list Žihavky (1901) 

s podtitulem Humoristicko-satyrický měsíčník věnovaný zájmům města Jičína a okolí a 

různým veličinám a výtečníkům z blízka i z dáli, který vycházel každý 15. den v měsíci 

v rozsahu osmi stran. Časopis, jehož mottem bylo Nehněvej se na zrcadlo, máš-li křivou 

hubu!, vydával Josef Grafek-Holínský a tiskl ho Jan Novotný v Novém Bydžově. Jak 

v prvním čísle redakce listu uvádí, časopis navazoval na Satana. „Jsme tu, abychom svými 

„Žihavkami“ ušlehali pověstné ony krátké nohy lží [...], abychom zpražili některé 

zapomětlivé mozky tak mnohých samozvaných velikášů...“148, vysvětlila důvod vycházení 

listu jeho redakce. Časopis po prvním roce vydávání ovšem zanikl.149 

 V tomto období také začal v Jičíně vycházet francouzsky psaný časopis Causeries 

françaises (1902–1910) s podtitulem Besedník francouzský, zábavný i poučný, který se 

tiskl v tiskárně Kabátník a spol. List začal vydávat a redigovat v roce 1902 profesor 

jičínské reálky Josef Štefan Kubín (1864–1965), který byl absolventem místního 

gymnázia, a určen byl, jak se uvádí na titulní straně, k prospěchu škol i samouků. 

Francouzština se začala v Jičíně vyučovat od roku 1873 na reálce a o šest let později i na 

gymnáziu. Že byl zájem o Francii mezi obyvateli Jičína (a především absolventy obou 

škol, reálky a gymnázia) poměrně velký, potvrzuje i vznik zájmového klubu Alliance 

françaises v této době (1903–1944), který sdružil všechny jičínské příznivce Francie i 

jejího jazyka. Časopis Causeries françaises vycházel každý měsíc kromě července a srpna, 

kdy byly prázdniny, a obsahoval krátké povídky a básně psané ve francouzštině společně 

se slovníčkem, v němž byly vysvětleny některé francouzské výrazy, a také gramatickou 

část, v níž byl vyložen některý gramatický jev a následně uvedeno gramatické cvičení k 

                                                
146 Nový ruch, r. 1 (1899); BÍLKOVÁ, s. 67; KUBÍČEK, sv. 1, s. 420. 
147 KUBÍČEK, sv. 2, s. 162; BÍLKOVÁ, s. 70. 
148 REDAKCE. Místo úvodu. Žihavky, 26. 5. 1901, r. 1, č. 1, s. 1. 
149 Žihavky, r. 1 (1901); BÍLKOVÁ, s. 71; KUBÍČEK, sv. 2, s. 392. 
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němu. Časopis si mohli studenti a samouci předplácet nebo si také celý ročník najednou 

zakoupit v brožované vazbě.150  

 V roce 1905 začala Sokolská župa Čížkova vydávat svůj Věstník Sokolské župy 

Čížkovy (s přestávkami v letech 1905–1941), který měl podtitul List neperiodický věnovaný 

povznesení tělesných i duševních sil sokolských jednot a jehož obsah se dotýkal vyloženě 

sokolské činnosti, aktivit sokolské župy. Protože se na redaktorském postu tohoto věstníku 

vystřídalo v průběhu let jedenáct redaktorů, zmiňme alespoň ty, kteří působili v redakci 

listu nejdéle. Byli jimi Josef Matějka (1908–1915, 1919–1922), Josef V. Šmejc (1923–

1924, 1936–1938) a Jaroslav Kopáček (1927–1936). Často se také měnili tiskaři, kteří 

věstník tiskli. První ročník Věstníku Sokolské župy Čížkovy (1905) tiskla firma Stiller a 

Erben v Plzni. Od roku 1906 se list začal tisknout v Jičíně u Bedřicha Outrata, po němž 

tisk listu (společně s tiskárnou) převzal v září 1908 Karel Hylský a tiskl ho do roku 1915 a 

poté i roku 1919. V letech 1920–1922 se tisku ujalo Tiskařské družstvo, poté firma Šmejc 

a spol. (1922–1924), po ní mladoboleslavská firma Hejda-Zbroj a nakonec opět Tiskařské 

družstvo (v roce 1938).151  

 Když v roce 1909 přestal vycházel francouzsky psaný list Causeries françaises, 

obnovila firma Kabátník a spol. společně s dalším profesorem jičínské reálky a současně 

absolventem gymnázia Adolfem Mikovským-Mikouskem tradici tohoto listu a začala 

vydávat list obdobného obsahu s názvem Lectures françaises (1909–1913), přičemž 

profesor Mikovský-Mikousek časopis redigoval. List nesl francouzský podtitul Revue 

instructive mensuelle, z něhož lze vyčíst, že se jednalo o poučný časopis vycházející každý 

měsíc (opět vyjma prázdnin). Stejně jako v Causeries françaises i obsah tohoto listu tvořily 

francouzsky psané povídky různých francouzských autorů (např. Victora Huga, Émila 

Zoly, Alfreda de Musseta, Alexandra Dumase či Paula Verlaina) doplněné slovníčkem a 

gramatická část s výkladem a cvičeními. Lectures françaises tiskla firma Kabátník a spol, 

která byla, jak již bylo zmíněno, i majitelem a vydavatelem listu.152 

 Ve stejném roce jako Lectures françaises vznikly v Jičíně Pokrokové listy (1909–

1913), které začal vydávat Antonín F. Odehnal (do srpna 1909). List s podtitulem Politický 

týdenník pro severovýchodní Čechy byl orgánem České strany pokrokové. Vydavatelé a 

zároveň redaktoři listu se poměrně často měnili. Po Odehnalovi list vydával Josef Šrámek 

(srpen 1909–únor 1910), po něm Břeněk Rys (únor–březen 1910), J. A. Tvrznický 

(březen 1910–srpen 1910), zbytek roku pak list opět vydával a redigoval Břeněk Rys a od 

počátku roku 1911 Bohumil Vacek. V roce 1912 se redakce listu přestěhovala do Nového 
                                                
150 Causeries françaises, r. 2–4 (1903–1905); BÍLKOVÁ, s. 45, 62; KUBÍČEK, sv. 1, s. 87. 
151 Věstník Sokolské župy Čížkovy, r. 8 (1913); BÍLKOVÁ, s. 71; KUBÍČEK, sv. 2, s. 308. 
152 Lectures françaises, r. 2 (1910); BÍLKOVÁ, s. 66; KUBÍČEK, sv. 1, s. 313. 
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Bydžova a list převzal Karel Šťastný. Poslední ročník listu (1914) pak vydával Prokop 

J. Hruška. Co se týče tisku, první ročník tiskl Karel Hylský, druhý a tři čtvrtiny třetího 

mladoboleslavská firma Hejda-Zbroj a všechny další ročníky tiskl v Novém Bydžově Jan 

Novotný.153      

 V roce 1913 začal v Jičíně vycházet list Jičínský kraj (1913–1914) jako orgán 

Národní strany svobodomyslné poté, co se strana definitivně rozešla s časopisem 

Krakonoš. Vedoucím redaktorem listu byl Ladislav Pallier a první ročník listu tiskl 

mladoboleslavský tiskař Jan Nešněra, druhý pak turnovský tiskař Jan Jiránek.154  

 Posledním listem, který vznikl ve sledovaném období, je čtrnáctideník Z Českého 

ráje (1913–1914, 1919–1921) s podtitulem Časopis věnovaný cizineckému ruchu na 

Jičínsku. List vydávala Cizinecká komora v Jičíně a jeho redaktorem byl profesor jičínské 

reálky Antonín Martínek. V prvním čísle listu Martínek zdůvodnil význam vzniku 

takového listu a také nastínil jeho obsah: „Chceme list vydávati ve lhůtách 14denních po 

dobu letního sídlení a saisony cestovní, chceme v něm líčiti slovem i obrazem (v textu 

podržené slovo Martínek zvýraznil kurzivou – pozn. autorky) zajímavé zvláštnosti krajiny, 

přinášeti pokyny cestovní, zprávy o pokroku turistiky a cizinectví, věnovati pozornost 

rázovitým stavbám, památkám archeologickým, zaznamenávati události sportovní a 

všechno co zaslouží pozornosti našich milých návštěvníků a letních hostí.“ 155 První číslo 

listu tiskla firma Kabátník a spol., ovšem poté tisk převzal Karel Hylský. Po obnovení 

v roce 1919 list tiskl Eduard Kosař v Lomnici nad Popelkou, čtvrtý ročník (1920) jičínské 

Tiskařské družstvo a poslední ročník (1921) František Návesník. Časopis byl zajímavý 

nejen svým obsahovým zaměřením, ale také velkým počtem černobílých fotografií a 

barevně tištěným obrázkem pod názvem listu na titulní straně.156 

 Jak uvádí Kubíček157, v tomto období také v Jičíně krátkou dobu vycházel měsíčník 

Český lev (1904–1905), jehož vydavatelem byl Jaroslav Smrček, a měsíčník Živnostenské 

listy (1912) s podtitulem Neperiodický časopis hájící zájmy živnostenských společenstev 

v král. Českém, který vydával Antonín Karkule. 

 

                                                
153 Pokrokové listy, r. 1–2, 4 (1909-1910, 1912); BÍLKOVÁ, s. 68 
154 BÍLKOVÁ, s. 64. 
155 Úvodem. Z Českého ráje, 15. 4. 1913, r. 1, č. 1, s. 1. 
156 Z Českého ráje, r. 1 (1913); BÍLKOVÁ, s. 71; KUBÍČEK, sv. 2, s. 352. 
157 KUBÍČEK, sv. 1, s. 139 a sv. 2, s. 393. 
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 1.2.8.5 Další listy vycházející v politickém okrese Jičín  
 Druhým největším městem po Jičíně byly v Jičínském politickém okrese Hořice158, 

v nichž vycházelo v letech 1840–1918 celkem 14 periodik.  

 Prvním hořickým listem byl Oběžník (1878–1915, 1919–1942), který vydávala 

Hospodářská průmyslová jednota jednou měsíčně. List vycházel s podtitulem Věstník 

hospodářské průmyslové jednoty .159  

 V roce 1883 pak začaly vycházet dva měsíčníky, Lyra (1883–1913) s podtitulem 

Orgán hudebního spolku Dalibor v Hořicích, který vydával hořický Hudební spolek 

Dalibor, a Věstník okresu hořického (1883–1884), jehož vydavatelem byl J. Villenbach.160 

 V 90. letech vzniklo v Hořicích celkem pět listů. Měsíčník Český zvěrolékař (1891–

1903) v Hořicích vydával a redigoval Josef Fajfer. List vycházel nejprve s podtitulem Pro 

pěstitele a milovníky zvířat poučné i zábavné zprávy ze zvěrolékařství, zdravotnictví, chovu 

zvířectva a sportu veškerého, od roku 1901 se podtitul změnil na Pro pěstitele a milovníky 

zvířat poučné i zábavné zprávy ze zvěrolékařství, zdravotnictví, podkovářství, chovu 

zvířectva a sportu veškerého.161  

 Dalším listem, který v 90. letech Hořicích začal vycházet, byl Časopis pokrokového 

studentstva (1893–1914).  List vycházel první dva roky desetkrát ročně, od roku 1895 

dvakrát měsíčně a v roce 1901 se jeho periodicita snížila opět na deset čísel ročně. List 

nejprve začal vydávat v Praze J. Krajc (únor–květen 1893) a po něm Albert Dufka (červen 

1893–květen 1894). V květnu 1894 časopis přesídlil do Nového Bydžova, kde se vydávání 

ujal Antonín Klouda (květen 1894–listopad 1895) a v srpnu roku 1894 přesunul redakci do 

Hořic. Tam se v průběhu let vystřídalo na vydavatelském postu hned několik lidí – 

František Tomášek (listopad 1895–únor 1901), Rudolf Brož (únor 1901–září 1903), Josef 

Felix (říjen 1903–říjen 1904), Gustav Čadek (říjen 1904–únor 1905). V roce 1905 přesídlil 

list opět do Prahy, kde ho vydával Bedřich Vl. Letovský (únor 1905–březen 1907) a po 

něm Vojtěch Novák (duben 1907–říjen 1908), Gustav Šmejc (listopad 1908–září 1909), 

Josef Hanzlík (říjen 1909–1911), Rudolf Brož (vydal v roce 1912 1. číslo) a Jaromír Malý 

(2. číslo 1912–1914).162 

 Ve stejném roce jako předchozí list začal v Hořicích vycházet i Hořický list (1893–

1895), který vydával zpočátku Politický spolek pro Hořice a okolí a od roku 1895 J. 

                                                
158 V roce 1869 měly Hořice (i s vesnicemi, které pod ně spadaly) 6 710 obyvatel, v roce 1880 7 028 
obyvatel, v roce 1890 7 894 obyvatel, v roce 1900 8 814 obyvatel a v roce 1910 9 897 obyvatel. (RŮŽKOVÁ 
– ŠKRABAL, s. 468.) 
159 KUBÍČEK, sv. 2, s. 21. 
160 KUBÍČEK, sv. 1, s. 335; KUBÍČEK, sv. 2, s. 302. 
161 KUBÍČEK, sv. 1, s. 147. 
162 KUBÍČEK, sv. 1, s. 103. 
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Dubský. List vycházel dvakrát měsíčně, nejprve s podtitulem Politický čtrnáctidenník 

demokratický a od listopadu 1894 Orgán klubu politického pro Hořice a okolí.163  

 V roce 1896 vzniklo v Hořicích další periodikum, a to Hořické listy (1896–1897). 

Tento časopis vydával dvakrát měsíčně Jan Vlasák.164 Po zániku tohoto listu začala 

v Hořicích vydávat H. Najbartová čtrnáctideník Hořické noviny (1897–1899) s podtitulem 

Politický čtrnáctideník lidový. V březnu roku 1900 vydavatelka list přejmenovala na Nové 

Hořické listy (březen 1900–červen 1900), které vycházely stále jednou za čtrnáct dní 

s podtitulem Politický čtrnáctideník lidový.165 

 V roce 1900 vydával krátce v Hořicích František J. Hruška list Hořický 

státoprávník (červenec 1900–listopad 1900) s podtitulem Neodvislý čtrnáctidenník se 

satiricko-humoristickou přílohou „A pořád“, hájící v rámci státoprávního programu zájmy 

Hořicka. Jak je z podtitulu patrné, společně s listem vycházela satiricko-humoristická 

příloha A pořád.166 

 V roce 1901 vznikly v Hořicích dva nové listy. Prvním z nich byly Nové Hořické 

noviny (1901–1914), které navázaly na svého předchůdce Hořické noviny. Čtrnáctideník 

vycházel nejprve podtitulem Politický čtrnáctidenník, od prosince 1913 se jeho podtitul 

změnil na Neodvislý čtrnáctidenník politický a od února 1914 na Agrární čtrnáctidenník. 

List vydávali Jan Vlasák167 (1901–listopad 1912), poté Hulda Vlasáková (prosinec 1912–

leden 1914), po ní Joža Jirka (únor 1914–červen 1914) a v červenci roku 1914 převzalo 

vydávání listu Vydavatelské sdružení agrární, přičemž odpovědnost za obsah listu nesl 

Antonín Zázvorka.168  

 Druhým listem vzniklým v roce 1901 byl Hořický obzor (1901–1942), jehož 

vydavatelem a redaktorem byl po celé období Václav Crha. Časopis vycházel jako 

čtrnáctideník do června 1907 s podtitulem Neodvislý list věnovaný otázkám politickým, 

hospodářským a společenským okresu Hořického a okolí a od července 1907 

s pozměněným podtitulem Neodvislý list věnovaný otázkám politickým, hospodářským a 

společenským českého Podkrkonoší. V lednu 1912 se změnila periodicita i podtitul listu – 

Hořický obzor vycházel třikrát měsíčně s podtitulem Neodvislý list svobodomyslný, 

věnovaný otázkám kulturním, politickým, hospodářským a společenským. K další změně 

došlo v roce 1914, kdy list začal vycházet každý týden s podtitulem Týdenník 

svobodomyslný, věnovaný otázkám kulturním, místní organisace národní strany 

                                                
163 KUBÍČEK, sv. 1, s. 242. 
164 Tamtéž. 
165 Tamtéž. 
166 KUBÍČEK, sv.1, s. 243. 
167 Jan Vlasák vydával v letech 1896–1897 původní Hořické listy. Viz odstavce výše.  
168 KUBÍČEK, sv. 1, s. 411. 
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svobodomyslné v Čechách.169 Od února do července roku 1903 vycházel nepravidelně jako 

příloha listu Věstník výstavy českého severovýchodu v Hořicích (únor  1903–

červenec 1903).170  

 Pět let po vzniku Hořického obzoru začal v Hořicích vycházet čtrnáctideník 

Pochodeň (1906–1915), nejprve jako čtrnáctideník s podtitulem Politický a národo-

hospodářský čtrnáctidenník dělnický, od října 1907 jako týdeník s podtitulem Týdenník 

strany sociálně demokratické 9. kraje. V roce 1911 pak list vycházel dvakrát týdně, 

od roku 1912 jako čtrnáctideník a v posledním roce své existence (1915) jako týdeník. List 

začal v roce 1906 vydávat Občansko-politický klub pro království České (1906–1909), po 

něm vydávání převzali František Podhora (1909–1913), Rudolf Lánský (1913–1914) a 

Alois Dlouhý (1914–1915). Po první světové válce navázaly na list Podkrkonošské noviny 

(1918–1919).171 

 Posledním hořickým listem byl čtrnáctideník Nový proud (leden – březen 1914), 

který s podtitulem Neodvisle pokrokově demokratický vydával Jaroslav Urban. List 

vycházel s přílohou Šibeničky (1914).172 

 

 Dalším velkým městem v Jičínském politickém okrese byla Nová Paka173, ve které 

vycházelo v letech 1840–1918 celkem pět periodik. 

 První list začal v roce 1892 vydávat F. Záhorský. List se jmenoval Věstník první 

české župy pěvecké (1892–1894) a vycházel nepravidelně. V roce 1895 Záhorský změnil 

název listu na Věstník první české pěvecké a hudební župy a vydával ho až do začátku první 

světové války (1895–1914).174   

 V roce 1897 vznikl v Nové Pace další list. S názvem Zprávy Hospodářského a 

lesního spolku pro okres Novopacký (1897–1918) ho vydával nepravidelně (přibližně 

šestkrát ročně) Hospodářský a lesní spolek. List vycházel nejprve s podtitulem Věstník 

okresního zastupitelstva Novopackého a od roku 1912 s podtitulem Věstník okresního 

zastupitelstva Novopackého, Sdružení chovatelů hospodářského zvířectva a Sdružení 

dorostu českého venkova pro okres Novopacký.175 

                                                
169 KUBÍČEK, sv. 1, s. 242 – 243. 
170 KUBÍČEK, sv. 2, s. 320. 
171 KUBÍČEK, sv. 2, s. 87. 
172 KUBÍČEK, sv. 1, s. 419. 
173 V Nové Pace žilo před rokem 1890 dokonce více obyvatel než v Hořicích, ty se ovšem koncem 19. století 
začaly po demografické stránce rozvíjet rychleji než Nová Paka. V roce 1869 měla Nová Paka (i s vesnicemi, 
které pod ní spadaly) 7 270 obyvatel, v roce 1880 7 097 obyvatel, v roce 1890 7 352 obyvatel, v roce 1900 
8 141 obyvatel a v roce 1910 9 230 obyvatel. (RŮŽKOVÁ – ŠKRABAL, s. 472.) 
174 KUBÍČEK, sv. 2, s. 305. 
175 KUBÍČEK, sv. 2, s. 381. 
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 Další novopacký list Posel záhrobní (1900–1939) s podtitulem Spiritualistický 

časopis věnovaný záhadám duševním začal v roce 1900 vydávat Karel Sezemský v Praze 

(1900–1903). V roce 1904 se ale přestěhoval do Nové Paky a svůj měsíčník začal vydávat 

tam.176  

 V roce 1903 vznikl v Nové Pace Úřední věstník c.k. okresního hejtmanství a c.k. 

okresní školní rady v Nové Pace (1903–1928). List vydávalo nepravidelně Okresní 

hejtmanství Nová Paka.177 

 Poslední novopacký list Nové směry (leden 1913–listopad 1913) vydával jednou 

měsíčně Karel Sezemský (vydával ho tedy souběžně s měsíčníkem Posel záhrobní).178 

 

 Kromě Hořic a Nové Paky vycházely listy i v menších městech a obcích, konkrétně 

se jedná o město Sobotka a obce Javornice, Kněžnice, Kyje a Žlunice.  

 V Sobotce179 vydával Hospodářský spolek měsíčník Věstník hospodářského spolku 

pro okres sobotecký (1892–1942, od května 1894 vycházel s názvem Věstník 

hospodářských spolků v okrese Soboteckém).180  

 Javornický měsíčník Hasičské rozhledy (1895–1952) začal v Javornici181 vydávat 

v roce 1918 Josef Macháček. List s podtitulem Listy věnované zájmům českoslovanského 

hasičstva vznikl původně v roce 1895 v Horažďovicích na Klatovsku, kde ho vydával 

Matěj Mayer. V roce 1901 časopis změnil podtitul na Věstník zemské ústřední hasičské 

jednoty království českého, Listy věnované zájmům českoslovanského hasičstva a začal 

vycházet dvakrát měsíčně.182  

 V Kněžnici183 nacházející se hned vedle Javornice vycházel časopis Český rolník 

(1877–1878). List s podtitulem Hospodářský list pro náš lid vydával třikrát měsíčně 

František J. Jiránek.184 

 Další obcí, v níž vycházel list, byla Kyje185. Měsíčník České chaloupky (1887–

1891) tu vydával Jan Kysela. 1. číslo listu vyšlo s podtitulem Měsíčník pro zábavu a 

                                                
176 KUBÍČEK, sv. 2, s. 95. 
177 KUBÍČEK, sv. 2, s. 251. 
178 KUBÍČEK, sv. 1, s. 414. 
179 V roce 1869 měla Sobotka (i s vesnicemi, které pod ní spadaly) 3 642 obyvatel, v roce 1880 3 642 
obyvatel, v roce 1890 3 395 obyvatel, v roce 1900 3 381 obyvatel a v roce 1910 3 450 obyvatel. (RŮŽKOVÁ 
– ŠKRABAL, s. 474.) 
180 KUBÍČEK, sv. 2, s. 290. 
181 V roce 1869 měla vesnice Javornice (spadající pod obec Kněžnice) 57 obyvatel, v roce 1880 68 obyvatel, 
v roce 1890 66 obyvatel, v roce 1900 56 obyvatel a v roce 1910 55 obyvatel. (RŮŽKOVÁ – ŠKRABAL, 
s. 470.) 
182 KUBÍČEK, sv. 1, s. 223. 
183 V roce 1869 měla obec Kněžnice (nepočítáme-li do toho obyvatele z vesnice Javornice, která pod ni 
spadala) 574 obyvatel, v roce 1880 566 obyvatel, v roce 1890 551 obyvatel, v roce 1900 548 obyvatel a v 
roce 1910 541 obyvatel. (RŮŽKOVÁ – ŠKRABAL, s. 470.) 
184 KUBÍČEK, sv. 1, s. 141. 
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poučení, od 2. čísla 1. ročníku se podtitul změnil na Prostonárodní, vychovatelský a spolu 

zábavný měsíčník pro náš lid. Od roku 1891 list vycházel jednou za dva měsíce 

s podtitulem Vychovatelský časopis pro náš lid.186 

 Posledním listem Jičínského politického okresu ve sledovaném období byly 

Informační listy (o nemovitostech) (1905–1909). List, který vycházel dvakrát měsíčně, 

vydával Bohumil J. Kohout nejprve v Praze (1905–1906) a v únoru 1909 je přestěhoval do 

Žlunic187, kde ale v srpnu 1909 zanikly.188  

 

  

                                                                                                                                              
185 V roce 1869 měla obec Kyje 338 obyvatel, v roce 1880 323 obyvatel, v roce 1890 297 obyvatel, v roce 
1900 271 obyvatel a v roce 1910 261 obyvatel. (RŮŽKOVÁ – ŠKRABAL, s. 470.) 
186 KUBÍČEK, sv. 1, s. 120. 
187 V roce 1869 měly Žlunice 464 obyvatel, v roce 1880 525 obyvatel, v roce 1890 584 obyvatel, v roce 1900 
536 obyvatel a v roce 1910 581 obyvatel. (RŮŽKOVÁ – ŠKRABAL, s. 478.) 
188 KUBÍČEK, sv. 2, s. 260–261. 
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2. Tisková opatření v českých zemích v letech 1850–1918 

 Po revolučních událostech roku 1848, kdy byla v oblasti tisku zrušena předběžná 

cenzura a díky uvolnění vznikaly první české deníky, si byla vláda vědoma, jak velký vliv 

má na občany politicky nezávislý tisk, a proto se rozhodla podniknout represivní, 

protirevoluční opatření zaměřené proti tisku. Roku 1849 přijala nový tiskový patent, na 

základě kterého museli všichni vydavatelé politických novin skládat kauci, jejíž výše se 

měnila dle místa a periodicity vycházení, přibližně ale činila kolem 2 000 zlatých. Po 

zavedení tohoto zákona zanikly na českém území mnohé politické tisky, v Praze například 

Pražský posel, Noviny Lípy slovanské či Svornost. Další císařský tiskový patent začal 

platit v září 1950 a zavedl inzertní daň, která ekonomicky ještě více listy zatěžovala. 

Od 6. července 1851 pak dle nového systému výstrah mohli úředníci po dvou písemných 

výstrahách zastavit vydávání jakéhokoli listu. Politický tisk tak byl zcela potlačen. Novým 

tiskovým zákonem z 27. května 1852, podle něhož mohl list začít vycházet až na základě 

povolení policejního ministerstva, se tiskové poměry ještě zhoršily. V druhé polovině 

50. let pak došlo k dalšímu ekonomickému zatížení listů, které dosud vycházely, 

především odborných, beletristických a humoristických. V říjnu 1857 byl totiž obnoven 

novinový kolek, kterým se označoval každý výtisk listu a který ho podstatně zdražoval.189   

 Po pádu Bachovského absolutismu došlo k postupné liberalizaci médií. Od roku 

1863 začal platit nový tiskový zákon a zákon o řízení tiskovém č. 6 a 7/1863 

ze 17. prosince 1862 a v českých zemích platil až do poloviny 20. století. Tisk na základě 

tohoto zákona již nespadal pod policejní úřady, ale pod soudy. Zda daný list obsahuje 

nějakou závadnou zprávu či informaci, rozhodovali soudci v rámci soudního řízení. 

Zároveň bylo tímto zákonem zrušeno udělování koncesí policejním ředitelstvím a také 

systém výstrah. Povinnost platit kauce, novinový kolek a inzertní daň ale zůstala.190  

 Od 60. let 19. století se začal rozvíjet kromě pražského tisku i tisk v jednotlivých 

regionech Čech a Moravy. Většina časopisů sice měla pouze krajový dosah, ale některé 

z nich se významně podílely na diferenciaci politického života v regionu. V souvislosti 

s jičínským regionem a jeho bezprostředním okolí zmiňme například mladoboleslavské 

časopisy Boleslavan (1861–1867), který vydával J. Zwikl a v němž publikoval své články 

Rudolf Thurn-Taxis, a Pravda (1863), jehož redaktorem byl F. V. Vinkler. Oba časopisy 

patřily mezi jedny z prvních mladočesky orientovaných listů a vešly ve známost především 
                                                
189 BERÁNKOVÁ, J. Dějiny československé žurnalistiky I. 1. vyd. Praha : Novinář, 1981, s. 114–115, 128; 
srovnej VOLF, J. Dějiny novin a časopisů do roku 1848. In: Československá vlastivěda. VII. Písemnictví. 
Praha : Sfinx, 1933, s. 432–434. 
190 KONČELÍK, J. – VEČEŘA, P. – ORSÁG, P. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha : Portál, 
2010, s. 18–19. 
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v době polského povstání proti ruskému záboru (1863–1864), a to díky svému 

vyhraněnému propolskému stanovisku a opozičnímu postoji k vedení Národní strany.191 

 Když v období sjednávání rakousko-uherského vyrovnání (1866–1867) začaly 

české noviny vést protivládní kampaň, vláda rychle zareagovala. Místo systému výstrah 

bylo zavedeno opatření, na základě něhož mohly úřady poté, co třikrát daný, dle jejich 

mínění závadný, list zabavily, vydávání listu zastavit. Na základě tzv. objektivního řízení 

mohly závadné noviny zabavit a vydat soudní zákaz jejich dalšího šíření. O konfiskaci listu 

rozhodovalo státní zastupitelství, které listy studovalo, vypracovávalo žaloby a zabavovalo 

výtisky většinou dříve, než se začaly šířit mezi lidi.192 

 Po rakousko-uherském vyrovnání se státoprávně radikalizoval nejen pražský, ale i 

regionální tisk. „Hlavní město Čech a na venkově hlavně Podřipsko a Podkrkonošsko jsou 

středisky nálady protirakouské a protidynastické,“ 193 popsal situaci v regionálním tisku 

konce 60. let 19. století Hoch.  

 V roce 1874 úřady zrušily inzertní daň a v roce 1894 byla zrušena i kauce. 

Novinový kolek, který zatěžoval především malé venkovské listy, úřady odstranily v roce 

1899.194 Tato uvolňující opatření se kladně podepsala na rozvoji českých novin a časopisů 

– rostl počet titulů i nákladu. Od sedmdesátých let vycházelo na českém území více titulů 

českých politických novin než německých.195 Rozvíjela se i jičínská mediální scéna, 

v 70. letech vzniklo v Jičíně osm nových titulů českých časopisů, v 80. letech čtyři, 

v 90. letech pět a v letech 1900–1914 pak devět titulů. Německy psaný list v tomto období 

nikdo v Jičíně nevydával.196   

 Během 1. světové války pak začala platit speciální tisková opatření, a to hned od 

počátku. Byla zavedena předběžná cenzura a postupně úřady na základě zákona o dočasné 

suspenzi tiskové svobody zastavily vydávání spousty politicky nepohodlných listů (v roce 

1914 bylo zastaveno i vydávání Krakonoše). Některým vydavatelům takových listů úřady 

povolily, aby začali vydávat jiné noviny. Ty ovšem byly brzy také zastaveny. Vídeň 

požadovala od českých novin, aby na svých stránkách vedly prorakouskou aktivní politiku. 

                                                
191 POHORSKÝ, M. a kol. Dějiny české literatury III. Literatura druhé poloviny devatenáctého století. 
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1961, s. 26; srovnej HOCH, K. Dějiny novinářství od 
roku 1860 do doby současné. In: Československá vlastivěda. VII. Písemnictví. Praha : Sfinx, 1933, s. 457–
458. 
192 BERÁNKOVÁ, s. 148–149. Podrobněji se tiskovým poměrům a postupům při konfiskacích listů v druhé 
polovině 19. století věnuje ROUBÍK, F. Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863–1895. Praha : Česká 
akademie věd a umění, 1936, s. 7–15. 
193 HOCH, s. 464. 
194 KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG, s. 18–19; srovnej ROUBÍK, s. 13. 
195 V roce 1863 vycházelo na českém území 10 českých politických listů a 17 českých odborných listů, v roce 
1895 pak 120 českých politických listů a 210 českých odborných listů. (ROUBÍK, s. 13.)     
196 Podrobněji o jičínské mediální scéně v kapitole 1.2.8. 
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Redakce českého tisku tak vždy obdržely informace, které měly zveřejňovat a které 

rozhodně ne. Cenzurovalo se vše, dokonce i grafická úprava listů.197 

 Vydavatelé listů, jejichž tisk úřady povolily, to ovšem neměli po ekonomické 

stránce vůbec lehké. Situaci jim ztěžoval nedostatek papíru, který během válečných let 

velice podražil, čímž došlo i ke zvýšení ceny jednotlivých výtisků novin. Během války 

navíc výrazně poklesl zájem inzerentů o novinovou inzerci, takže příjmy listů z reklamy 

nebyly nijak vysoké. I přesto všechno zůstal český tisk k vídeňské vládě až do jara 1917 

loajální. Tehdy ovšem redakce listů vycítily radikalizující náladu ve společnosti i mezi 

politickými stranami a začaly organizovat a připravovat veřejné mínění pro budoucí stát.198  

 Se vznikem Československé republiky pak došlo k převratu v české žurnalistice, 

náklady tisků vzrostly stejně jako příjmy z rozšiřující se inzerce. „Stoupl význam tisku, 

počínaje listem místním a odborným, přes levné, agitační večerníky až k raníkům, určeným 

zastupovati stranu v celé republice. Tato konstrukce veřejného života i státu na stranách 

má za následek, že není vůbec listů t. ř. nestranných (pokud jsou vůbec možny), ale že i 

listy, zastupující pouze určitý směr, nikoli stranu, jsou v menšině vedle oficiálních orgánů, 

které jsou se stranou úzce spjaty, tak že se podobají mnohdy spíše spolkovým věstníkům 

než moderním novinám, povolaným informovat zpravodajstvím a kritikou své čtenáře.“ 199  

 Významnou změnou v mediální oblasti bylo i to, že se vznikem svobodného státu 

28. října 1918 byla založena státem vlastněná zpravodajská agentura Československá 

tisková kancelář (ČTK), která získávala informace i od zahraničních zpravodajských 

agentur, jako byla britská Reuters, francouzská Havas či americká AP. Co se týče 

legislativy, československá žurnalistika se nadále řídila šestnácti legislativními normami, 

které převzala z doby habsburské monarchie, mimo jiné se jednalo o rakouský tiskový 

zákon z roku 1862, rakouský trestní řád pro řízení ve věcech tiskových z roku 1873, 

uherský tiskový zákon z roku 1914 či trestní zákon a trestní řád. Během následujících 

dvaceti let pak parlament přijal dalších 34 právních norem týkajících se médií, z nichž 

prvním byla ústava z roku 1920, která garantovala tiskovou svobodu.200    

  

  

                                                
197 BERÁNKOVÁ, s. 221–222. 
198 HOCH, s. 493–495. 
199 HOCH, s. 496. 
200 KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG, s. 30–33. 
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3. Krakonoš 1872–1941  

 Předmětem zkoumání je v této práci časopis Krakonoš, který vycházel na Jičínsku, 

Novopacku a Novobydžovsku s několika přestávkami v letech 1872–1941. Ještě než se 

pustím do tematické analýzy obsahu listů ve vybraných obdobích, budu se zabývat jeho 

vznikem a vývojem v průběhu let, změnami ve vlastnictví, vydávání, tisku i 

v redaktorském vedení listu a také jednotlivým osobnostem, které časopis v daných 

obdobích vedly.   

 

 3.1 Počátky listu 
 Vznik časopisu se datuje do léta roku 1872, kdy úředník jičínské banky Slavie 

Ferdinand Marjanko poslal 29. července písemné oznámení okresnímu hejtmanství o tom, 

že chce od září vydávat prostonárodní politický a národohospodářský čtrnáctideník 

s názvem Mír a žádal v něm o úřední souhlas. Majitelem listu měl být jeho kolega, 

generální zástupce banky Slavie Antonín Čapek, Marjanko měl zastávat funkci vydavatele 

a redaktora listu s tím, že by se Mír tiskl v pražské knihtiskárně Jana Stanislava 

Skrejšovského (novinář, politik, 1831–1883). „Zamýšlený periodický časopis tento 

podávati bude ve formě prostonárodní úvahy politických událostí tu – i cizozemských, 

pojednání časových otázek, zejména z oboru samosprávy, školství, průmyslu, obchodu a 

vůbec do života veřejného a národohospodářského zasahující, dále přehledy, feuilletony, 

zprávy politické, denní, literární, umělecké, průmyslové, tržní, soudní, obchodní a 

spolkové, vůbec zprávy obecního a společenského života se týkající, zbývající pak část 

téhož časopisu mají vyplňovati inseráty a ohlášení všeho druhu,“ 201 tak popisoval ve 

svém oznámení Marjanko obsah časopisu Mír. 

 Okresní hejtmanství ovšem jeho žádost o souhlas s vydáváním listu 4. srpna  

zamítlo. Nelíbilo se mu totiž, že by časopis měl vycházet v Jičíně, ale tisknout by se měl 

v Praze – to by bylo podle něj z úředního hlediska velmi komplikované. „Dále nevykázal 

se vydávatel, potahmo majitel a redaktor, že jsou občané rakouský, jakož i neni udán byt 

vydávatele a hodina v které se časopis vydávati má,“ 202 vyjmenovává v listu úředník 

okresního hejtmanství další důvody, proč vydávání listu nebylo povoleno. Hned po 

zamítnutí ovšem putuje na okresní hejtmanství další Marjankův dopis, v němž doplnil 

bližší informace o listu. Ten by se měl nově jmenovat Krakonoš, prostonárodní časopis 
                                                
201 Dopis F. Marjanka okresnímu hejtmanství ze dne 29. 7. 1872. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Regionální tisk 1869–1884, číslo inventární 657.  
202 Odpověď okresního hejtmanství F. Marjankovi ze dne 4. 8. 1872. Státní okresní archiv Jičín, fond 
Okresního úřadu Jičín : Regionální tisk 1869–1884, číslo inventární 657.  
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pro politiku, národní hospodářství a samosprávu, obsah listu se nijak výrazně oproti 

předchozí žádosti nezměnil, měl by vycházet dvakrát za měsíc (5. a 20. dne v měsíci) 

v šest hodin ráno a tisknout by ho měla Kastránkova tiskárna v Jičíně.203  

 Tuto žádost už okresní hejtmanství o šest dní později schválilo, a tak 5. září 1872 

vyšlo první číslo Krakonoše s podtitulem Prostonárodní časopis politický, 

národohospodářský a samosprávný, Orgán severovýchodních Čech (s tímto podtitulem 

vycházel až do počátku roku 1875). Tiskla ho ovšem ne Kastránkova, nýbrž už 

Návesníkova tiskárna, protože Josef Návesník tiskárnu od Kastránka v té době odkoupil.  

 Ještě před vydáním prvního čísla listu si Čapek s Marjankem nechali v pražské 

tiskárně J. S. Skrejšovského vytisknout letáky s oznámením, že začínají Krakonoše 

tisknout. „Dávno již cítěna v krajině naší potřeba veřejného listu. Vyžadují toho zájmy 

národohospodářské (rolnické, průmyslové i obchodní) a samosprávné, místní poměry 

severovýchodních Čech, jakož i povinnost hájení práv politických vlasti naší,“ 204 stojí 

v úvodní části oznámení. V dalších odstavcích pak zdůvodňují potřebu vydávat list, který 

se bude na Jičínsku zajímat o zájmy tamějších rolníků, pracovníků v průmyslu, 

v samosprávě a školství a který bude veřejně reflektovat jejich potřeby a přání, stejně jako 

potřeby obyvatel města a členů různých spolků. „Všelikým těmto potřebám vyhověti, jich 

dopodrobna stopovati nemohou však nikdy dostatečně listy denní, více méně všeobecným 

zájmům národa věnované. Protože odhodlali jsme se vzdor nepříznivým poměrům 

nynějším, ujmouti se důležitého a obecným prospěchem kýženého úkolu vydáváním listu, 

jenž by tyto životní, místní zájmy krajů našich zastupoval a co možná přispíval k jejich 

probuzení a povzněšení,“ 205 argumentovali Čapek s Marjankem, přičemž v textu jiným 

stylem písma zdůraznili slovní spojení „obecným prospěchem kýženého úkolu“ a „místní“.  

 V dalším odstavci shrnuli oblasti, kterým se bude Krakonoš věnovat: stav 

národního hospodářství, velký i malý průmysl a samosprávný život ve všech jeho oborech, 

všemu, co bude k prospěchu lidem a obcím na Jičínsku, průmyslu, soudnictví, obchodu a 

všemu, co zasahuje do společenského života, přičemž cílem listu je sledovat potřeby a 

nedostatky, přispět k všeobecnému pokroku a zlepšit stávající poměry ve městě a okolí. 

„Pokud nám bude sledovati chodu politických událostí, chceme neústupně hájiti 

nezadatelných práv zemí koruny české a v přehledném sestavení nejdůležitějších událostí 

podávati vždy jasný obraz stavu politického,“ 206 doplnili v závěru oznámení Čapek 

                                                
203 Dopis F. Marjanka okresnímu hejtmanství ze dne 9. 8. 1872. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Regionální tisk 1869–1884, číslo inventární 657. 
204 VYDAVATELSTVO. Počínaje zářím 1872 vychází v Jičíně (...) Jičín : F. Marjanko a A. Čapek, 1872. 
Národní archiv, fond Policejní ředitelství Praha I – prezídium 1882–1887, signatura P48/10. 
205 Tamtéž. 
206 Tamtéž. 



 47 

s Marjankem, podle nichž by Krakonoš měl být mluvčím lidí na Jičínsku a orgánem 

tamějších národních, průmyslových, hospodářských a peněžních spolků.  

 Zajímavé je, že si lidé podle informací na letáku mohli Krakonoše předplatit nejen 

v Jičíně (v domě č. 60, kde redakce listu sídlila), ale také v Praze. Filiální expedici tam 

zajišťovalo knihkupectví Theodora Mourka v Karlově ulici č. 8. Jednotlivá čísla časopisu 

si lidé mohli v Jičíně koupit za 10 krejcarů, měsíční předplatné Krakonoše pak činilo 35 

krejcarů, čtvrtletní 1 zlatku, půlroční 2 zlatky a roční 4 zlatky. Časopis měl zpočátku 4 až 6 

listů a byl ve formátu 35 x 24 cm.207  

 

 3.1.1 Ferdinand Marjanko, Antonín Čapek a Jan Vlach 
 Pro vývoj listu jsou v tomto období velice důležití jeho vydavatelé a redaktoři, 

Ferdinand Marjanko, Antonín Čapek a Jan Vlach. 

 O novináři Ferdinandu Marjankovi se mnoho informací nedochovalo. Z výše 

citované žádosti o vydávání listu Mír vyplývá, že se narodil dne 30. května 1845 

v Kosmonosích u Mladé Boleslavi. Podle Filipa208 Marjanko studoval na pražské 

univerzitě práva, která ale nedokončil, a na začátku prázdnin roku 1872 se přestěhoval do 

Jičína, kde začal pracovat jako úředník banky Slavie. O vydávání Krakonoše tedy zažádal 

krátce po svém příchodu do Jičína. V srpnu roku 1874, tedy dva roky potom, co mu 

okresní hejtmanství povolilo vydávat Krakonoše, předal redakci listu Antonínu Čapkovi a 

přestěhoval se do Slaného, kde začal vydávat časopis Svornost (1875–1890)209. 

„V pozdějších letech rád vzpomínal na své prvé začátky jako žurnalisty v Jičíně, jakož i na 

město a jeho krásné okolí. Zemřel v Praze dne 13. května 1903,“  210 píše Filip.  

 S pražským novinářem, vydavatelem listu Politik a zároveň staročeským politikem 

Skrejšovským, u něhož se rozhodl tisknout svůj jičínský list Mír, se Marjanko tedy zřejmě 

seznámil během svého studia v Praze. Zde také pravděpodobně navázal kontakt 

s knihkupcem Theodorem Mourkem, v jehož knihkupectví v Karlově ulici si mohli 

Pražané Krakonoše předplatit.  

 

 Antonín Čapek se narodil 3. září 1847 v Sobotce a poté, co dokončil jičínské 

gymnázium, studoval v Praze. Zde začal psát své první básně, které mu pod patronací 

                                                
207 Krakonoš, r. 1 (1872), č. 5. 
208 FILIP, F. Z historie „Krakonoše“ k jeho jubileu. Krakonoš, 22. 11. 1931, r. 50, č. 5, s. 2. 
209 Časopis Svornost vycházel v letech 1875–1890 ve Slaném, nejprve s podtitulem Prostonárodní věstník 
politický, samosprávný a národohospodářský a od roku 1880 s podtitulem Prostonárodní věstník politický a 
národohospodářský. List vydával Ferdinand Marjanko prvních pět let dvakrát týdně, dalších deset let pak 
jako týdeník. Marjanko byl zároveň i redaktorem tohoto listu. (KUBÍČEK, sv. 2, s. 357.) 
210 FILIP, F. Z historie „Krakonoše“ k jeho jubileu. Krakonoš, 22. 11. 1931, r. 50, č. 5, s. 2. 
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redaktorů Vítězslava Hálka (1835–1874) a Jana Nerudy (1834–1891) vycházely 

v ilustrovaném týdeníku Květy (1850–1990) a později i v obrázkovém týdeníku Světozor 

(1867–1899).211 

  Po návratu z Prahy začal Čapek pracovat jako úředník pražské banky Slavie na 

jičínské pobočce a v srpnu 1871 se stal dokonce jejím generálním zástupce pro Jičínský a 

Mladoboleslavský kraj. Od září 1872 začal Čapek společně s Ferdinandem Marjankem 

vydávat časopis Krakonoš, který se od 16. čísla (ze dne 30. prosince 1872) tiskl v jeho 

vlastní tiskárně, kterou zřídil poté, co obdržel úřední povolení. Oficiálně ovšem svou 

tiskárnu na Valdickém předměstí otevřel a začal v ní tisknout až od 1. ledna 1873.212 O tři 

roky později ji pak přestěhoval do svého domu na Palackého třídě.213   

 V roce 1875 Čapek ukončil vydávání Krakonoše a přeměnil ho ve Slovanské Listy 

(1875–1876) a ty později v Jičínský Věstník (1876–1878). K oběma listům Čapek přikládal 

beletristickou přílohu Album Slovanských Listů (1875–1877).214 V roce 1879 předal Čapek 

svůj list do vlastnictví spolupracovníkovi Ladislavu Sehnalovi, který ho opět přejmenoval 

na Krakonoše, a o rok později mu kvůli svým finančním problémům prodal i tiskárnu.215  

 Ve psaní poezie Čapek nepřestal ani v době, kdy vydával listy. „...na př. Památník 

soboteckých a okolních rodáků r. 1883 přináší od něho dvě básně; byl důvěrným přítelem 

krajana básníka V. Šolce ze Sobotky, tehdy již ztraceného životem. Obstaral s Dürychem 

korekturu druhého vydání Šolcových Prvosenek; s Dürychem redigoval II. roč. almanachu 

omladiny československé Ruch,“ 216 popisuje Filip Čapkovu literární činnost.  

 Poté, co Čapek prodal Sehnalovi tiskárnu, odjel jako generální zástupce banky 

Slavie do Lvova (tehdejší Halič, dnešní Ukrajina). Zemřel v roce 1899 ve věku 52 let.217 

  

 Jan Vlach se narodil 23. 10. 1847 v Hronově u Náchoda. Ve svých dvanácti letech 

se přestěhoval do Náchoda ke kupci Janu Tichému a začal studovat náchodskou 

podreálnou školu (1859–1861)218. Další informace o životě Vlacha před jeho příjezdem do 

Jičína (tedy v letech 1861–1872) nejsou známy. Do Jičína se přestěhoval v roce 1872 a 

                                                
211 Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, 1985, r. 22, č. 4 (říjen – prosinec), s. 41-42. 
212 MENCL, J. Historická topografie města Jičína : Dějiny Jičína. Část 2. Jičín : Musejní spolek v Jičíně, 
1948, s. 130. 
213 MENCL, J. Historická topografie města Jičína. 1. díl. Jičín : Musejní spolek v Jičíně, 1940, s. 207. 
214 Podrobněji o listech v kapitole 4.1.4. 
215 MENCL, 1940, s. 183, 207. 
216 FILIP, F. Z historie „Krakonoše“ k jeho jubileu. Krakonoš, 22. 11. 1931, r. 50, č. 5, s. 2. 
217 BÍLKOVÁ, s. 58. 
218 BAŠTECKÁ, L. Badatelský dotaz [online]. 28. 11. 2011 13:40; [cit. 2011-12-05]. Osobní komunikace, e-
mail.  
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bydlel tu v bytě Václava Hrubého v domě č. 13 ve Valdické ulici.219 Stejně jako majitel 

Krakonoše Antonín Čapek pracoval jako úředník banky Slavie.220 Redakci Krakonoše 

převzal od 5. září 1874 poté, co se Ferdinand Marjanko odstěhoval do Slaného.221 List 

redigoval až do jeho přeměny ve Slovanské listy v březnu 1875 (poslední číslo Krakonoše 

vyšlo 17. března 1875).222 V roce 1900 se Vlach společně s manželkou a dvěma dětmi 

odstěhoval do Prahy.223  

 

 3.1.2 Původ názvu listu 
 Název časopisu Krakonoš Marjanko s Čapkem podle Filipa zřejmě přejali od názvu 

spolku akademiků severovýchodních Čech, který sídlil v Jičíně.224 To však není úplně 

přesné tvrzení. Akademici tohoto regionu sice sdruženi ve spolek Krakonoš byli, ten 

ovšem sídlil v Hořicích. A právě v tomto městě se ve dnech 15.–17. srpna 1869 konal sjezd 

studentů ze severovýchodních Čech, kteří studovali v Praze, jehož účelem bylo tyto 

studenty sdružit. Sjezd proto pojmenovali jako „studentská slavnost Krakonoš“ a pozvali 

na něj i jičínské studenty.225  

 Necelé dva týdny před konáním sjezdu napsal předseda spolku Krakonoš Antonín 

Velišský radě města oznámení, že se do Jičína v den před konáním slavnosti sjedou 

studenti z Turnovska, Lomnice a Boleslavska, kteří se následující den ráno vydají společně 

s jičínskými studenty na sjezd do Hořic. „Dovoluje sobě zprávu tuto velectěné radě podati, 

obracím se zároveň s uctivou prosbou na slavné představenstvo královského krajského 

města Jičína, aby s osvědčenou vlasteneckou myslí studující, kteří z krajin jmenovaných do 

Jičína zavítají, do středu města přijmouti a zároveň ve shodě se slavnou Besedou 

měšťanskou ubytování jich laskavě usnadniti ráčilo,“ 226 žádal v dopise Velišský.  Po této 

události, která zasáhla, i když jen okrajově, i město Jičín, se místní studenti rozhodli založit 

krajinský spolek Krakonoše. Stanovy svého spolku přitom vypracovali dle stanov 

pražského Akademického čtenářského spolku a svému novému spolku dali název 

                                                
219 Dopis J. Wlacha okresnímu hejtmanství ze dne 31. 8. 1874. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Regionální tisk 1869–1884, číslo inventární 657. 
220 Domovský list Jana Vlacha (neboli tehdy psaného Johana Wlacha). Národní archiv, fond Policejní 
ředitelství I – konskripce, signatura PŘ I – konskripce/K.  
221 Dopis J. Wlacha okresnímu hejtmanství ze dne 31. 8. 1874. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Regionální tisk 1869–1884, číslo inventární 657. 
222 Krakonoš, r. 4, č. 22. 
223 Domovský list Jana Vlacha (neboli tehdy psaného Johana Wlacha). Národní archiv, fond Policejní 
ředitelství I – konskripce, signatura PŘ I – konskripce/K.  
224 FILIP, F. Z historie „Krakonoše“ k jeho jubileu. Krakonoš, 25. 10. 1931, r. 50, č. 1, s. 1.  
225 Akademická čtenářská jednota v Jičíně : 1870–1910. Jičín : Akademická čtenářská jednota, 1910, s. 13. 
226 Oznamovací dopis předsedy spolku Krakonoš Antonína Velišského jičínské radě ze dne 3. 8. 1869. Státní 
okresní archiv Jičín, fond Městského úřadu v Jičíně 1869–1879 : Spolek „Krakonoš“, číslo inventární 1263. 
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Akademická čtenářská jednota (AČJ) v Jičíně. Ustanovující valná hromada se konala 

15. září 1870 a zúčastnilo se jí 16 členů AČJ.227  

 Ať už to bylo s výběrem názvu listu jakkoli, lze pak v závěru práce posoudit, zda 

tímto názvem Marjanko s Čapkem předurčili budoucnost časopisu, zda byl časopis 

opravdu takový, jako byla postava strážce krkonošský hor, postava Krakonoše.  

 Kdy přesně vznikly první lidové báje a pohádky o Krakonošovi, není jasné. 

Nejstarší písemná zmínka o něm je dochovaná ve Vídeňské knize z první poloviny 

15. století, kde se v jedné zprávě píše o dolu pod Černou horou. Autory knihy jsou údajně 

Vlaši z Benátek, kteří v horských potocích rýžovali zlato a vzácné kameny, při čemž prý 

nechtěli být nikým pozorováni, takže plašili všechny kolemjdoucí skřeky a převleky a mezi 

horaly šířili zvěsti o zlém horském duchovi. Dle Gerstnerova volného překladu je ve 

Vídeňské knize zaznamenáno toto: „Tyto štoly musely být daleko vyvedeny, tady na noc se 

muselo vyfárat kvůli bludičkám a permoníkům pro vzor duchů, zvláště Krakonoše.“ 228 Ve 

stejné době vznikla i Trutnovská kniha, v níž se hovoří o zdi u Adenburku: „Lidem je však 

tato zeď málo známá, protože tu straší duch lidem nazývaný Rüben Zahl. Štoly byly tu 

později zbourány, aby je nikdo neobjevil.“ 229  

 Rüben Zahl, Rübezahl, Ribenzall a jejich české ekvivalenty Rubical, Rybrcoul, 

Rybrcol, Řepočet, Pan Johanes, Pan Jan či Krakonoš – takto všelijak pojmenovávali 

spisovatelé a básníci krkonošského ducha ve svých dílech. Asi nejznámějším autorem 

příběhů o Krakonošovi je německý spisovatel Johannes Paul Praetorius (1630–1680), který 

ve svých spisech z druhé poloviny 17. století zachytil nejstarší, ještě nezbeletrizovanou 

podobu Krakonoše.230 Z českých autorů pak můžeme jmenovat Havla Žalanského (1567–

1621) a jeho spis O zlých anjelích, neb ďáblích (1618), Bohuslava Balbína (1621–1688) a 

jeho soubor historických knih Miscellanea historica regni Bohemiae (1679), Václava 

Matěje Krameria (1753–1808), který vydal v letech 1794 a 1804 pohádku Rybrcol na 

Krkonoských horách aneb Zaklený a vysvobozený prync, jejíž autor je neznámý, Františka 

Ladislava Čelakovského (1799–1852), který ve své satiře z roku 1824 s názvem Literatura 

krkonošská231 nazývá Krakonoše Řepočetem, a především Václava Klimenta 

                                                
227 Akademická čtenářská jednota v Jičíně, 1910, s. 14. 
228 GERSTNER, M. Beseda s Krakonošem. In KOUDELKOVÁ, E. Čtení o Krakonošovi : Sborník studií 
(převážně) o literárních podobách vládce hor. Liberec: Nakladatelství Bor, 2002, s. 9. 
229 Tamtéž. 
230 Do češtiny příběhy přeložil Jan Ort – viz PRAETORIUS, J. P. Krakonoš : Pravdivé a nadmíru žertovné, 
ale i strašidelné příběhy, které se udály v Čechách a ve Slezsku. Z něm. přel., převyprávěl, doslov a ediční 
pozn. naps. Jan Ort. I. vyd. Hradec Králové : Kruh, 1970. 
Podrobněji o Praetoriovi a jeho díle také viz ORT, J. Doslov k výboru Krakonoš podle Johannesa Paula 
Pretoria. In KOUDELKOVÁ, E. Čtení o Krakonošovi : Sborník studií (převážně) o literárních podobách 
vládce hor. Liberec: Nakladatelství Bor, 2002, s. 19–24. 
231 Pravděpodobně na základě doslovného překladu slova Rübezahl. 
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Klicperu (1792–1859).232 Právě poslední jmenovaný vymyslel horskému duchovi jméno, 

které se používá dodnes. Ve své básni Krkonošská kleč, která vyšla v Čechoslavu jako 

reakce na Čelakovského Řepočeta, ho pojmenoval Krakonošem.233 „Klicpera odvozuje 

jeho jméno od kmene Krak–Krok, tj. hrdina, nebo od polského kark, tj. krk, protože 

Krakonoš stejně jako Atlas nosil na svém krku balvany.“ 234   

 V literatuře bývá Krakonoš spisovateli a básníky popisován jako velice rozporuplná 

postava: na jedné straně ho líčí jak zlomyslnou, nepřátelskou a záludnou bytost, někdy zase 

jako hloupou, posmívající se lidem a mající čarovnou moc, jindy zase jako hodnou, lidem 

pomáhající a trestající špatnosti v lidském světě. V lidové tvořivosti má postava Krakonoše 

spíše kladné vlastnosti – chudí podkrkonošští obyvatelé v ní viděli hodného ducha, který je 

chrání a pomáhá jim, je k nim spravedlivý a laskavý, ovšem také velice mocný, byl to 

podle nich duch, který vyžaduje od lidí úctu.235 

 

 3.1.3 Pokus o vydávání Polabana a další vývoj Krakonoše  
 Ve stejnou dobu jako Marjanko podal svou žádost o vydávání čtrnáctideníku i další 

úředník banky Slavie Václav Pluhař. Obsahem měl být jeho zamýšlený list Polaban 

(s podtitulem prostonárodní věstník pro politiku, samosprávu a záležitosti místní) de facto 

totožný s Krakonošem, měl vycházet taktéž dvakrát za měsíc, ale v jiné týdny než 

Krakonoš (13. a 27. dne měsíce – měl se s ním tedy střídat), jeho vydavatelem a 

redaktorem měl být právě Pluhař a tisknout ho měla Kastránkova tiskárna.236 Úřady však 

odhalily, že se v případě Polabana a Krakonoše jedná o jeden a ten samý časopis a že se 

tak úředníci banky Slavie snaží obejít zákon a vyhnout se placení kauce. „Oznámení ze dne 

11. srpna l. r. týkaje se vydávání čtrnáctideníku pod názvem „Polaban“ v Jičíně nelze 

schváliti, poněvadž všecky okolnosti poukazují k tomu, že tento časopis a časopis Krakonoš 

který se též v Jičíně vydávati bude, jest jeden a ten samý a vydáváním dvou časopisů 

stejného programu o dvou rozličných měsíčních lhůtách má se ušetřiti zákonem 

předepsané kauce. Okolnosti, z kterých se o totožnosti obou časopisů souditi dá, jsou: 

stejný program těchto časopisů, zastupovaní zcela stejných zájmů od dvou stejných 

                                                
232 Podrobněji o literárním zpracování postavy Krakonoše v minulosti i současnosti např. 
KOUDELKOVÁ, E. Čtení o Krakonošovi : Sborník studií (převážně) o literárních podobách vládce hor. 
Liberec: Nakladatelství Bor, 2002. 
233 KLICPERA, V. K. Krkonošská kleč. Čechoslav : národní časopis k užitku a kratochvíli, 2. 10. 1824, r. 5, 
č. 40, s. 313–317. 
234 GERSTNER, M. Beseda s Krakonošem. In KOUDELKOVÁ, E. Čtení o Krakonošovi : Sborník studií 
(převážně) o literárních podobách vládce hor. Liberec: Nakladatelství Bor, 2002, s. 12. 
235 VODSEĎÁLEK, I. Mácha, Rýbrcoul a Krakonoš. In KOUDELKOVÁ, E. Čtení o Krakonošovi : Sborník 
studií (převážně) o literárních podobách vládce hor. Liberec: Nakladatelství Bor, 2002, s. 110–112. 
236 Dopis V. Pluhaře okresnímu hejtmanství ze dne 11. 8. 1872. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Regionální tisk 1869–1884, číslo inventární 657. 
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úředníků a podnikatelů, jakož i stejná místnost vydávací,“ 237 argumentovalo v dopise 

okresní hejtmanství, proč vydávání Polabana nepovolilo. Pro vysvětlenou je třeba říci, že 

úřady tehdy požadovaly po každém vydavateli listu, který vycházel častěji než jednou za 

čtrnáct dní, aby zaplatil kauci ve výši 1 000 zlatých a za každý výtisk novin pak 

novinářský kolek ve výši 1 krejcaru. Vydávat týdeník tedy bylo v té době dost finančně 

náročné.238  

 Marjanko s Čapkem se hned následující den po vydání prvního čísla Krakonoše 

rozhodli, že z něj (po nezdařeném pokusu s Polabanem) udělají týdeník a kauci zaplatí, což 

také oznámili okresnímu hejtmanství. „Týdenník „Krakonoš“ vycházeti bude vždy 

v pondělí o šesté hodině ranní a vyjde co takový poprvé druhým číslem dne 16. září 1872 

v posavadním formátu o jednom až dvou arších. [...] Výkaz o složení dle 

§ 14 t. ř. povinované kauce nížepsaný v čas slavnému c. k. okresnímu hejtmanství 

předloží.“ 239 A tak od 16. září 1872 začal Krakonoš vycházet jednou týdně v pondělí.  

 Koncem roku 1872 si Antonín Čapek, majitel Krakonoše, založil v Jičíně vlastní 

tiskárnu, ve které se začal list tisknout (od 15. čísla ze dne 23. prosince 1872). Od počátku 

roku 1873 pak list vycházel dvakrát týdně, a to v neděli a ve čtvrtek ráno ve zvětšeném 

formátu.240 Odběratelé Krakonoše začali v tomto ročníku od konce dubna navíc dostávat 

zdarma beletristickou přílohu – respektive výtisky jednotlivých novel a románů, které 

z angličtiny a ruštiny přeložil do češtiny Antonín Čapek. Koncem dubna tak odběratelé 

Krakonoše obdrželi kromě běžného výtisku listu i výtisk anglické novely „Strýc Vojtěch“, 

od počátku května pak začaly s časopisem pravidelně vycházet jednotlivé archy ruského 

románu „Žolobova dcera“.241 Ani u jednoho díla ovšem redakce neuvedla, kdo jsou jejich 

autoři.242   

 K další změně došlo v listopadu 1873, kdy Čapek předal Krakonoše do vlastnictví 

Marjankovi, který se tak kromě redaktora a vydavatele stal i majitelem listu. „Nížepsaný 

dovoluje si tímto oznámiti, že časopis „Krakonoš“, jehož majitelem posud byl, vydavateli a 

odpovědnému redaktorovi, panu Ferdinandu Marjankovi v neobmezený publicistický 

majetek se všemi právy a povinnostmi pravého vlastníka a nakladatele postoupil, takže již 

                                                
237 Dopis okresního hejtmanství V. Pluhařovi ze dne 15. 8. 1872. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Regionální tisk 1869–1884, číslo inventární 657. 
238 FILIP, F. Z historie „Krakonoše“ k jeho jubileu. Krakonoš, 25. 10. 1931, r. 50, č. 1, s. 1.  
239 Dopis F. Marjanka a A. Čapka okresnímu hejtmanství ze dne 6. 9. 1872. Státní okresní archiv Jičín, fond 
Okresního úřadu Jičín : Regionální tisk 1869–1884, číslo inventární 657.  
240 Dopis F. Marjanka okresnímu hejtmanství ze dne 20. 12. 1872. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Regionální tisk 1869–1884, číslo inventární 657. 
241 Odběratelé „Krakonoše“ (...). Krakonoš, 27. 3. 1873, r. 2, č. 24, s. 1.  
242 Pozn. Autora novely Strýc Vojtěch se mi nepodařilo zjistit, ovšem román Žolobova dcera, jejímž autorem 
je Ivan Timofejevič Kalašnikov, posléze Antonín Čapek vydal i knižně s názvem Dcera kupce Žolobova: 
Román vyňatý z Irkutských pověstí (1874). 
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příští číslo 89. listu toho v novém tohotéž majetku vydáno bude,“ 243 oznamuje Čapek 

v dopise. Ve stejný den píše úřadu i Marjanko, že časopis přebírá a mění jeho periodicitu 

zpět na týdeník, který bude vycházet v neděli ráno, a také zvětšuje jeho formát.244 Od 

druhého ročníku tedy Krakonoš vycházel ve formátu 36 x 27 cm a od 3. dubna 1873 

(čísla 26) ve formátu 43 x 27 cm.245 Cena jednoho výtisku zůstala 10 krejcarů a výše 

měsíčního, čtvrtletního, půlročního a ročního předplatného se měnila v závislosti na tom, 

jak se měnila periodicita listu. 

 Na počátku roku 1874 ovšem Marjanko mění, pravděpodobně z finančních důvodů, 

Krakonoše opět na čtrnáctideník (za něj kauci skládat nemusel). „Za tou příčinou očekává, 

že slavné c. k. okresní hejtmanství potřebná opatření učiní, aby nížepsanému složená kauce 

1 000 zl. opět vrácena byla,“ 246 žádá v dopise Marjanko.  

 Že Krakonoš postupně začal získávat na oblibě, dokazuje Marjankovo oznámení 

o změně periodicity z února 1874. „Vyzván z více stran, od čtenářů, abych „Krakonoše“ 

opět častěji v témdni vydával, usnesl jsem se na tom vyslovenému přání vyhověti  

a dovoluji si tímto v uctivou známost uvésti, že „Krakonoš“ počínaje dnem 17 t. m. třikráte 

v témdni a sice v úterý, čtvrtek a sobotu odpoledne o 5 hodině vycházet bude [...]“ 247 

Brzy poté se ovšem list vrátil zpět ke dvěma vydáním týdně. Na začátku září 1874 

Marjanko z Krakonoše odchází, protože se, jak již bylo zmíněno, stěhuje do Slaného, aby 

tam šéfoval redakci časopisu Svornost (1875–1890).248 Majitelem a vydavatelem listu se 

tak opět stal Antonín Čapek, který pověřil vedením redakce od 5. září 1874 Jana Vlacha, 

přičemž obsah ani forma listu se nezměnila.249  

 Třetí ročník listu se bohužel nedochoval, proto nelze přesně říci, od kterého čísla 

časopisu se Vlach začal v tiráži objevovat jako odpovědný redaktor. Jeho jméno je ovšem 

uvedeno u všech čísel následujícího čtvrtého ročníku, ve kterém časopis vycházel 

s podtitulem Prostonárodní věstník politický, národohospodářský a samosprávný, Orgán 

severovýchodních Čech dvakrát týdně, a to vždy ve středu a v sobotu, společně 

s románovou přílohou (například od začátku ledna odběratelé k listu dostávali jednotlivé 

archy románu „Synové Jidášovi“). Jednotlivé číslo si lidé mohli v roce 1875 koupit za 8 
                                                
243 Dopis A. Čapka okresnímu hejtmanství ze dne 9. 11. 1873 Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Regionální tisk 1869–1884, číslo inventární 657. 
244 Dopis F. Marjanka okresnímu hejtmanství ze dne 9. 11. 1873 Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Regionální tisk 1869–1884, číslo inventární 657. 
245 FILIP, F. Z historie „Krakonoše“ k jeho jubileu. Krakonoš, 25. 10. 1931, r. 50, č. 1, s. 1. 
246 Dopisy F. Marjanka okresnímu hejtmanství ze dne 23. 12. 1873. Státní okresní archiv Jičín, fond 
Okresního úřadu Jičín : Regionální tisk 1869–1884, číslo inventární 657. 
247 Dopis F. Marjanka okresnímu hejtmanství ze dne 10. 2. 1874. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Regionální tisk 1869–1884, číslo inventární 657. 
248 FILIP, F. Z historie „Krakonoše“ k jeho jubileu. Krakonoš, 25. 10. 1931, r. 50, č. 1, s.2.  
249 Dopis J. Wlacha okresnímu hejtmanství ze dne 31. 8. 1874. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Regionální tisk 1869–1884, číslo inventární 657. 
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krejcarů, pokud chtěli časopis donést domů, museli si připlatit další 2 krejcary. Předplatné 

stálo čtvrtletně 1 zlatku 80 krejcarů, půlročně 3 zlatky 60 krejcarů. Čapek přerušil 

vydávání Krakonoše posledním číslem 22, které vyšlo ve středu 17. března 1875, protože 

ho v tu dobu plánoval změnit na nový časopis s názvem Slovanské Listy.250 

 

 3.1.4 Období Slovanských Listů a Jičínského věstníku 
 Jak Čapek uvedl ve svém oznámení okresnímu hejtmanství, Slovanské Listy měly 

být jakousi českou obdobou známého vídeňského politického žurnálu Die Reform : 

Wochenschrift (1862–1879)251. Jejich majitelem byl Čapek, vydavatelem a redaktorem 

Ferdinand Procházka a měly vycházet v neděli a ve čtvrtek ráno. Program listu měl být 

naprosto totožný s Krakonošem.252  

 V letáku, kterým oznamuje změnu Krakonoše ve Slovanské Listy a který byl určen 

stávajícím i potenciálním čtenářům, Čapek zdůrazňuje, že Slovanské Listy budou od 

4. dubna 1875 vycházet místo časopisu Krakonoš, a to dvakrát týdně ve velkém kvartovém 

formátu, přičemž budou distribuovány do Jičína a Mladé Boleslavi, kde si je lidé mohou 

předplatit – měsíční předplatné činilo 70 krejcarů, čtvrtletní 1 zlatku 90 krejcarů, půlroční 

3 zlatky 60 krejcarů a roční 7 zlatek a 10 krejcarů.253 Kolik stál jednotlivý výtisk, na letáku 

uvedeno není, podle Filipa si výtisk o 4 až 5 listech a ve formátu 38 x 26 cm mohli lidé 

koupit za 8 krejcarů.254  

 Čapek lákal své potenciální abonenty tím, že čím delší lhůtu si předplatí, tím 

laciněji list dostanou. Dodal přitom, že nejlépe bude, když mu peníze zašlou poštovní 

poukázkou. List měl přinášet nejen zprávy politické, národohospodářské a společenské ze 

severovýchodních Čech, ale také zprávy obchodní a tržní a odborné články o průmyslu a 

rolnictví či školství. Soustředit se přitom měl především na města Jičín a Mladá Boleslav. 

                                                
250 Krakonoš, r. 4, č. 2–7, 16, 21–22. 
251 Federalistický politický list Die Reform : Wochenschrift vydával a redigoval v letech 1862–1879 rakouský 
publicista a liberální federalistický politik Franz Schuselka (1811–1886). Skrz týdeník prosazoval své 
politické myšlenky – vzhledem ke své politické orientaci se zasazoval především o to, aby se Rakousko 
přetvořilo ve federaci. (Arl.cbvk.cz [online]. 2011 [cit. 2011-10-15]. Die Reform : Wochenschrift. Dostupné z 
WWW: 
<http://arl.cbvk.cz/i2/i2.search.cls?ictx=cbvk&iset=1&CSPCHD=00000000000042xdxbVPwT0000Dm2z8x
PqU9YxAGc$i3a$MA-->; VYKOUPIL, L. Rozhlas.cz [online]. 15. 8. 2011 [cit. 2011-10-15]. Ecce Homo – 
Franz Schuselka, rakouský publicista a federalistický politik. Dostupné z WWW: 
<http://www.rozhlas.cz/brno/upozornujeme/_zprava/ecce-homo-franz-schuselka-rakousky-publicista-a-
federalisticky-politik--938124>.) 
252 Dopis A. Čapka a F. Procházky okresnímu hejtmanství dne 26. 3. 1875. Státní okresní archiv Jičín, fond 
Okresního úřadu Jičín : Tisková policie 1869–1884, číslo inventární 657. 
253 VYDAVATELSTVO „SLOVANSKÝCH LISTŮV“. Dnem 4. dubna 1875 počnou vycházeti (...). Jičín : 
A. Čapek, 1875. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního úřadu Jičín : Tisková policie 1869–1884, číslo 
inventární 657. 
254 FILIP, F. Z historie „Krakonoše“ k jeho jubileu. Krakonoš, 1. 11. 1931, r. 50, č. 2, s. 2. 
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Společně s listem měla vycházet i románová příloha. V oznámení také stojí jakési 

prohlášení: „„Slovanské Listy“ (tučně slova vyznačil autor oznámení – pozn. autorky) jsou 

a budou v ohledu politickém orgánem oněch zásad, za nimiž většina národa našeho kráčí, 

a budou hájiti vždy a všude nezadatelná práva této staroslavné koruny české a jazyka 

českého, jak v památné deklaraci ze dne 22. srpna 1868 uvedena jsou, aniž by z cesty této 

jakýmkoli malicherným prospěchářstvím kdy svésti se daly, majíce to pevné přesvědčení, že 

stydno bylo by nám Čechům žebroniti a milosti prositi tam, kde máme právo požadovati, 

což což našeho jest.“ 255  

 Od poloviny července 1875 začala společně se Slovanskými Listy vycházet dvakrát 

měsíčně beletristická příloha Album Slovanských Listů, která nahradila románovou přílohu. 

V srpnu pak převzal Antonín Čapek od Procházky vedení redakce listu i jeho beletristické 

přílohy.256 Od čísla 69 se stal redaktorem Slovanských Listů Ladislav Sehnal, přibližně v 

polovině druhého ročníku ho vystřídal Josef Dvořák. S redakcí také spolupracoval mlynář 

Josef Dürich z Kláštera.257 

 10. srpna 1876 vyšlo poslední číslo Slovanských Listů, Čapek se rozhodl jejich 

vydávání zastavit. Učinil to zřejmě z finančních důvodů, protože současně s tím požádal o 

vrácení kauce za list a oznámil, že bude nově místo Slovanských Listů vydávat 

čtrnáctideník s názvem Jičínský Věstník, za který ovšem už kauci vzhledem k jeho 

periodicitě platit nemusel. „Spolu oznamuji, že dnem 1. září počínaje, budu pro město Jičín 

a okolí ku podpoře zájmů místních a šíření vědomostí hospodářských a průmyslových 

vydávati svým tiskem nákladem a redakcí nový časopis: Jičínský věstník, který o velkém 

archu vždy dne 1. a 15. každého měsíce vycházeti a 14denní přehled zpráv místních a 

politických, články hospodářsko-průmyslové i odborně řemeslnické a zábavné přinášeti a 

inserty přijímati bude,“ 258 píše v dopise okresnímu hejtmanství Čapek. 

 Na začátku roku 1877 Čapek zrušil vydávání Alba Slovanských Listů. Když se pak 

od června 1877 stal vydavatelem a odpovědným redaktorem Jičínského Věstníku Josef 

Dvořák, přibyla, jak uvádí Filip, k listu humoristicko-satirická příloha s názvem Satan 

(1877–1878). V Jičínském Věstníku v tu dobu ještě stále působil redaktor Ladislav Sehnal 

(jak již bylo zmíněno, v redakci Slovanských Listů začal pracovat přibližně od podzimu 

1875), který koncem roku 1878 navrhl, aby se list znovu stal Krakonošem. A tak od 

                                                
255 VYDAVATELSTVO „SLOVANSKÝCH LISTŮV“. Dnem 4. dubna 1875 počnou vycházeti (...). Jičín : 
A. Čapek, 1875. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního úřadu Jičín : Tisková policie 1869–1884, číslo 
inventární 657. 
256 Dopisy F. Procházky okresnímu hejtmanství ze dne 22. 6. 1875 a A. Čapka ze dne 20. 8. 1875. Státní 
okresní archiv Jičín, fond Okresního úřadu Jičín : Tisková policie 1869–1884, číslo inventární 657. 
257  MENCL, 1940, s. 207. 
258 Dopis A. Čapka okresnímu hejtmanství ze dne 17. 8. 1876. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Tisková policie 1869–1884, číslo inventární 657. 
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9. ledna 1879 začal opět vycházet Krakonoš, ovšem značený znovu jako 1. ročník. I když 

byly Slovanské Listy a poté Jičínský Věstník prezentovány jako pokračovatelé Krakonoše, 

při jeho obnově nebyly jejich ročníky (pravděpodobně kvůli odlišnému názvu) do 

celkového počtu ročníků Krakonoše započítány.259 

 

 3.2 Časopis za Ladislava Sehnala 
 S rokem 1879 dochází ke změně ve vlastnictví. Čapek přenechal svého Krakonoše 

s veškerými právy svému spolupracovníkovi Ladislavu Sehnalovi. Časopis v tomto roce 

vycházel bez podtitulu v rozsahu 2 listů (4 stran)260 dvakrát měsíčně, tedy druhou a čtvrtou 

neděli, ve formátu 45 x 30 cm a lidé si mohli jednotlivé číslo koupit za 13 krejcarů. 

Předplatné s donáškou do domu pak stálo na čtvrt roku 75 krejcarů a na půl roku 1 zlatku 

50 krejcarů. Když si někdo z abonentů nechal zasílat časopis poštou, musel zaplatit o 10 až 

15 krejcarů víc.261 

 

 Ladislav Sehnal se narodil roku 1853 v Bělohradě (dnešních Lázních Bělohrad) a 

posléze vystudoval jičínské gymnázium. Po ukončení studia začal pracovat v Praze 

v knihkupectví a nakladatelství Dr. Eduarda Grégra a Ferdinanda Dattela, kde působil 

především jako ruský korespondent. Do Slovanských Listů nastoupil, jak již bylo řečeno, 

na podzim roku 1875 (od čísla 69) a o čtyři roky později obnovil Krakonoše. V březnu 

1880 Sehnal odkoupil od Čapka kvůli jeho finančním problémům podíl v tiskárně, v níž 

byl od roku 1878 spolumajitelem, a stal se tak tiskařem, majitelem, vydavatelem a 

vedoucím redaktorem listu, a to na dlouhých 20 let.262  

 Po nabytí tiskařské koncese Sehnal založil i své vlastní nakladatelství, v němž 

společně s překladatelem Celestýnem Liposlavem Fričem vydávali v letech 1881–1883 

Sbírku dramatických spisů slovanských Slovanské divadlo.263 Zajímavostí je, že v jednom 

z těchto čtrnácti svazků vyšla i první dramatická báseň spisovatele Jaroslava Vrchlického 

s názvem Drahomíra.264 Sbírku podle Zacha265 začali vydávat v roce, kdy bylo 

                                                
259 FILIP, F. Z historie „Krakonoše“ k jeho jubileu. Krakonoš, 1. 11. 1931, r. 50, č. 2, s. 2. 
260 Od tohoto prvního, obnoveného ročníku listu (1879) začal Sehnal značit strany listu v návaznosti na 
předchozí číslo – tzn. 1. strana 1. čísla tohoto ročníku měla číslo 1 a poslední strana posledního čísla tohoto 
ročníku měla č. 100. V tomto stylu číslování Sehnal pokračoval i v několika následujících ročnících. Proto, 
pokud v textu cituji konkrétní stranu listu v tomto období, která má tak vysoké číslo, že u ní není jasné, o 
kolikátou stranu daného čísla se jedná, uvádím jednak číslo strany dle Sehnalova číslování a jednak 
(v závorce) pořadí strany v daném čísle listu. 
261 Krakonoš, r. 1 (1879). 
262 MENCL, 1940, s. 183, 207. 
263 Slovanské divadlo : Sbírka dramatických spisů slovanských Sv. I.-XIV. Jičín : Lad. Sehnal, 1881–1883. 
264 Vlastenecký odkaz českého spisovatele. Národní listy, 31. 12. 1908, r. 48, č. 360, ranní vydání, s. 3. 
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naplánováno otevření Národního divadla v Praze, a to za tím účelem, aby pozvedli mezi 

českými divadelními profesionálními i ochotnickými soubory zájem o slovanské divadelní 

hry. Ve sbírce Sehnal s Fričem publikovali překlady her z polštiny (např. Henryka 

Sienkiewicze), ruštiny (hry Alexeje Tolstého) a dále slovinštiny, chorvatštiny a srbštiny, 

nechyběla ovšem ani česká tvorba (např. již zmíněná Drahomíra od Vrchlického, básně 

spisovatele Antonína Koukla i samotného vydavatele Sehnala). Distribuci Slovanského 

divadla zajistilo pražské knihkupectví Dr. Eduarda Grégra a Ferdinanda Dattela a po něm i 

jeho nástupnické firmy.  

 Sehnal ale byl i literárně činný, samostatně publikoval sbírku humoristických básní 

s názvem V růžovém rozmaru (1891), dále sbírku veršů Co vřelo v srdci (1893), brožuru 

O železničních projektech Jičínska (1894). Psal také prózu – když v 90. letech organizoval 

zahraniční koncertní cesty českého houslisty Františka Ondříčka (1857–1922), procestoval 

s ním spoustu zemí po celém světě, ze kterých psal cestopisné črty.266 Z důvodu jeho 

častého pobývání v zahraničí ovšem podle Filipa267 neměl moc času na vydávání 

Krakonoše, který z toho důvodu v letech 1891–1893 nevycházel pravidelně. Nic takového 

jsem ale při studiu jednotlivých čísel z těchto let neshledala – časopis v tomto období 

vycházel vždy třikrát měsíčně (druhou, třetí a poslední neděli), a pokud některé jeho číslo 

úřady zkonfiskovaly, vytiskl Sehnal nové, opravené vydání.  

 Sehnal přinesl jako žurnalista během dvaceti let svého působení v Krakonoši na 

Jičínsko myšlenky mladočechů. Krakonoš byl podle Filipa268 v kraji vůbec prvním listem, 

který prezentoval názory a postoje Národní strany svobodomyslné. „Jeho články 

v Krakonoši byly vždy ostré a břitké, kde bylo třeba, což platí zejména o jeho polemikách 

proti straně staročeské. Tímto bojem vyspěl Sehnal na žurnalistu, který satyrou a humorem 

dovedl odrážeti každé i ty nejsmělejší výpady, v nichž se mnohdy i o čest jednalo. Rodinné 

poměry každého byly mu vždy posvátny. Byl opravdový, věcný, vážný a vždy pokrokový. 

Proto měl v Jičíně a obzvláště v prvních letech svého působení velmi málo přátel. Jedině 

proto, že vnášel do tohoto zaostalého a veskrze staročeského Jičína nové myšlenky.“ 269  

                                                                                                                                              
265 ZACH, A. Slovník českých nakladatelství 1849-1949 [online]. 8. 5. 2010 [cit. 2011-04-02]. Lad. Sehnal. 
Nakladatelství při knihtiskárně v Jičíně. Dostupné z WWW: <http://www.slovnik-
nakladatelstvi.cz/nakladatelstvi/lad-sehnal.html?index_group=all>. 
266 Vlastenecký odkaz českého spisovatele. Národní listy, 31. 12. 1908, r. 48, č. 360, ranní vydání, s. 3. 
267 FILIP, F. Z historie „Krakonoše“ k jeho jubileu. Krakonoš, 13. 12. 1931, r. 50, č. 8, s. 1.  
268 Filip ve svých článcích popisujících Sehnalovu činnost v Krakonoši (publikovaných v listu ku příležitosti 
50. výročí jeho vzniku) čerpá ze zprávy, kterou vydal Karel Hylský v Krakonoši v lednu 1909 poté, co 
Sehnal zemřel. (Úmrtí. Krakonoš, 2. 1. 1909, r. 31, č. 1, s. 3–4.) 
269 FILIP, F. Z historie „Krakonoše“ k jeho jubileu. Krakonoš, 22. 11. 1931, r. 50, č. 5, s. 2. 
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 Poté, co roku 1899 tiskárnu i s listem prodal Bedřichu Outratovi, se Sehnal 

v září 1901270 odstěhoval do Prahy na Královské Vinohrady, kam si nechal Krakonoše 

posílat. V devadesátých letech Sehnal občas přispíval do pražských, a to především 

humoristických, časopisů. V humoristickém týdeníku Neruda (později Nový Neruda, 

únor 1906–listopad 1906)271 se Sehnal seznámil s ilustrátorem a pozdějším redaktorem 

Krakonoše Jaroslavem Madlafouskem. „Sehnal byl v podstatě humorista a zaplavoval 

svými příspěvky kde jaký časopis. S mými obrázky se seznámil v Nerudovi, kam také 

přispíval,“ vzpomíná Madlafousek na první návštěvu v Sehnalově bytě. „Měl velkou 

knihovnu a v ní vázané ročníky Krakonoše, který kdysi redigoval a vydával. Byl to původně 

nepolitický krajinský týdeník literárního směru [...] Na skutečnost, že ho pak mladočeši 

přemluvili, aby Krakonoše dal do služeb politiky, vzpomínal s hořkostí. Politicky nebyl 

Sehnal vyhraněn. [...] Sehnal přispíval do vídeňského Šotka a vlastní účel pozvání jeho byl 

ten, abych mu illustroval humoresku. Vyzval mne také, abych přispíval i sám do Šotka.“ 272 

Vídeňským Šotkem Madlafousek pravděpodobně myslel humoristickou přílohu Šotek, 

která vycházela ve Vídni společně s Českými ilustrovanými novinami (1905-1926).273  

 Ladislav Sehnal zemřel 29. prosince 1908 na mrtvici ve svém bytě, v němž s ním 

v tu dobu byly jeho hospodyně a také neteř Marie Řepková. Protože se Jaroslav 

Madlafousek stal během dvou let, co se znali, Sehnalovým dobrým přítelem a častým 

společníkem v restauracích, kavárnách a na obědech u něj doma, popsal ve svých 

pamětech i tuto smutnou událost. „Hráli před spaním u jeho postele karty jako obyčejně 

všichni tři. Ve chvíli, kdy se Sehnal shýbal pro nočník, svalil se náhle mrtev na zem. 

Vyděšené ženy nevěděly co počít. Máňa na rychlo v strýcových botách a s holí běžela pro 

doktora, který však mohl konstatovati jen smrt,“ 274 popsal Madlafousek.  

  O úmrtí Ladislava Sehnala informoval v Krakonoši 2. ledna 1909 jeho redaktor 

Karel Hylský a ve zprávě popsal Sehnalův život, a to především jeho novinářskou a 

                                                
270 Dopis L. Sehnala pražskému policejnímu ředitelství ze dne 5. 9. 1901. Národní archiv v Praze, 
Konskripce (1850–1914), Pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství. Dostupné z WWW: 
‹http://digi.nacr.cz/prihlasky2/index.php?session=fe26f73b492afeaeb0b614b50769e2bb&action=record&x=0
&t=1&m=1›. 
271 Pražský humoristicko-satirický týdeník Neruda (vycházející s podtitulem Humoristicko-satyrický 
týdenník) vydával od 7. února do 1. května roku 1906 Ladislav Grund.  Koncept tohoto listu poté převzal 
novinář, prozaik a dramatik František Pigl Vožický (1867–1929), který ho přejmenoval na Nový Neruda a 
hned dva týdny po zániku Nerudy vydal první číslo (15. května 1906). Poslední číslo časopisu vyšlo 
7. listopadu 1906. (KUBÍČEK, sv. 1, s. 401, 418.) 
272 MADLAFOUSEK, J. Paměti. Rodinná kronika založená v Jičíně L. P. 1916. Národní archiv Praha. 
273 Čtrnáctideník České illustrované noviny začal ve Vídni v roce 1905 vydávat A. Hrazdira. Součástí listu 
byla i humoristická příloha Šotek. V roce 1912 Hrazdira změnil periodicitu listu na týdeník a jeho název na 
Vídeňské illustrované noviny. K další změně pak došlo v roce 1923, kdy Hrazdira přesunul vydavatelství listu 
do Prahy a změnil název týdeníku na Illustrované noviny. V této podobě pak list vycházel až do roku 1926. 
(Vufind.mzk.cz [online]. 2011 [cit. 2011-10-15]. České illustrované noviny : s humoristickou přílohou 
"Šotek". Dostupné z WWW: <https://vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000239750/Description#tabnav>.) 
274 MADLAFOUSEK, J. Paměti. Rodinná kronika založená v Jičíně L. P. 1916. Národní archiv Praha. 
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spisovatelskou činnost. Sehnal byl podle něj novinářem „opravdovým, vždy neohroženým, 

zásadovým. [...] Jeho pero bylo ostré a břitké a dodnes vypravuje se o jeho prudkých 

polemikách proti straně staročeské, která ještě dnes ve smrtelných křečích volá národ pod 

svůj roztrhaný praporec. [...] Byl opravdový, věcný a vážný a nad to vnášel do úzkých 

poměrů Jičína nové kvasící myšlénky – to nemohlo zůstati bez odvety a Sehnalovi byly 

stavěny překážky kde možno.“ 275 Jako příklad Hylský uvedl, že se jičínští obyvatelé 

Sehnalovi posmívali kvůli tomu, že kulhal, a hovořili o něm jako o „pajdavé redakci“. 

V závěru zprávy Hylský vzpomněl na poslední dopisy, které mu Sehnal zaslal z Prahy a 

v nichž kritizoval tehdejší směr Krakonoše a radil mu, jak se má žurnalistika dělat. 

„Jednejte jako já: Hladí-li Vás, couvněte, škrábou-li Vás, s kyjem na ně, intrikují-li, stavte 

podkopy! [...] Nechte osoby, jděte věci na kloub, nechtějte být ani Barákem ani Havlíčkem, 

Vaše práce je – registrovat s přísnou tendencí, být novinářem v Jičíně a pro Jičín!,“ 276 

poučoval Sehnal v dopisech Hylského.   

 Rozloučení s Ladislavem Sehnalem se konalo tři dny po jeho úmrtí v Praze, jeho 

ostatky ovšem byly vlakem převezeny do Jičína, kde byly pohřbeny v rodinné hrobce. 

Protože Sehnal neměl žádné děti ani manželku, přenechal veškerý svůj jičínský i pražský 

majetek Ústřední matici školské277, svůj jičínský sklad knih a knihovnu odkázal Assylu 

českého herectva, čímž podle Národních listů jen potvrdil své celoživotní vlastenecké 

přesvědčení.278 „Krakonoše a politickou jinou tiskovinu patrně obdarovaný spolek 

vyloučil, neboť přišly potom 2 bedny toho do Jičína na spediteura Kracíka z Nového města, 

radního, a když nikdo se o to nehlásil a nestaral, co s tím, ani platit za odvezení nechtěl, 

ocitlo se to jako makulatura na balení v novoměstských a jičínských krámech. Trhali 

vázané a balili do toho buřty, maso a zboží vůbec. Jen náhodou a nepatrné trosky starých 

Krakonošů zachránil z toho jičínský písmák a nadšený musejní pracovník p. Filip, pekař na 

Novém městě,“ 279 vzpomíná ve svých pamětech Madlafousek.  

 

                                                
275 Úmrtí. Krakonoš, 2. 1. 1909, r. 31, č. 1, s. 3. 
276 Tamtéž. 
277 Nadace Ústřední matice školská vznikla v prosinci 1880 v reakci na vznik německé nadace Deutscher 
Schulverein (založena v říjnu 1880). Cílem Ústřední matice školské byla podpora vzniku a fungování 
českých škol v národnostně smíšených oblastech Rakouska-Uherska. Cílem Deutscher Schulverein byl opak, 
tedy podporovat německé školy na českém území. Deutscher Schulverein založili němečtí liberálové na 
českém území v reakci na projednávání jazykových nařízení v říšské radě a ve vládě, které měly uzákonit 
český jazyk jako úřední. (URBAN, s. 356–357) 
278 Vlastenecký odkaz českého spisovatele. Národní listy, 31. 12. 1908, r. 48, č. 360, ranní vydání, s. 3. 
279 MADLAFOUSEK, J. Paměti. Rodinná kronika založená v Jičíně L. P. 1916. Národní archiv Praha. 



 60 

 3.2.1 Krakonoš v letech 1880–1889  
 Od druhého ročníku (tedy v roce 1880) se Krakonoš stal pod Sehnalovým vedením 

literárním a politickým časopisem zaměřeným na zábavu, vědění a zájmy veřejné (nově 

vycházel až do roku 1883 s podtitulem Časopis pro zábavu, vědění a zájmy veřejné), který 

na svých stránkách zveřejňoval díla českých a slovanských autorů – povídky, básně, 

novely, humoresky, cestopisy či populárně naučné články. Jak Sehnal uvádí v prvním čísle, 

list, který vycházel druhou a čtvrtou neděli v měsíci, se ovšem nevyhýbal ani zpravodajství 

z regionu. „Abychom pak zájmům města a okolí nezůstali dlužni činnou podporu, budeme 

přinášeti ve vnitřní části listu různé zprávy o veškerých událostech města i okolí, jichž 

zájmy a potřeby věcně psanými úvahami k řeči přiváděti a pravý pokrok k lepšímu ve všem 

na zřeteli míti budeme. Zprávami průmyslovými, národohospodářskými, obchodními a 

soudními, zprávami o společenském životě a samosprávných poměrech stane se 

„Krakonoš“ věrným, vážně i objektivně líčeným obrazem tohoto města a severovýchodních 

Čech.“ 280  

 Jednotlivá čísla časopisu, který měl formát 38 x 27 cm a rozsah 4 až 6 listů, si lidé 

v letech 1880–1881 mohli koupit v jičínských knihkupectvích za 12 krejcarů, předplatné 

s donáškou do domu činilo na čtvrt roku 80 krejcarů, na půl roku 1 zlatku 50 krejcarů 

(v předchozím roce byly ceny předplatného obdobné).281  

 Od roku 1882 pak začal Krakonoš vycházet ve stejném rozsahu třikrát měsíčně 

(první, druhou a čtvrtou sobotu, čímž se zvýšilo čtvrtletní předplatné na 1 zlatku, půlroční 

na 2 zlatky a roční na 3 zlatky 80 krejcarů)282. Od ledna následujícího roku list vycházel 

s novým podtitulem Časopis literární a politický pro náš lid opět jako čtrnáctideník 

(druhou a čtvrtou neděli v měsíci – zde je zajímavé, že i když se snížila periodicita, 

předplatné zůstalo stejné jako v roce předchozím)283, díky čemuž úřady vrátily Sehnalovi 

zaplacenou kauci.  

 Od začátku roku 1884 začal Sehnal Krakonoše vydávat každý týden, což pro něj 

znamenalo opět složit úřadům kauci ve výši 1 000 zlatých.284 List v tomto roce vycházel 

každou neděli ráno s podtitulem Týdenník literární a politický pro náš lid, Orgán 

Severovýchodních Čech v rozsahu 6 až 8 stran (3 až 4 listy) a jednotlivá čísla podražila na 

                                                
280 SEHNAL, L. P. T. našemu čtenářstvu! Krakonoš, 11. 1. 1880, r. 2, č. 1, s. 6. 
281 Krakonoš, r. 1–3 (1879–1881). 
282 Krakonoš, r. 4 (1882). 
283 Krakonoš, r. 5 (1883). 
284 Dopis L. Sehnala okresnímu hejtmanství ze dne 3. 1. 1884. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Tisk 1868–1885, číslo inventární 657. 
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20 krejcarů. Vzrostla i cena předplatného, které na čtvrt roku stálo 1 zlatku 50 krejcarů, na 

půl roku 2 zlatky 80 krejcarů a na celý rok dokonce 5 zlatek 60 krejcarů.285  

 Jako týdeník ovšem list vycházel jen několik měsíců, v říjnu téhož roku totiž Sehnal 

okresnímu hejtmanství oznamuje, že opět mění periodicitu listu. „Donucen okolnostmi a 

chorobou oznamuje v úctě podepsaný změnu u vycházení týdeníku „Krakonoš“, který 

vydávati bude nyní misto jednou týdně pouze třikrát měsíčně, a sice vždy druhou, třetí a 

poslední neděli v měsíci, co časopis literární a politický pro náš lid, orgán 

severovýchodních Čech, ponechávaje program, uspořádání a formát listu nezměněné,“ 286 

píše v dopise Sehnal. S novou periodicitou začal Krakonoš vycházet od 12. října 1884 

(čísla 40).  

 V následujících dvou letech pak zůstala periodicita Krakonoše stejná – vycházel 

třikrát měsíčně, a to druhou, třetí a poslední neděli v měsíci. Předplatné listu Sehnal snížil, 

za čtvrtletní čtenáři zaplatili 1 zlatku 20 krejcarů, za půlroční 2 zlatky a za roční 4 zlatky. 

List v těchto dvou ročnících vycházel s podtitulem Časopis literární a politický pro náš lid, 

Orgán Severovýchodních Čech. Sehnal v těchto ročnících využíval prostoru na 

stránkách Krakonoše pro inzerci sborníku dramatických spisů Slovanské divadlo, který ve 

svém nakladatelství, jak již bylo zmíněno, sestavoval s Celestýnem Liposlavem Fričem.  

 Zajímavostí je speciální silvestrovské číslo ze dne 31. prosince 1886 s názvem 

Rybrcoul, které si mohli lidé zakoupit ještě v lednu následujícího roku. Rybrcoul obsahoval 

různé básně, epigramy, vtipy, krátké vtipné povídky či historky ze soudní síně.287 Toto 

speciální vydání Krakonoše, které stálo 10 krejcarů, pak Sehnal tiskl i v následujícím roce, 

tedy 31. prosince 1887. 

 Od začátku roku 1887 Sehnal změnil Krakonoše zpět na politický časopis, který 

vycházel stále s podtitulem Časopis politický a literární pro náš lid, Orgán 

Severovýchodních Čech. Podle Filipa288 ho o to údajně žádali jeho přátelé a známí, kteří 

stejně jako on sympatizovali s Národní stranou svobodomyslnou, tedy s mladočechy. Co se 

týče předplatného a periodicity, zůstal časopis stejný. Novinkou byla zdarma přikládaná 

beletristická příloha Květy Krakonošovy a také to, že list začal vycházet ve zvětšeném 

formátu 50 x 34 cm.  

 Změny v podobě i obsahu listu Sehnal vysvětlil v prvním čísle v úvodním článku: 

„Počínajíce tímto číslem devátý ročník svého listu (celého běhu ročník patnáctý) 

předstupujeme před čtenáře své v novém rouše, změněném a valně zvětšeném. 
                                                
285 Krakonoš, r. 6 (1884). 
286 Dopis L. Sehnala okresnímu hejtmanství ze dne 4. 3. 1884. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Tisk 1885–1890, číslo inventární 901. 
287 Krakonoš, r. 7–8 (1885–1886). 
288 FILIP, F. Z historie „Krakonoše“ k jeho jubileu. Krakonoš, 8. 11. 1931, r. 50, č. 3, s. 1. 
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„KRAKONOŠ“ změnil svoji zevnější podobu, aby vyhověl potřebám časovým zvlášť, a 

přání svých odběratelů vůbec. Obmezivše část literární, kterou dříve k duši lidu svého jsme 

promlouvali na místě předním, věnujeme více místa otázkám s důležitostem časovým, a 

abychom lépe mohli vyhověti celému rozsáhlému programu „KRAKONOŠE“, zvětšili jsme 

též formát jeho, změnivše dřívější tvářnost jeho a uspořádání vnitřní, jež všeobecné obliby 

docházelo a též přečetnými novějšími listy krajinskými bylo následováno. Podřídili jsme 

tudíž ráz belletristický (podržená slova Sehnal v textu zvýraznil kurzivou – pozn. autorky) 

rázu novinářskému, avšak aby čtenářové části zábavné újmy nedoznaly, abychom nadále 

živili zájem pro krásnou literaturu a nezamezovali k sobě přístupu nadaným hlavám a 

mladším talentům, z nichž „KRAKONOŠ“, již několik zdatných sil literatuře české 

odchoval, dávati budeme ku každému číslu úplně zdarma belletristickou přílohu původních 

prací, (básní, povídek, novel a humoresek), jež pod názvem: „KVĚTY KRAKONOŠOVY“ 

za rok činiti bude sličnou knihu zajímavého obsahu a trvalé literární ceny.“ 289 Sehnal dále 

v článku dodal, že list bude i nadále upřímně vlastenecký, svobodný a bude myslet jen na 

dobro města, rozkvět kraje a čest vlasti. 

 Kromě přílohy Květy Krakonošovy vycházela v rámci několika čísel Krakonoše 

i dvoustránková Mimořádná příloha, která obsahovala například rubriky Domácnost 

(zahrnující rady a tipy do domácnosti), Besídka (básně, povídky), Dopisy, Naše písemnictví 

či dějepisná část věnovaná historii Ostroměře. Tyto rubriky se poté staly normální součástí 

obsahu časopisu, tedy netvořily již oddělenou přílohu na konci listu. Časopis měl s touto 

Mimořádnou přílohou 6 stran, bez ní 4 strany, přičemž poslední stranu listu zaplňovala 

inzerce.290  

 Zajímavostí také je, že od tohoto ročníku musel Sehnal na příkaz krajského soudu 

zveřejňovat na první straně některých čísel zprávu o konfiskaci předchozího čísla. 

Znamenalo to tedy, že pokud státní zastupitelství nalezlo v Krakonošovi nějaký závadný, 

tedy protirakouský text, navrhlo krajskému soudu dané číslo zabavit. Na základě soudního 

rozhodnutí pak nesměl Sehnal výtisky tohoto čísla distribuovat, ale musel je zničit a 

v následujícím čísle otisknout dopis krajského soudu v Jičíně, v němž soud uvedl důvody 

konfiskace. 

 V roce 1888 se časopis nijak významně, co se týče periodicity, výše předplatného i 

obsahu nezměnil. Vycházel tedy v rozsahu 4 stran třikrát měsíčně s podtitulem Časopis 

politický a literární pro náš lid, Orgán Severovýchodních Čech.  

                                                
289 VYDAVATELSTVO. Slovo ke čtenářstvu. Krakonoš, 9. 1. 1887, r. 9 , č. 1, s. 1. 
290 Krakonoš, r. 9 (1887), č. 8, 10, 12–16, 34. 
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 I v následujícím 11. ročníku k žádné velké změně nedošlo. Sehnal pouze od 

druhého čísla (20. ledna 1889) zdražil předplatné Krakonoše – čtvrtletní zůstalo stejné, ale 

půlroční předplatné zvýšil na 2 zlatky 20 krejcarů, roční pak na 4 zlatky 40 krejcarů.291 

Poslední číslo (21) tohoto ročníku vyšlo 28. července 1889. Od srpna Sehnal vydávání 

Krakonoše zastavil, a to na dobu neurčitou. Na titulní straně 21. čísla čtenářům listu 

oznamuje: „V příčině odcestování vydavatele a redaktora tohoto listu na delší dobu 

zastavujeme dnešním číslem vydávání „Krakonoše“ na neurčitý čas.“ 292 Jak již bylo 

uvedeno, Sehnal v této době začal jezdit s hudebníkem Františkem Ondříčkem jako jeho 

impresário na zahraniční cesty. Sehnal zároveň v oznámení žádá odběratele Krakonoše, 

kteří mu dluží peníze za předplatné, aby své dluhy během srpna uhradili, protože potřebuje 

uzavřít administrativní účty. Jak Sehnal uvádí, abonenti listu mu v roce 1889 dlužili přes 

3 000 zlatých. „Čím dříve záležitosti administrační budou uspořádány, tím rychleji 

přistoupíme s novou chutí a energií k dalšímu vydávání „Krakonoše“, jenž jako dosud, tak 

i v budoucnosti pracovati bude ku povznesení ohroženého našeho severu a šíření vědomí 

svatých našich práv národních i svobod politických na základě demokratickém,“ 293 

dodává s tím, že bude Krakonoš také usilovat o založení svobodomyslného politického 

klubu na Jičínsku, což se opravdu podařilo a v následujícím roce v Jičíně vznikla 

mladočesky smýšlející strana s názvem Politický klub. Vzhledem k tomu, co Sehnal 

v oznámení píše (čím dříve lidé dluhy zaplatí, tím dříve začne časopis znovu vydávat) 

mohla být důvodem zastavení vydávání Krakonoše kromě jeho odcestování s hudebníkem 

Františkem Ondříčkem i špatná finanční situace. 

 

 3.2.2 Krakonoš v letech 1890–1899  
 Krakonoš začal opět vycházet od 12. ledna roku 1890. Změnil se pouze jeho 

podtitul, a to na Politický a literární list pro zájmy jičínského kraje, Orgán 

Severovýchodních Čech, jinak vycházel stejně jako v předchozím ročníku třikrát měsíčně 

(ve druhou, třetí a poslední neděli) i se stejnými cenami předplatného. Na druhé straně 

prvního čísla Sehnal vyzývá čtenáře k opětovnému předplácení časopisu. „Po přestávce, 

kteráž nastala ku konci minulého roku u vydávání tohoto listu následkem delších cest 

redaktora našeho, přistupujeme po naléhavém vyzývání četných odběratelů „Krakonoše“ 

k opětnému dalšímu jeho vydávání, k čemuž nás neméně pohnula ta okolnost, aby kraj náš, 

po většině smýšlení demokratického, nebyl bez vlastního orgánu, jenž by nezastřeně hájil 

                                                
291 Krakonoš, r. 11 (1889). 
292 VYDAVATELSTVO „KRAKONOŠE“. Ctěnému odběratelstvu! Krakonoš, 28. 7. 1889, r. 11, s. 1. 
293 VYDAVATELSTVO „KRAKONOŠE“. Ctěnému odběratelstvu! Krakonoš, 28. 7. 1889, r. 11, s. 1. 
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jeho přesvědčení a prospěšně pracoval na zvelebení našeho národního života, nepřestávaje 

bojovati proti škůdcům a nepřátelům vlasti. [...] Spoléhajíce pevně, že přízeň s tolika stran 

dálšímu vydávání „Krakonoše“ slíbená skutkem hojně bude osvědčena, očekáváme, že 

veškeří dosavadní naši příznivci nejen na dále věrnými nám zůstanou, ale i o rozšiřování 

listu našeho v kruzích svých se přičiní.“ 294  

 Roku 1891 Krakonoš změnil svůj podtitul na Politický a národohospodářský list 

pro zájmy jičínského kraje, Orgán Politického klubu pro město Jičín a okolí. Jak je již 

patrné z podtitulu, stal se Krakonoš od prvního čísla tohoto třináctého ročníku orgánem 

nově vzniklé jičínské politické strany Politický klub. Proč se tak stalo, ovšem Sehnal 

čtenářům v listu nevysvětlil, jen v úvodním článku shrnul události roku 1890, zkritizoval 

staročeské poslance za jejich vyjednání vídeňských punktací295 a zdůraznil význam 

svobodomyslné (mladočeské) strany v úloze opozice, která má podle Sehnala podporu 

celého českého národa a v budoucnosti se stane jeho jedinou reprezentantkou, protože je 

podle něj staročeská strana oslabená natolik, že se brzy rozpadne. Nakonec Sehnal pozval 

čtenáře k předplacení Krakonoše: „S tím zároveň zveme k hojnému předplácení a 

k horlivému rozšiřování „Krakonoše“ v kruzích národních a vlasteneckých, který by jako 

orgán svobodomyslné většiny obyvatelstva našeho kraje neměl v rodinách českých 

scházeti, zvlášť když jest předplatné v každém ohledu mírné.“ 296 Periodicita listu zůstala 

v tomto ročníku stejná jako v předchozím roce a obdobně tomu bylo i s výší předplatného 

(pouze roční předplatné Sehnal snížil zpět na 4 zlatky).297  

 Orgánem Politického klubu zůstal Krakonoš jen do čtrnáctého čísla tohoto ročníku 

(do 24. května 1891), v němž zveřejnil v článek s názvem „Žádný pokrok v české 

politice?“. Právě ten se stal příčinou změny podtitulu Krakonoše od patnáctého čísla na 

Politický a národohospodářský list pro zájmy jičínského kraje, Neodvislý Orgán 

Severovýchodních Čech. Sehnal v tomto článku zkritizoval mladočeské poslance v říšské 

radě za jejich nečinnost a váhavost a dodal, že by se měli sblížit s Moravany a 

velkostatkáři. „Oni nesmějí zapomínati, že na říšské radě nezastupují mladočeskou stranu, 

nýbrž český národ, který v první řadě žádá vymoženosti národní a státoprávní; všecky 

ostatní ohledy mají pro nás význam podřízený. Poměry jsou ve skutečnosti jinými, nežli ve 

fantasii. Budou-li míti mladočeští poslanci sblíživše se s Moravany a velkostatkáři větší 

                                                
294 REDAKCE. Pozvání ku předplacení. Krakonoš, 12. 1. 1890, r. 12, č. 1, s. 2. 
295 Podrobněji o vídeňských punktacích a vzniku jičínského Politického klubu viz kapitolu 1.2.3. 
296 Náš přehled roku 1890. Krakonoš, 11. 1. 1891, r. 13, č. 1, s. 1. 
297 Krakonoš, r. 13 (1891). 
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úspěchy než měli Staročeši, pak jim národ rád odpustí kompromis s moravskými 

Staročechy a s konzervativci velkostatkářskými,“ 298 napsal. 

 Tento článek vzbudil mezi členy Politického klubu rozruch. Členové redakci 

Krakonoše (jak se čtenáři dozvěděli v následujícím čísle listu) zkritizovali, prohlásili, že 

s článkem naprosto nesouhlasí, a někteří dokonce redaktory obvinili ze zrady 

svobodomyslné strany. Sehnal pak v reakci na to změnil podtitul Krakonoše, a tak se od 

Politického klubu jistou měrou distancoval, i když list zůstal, jak tvrdil, věrný myšlenkám 

svobodomyslné strany. Kritiku Politického klubu redakce Krakonoše naprosto odmítla: 

„Dříve však uznáváme za dobré předeslati, že si právo kritiky nikým skracovati nedáme 

(autor zvýraznil podtržená slova v článku kurzivou – pozn. autorky). O činnosti poslanců 

bez kritiky nelze ani psáti a právě svobodomyslná strana musí uznávati volnost kritiky, 

nechce-li proti svobodě a svobodomyslnosti hřešiti. Kdo spatřuje svobodomyslnost ve svaté 

bázni nebo v tichém kývání, ten jest nanejvýš – svobodomyslným otrokem! My ale jsme 

svobodní a svobodomyslní a zároveň jsme s to, utvořiti si samostatný úsudek o všech 

otázkách politického života. Při své svobodomyslnosti jsme také čeští vlastenci, proto 

chceme svému národu vedle svobody zabezpečiti vymoženostmi národními a politickými 

také národní budoucnost.“ 299   

 V roce 1892 pak došlo od čísla 10 (ze dne 10. dubna) k mírné změně podtitulu, 

respektive k úpravě jeho prvního slova „politický“ na „politycký“: Politycký a 

národohospodářský list pro zájmy jičínského kraje, Neodvislý Orgán Severovýchodních 

Čech. Následující patnáctý ročník (rok 1893) Krakonoše se nijak neměnil.300  

 Od druhého čísla šestnáctého ročníku (rok 1894) začal list vycházet s mírně 

změněným podtitulem Politycký a národohospodářský list pro veřejné zájmy měst a obcí 

jičínského kraje. Časopis stále vycházel v rozsahu 4 stran třikrát měsíčně jako 

v předchozích ročnících a také cena jeho předplatného zůstala stejná. Od tohoto ročníku 

začal Sehnal zveřejňovat vždy na první straně prvního čísla zhodnocení proběhlých 

ročníků a nastínění směru, kterým se měl Krakonoš ubírat: „Smíme snad říci, že jsme po 

celou tu dosti dlouhou řadu let poctivě sloužili svému úkolu a že jsme při projednávání 

všech důležitých otázek řídili se pouze a jedině prospěchem svého národa. Povždy snažili 

jsme se osvojiti si úsudek střízlivý a nestranný, řídíce se pouze svým nejlepším 

přesvědčením na všecky strany nezávislým, kterouž cestou i na dále ubírati se hodláme. 

List náš zůstane i budoucně věren směru svobodomyslnému, už ale nesmí mu býti důvodem, 

aby se svého vlastního úsudku vzdal, a aby nepoukázal na vady a nedostatky, nechť objeví 
                                                
298 Žádný pokrok v české politice? Krakonoš, 24. 5. 1891, r. 13, č. 14, s. 1. 
299 K naší obraně! Krakonoš, 31. 5. 1891, r. 13, č. 15, s. 1. 
300 Krakonoš, r. 14–15 (1892–1893). 
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se na té či oné straně. [...] Blaho a prospěch našeho národa bude nám jedinou vůdčí ideou 

při posuzování otázek politických. Hájení politických a národních práv, domáhání se úplné 

rovnoprávnosti jazykové, boj za státní české právo a podporování hmotných zájmů lidu 

bylo, jest a zůstane jádrem programu „KRAKONOŠE“.“ 301 

 Obdobně pak hodnotil Sehnal list i v prvním čísle sedmnáctého ročníku (rok 1895), 

který vycházel se stejnou periodicitou a předplatným (kromě ročního, které se zvýšilo na 

4 zlatky 40 krejcarů). Zdůraznil přitom, že vydávat regionální list je těžší než vydávat 

denní tisk, protože ten má širší pole působnosti a také zajímavější látky, o nichž může psát. 

Krakonoš podle něj přichází o širší oblibu kvůli tomu, že se zabývá především 

regionálními událostmi. „Proto především v krajině, které sloužíme, hledáme oporu. Na 

našich spolupracovnících jest, aby nám v tomto úkolu dále pomáhali způsobem 

vhodným,“ 302dodal. 

 K významné změně ve vydávání listu došlo až v červnu 1896, tedy uprostřed 

osmnáctého ročníku, kdy Bedřich Outrata převzal od Sehnala do správy jeho tiskárnu i 

časopis Krakonoš.303 Tento ročník listu bohužel není v knihovnách k dispozici, zřejmě se 

nedochoval v dobré kvalitě, takže ho nebylo možné prostudovat. Od následujícího 

devatenáctého ročníku (rok 1897) se ale v tiráži Krakonoše začala objevovat informace, že 

list vyrábí tiskárna Ladislava Sehnala, přičemž byl v závorce uveden Bedřich Outrata, 

který byl v tu dobu i jeho vydavatelem a odborným redaktorem.304 Je tedy pravděpodobné, 

že bychom stejně vypadající tiráž našli i u těch čísel osmnáctého ročníku, které již vydával 

Outrata.  

 V článku „Novoroční“ zveřejněném v prvním čísle devatenáctého ročníku se navíc 

můžeme dočíst o změnách, kterými list v roce 1896 prošel. Jak zde Outrata píše, Krakonoš 

opustil tradici krajinského listu, který se zaměřoval jen na pozorování místních poměrů a 

posuzování závažných národních či politických otázek pouze na základě toho, co si 

redaktoři Krakonoše přečetli v denním tisku. Jak Outrata v článku uvádí, časopis začal od 

roku 1896 nově dělat samostatné, vlastní rozbory těchto otázek, přičemž už se tolik 

nesoustředil na tzv. denní politiku, ale věnoval se především kritice „všech společenských 

zařízení, kterými ve státu ohrožena jest třídní nadvláda“ 305. Důležité je, že se časopis 

v tomto roce odklonil od liberalismu směrem k sociálnímu hnutí a začal se zabývat, jak 

Outrata v článku zmiňuje, problémy potlačených tříd a různými sociálními úkoly. 

 
                                                
301 VYDAVATELSTVO „KRAKONOŠE“. Pozvání k předplacení. Krakonoš, 14. 1. 1894, r. 16, č. 1, s. 1. 
302 VYDAVATELSTVO „KRAKONOŠE“. Slovo ke čtenářstvu. Krakonoš, 13. 1. 1895, r. 17, č. 1, s. 1. 
303 FILIP, F. Z historie „Krakonoše“ k jeho jubileu. Krakonoš, 13. 12. 1931, r. 50, č. 8, s. 1. 
304 Krakonoš, r. 19 (1897). 
305 Novoroční. Krakonoš, 10. 1. 1897, r. 19, č. 1, s. 1. 
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 O životě Outraty se dochovalo ze všech vydavatelů Krakonoše nejméně informací. 

Jak uvádějí záznamy úřadů, Bedřich Outrata se narodil v roce 1870 v Jičíně.306 Předtím, 

než začal v Jičíně redigovat Krakonoše, žil v Praze, kde pracoval jako faktor pražské 

tiskárny Vondruška & Kolanda.307  

 Poté, co v roce 1908 předal Krakonoše i s tiskárnou Karlu Hylskému, přestěhoval 

se do Prahy, kde vlastnil několik domů, a jak se dozvídáme z korespondence a evidence 

následného soudního sporu mezi ním a pražským truhlářem F. Gürtlerem, také domy stavěl 

(úřady ho evidovaly jako „majitele realit“, „majitele domu“ či „podnikatele staveb“).308 

Zemřel v říjnu 1918 ve svém bytě v Praze.309 

 

 V roce 1897 měl Krakonoš ovšem nejen nového tiskaře, vydavatele a odborného 

redaktora Bedřicha Outratu, ale také jiný podtitul: List věnovaný otázkám politickým, 

hospodářským a společenským, Neodvislý Orgán Severovýchodních Čech. Časopis v tomto 

ročníku vycházel v rozsahu 8 stran (poslední 3 strany tvořila inzerce) každý desátý, 

dvacátý a poslední den v měsíci a jeho předplatné Outrata snížil na 1 zlatku čtvrtletně, 

2 zlatky půlročně a 4 zlatky ročně. Od 17. čísla ze dne 18. června 1897 pak došlo ke změně 

ve dnech jeho vydávání. Časopis nově vycházel každý druhý, třetí a poslední pátek 

v měsíci.310  

 V následujícím roce (20. ročník, rok 1898) se pak Krakonoš nijak výrazně 

nezměnil, výše předplatného i periodicita zůstaly stejné, pouze se opět změnily dny, kdy 

časopis vycházel. Od 22. čísla (dne 5. srpna 1898) Krakonoš vycházel každý první, třetí a 

čtvrtý pátek v měsíci.311  

 

 3.3 Časopis za Bedřicha Outraty 
 V roce 1899 koupil Bedřich Outrata od Ladislava Sehnala tiskárnu312 společně 

s Krakonošem. Protože už Outrata list vydával čtvrtým rokem, nijak výrazně jeho obsah 
                                                
306 Domovská listina Bedřicha Outraty v Praze. Národní archiv, fond Policejní ředitelství I – konskripce, 
signatura PŘ I – konskripce/K. 
307 ZACH, A. Slovník českých nakladatelství 1849-1949 [online]. 8. 5. 2010 [cit. 2011-05-05]. Lad. Sehnal. 
Nakladatelství při knihtiskárně v Jičíně. Dostupné z WWW: <http://www.slovnik-
nakladatelstvi.cz/nakladatelstvi/lad-sehnal.html?index_group=all>. 
308 Dokumenty policejního ředitelství v Praze. Národní archiv, fond Policejní ředitelství Praha I – všeobecná 
registratura 1914–1920, karton 6912, signatura A/127/2. 
309 Dokument Českého okresního soudu pro přestupky v Praze ze dne 8. 10. 1918 určený policejnímu 
okresnímu ředitelství, v němž se dotazuje na Outratův zdravotní stav a jeho možný vliv na Outratovu 
účast/neúčast u soudního jednání. Národní archiv, fond Policejní ředitelství Praha I – všeobecná registratura 
1914–1920, karton 6912, signatura A/127/2. 
310 Krakonoš, r. 19 (1897). 
311 Krakonoš, r. 20 (1898).  
312 Tiskárně ovšem v tomto roce ještě ponechal její název, tedy „tiskárna L. Sehnal“, přičemž do závorky za 
to uváděl, že majitelem je Bedřich Outrata. Krakonoš, r. 21 (1899). 
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poté, co se stal i jeho majitelem, nezměnil. Zaměřoval se stále na témata politiky a 

hospodářství a vycházel v rozsahu 4 listů (8 stran) s podtitulem List věnovaný otázkám 

politickým, hospodářským a společenským, Neodvislý orgán severovýchodních Čech i 

nadále třikrát měsíčně (v první, třetí a čtvrtý pátek). Předplatné listu tehdy stálo stejně jako 

v předchozích letech – na čtvrt roku 1 zlatku, na půl roku 2 zlatky a na celý rok 4 zlatky.313  

 Novinkou ovšem bylo vydávání přílohy Krakonoše s názvem Věstník Novopacký 

(od 2. čísla 21. ročníku), který pak vycházel až do roku 1909. „Stále se vzmáhající a 

rostoucí město Nová Paka a místní jeho poměry vyžadují zajisté místního listu, v němž by 

tlumočeny byly tužby a přání občanstva, v němž by poukazováno bylo na nesprávnosti, 

nešvary atd., jichž bohužel jako jinde i zde dost, v němž by dále dověděli si občané ruchu 

společenského činně se nesúčastňující o všem novém v městě i okolí se sběhlém, v němž by 

pak i okolní venkov dočetl se zpráv o událostech města i okolí jeho se týkajících. O tom 

uvažováno již delší dobu v kruhu přátel pokroku milovných občanů a jelikož na založení a 

vydávání nového listu nejeví se prozatím doba vhodná, požádána redakce našeho l. o 

poskytnutí přílohy pro zprávy města Nové Paky i okolí se týkající, čemuž ovšem ochotně 

vyhověno,“ 314 vysvětluje vznik nového listu redakce. Zároveň ovšem také žádá, aby jí 

úřady, spolky i samostatní jedinci zasílali zprávy z Novopacka, které by ovšem měly být, 

jak sdělují, věrohodné a zaručené.  

 V následujících dvou letech nedošlo v Krakonošovi k žádné výrazné změně. 

Časopis stále vycházel s podtitulem List věnovaný otázkám politickým, hospodářským a 

společenským, Neodvislý orgán severovýchodních Čech v první, třetí a čtvrtý pátek v 

rozsahu 8 stran (4 listů), z čehož 2 až 3 strany tvořila inzerce a jednu příloha Věstník 

Novopacký. Novinkou pouze bylo to, že se od čísla 14 (ze dne 17. května 1901) začala na 

titulní straně v ceně předplatného objevovat místo staré rakouské měny nová – rakousko-

uherská koruna. Ta začala v habsburské monarchii platit již v roce 1892, ale ještě několik 

let po jejím zavedení se stále platilo starou měnou.315 Předplatné Krakonoše na čtvrt roku 

tak od tohoto čísla stálo nově 2 koruny, na půl roku 4 koruny a na celý rok 8 korun.316 

 V prvním čísle 24. ročníku (rok 1902) Outrata nastiňuje v úvodním článku další 

směřování listu, přičemž zdůrazňuje, že je Krakonoš nejstarším a v té době 

nejrozšířenějším listem v jičínském kraji. „Stejně pak i v tomto ročníku všímati si budeme 

pilně zvlášť potřeb našeho kraje tak, aby list náš opravdu přinášel obraz našeho života. 

                                                
313 Krakonoš, r. 21 (1899). 
314 VYDAVATELSTVO „KRAKONOŠE“ V JIČÍNĚ. Do Nové Paky a okolí. Krakonoš, 20. 1. 1899, r. 21, 
č. 2, s. 5.  
315 VOTÝPKA, P. P-numismatika.cz [online]. 2009 [cit. 2011-11-25]. Vývoj měny u nás : Od koruny k euru  
Dostupné z WWW: <http://p-numismatika.cz/index.php?get=kapitola6_04>. 
316 Krakonoš, r. 22–23 (1900–1901). 
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Otázce učitelské, oceňujíce náležitě předůležitý stav tento pro celý národ náš, budeme 

věnovati stálou pozornost a seznamovati s ní čtenářstvo své, aby náležitý pojem o ní mohlo 

si učiniti a nedalo se klamati různými falešnými proroky, nepřátely to nejen stavu 

učitelského, ale pokroku a vzdělání mládeže a tím budoucího pokolení národa našeho 

vůbec. I po stránce vzdělávací a zábavné hodláme čtenářstvu svému vyjíti vstříc a 

zavedeme do listu našeho stálou besídku, věnovanou zábavě a poučení.“ 317 Ani v tomto 

ročníku se list po formální stránce nijak nezměnil.  

 V roce 1903 došlo k rozšíření prostoru, který byl v Krakonošovi věnován 

inzerátům. Časopis vycházel většinou v rozsahu 8 až 10 stran, někdy ale i 12, 14 či 

16 stran. Kromě běžné inzerce, která byla součástí listu, totiž Outrata na konci přikládal 

Insertní přílohu Krakonoše. Celkově tak inzerce tvořila 3 až 5 stran listu.318  

 Od 14. čísla téhož roku (9. května 1903) začal časopis vycházet místo pátků vždy 

první, třetí a čtvrtou sobotu. Novinkou pak byla i příloha Nové knihy, která se stala součástí 

listu od 28. čísla (3. října 1903) a měla 1 až 2 strany. Tato příloha ovšem nevycházela 

pravidelně, což Outrata oznamoval přímo v podtitulu přílohy: „V této příloze budeme 

občas dle potřeby přinášeti doporučení nových knih, načež pány nakladatele 

upozorňujeme.“ 319 Outrata v této příloze přinášel informace o knihách, časopisech a 

kalendářích z různých pražských nakladatelství jako J. Otta, J. R. Vilímek, Edv. Beaufort, 

F. Topič, I. L. Kobr, Jar. Bursík, Fr. Šimeček apod. Jednalo se přitom jak o české knihy, 

tak i české překlady děl zahraničních autorů. Knihy českých autorů ovšem početně 

převládaly.320  

 V následujícím roce došlo v Krakonošovi pouze k tomu, že se Outrata veškerou 

inzerci sjednotil pod Inserní přílohu Krakonoše. Jinak časopis vycházel ve stejné 

periodicitě i se stejnou výší předplatného v rozsahu 8 až 12 stran, přičemž poslední 2 až 4 

tvořila zmíněná inzertní příloha.321 

 Plánované změny ve vydávání Krakonoše Outrata ohlásil hned v prvním čísle 

27. ročníku (rok 1905): „V novém tomto ročníku slibujeme list svůj co nejvíce povznésti a 

obsahově rozšířiti: Bude vycházeti každou druhou sobotu v číslech dle možnosti objemu 

                                                
317 REDAKCE. Našemu čtenářstvu! Krakonoš, 10. 1. 1902, r. 24, č. 1, s. 1. 
318 Krakonoš, r. 25 (1903). 
319 Nové knihy. Krakonoš, 3. 10. 1903, r. 25, č. 28, s. 13. 
320 Např. knihy S. Čecha z edice Sebrané spisy, drama Na dně života M. Gorkého, Povídky a menší črty od 
A. Sovy, drama Knížata J. Vrchlického, spisy J. Zeyera nebo Sofie Podlipské, knihy V. Beneše Třebízského 
z edice Spisy sebrané, Hanácké obrázky J. Hocha, román Sirotek K. V. Raise, Dějiny národa českého 
v Čechách a v Moravě F. Palackého, Malý Ottův slovník naučný, Hospodářský slovník naučný či časopisy 
Zlatá Praha (1884–1929), Lumír (1873–1940), Máj (1902–1914) a Věda a práce (1900–1906). 
321 Krakonoš, r. 26 (1904). 
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silnějšího, i dvojnásobného.“ 322 Jak Outrata napsal, tak také udělal. Od čísla od č. 6–8 (ze 

dne 18. února 1905) začal Krakonoš vycházet každou druhou sobotu. Zajímavostí bylo, že 

každé vydání čtrnáctideníku Outrata označoval několika, konkrétně dvěma až třemi čísly. 

V praxi to znamenalo, že například již první číslo listu označil jako 1.–2., druhé číslo pak 

jako 3.–5. a tak dále po celý rok (poslední číslo je značeno jako 54.–56.). Celkem tak 

časopis v tomto roce vyšel jednadvacetkrát, ale celkový počet vydaných čísel bylo 56. 

Krakonoš v tomto roce jinak vycházel ve stejném rozsahu jako v předchozím roce i se 

stejným předplatným a přílohou Věstník Novopacký. 

 I v následujícím roce 1906 vycházel časopis každou druhou sobotu, opět ale byla 

jednotlivá vydání listu značena jako více čísel, stejně tak se nezměnila ani cena 

předplatného. Od čísla 22.–23. z 9. června 1906 se na titulní straně začala objevovat 

informace, že list vychází s přílohami Věstník Novopacký a Novobydžovský. Outrata ovšem 

začal Věstník Novobydžovský ve svém listu publikovat již mnohem dříve, a to od čísla 6.-7. 

(17. února 1906). Tehdy ale byl zařazen do textu jako jeho součást, jako samostatná 

rubrika. „Zprávám z N. Bydžova a okolí věnujeme počínaje tímto číslem samostatnou stať, 

kterou během doby rozšíříme na samostatnou přílohu po způsobu Věstníku 

Novopackého.,“ 323 vysvětlil čtenářům vznik nové rubriky Outrata. Od čísla 18.–19. 

(12. května 1906) pak Věstník Novobydžovský vycházel stejně jako Věstník Novopacký na 

samostatné straně na konci listu před inzertní částí. Nebyl ale až do 9. června napsaný na 

titulní straně listu. Příloha Věstník Novopacký vycházela v tomto ročníku s podtitulem 

Příloha k časopisu Krakonoš a Věstník Novobydžovský s podtitulem Příloha „Krakonoše“ 

v Jičíně. Obě přílohy se věnovaly zpravodajství z těchto regionů.324 

 Značení několika čísly najednou zůstalo Krakonošovi i v následujícím roce 1907, 

ve kterém list vycházel stále se stejným podtitulem, výší předplatného a vycházel každou 

druhou sobotu. Věstník Novopacký a Věstník Novobydžovský vycházely v první polovině 

někdy jako jedna příloha pod názvem Věstník Novopacký a Novobydžovský, někdy 

samostatně. Od poloviny ročníku pak vycházely už jen jako jedna příloha.325 

 

 3.4 Časopis za Karla Hylského 
 Od počátku roku 1908 se vedoucím redaktorem a vydavatelem listu stal Karel 

Hylský, majitelem ovšem zůstal Bedřich Outrata, v jehož tiskárně Krakonoš tisknul až 

do května roku 1909.  
                                                
322 VYDAVATELSTVÍ A REDAKCE. Novoroční. Krakonoš, 1. 1. 1905, r. 27, č. 1–2, s. 1. 
323 Věstník Novo-Bydžovský. Krakonoš, 17. 2. 1906, r. 28, č. 6–7, s. 2.  
324 Krakonoš, r. 28 (1906). 
325 Krakonoš, r. 29 (1907). 
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 Outrata se rozloučil se čtenáři časopisu na první straně prvního čísla nového 

ročníku. Svým spolupracovníkům poděkoval za pomoc při tvorbě obsahu listu, čtenářům 

pak za přízeň, kterou listu věnovali po celých jedenáct let, co byl jeho redaktorem a 

vydavatelem. „Za veškerou přízeň, jež mně v tak hojné míře věnována byla, vzdávám vřelé 

díky a prosím, aby zachována zůstala i nástupci mému, jenž se vynasnaží list za pomoci 

p. t. pp. spolupracovníků povznésti na stupeň nejvyšší,“ 326dodal. 

 Na stejné straně pak Karel Hylský čtenářům představil, co má s listem v plánu. Za 

úkol si mimo jiné uložil: „zdokonaliti co nejvíce „Krakonoš“, aby byl pravým obrazem 

současného proudění společenského, obrazem zápasů kulturních, sociálních, politických, 

národnostních, pokud se odehrávají jednak na půdě domácí i v životě mezinárodním, 

jednak pokud jejich ohlasy zapadají i v omezený kruh mé působnosti a zde ve věrných 

projevech docházejí pochopení a uplatnění. Zvláštní pozornost chci věnovati otázkám 

obecní samosprávy, místním otázkám školským a všeobecně kulturním, životu a práci 

spolkové, již pilně chci registrovati, aby budoucnosti byla co možná úplným a věrným 

obrazem kulturního vření přítomnosti; budu sledovati a zaznamenávati všecky význačné 

dobré i nepěkné zjev, jež na veřejný život a na směr jeho vývoje mohou mít vážnější vliv. 

Při tom všem vůdčím heslem a zároveň měřítkem bude mi pravda. Jen zjištěná fakta mají 

nalézti místo ve sloupcích mého listu. Osobních cílů, politicky soukromých ambicí jsem 

vzdálen, spory osobní jen potud připustím, pokud bude lze nadíti se od nich věcného, 

obecně prospěšného užitku.“ 327 

 

 Majitel, vydavatel a redaktor Krakonoše a později i knihtiskař Karel Hylský se – 

jak dokládá vysvědčení c. k. policejního ředitelství, které si Hylský nechal vystavit, aby 

prokázal svou bezúhonnost a způsobilost k vykonávání funkce zodpovědného redaktora 

regionálního listu – narodil v roce 1881 v Kutné Hoře. Předtím, než se v roce 1908 ujal 

vydávání a redakce Krakonoše, bydlel v Praze, kde pracoval jako typograf.328 

Koncem dubna 1909 odkoupil od Outraty tiskárnu a stal se tak navíc i tiskařem listu.329 

 Od února 1914 přibyla k listu beletristická příloha, v níž vycházely povídky a 

romány. Jako první začal Hylský publikovat Povídky o lásce a milování od spisovatele 

Jaroslava Františka Urbana (1889–1960). Hylský o této novince informoval čtenáře 

                                                
326 OUTRATA, B. Váženému čtenářstvu, všem P. T. pp. odběratelům „Krakonoše“. Krakonoš, 18. 1. 1908, 
r. 30, č. 1, s. 1. 
327 HYLSKÝ, K. Ujímaje se redakce „Krakonoše“ (...). Krakonoš, 18. 1. 1908, r. 30, č. 1, s. 1. 
328 Vysvědčení c. k. policejního ředitelství v Praze ze dne 18. prosince 1907. Státní okresní archiv Jičín, fond 
Okresního úřadu Jičín : Tiskový dozor, číslo inventární 2005. 
329 Dopis K. Hylského okresnímu hejtmanství ze dne 24. 4. 1909. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Tiskový dozor, číslo inventární 2005. 
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v Krakonoši a vysvětlil, proč zvolil jako prvního autora povídek právě Urbana. „V řadě 

povídek „Povídky o lásce a milování“, které dnes počínáme uveřejňovati, jeví se nám též 

jako dobrý znalec ženské duše a života vůbec, jeví se nám jako dobrý psycholog, který však 

nejen rozpitvá duši do nejmenších podrobností, nýbrž i soucitem a vřelou účastí dovede 

naplniti čtenáře ke svým hrdinům,“ 330 míní Hylský. 

 V srpnu 1914 ovšem úřady vydávání Krakonoše zastavily a Hylský ho obnovil po 

vzniku Československa v listopadu 1918.331 Poté, co tiskárnu Karla Hylského na začátku 

roku 1920 převzalo Tiskařské družstvo v Jičíně, stal se Hylský jeho ředitelem.332 „Karel 

Hylský jako ředitel Tiskařského družstva (agrárního) v Jičíně záhy poznal, že udělal chybu 

a koupí villy tuze draho bydlel. A tak začal z gruntu znova, opustiv Jičín a postavil 

v Uherském Hradišti novou tiskárnu a zařídil pro svoji paní papírenský obchod,“ 333 

vzpomíná na další osud Karla Hylského Madlafousek ve svých pamětech.  

 Karel Hylský se do Uherského Hradiště odstěhoval se svou rodinou na přelomu 

července a srpna roku 1922.334 Na tamějším Mariánském náměstí si založil knihtiskařství 

(tiskařskou koncesi získal 2. června 1922), v němž začal od 8. února 1923 tisknout 

kyjovský týdeník Naše Slovácko (1919–1938).335 V říjnu 1922 otevřel v Uherském 

Hradišti navíc i obchod s papírem, kancelářskými a školními potřebami, kde prodávala 

jeho manželka, a v roce 1927 založil návěstní a plakátovací ústav. V roce 1943 pak převzal 

Hylského knihtiskárnu jeho syn Lubomír (nar. 1918 v Jičíně). Hylský zemřel 1. září 1953 

v Uherském Hradišti ve věku 72 let.336 

 

 Časopis v 30. ročníku (1908) vycházel jako týdeník (každé vydání bylo opět 

značeno jen jedním číslem), a to vždy v sobotu, v rozsahu 12 až 14 stran se čtyřstránkovou 

Insertní přílohou Krakonoše a přílohou Věstník Novopacký. Hylský zastavil vydávání 

přílohy Věstník Novobydžovský, což Outrata společně s dalšími změnami nahlásil 

okresnímu hejtmanství na počátku ledna. „Oznámení Vaše ze dne II./I. 1908, že periodický 

časopis „Krakonoš“, jenž se ve Vaší tiskárně tiskne bude vycházeti vždy v sobotu 

s přílohou „Věstník Novopacký“ bez dosavadní přílohy „Věstník Novobydžovský“ a že 

                                                
330 „Povídky o lásce a milování“. Krakonoš, 1. 2. 1914, r. 36, č. 5, s. 3. 
331 Podrobněji se vydávání Krakonoše v tomto období věnuji v kapitole 3.4.1.   
332 HYLSKÝ, K. Zprávy místní a z kraje. Váženým čtenářům „Krakonoše“. Krakonoš, 2. 11. 1919, r. 38, 
č. 52, s. 3. 
333 MADLAFOUSEK, J. Paměti. Rodinná kronika založená v Jičíně L. P. 1916. Národní archiv Praha. 
334 Tamtéž. 
335 PAVLACKÝ, V. 160 let knihtisku v Uherském Hradišti. Zpravodaj města Uherské Hradiště, 1975, r. 13, 
č. 2, s. 8–10. 
336 Výpis z matriky a živnostenského rejstříku Uherského Hradiště – Karel Hylský. Státní okresní archiv 
Uherské Hradiště, fond Archivu města Uherské Hradiště; MADLAFOUSEK, J. Paměti. Rodinná kronika 
založená v Jičíně L. P. 1916. Národní archiv Praha. 
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zodpovědným redaktorem a vydavatelem jeho bude počínaje 1. číslem 1908 Karel Hylský, 

rozený 1881 a do Kutné – Hory příslušný beru [...] na vědomost...,“ 337 odpověděl 

nejmenovaný úředník v dopise Outratovi a Hylskému.  

  Od 16. čísla (16. května 1908) ale Krakonoš opět vycházel se dvěma přílohami 

Věstníkem Novopackým a Věstníkem Novobydžovským, přičemž obě byly tištěny na 

samostatných stranách s podtituly Příloha k časopisu „Krakonoš“. S novou periodicitou a 

novým vydavatelem také podražilo předplatné listu – čtvrtletní stálo 2,5 koruny, půlletní 5 

korun a roční 10 korun.  

 Koncem dubna 1909 Hylský úřadům oznamuje, že se Krakonoš bude nově tisknout 

v jeho tiskárně, kterou od Outraty odkoupil. „Podepsaný oznamuje dále, že: Počínaje 

číslem 17. t. r. tisknut bude Krakonoš s následující změnou: V záhlaví insertní přílohy 

vynechána bude řádka „s přílohou Věstník Novopacký a Novobydžovský“, v záhlaví části 

textové pak vynechají se řádky „Neodvislý orgán severovýchodních Čech. S přílohami: 

Věstník Novopacký a Novobydžovský“, na místo nichž tisknuto bude: „Orgán národní 

strany svobodomyslné pro kraj Jičínský,“ 338 popisuje Hylský změny v podtitulu i obsahu 

listu s tím, že časopis bude stále vycházet jako týdeník, ovšem ne v sobotu, ale v neděli 

ráno. Krakonoš tak od 4. května 1909 (17. čísla) začal vycházet s novým podtitulem a bez 

novopacké a novobydžovské přílohy. Zpravodajství z Novopacka ovšem zcela nezaniklo, 

Hylský mu vyčlenil samostatnou rubriku s názvem Zprávy z Nové Paky a okolí. Předplatné 

zůstalo v tomto ročníku stejné a list vycházel každou neděli ráno v rozsahu 10 až 14 stran, 

přičemž poslední 2 až 4 strany tvořila inzerce, a na konci listu byla navíc připojována 

dvoustránková Insertní příloha Krakonoše.339   

 Změnu v podtitulu listu Hylský vysvětlil čtenářům hned ve zmíněném 17. čísle. 

„Když před 30 lety byl „Krakonoš“ založen, jal se bojovati za práva národa českého 

v řadách strany svobodomyslné. Prapor té strany neopustil „Krakonoš“ nikdy, byť snad tu 

i tam byl nucen vystoupiti proti těm kterým skutkům některých politiků této všenárodní 

české strany. Vytýkati chyby není však totožným s opuštěním starých zásad a opuštěním 

strany, za níž dosud není v národě českém náhrady. Věrní tomuto svému prvotnímu poslání 

vcházíme v užší styk s organisací národní strany svobodomyslné, stávajíce se listem všech 

mladočeských organisací v našem Podkrkonoší.“ 340 Hylský zároveň v tomto úvodním 

                                                
337 Dopis okresního hejtmanství Bedřichu Outratovi pravděpodobně z ledna 1908 (v originále tiskopisu 
nedatováno). Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního úřadu Jičín : Tiskový dozor, číslo inventární 2005. 
338 Dopis K. Hylského okresnímu hejtmanství ze dne 24. 4. 1909. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Tiskový dozor, číslo inventární 2005. 
339 Krakonoš, r. 31 (1909). 
340 REDAKCE „KRAKONOŠE“. Ve službách nár. strany svobodomyslné. Krakonoš, 4. 5. 1909, r. 31, č. 17, 
s. 1. 
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článku vyzval všechny stranické organizace v regionu, aby se spolupodílely na obsahu 

listu, v němž bude mít každá vyhrazenu speciální rubriku pro jejich zprávy. Dodal také, že 

Krakonoš bude svým předplatitelům v rubrice „Hovorna“ bezplatně poskytovat odpovědi 

na dotazy z právnického, lékařského a národohospodářského oboru a dalších podobných 

oborů.  

  Od prvního čísla 32. ročníku (dne 9. ledna 1910) začal Hylský vydávat zábavnou a 

poučnou přílohu listu s názvem Národ, která vycházela jako součást listu až do konce 

roku 1911. „Zábavná naše příloha (osm stran ve formátu velké osmerky) bude tvořiti do 

roka, uschovají-li pp. odběratelé pro vazbu, pěknou knihu, o více než 200 stranách, dobré 

a ušlechtilé četby zábavné i poučné. Příloha bude přinášeti zajímavé populárně psané 

články ze všech oborů vědních, s jejichž časovými novinkami bude čtenáře seznamovati. 

Mimo to bude obsahovati i krátké povídky původní a překlady z literatur cizích, řadu 

drobností z kulturního života českého i zahraničního a upozornění na vše zajímavé z našich 

četných revuí, tak aby venkovskému čtenáři poskytovala nejen milou zábavu, nýbrž i 

vhodnou informaci o osvětném snažení našem i cizím,“ 341 oznamuje Hylský čtenářům 

v posledním čísle 31. ročníku listu. Tato osmistranná příloha obsahovala články věnující se 

politice, národohospodářství s kultuře i beletrii, básně a ilustrace a vycházela dvakrát do 

měsíce. Zajímavostí je, že přílohu Národ netiskl ve své tiskárně Hylský, ale B. Zápotočný 

ve své knihtiskárně v Rokycanech.342 Kdo tuto přílohu redigoval, se mi ovšem nepodařilo 

zjistit. Vzhledem k tomu, že ji tiskl Zápotočný v Rokycanech (ve městě vzdáleném od 

Jičína přes 150 kilometrů), se dá ovšem předpokládat, že přílohu redigoval buď Zápotočný 

sám, nebo někdo z jeho okolí.  

 Periodicita, podtitul, směřování listu, jeho rozsah (většinou 8 až 12 stran, z čehož 2 

strany zabírala inzerce, plus 4 strany přílohy Národ343) a výše předplatného se v tomto 

ročníku, ani v následujícím roce 1911 nezměnily.344  

 Od počátku 34. ročníku (1912) Hylský přestal vydávat přílohu Národ a list měl 

v tomto období většinou 10 až 12 stran, z čehož poslední 2 až 3 strany tvořila inzerce. 

Krakonoš stále vycházel každou neděli ráno a lidé si ho mohli předplatit na čtvrt roku za 

2,5 koruny, na půl roku za 5 korun a na rok za 10 korun.345 

                                                
341 Poučnou a zábavnou přílohu „Národ“. Krakonoš, 1. 1. 1910, r. 31, č. 50, s. 5–6. 
342 Dopis K. Hylského okresnímu hejtmanství ze dne 3. 1. 1910. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Tiskový dozor, číslo inventární 2005. 
343 Příloha Národ měla rozsah 8 stran, vycházela ovšem ve zmenšeném formátu (tzv. velké osmerky), takže 
na 1 stranu časopisu se tiskly 2 strany přílohy. 
344 Krakonoš, r. 32–33 (1910–1911). 
345 Krakonoš, r. 34 (1912). 
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 Na začátku ledna 1913 se Hylský rozešel s Národní stranou svobodomyslnou a 

změnil podtitul Krakonoše, což také oznámil c. k. okresnímu hejtmanství: „Oznamuji tímto 

zdvořile, že počínaje číslem 2. ze dne 5. ledna t. r. změněno záhlaví časopisu „Krakonoš“. 

Místo: Orgán národní strany svobodomyslné pro kraj Jičínský, bude napříště státi: 

Svobodomyslný orgán pro kraj Jičínský.“ 346 Na stránkách Krakonoše ovšem Hylský 

změnu podtitulu listu nijak nevysvětlil ani nekomentoval. Co se týče periodicity, rozsahu a 

výše předplatného zůstal časopis v tomto 35. ročníku i v ročníku následujícím stejný.347 

 Poslední číslo Krakonoše před válkou vyšlo 30. srpna 1914. Od 1. září c. k. okresní 

hejtmanství vydávání listu zastavilo. Podle kroniky města psal Hylský opravdu 

vlastenecky, v českém duchu a tudíž protirakousky, od vypuknutí války tak byla většina 

čísel Krakonoše konfiskována. „Již čís. 30. z 26. VII. bylo zkonfiskováno i čís. 31. z 2. VIII. 

V čís. 33. z 30. VIII. (rovněž po konfiskaci) redaktor oznamuje, že „Krakonoš“ bude 

vycházeti ve lhůtách čtrnáctidenních, ale další číslo již nevyšlo. Výměrem c. k. okres. 

hejtmanství z 1. září byl „Krakonoš“ zastaven „jakožto státu nebezpečný až do dalšího 

zdejšího opatření“. Podepsán Tomáš Matějka, c. k. místodržitelský rada, známý jako 

rakušácky strohý přednosta zdejšího hejtmanství.“ 348 

 

 3.4.1 Vývoj listu po válce 
 Po válce a vyhlášení Československé republiky posílá Karel Hylský okresnímu 

hejtmanství oznámení, že má v plánu vydávání Krakonoše obnovit, a to od 10. listopadu 

1918.349 List tak začal vycházet každý týden v neděli ráno s podtitulem Orgán české 

státoprávní demokracie pro kraj Jičínský350 v rozsahu 4 až 6 stran, přičemž 

poslední přibližně stranu a půl Hylský věnoval inzerci. Roční předplatné listu stálo 

15 korun československých (dále již jen Kč) a jednotlivé číslo si lidé mohli koupit za 30 

haléřů.351 Zde je důležité zmínit, že 37. ročník časopisu byl zahájen na začátku 

listopadu 1918 a od této doby pak veškeré ročníky Krakonoše až do zastavení jeho 

vydávání v roce 1941 začínaly v listopadu a končily v říjnu následujícího roku.   
                                                
346 Dopis K. Hylského okresnímu hejtmanství ze dne 7. 1. 1913. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Tiskový dozor, číslo inventární 2005. 
347 Krakonoš, r. 35–36 (1913–1914). 
348 Pamětní kniha (kronika) města Jičína, s. 13. 
349 Dopis K. Hylského okresnímu hejtmanství ze dne 1. 11. 1918. Státní okresní archiv Jičín, fond Okresního 
úřadu Jičín : Tiskový dozor, číslo inventární 2005. 
350 Tato konzervativně-nacionální strana se na začátku roku 1919 přejmenovala na Československou národní 
demokracii (ČsND), v jejímž čele stanul Karel Kramář, první předseda vlády Československé republiky. 
ČsND ve svém volebním programu z jara 1919 deklarovala mezi cíli například zespolečenštění lesů, dolů, 
železnic, železáren a léčivých pramenů – chtěla tedy v rámci očekávaných budoucích hospodářských změn 
oslabit německý kapitál v Československu. (KÁRNÍK, Z. České země v éře První republiky (1918-1938) I. : 
Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha: Libri, 2000, s. 55)  
351 Krakonoš, r. 37, č. 1–8. 
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 V prvním čísle obnoveného časopisu (ze dne 10. listopadu 1918) Hylský na titulní 

straně zveřejňuje v rámci úvodního článku přepis výnosu, na základě kterého byl list 

zastaven. Jeho autora, místodržitelského radu Matějku, přitom v článku označuje za 

hrůzovládce. Pozastavuje se přitom nad tím, proč byl Krakonoš pro stát nebezpečný, podle 

něj ho úřady zastavily proto, že psal pravdu o rostoucích cenách uhlí a potravin a vyzýval 

úřady k tomu, aby stanovily úměrné ceny. Hylský ale také představuje směr, kterým se 

bude list ubírat: „Chceme vytvořiti v „Krakonoši“ dobrý, místní list, vedený v duchu české 

státoprávní demokracie, chceme aby naše místní občanstvo mohlo spatřovati 

v „Krakonoši“ list nestranný, vedený ne za ziskem osobním, ale vedený v duchu krajní 

objektivnosti a pravdy, kárající chyby kriticky, leč bezohledně a na druhé straně neskrblící 

uznáním tam, kde vykonána dobrá věc a dobré činy. Chceme se zasloužiti titul „veřejné 

mínění.“ 352  

 Poté, co si strana Česká státoprávní demokracie (ČStD), v roce 1919 přejmenovaná 

na Československou národní demokracii (ČsND), v Jičíně založila vlastní list Český 

Severovýchod, jehož odpovědným redaktorem byl Jaroslav Madlafousek, stal se Krakonoš 

na konci dubna 1919 orgánem Československé živnostensko-obchodnické strany 

středostavovské.353 Časopis tak od 24. čísla svého 37. ročníku (od 20. dubna 1919) začal 

vycházet s novým podtitulem Týdenník krajské organisace politické strany živnostnictva a 

obchodnictva československého v Jičíně. Periodicita Krakonoše zůstala stejná. Roční 

předplatné podražilo na 18 Kč, jednotlivé číslo pak 40 haléřů. List v tomto období 

vycházel v rozsahu 8 stran, přičemž většinou poslední 2 strany tvořila inzerce, ovšem již 

nebyla sjednocena pod Insertní přílohu Krakonoše.354   

 O změně listu v orgán Československé živnostensko-obchodnické strany 

středostavovské Hylský informoval hned ve zmíněném 24. čísle, které vyšlo s novým 

podtitulem. Jak napsal, Krakonoš už od vzniku této strany „choval vřelé sympatie ku 

snahám osamostatnění politického a vstupujv dnes opět do řad pracovníků za lepší 

budoucnost středních vrstev národa pod prapor strany živnostnictva a obchodnictva 

československého, pod nímž chce hájiti dále zájmy středních našich vrstev, pomáhati na 

vybudování pevné středostavovské organisace, která stala se nutností v době, kdy každá 

složka našeho národa organisuje se nejen stavovsky, ale i politicky.“ 355 Ve svém 

prohlášení také nastínil další směřování listu, který podle jeho slov bude propagovat úkoly, 

které chce živnostenská strana řešit.  
                                                
352 REDAKCE A ADMINISTRACE. Naše první číslo. Krakonoš, 10. 11. 1918, r. 37, č. 1, s. 1. 
353 FILIP, F. Z historie „Krakonoše“ k jeho jubileu. Krakonoš, 15. 11. 1931, r. 50, č. 4, s. 2. 
354 Krakonoš, r. 37 (1918–1919). 
355 Zprávy místní a z kraje. „Krakonoš“ ve službách politické strany českol. živnostnictva a obchodnictva. 
Krakonoš, 20. 4. 1919, r. 38, č. 24, s. 3.  
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 Na konci tohoto 37. ročníku Hylský předal redakci Krakonoše Jaroslavu 

Madlafouskovi. Se čtenáři listu se rozloučil na třetí straně 52. čísla (2. listopadu 1919). 

„Dnešním číslem přestávám býti redaktorem i vydavatelem „Krakonoše“. Činím tak 

s těžkým srdcem, neboť mám rád starý ten list, který za pět desítiletí získal si přízně široké 

obce čtenářské. Plných 11 let sloužil jsem dle svých sil veřejnosti. Snad se mi vždy 

nepodařilo uspokojiti nároků čtenářstva, ale vždy měl jsem nejlepší snahu prospěti každé 

dobré myšlence i věci národní. [...] „Krakonoš“ bude co list nepolitický vycházeti dále 

redakcí p. prof. Jaroslava Madlafouska, který svou inteligencí a schopností politickou je 

zárukou, že úroveň listu bude stoupati, a jemuž přeji nejlepšího zdaru. Vzdávám se 

žurnalistické činnosti z důvodu, že přeměnou mé knihtiskárny v Tiskařské Družstvo, vzroste 

závod do tak velkých rozměrů, že mně jako jeho řediteli zabere všechen čas a absorbuje 

všecky síly.“ 356  

 

 3.5 Časopis v letech 1919–1941   
 Jak již bylo zmíněno v citaci na konci předchozí kapitoly, od 52. čísla 37. ročníku 

převzal od Hylského vydávání a redakci listu Jaroslav Madlafousek, vydavatel a redaktor 

politického týdeníku Český Severovýchod. „Podepsaný dovoluje si oznámiti, že převzal 

vydavatelství a redakci týdeníku „ K R A K O N O Š E“, který dnem 9. listopadu přestává 

býti orgánem politické strany živnostenské a nadále vycházeti bude jako nepolitický 

týdeník lidovýchovný, tiskem akciové tiskárny v Jičíně“ 357, píše v oznámení okresní 

politické správě Madlafousek. 

 

 O životě Jaroslava Madlafouska se dochovalo hodně informací, protože během 

svého života sepsal kroniku rodu Madlafousků, v níž zmapoval život své rodiny od 

počátku 19. století až po konec druhé světové války (rok 1945). V kronice podrobně popsal 

především své dětství, školní léta v Kutné Hoře a v Praze, počátky redaktorské a 

ilustrátorské práce, ale i to, jak se seznámil s bývalým redaktorem Krakonoše Ladislavem 

Sehnalem a jak převzal časopis Krakonoš. 

 Jaroslav Madlafousek se narodil 14. ledna 1884 v rodině obchodníka v Kutné Hoře. 

S novinářskou činností začal už ve svých patnácti letech v tercii na kutnohorské reálce, kdy 

po úspěšném šíření zpravodajského ilustrovaného letáku s názvem Angotperko začal sám a 

později ve spolupráci s dalšími studenty vydávat od roku 1899 listy lokálního charakteru 
                                                
356 HYLSKÝ, K. Zprávy místní a z kraje. Váženým čtenářům „Krakonoše“. Krakonoš, 2. 11. 1919, r. 38, 
č. 52, s. 3. 
357 Dopis J. Madlafouska okresní politické správě ze dne 4. 11. 1919. Státní okresní archiv Jičín, fond 
Okresního úřadu Jičín : Tiskový dozor, číslo inventární 2005.   
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určené především studentům, jako byly Nebovicko-Žertovské listy, Podkutnohorské kaly, 

Svou silou a Genesis. Jak Madlafousek vzpomíná, redaktory posledního jmenovaného listu 

byli i spisovatel, básník a dramatik Rudolf Těsnohlídek (1882–1928) a básník, prozaik a 

dramatik Jiří Mahen (1882–1939, vlastním jménem Antonín Vančura). V tomto období 

psal Madlafousek také poezii. Jeho básně mu dokonce v prosinci roku 1901 vyšly 

v politické a kulturní revue Nový kult (1897–1905), kterou vydával básník, prozaik a 

publicista Stanislav Kostka Neumann (1875–1947). Po maturitě v roce 1903 se 

Madlafousek pokoušel dostat na Umělecko-průmyslovou školu v Praze (UPŠ)358, kam ho 

ovšem nepřijali, proto nastoupil na vysokou školu technickou. Hned z počátku svého studia 

se v Praze uchytil jako ilustrátor v nakladatelství J. R. Vilímek (1858–1949), kde mu 

otiskovali jeho kresby v dětském ilustrovaném časopise Malý čtenář (1882–1941), poté 

publikoval své karikatury i v humoristickém časopise Švanda dudák (1882–1930), které 

vydávalo nakladatelství F. Topič (1885–1949) a kde v té době jako redaktor pracoval, jak 

Madlafousek vzpomíná, spisovatel a humorista Ignát Herrmann (1854–1935).359  

 V únoru 1904 pak Madlafousek opět skládal zkoušky na UPŠ a tentokrát byl přijat. 

O dva roky později začal přispívat svými ilustracemi do humoristického týdeníku Neruda 

(únor 1906–listopad 1907), do nějž přispívali také spisovatel Jaroslav Hašek (1883–1923), 

ilustrátor Josef Lada (1887–1957), tehdy ještě jako student UPŠ, a také bývalý redaktor a 

majitel jičínského Krakonoše Ladislav Sehnal (1853–1908). V tomto období Jaroslav 

Madlafousek také ilustroval Kutnohorské pověsti360 a napsal i frašku ze studentského 

života s názvem Blázinec, kterou společně s kutnohorskými studenty nacvičil 

(Madlafousek hru režíroval) a veřejnosti představil v srpnu roku 1906 v Měšťanské besedě 

v Kutné Hoře. O rok později Madlafousek začal na popud Ladislava Sehnala přispívat do 

vídeňského Šotka361 a jako novinář začal působit v kutnohorských Podvysockých listech 

(1890–1922), kam přispíval svými satirickými verši a fejetony.362  V září roku 1908 se 

Madlafousek přestěhoval do Jičína, kde byl od října jmenován asistentem při kreslení na 

c. k. reálce a na gymnáziu.363  

 Jaroslav Madlafousek začal v redakci Krakonoše pracovat po jeho obnovení již 

v roce 1918. „V listopadu vyšlo opět 1. číslo Krakonoše za války zastaveného. Tiskař a 

                                                
358 Madlafousek školu ve svých pamětech označuje akronymem UMPRUM. 
359 MADLAFOUSEK, J. Paměti. Rodinná kronika založená v Jičíně L. P. 1916. Národní archiv Praha. 
360 PTÁČEK, A. Kutnohorské pověsti. Kutná Hora : K. Šolc, 1911. 
361 Podrobněji viz kapitolu 3.2. 
362 MADLAFOUSEK, J. Paměti. Rodinná kronika založená v Jičíně L. P. 1916. Národní archiv Praha. 
363 Jak Madlafousek ve svých pamětech píše, druhé pololetí školního roku 1909–1910 byl přemístěn kvůli 
dlouhodobé nemoci profesora Valchy, u nějž asistoval, na reálku do Kostelce nad Orlicí. V dalším školním 
roce 1910–1911 se ale do Jičína na reálku a gymnázium opět vrátil. V roce 1920 pak přestal vyučovat na 
reálce a stal se profesorem na učitelském ústavě a zároveň stále učil i na gymnáziu. (MADLAFOUSEK, J. 
Paměti. Rodinná kronika založená v Jičíně L. P. 1916. Národní archiv Praha.) 
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majitel jeho Karel Hylský, kutnohorák a můj známý, požádal mne o spolupráci v něm. [...] 

Dne 10. XI. 1918 předal mi Hylský vedení feuilletonu v Krakonoši. Použil jsem starého 

svého pseudonymu J. L. Ballada k svým literárním pracím v něm.“ 364 

 Jak Madlafousek vzpomíná, po vzniku Československé republiky se chtěl stále 

uplatnil v žurnalistice, to ovšem šlo jen skrz politiku, proto vstoupil v Jičíně do strany 

Československé národní demokracie (ČsND) a 15. února 1919 se stal jejím jednatelem. 

Se vstupem do ČsND začal Madlafousek vydávat a redigovat list Český severovýchod 

(1919–1920), který byl orgánem Československé národní demokracie v severovýchodních 

Čechách pro okres Jičín. V listopadu 1919 pak převzal od Hylského vydávání a redakci 

Krakonoše. Převzetí Krakonoše a okolnosti kolem toho Madlafousek popisuje ve svých 

pamětech: „Po založení Čes. severovýchodu nabídl Hylský Krakonoše nově utvořené 

Živnostensko-obchodní straně středostavovské a náš list se s Krakonošem vesele bil, při 

čemž za chovávána s jeho strany solidarita, že nevyužíval známého mu textu našeho 

(sazárna byla společná) a odpovídal až ob číslo Krakonoše. Když se ale dověděl, že strana 

agrární hodlá v Jičíně si zříditi tiskárnu, bál se konkurence a utvořil Tiskařské družstvo, 

v němž si ponechal většinu podílů a stal se v býv. svém podniku ředitelem, koupil za 

rybníkem velkou villu a dělal pana ředitele. Ale Krakonoše nechtěli agrárníci odkoupit a 

založili si nový týdeník „Hlas našeho venkova“ a Hylskému zakázali další red. a 

vydavatelskou činnost. „Krakonoš“, starý zavedený list s velkou insercí, byl zachráněn tím, 

že jsem sám převzal jeho vydavatelství i redakci a od polovice října 1919 vycházel vedle 

Č. severovýchodu jako týdeník nepolitický. Chtěl jsem s obsahem obou listů mnoho práce, 

ale Hylský mi platil 50 K za číslo a já peníze potřeboval.“ 365  

 Madlafousek pak byl vydavatelem a redaktorem Krakonoše až do jeho zániku 

v roce 1941. Zemřel  v roce 1959, devět let po dopsání svých pamětí ve věku 75 let.366  

 

 V prvním čísle 30. ročníku Krakonoše Madlafousek čtenářům vysvětluje, proč 

Krakonoš přestal být orgánem živnostenské strany a změnil se na nepolitický list (s 

podtitulem Nepolitický týdenník lidovýchovný). Jako hlavní důvod Madlafousek uvádí, že 

se lidem nelíbí, co se děje na politické scéně, mají podle jeho slov odpor k tomu, na jak 

nízkou úroveň se dostala, i k surovému způsobu boje politiků. Vzhledem k 

takovému hlubokému mravnímu úpadku kultu politického stranictví pak podle něj lidé 

nemají zájem číst články o politice, v nichž redakce časopisu straní tomu politickému 

uskupení, jehož orgánem zrovna v tu dobu je. „Chtějí poučení ve všech ožehavých 
                                                
364 MADLAFOUSEK, J. Paměti. Rodinná kronika založená v Jičíně L. P. 1916. Národní archiv Praha. 
365 MADLAFOUSEK, J. Paměti. Rodinná kronika založená v Jičíně L. P. 1916. Národní archiv Praha. 
366 BÍLKOVÁ, s. 22. 
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otázkách dle, ale nevyhovuje jim jednostranné, církevnicky dogmatické jejich řešení, jež 

neštítí se často terrorem znásilniti i samu pravdu. Uvítali by i žehavý šleh satiry a zasmáli 

se rádi zdravým veselím, ale nevděčí za problematickou zábavu při čtení šťavnatých 

polemik osobních a klepařských historek z holíren či intimního života rodinného. [...] 

Vynasnažíme se vytvořiti v „Krakonoši“ neutrální půdu k očistné práci za mravní obrodu 

společnosti, za odstranění nynějšího rozvratu a pro návrat družnosti a pospolitosti, na níž 

přáli bychom si, aby sešli se všichni kulturní pracovníci bez rozdílu politické příslušnosti 

k společné práci kulturní,“ 367 dodává Madlafousek s tím, že hlavním heslem listu bude 

pokrokovost. Krakonoš v roce 1919 vycházel stále každou neděli ráno, jeho předplatné 

stálo ročně 19 Kč a jednotlivé číslo si lidé mohli koupit za 40 haléřů.  

 Až do 18. ledna 1920 se časopis tiskl v tiskárně Karla Hylského, poté jeho tiskárnu 

převzalo Tiskařské družstvo. To pak tisklo Krakonoše až do roku 1938, kdy podnik 

pronajalo Františku Honzákovi, který se vyučil v tiskařství Kabátník a spol. Tiskárnu pak 

Honzák řídil až do roku 1943, kdy zcela zanikla.368 

 K další změně v Krakonošovi došlo až v polovině července 1920 poté, co koncem 

června 1920 Madlafousek přestal vydávat časopis Český severovýchod, do té doby orgán 

ČsND. V tu dobu Madlafousek udělal z Krakonoše od 37. čísla tohoto 39. ročníku 

(18. července 1920) politický a hospodářský časopis, který vycházel každou neděli ráno 

s podtitulem Politický a hospodářský týdeník pro český severovýchod.369 Na změnu 

Krakonoše v orgán ČsND a současný zánik Českého severovýchodu Madlafousek 

vzpomíná ve svých pamětech dosti obsáhle: „Českému Severovýchodu se valně nevedlo, 

třeba že jsme redakci i administraci vedli s Pluhařem zcela zdarma. V jeho II. ročníku 

musili jsme omeziti rozsah již jen na 4 strany. Jedinou záchranou vlastního listu byla 

koupě Krakonoše. Ale místní organizace neměla peněz. Do věci se vložil Dr. Mrňák, zubní 

lékař. Svolána schůze k Pickům do sálu, kam jsem se dostavil jako vydavatel a 

zplnomocněnec majitele Krakonoše K. Hylského. Přijata cena 6.000 K, kterou vzal na sebe 

dr. Mrňák, sjednána smlouva se mnou, že zůstanu vydavatelem a zodp. redaktorem listu za 

odměnu 50 K za číslo, kdežto organisace (vlastně dr. Mrňák) byla zavázána nésti za mne 

eventuelní náklady soudních sporů. Administraci převzal fin. rada Žďárský, šekové konto 

dr. Mrňák. A tak ve ville u Hylského zaplacen a převzat Krakonoš, který od č. 37 XXXVIII. 

ročníku vycházel pak jako politický a hospodářský týdeník pro český severovýchod. Tím 

současně zanikl Český Severovýchod.“ 370 

                                                
367 REDAKCE. Na prahu nového ročníku. Krakonoš, 9. 11. 1919, r. 39, č. 1, s. 1. 
368 BÍLKOVÁ, s. 60, 66. 
369 „Krakonoš“ získal několik (...). Krakonoš, 18. 7. 1920, r. 39, č. 37, s. 5. 
370 MADLAFOUSEK, J. Paměti. Rodinná kronika založená v Jičíně L. P. 1916. Národní archiv Praha. 
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 Madlafousek změnu čtenářům vysvětlil hned v prvním čísle, které mělo nový 

podtitul. List, jak napsal, „získal několik dobrých spolupracovníků v oboru 

národohospodářském a přinášeti bude nyní dle potřeby informační a iniciativní články a 

zprávy tohoto druhu. Zejména domácímu průmyslu, zemědělství, živnostem a řemeslům 

věnována bude naše pozornost.“ 371  

 V roce 1923 pak Madlafousek změnil od 31. čísla (ze dne 3. června 1923) podtitul 

Krakonoše na Neodvislý politický týdeník pro český severovýchod. Proč ke změně došlo 

ovšem tentokrát čtenářům časopisu nevysvětlil.372 Odloučení Krakonoše od strany ČsND 

ovšem popsal ve svých pamětech: „Pro trvající rozpory v místní organisaci usnesli jsme se 

s dr. Mrňákem odloučili list vůbec od vlivu vedení organizace Č. N. D. A tak oznámil jsem 

tuto změnu v podtitulu Krakonoše okresní správě politické a dne 3. června 1923 číslem 31. 

roč. 41. zmizelo již označení „Politický a hospodářský týdeník pro český severovýchod“. 

Důsledkem toho bylo i moje vystoupení ze strany Č. nár. demokracie. Byl z toho poprask 

v matějkovském vedení místní organisace a v zápětí jsem odtud dostal rozkaz vzdáti se 

redaktorství a odevzdati list organisaci se vším všudy. Za mne odpověděl Dr. Mrňák a 

vysvětlil pánům, že Krakonoše od Hylského koupil on za 6.000 Kč a je ochoten odevzdati 

list organisaci, jakmile mu bude vyplaceno těch 6.000 Kč, aby mohl založiti list nový. – 

Organisace peněz neměla a nebyl žádný z těch nadšenců kolem Matějky, kdo by tou 

summou vše založil. A tak zůstal neodvislý Krakonoš v našich rukách již trvale.“ 373    

 Od října 1924 pak list vycházel každou první a třetí neděli v měsíci s přílohou 

Prapor zemědělců, jejímž redaktorem byl Václav Farkač.374  

 Neodvislým politickým týdeníkem byl Krakonoš až do 25. čísla 57. ročníku 

(9. dubna 1939), kdy se stal týdeníkem hnutí Národní souručenství. Toto číslo vyšlo na 

první straně s prohlášením, v němž redakce listu mimo jiné píše: „Dnešním číslem 

s upřímnou radostí i s city oddanosti včleňujeme náš krajinský týdeník do služeb a 

programu jednotného hnutí Národního souručenství. Jsme hrdi na skutečnost, že 

dosavadní neodvislost „Krakonoše“ byla jedinou možností za stávajících poměrů 

v uplynulých dvaceti letech, aby si list zachoval zdravý poměr, jasný úsudek a pevný postoj 

ke všem zjevům, snahám i chybám minulosti. Jako malý krajinský list omezeného okruhu 

působnosti neměli jsme ovšem možnosti ani vlivu na skutečnostech, které jsme vytýkali, 

něco změnili, stejně jako nebylo dbáno našich námětů nebo výstrah. Naopak, byli jsme 

nejen novinářsky umlčováni, ale i jinak proti nám bylo ostře postupováno, jestliže jsme si 
                                                
371 „Krakonoš“ získal několik (...). Krakonoš, 18. 7. 1920, r. 39, č. 37, s. 5. 
372 Krakonoš, 3. 6. 1923, r. 42, č. 31. 
373 MADLAFOUSEK, J. Paměti. Rodinná kronika založená v Jičíně L. P. 1916. Národní archiv Praha. 
374 Periodický tiskopis státního zastupitelství obvodu Jičín : Krakonoš. Národní archiv, fond Vrchního 
státního zastupitelství Praha 1918–1948.    
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dovolili odchylný názor na př. v otázce sankcí proti Itálii. To však již patří minulosti a 

nemělo by smyslu rekriminovati. – Jsme však hrdi i na skutečnost, že i po událostech 

podzimu minulého roku (Mnichovská dohoda, na základě níž muselo Československo 

postoupit Sudety Německu – pozn. autorky) zastával náš list právě ty myšlenky a ideály 

jednotného celonárodního postupu, které dnes uskutečňuje hnutí Národního 

souručenství.“ 375 

 Poslední číslo Krakonoše, stále jako týdeníku Národního souručenství, vyšlo 

11. května 1941 (59. ročník, 30. číslo), poté úřady vydávání listu zastavily. Jaroslav 

Madlafousek byl podle svých slov za zastavení Krakonoše rád. „Úřední zastavení 

Krakonoše uvítal jsem ovšem s velikou radostí, protože sňat se mne břímě nucené veřejné 

spolupráce s okupanty, která by se mi po vítězném našem skončení války, v něž jsme od 

vstoupení Ameriky do války pevně věřili, zle vyplatila,“ 376 vzpomíná v pamětech. 

                                                
375 REDAKCE. Dnešním číslem s upřímnou radostí (...). Krakonoš, 9. 4. 1939, r. 57, č. 25, s. 1. 
376 MADLAFOUSEK, J. Paměti. Rodinná kronika založená v Jičíně L. P. 1916. Národní archiv Praha. 
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4. Metoda práce 

 4.1 Výzkumné otázky 
 Vzhledem k tomu, že se analýze obsahu Krakonoše ještě žádná z prací nevěnovala, 

nestanovila jsem si hypotézy, ale výzkumné otázky. Zajímala mě přitom tematická agenda 

listu v jednotlivých obdobích a dále také to, jak časopis informoval obyvatele Jičínska o 

významných regionálních událostech, jakým stylem a s jakým hodnotovým vyzněním jim 

tyto informace podával. 

1) Jak se vyvíjela tematická agenda Krakonoše v jednotlivých obdobích? Kterým tématům 

se věnoval v jednotlivých obdobích nejčastěji? 

2) Jak se měnil prostor na stránkách Krakonoše věnovaný jednotlivým tématům ve 

zkoumaných obdobích? Kterým tématům věnoval nejvíce prostoru v jednotlivých 

obdobích? 

3) Jak se vyvíjela tematická agenda Krakonoše v letech 1872 – 1918? 

4) Jak Krakonoš informoval o významných regionálních politických, hospodářských a 

kulturně-společenských událostech v jednotlivých obdobích? 

 

 4.2 Výběr výzkumného vzorku  
 Časopis Krakonoš vycházel na Jičínsku v letech 1872–1875, 1879–1914 a 1918–

1941, celkem tedy vyšlo jeho 64 ročníků, z nichž některé ovšem byly neúplné. Pro 

tématickou analýzu obsahu listu jsem si vybrala období Rakouska-Uherska, v němž vyšlo 

celkem 40 ročníků, a pak také rok 1918 (1 ročník).  

 Protože Krakonoš vycházel většinou jako čtrnáctideník, týdeník či třikrát v měsíci, 

a objem materiálu vybraného pro zkoumání by tak byl příliš veliký, vzorek jsem ještě 

zúžila pomocí systematicky náhodného výběru, při němž jsem vybrala vždy tři ročníky 

z období vymezených dle vydavatelů, u vydavatele Ladislava Sehnala pak vzhledem 

k době jeho působení v Krakonoši šest ročníků.  

 Při výběru jsem přitom postupovala tak, že jsem v prvním období vybrala všechny 

dostupné ročníky, v druhém a třetím období pak ročník první a další vždy kolem přelomu 

desetiletí, u čtvrtého období listu pak ročníky předválečné a u pátého období jeden ročník. 

Mezi vybranými ročníky jsem přitom zanechala, pokud to bylo možné, vždy alespoň jeden 

rok odstup.  

 Výzkumný vzorek pak vyšel následovně: 
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 1. období – za Ferdinanda Marjanka a Antonína Čapka (1872–1875): ročníky 

1., 2. a 4. (roky 1872, 1873, 1875). 

 2. období – za Ladislava Sehnala (1879–1898): ročníky 1., 3., 5., 11., 13. a 15. 

(roky 1879, 1881, 1883, 1889, 1891, 1893).  

 3. období – za Bedřicha Outraty (1899-1907): ročníky 21., 23. a 25. (roky 1899, 

1901, 1903). 

 4. období – za Karla Hylského (1908–1914): ročníky 32., 34. a 36. (1910, 1912, 

1914). 

 5. období – za Karla Hylského – rok 1918: dva měsíce ročníku 37.      

 

 Je důležité upozornit, že některé z vybraných ročníků z různých důvodů nevyšly 

celé nebo se nedochovaly. Výzkumný vzorek proto tvoří v jednotlivých ročnících tato 

čísla: 

 1872 – ročník 1. – čísla 1 – 13, 16. 

 1873 – roč. 2. – čísla 2 – 4, 7, 9 – 14, 16 – 40, 42 – 44, 46 – 53, 55 – 62, 64 – 

65, 67 – 68, 72 – 73. 

 1875 – roč. 4. – čísla 2 – 7, 16, 21 – 22. 

 1879 – roč. 1. (celého běhu 5.) – čísla 1 – 10, 12 – 24. 

 1881 – roč. 3. (c. b. 7.) – čísla 1 – 9, 11 – 24. 

 1883 – roč. 5. (c. b. 9.) – čísla 1 – 24 (celý ročník). 

 1889 – roč. 11. (c. b. 15.) – čísla 1 – 21. 

 1891 – roč. 13. (c. b. 17.) – čísla 1 – 36 (celý ročník). 

 1893 – roč. 15. (c. b. 19.) – čísla 1 – 36 (celý ročník). 

 1899 – roč. 21. (c. b. 25.) – čísla 1 – 36 (celý ročník). 

 1901 – roč. 23. (c. b. 27.) – čísla 1 – 33, 35 – 36. 

 1903 – roč. 25. (c. b. 29.) – čísla 1 – 36 (celý ročník).. 

 1910 – roč. 32. (c. b. 36.) – čísla 1 – 52 (celý ročník). 

 1912 – roč. 34. (c. b. 38.) – čísla 1 – 52 (celý ročník). 

 1914 – roč. 36. (c. b. 40.) – čísla 1 – 17, 19 – 33. 

 1918 – dva měsíce roč. 37. (c. b. 41.) – čísla 1 – 8. 

 

 Také je potřeba dodat, že některá čísla Krakonoše se nedochovala celá, mají jen 

některé stránky nebo některé články úřady zkonfiskovaly, takže je místo nich na stránce 

listu prázdný prostor, často bez titulku a nebo s titulkem, z něhož se nedá poznat, jakému 

tématu se konfiskovaný článek věnoval. 



 85 

 Do výzkumného vzorku jsem nezařadila přílohy Květy Krakonošovy, Věstník 

Novopacký, Věstník Novobydžovský, Národ, Nové knihy a Insertní přílohu Krakonoše a 

mimořádné přílohy, které vycházely jakou součást listu v některých obdobích, neboť by 

mohly svým obsahem podstatně zkreslovat výsledky kvantitativního výzkumu 

(např. v době, kdy vycházela literární příloha Květy Krakonošovy, by bylo více zpráv (resp. 

textových útvarů) týkajících se zábavy, než v období, kdy nevycházela). 

 Při analýze jsem přitom použila kvantitativní výzkum tématické agendy vybraného 

vzorku z každého období a pak kvalitativní výzkum jeho menší části (konkrétních zpráv o 

konkrétních událostech), a to souběžně a nezávisle na sobě, použila jsem tedy 

tzv. simultánní triangulaci377. 

 

 4.3 Kvantitativní výzkum 
 V práci jsem použila pro analýzu tematické agendy Krakonoše kvantitativní 

obsahovou analýzu. Jejím principem je ověřování pravdivosti předem stanovených hypotéz 

na velkém vzorku respondentů. Může ovšem také zodpovídat položené výzkumné otázky, 

a to pokud se práce zabývá oblastí, která ještě nebyla prozkoumána a neexistují k ní žádné 

výzkumy.378 Stejně jako tomu je v případě této diplomové práce.   

 Výhodou kvantitativní metody je to, že se jedná o metodu objektivní, a to v tom 

smyslu, že pokud by stejný výzkumný materiál analyzovalo více výzkumníků, každý 

z nich by pokaždé došel ke shodným výsledkům. Výsledek kvantitativního výzkumu navíc 

lze lehce generalizovat na celek a lze určit míru platnosti tohoto zobecnění. Výsledky 

tohoto výzkumu tedy nejsou závislé na výzkumníkovi.379 K dalším přednostem 

kvantitativního výzkumu patří i relativně rychlý a přímočarý sběr dat, jejich přesnost a 

relativně rychlá analýza (v případě použití počítačového programu).380 

 Nevýhodou kvantitativního výzkumu ovšem je, že poskytuje – vzhledem k jejich 

velkému počtu – velice omezené informace o zkoumaných subjektech a stejně tak i 

omezený počet sledovaných proměnných a vztahů mezi proměnnými.381   

 

 Při kvantitativní analýze tematické agendy Krakonoše v jednotlivých sledovaných 

obdobích jsem si nestanovila jako jednotku měření rubriku, ale konkrétní zprávu. Učinila 

                                                
377 TRAMPOTA, T. – VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha : Portál, 2010, s. 20. 
378 TRAMPOTA – VOJTĚCHOVSKÁ, s. 104. 
379 DISMAN, s. 169, 286. 
380 HENDL, J. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha : Portál, 2005, s. 49.  
381 DISMAN, s. 286. 
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jsem tak z toho důvodu, že některé rubriky v sobě zahrnují více různorodých zpráv o 

událostech (např. obsahuje zprávy, z nichž každá se věnuje jiné kategorii tématu).  

 Pro analýzu jsem si poté určila proměnné a jejich kategorie, které jsem stanovila a 

priori, tedy na základě vlastního racionální uvážení bez předchozího bližšího prozkoumání 

výzkumného vzorku. Jednotlivým zprávám jsem pak přiřadila kategorie proměnných. 

Proměnné, jejich kategorie a hodnoty, kterých nabývají, jsem zapsala do kódovací knihy 

(viz Příloha č. 3 na CD-ROMu). 

 První oblast proměnných se týká počtu zpráv s (daným) tématem v jednom čísle – 

jedná se přitom o hlavní (převažující) téma či zaměření daného textového útvaru. 

Jednotlivé proměnné pak tvoří 7 témat: politika (pozn. – zprávy o politických událostech, 

válkách, demonstracích, nepokojích, zprávy týkající se institucí veřejné správy, jako jsou 

zastupitelstva, soudy, policejní ředitelství i armády apod.), hospodářství (pozn. – zprávy o 

ekonomice, zemědělství, obchodu, průmyslu, živnostnictví apod.), kultura a společnost 

(pozn. – zprávy o kulturních a společenských akcích a událostech, zprávy ze společnosti, 

oznámení o narození, úmrtí, výročí, zprávy o spolcích i školách, zajímavosti z domova i ze 

světa apod.), krimi (pozn. – zprávy o nehodách, vraždách, napadeních, požárech, 

epidemiích, o zasedání soudů nad konkrétními případy spáchání trestných činů a vynesení 

rozsudků apod.), zábava (pozn. – básně, povídky, fejetony, křížovky, vtipy, citáty apod.), 

inzerce (pozn. – veškerá inzerce mimo Insertní přílohy Krakonoše), jiné. Jsem si vědoma 

toho, že se může stát, že téma inzerce bude v poměru k ostatním tématům v jednotlivých 

číslech převažovat. Považuji ji proto za speciální kategorii proměnné a při interpretaci 

výsledků (i vzhledem k výzkumným otázkám) na to budu brát zřetel. 

 Druhá oblast proměnných se týká prostoru věnovaného (danému) tématu v jednom 

čísle v poměru ku celému rozsahu listu (tedy bez výše zmíněných příloh), protože by kvůli 

proměnlivému počtu stran listu mohlo dojít k podstatnému zkreslení výsledků 

kvantitativního výzkumu. Při interpretaci výsledků budu opět brát na zřetel kategorii 

inzerce jako speciální. Kategorie proměnných (politika, hospodářství, kultura a společnost, 

krimi, zábava, inzerce a jiné) jsem uvedla v procentech. Jsem si vědoma toho, že již při 

určování prostoru věnovaného danému tématu v jednotlivém čísle bude docházet 

k nepřesnostem způsobeným mým nepřesným odhadem. Není ovšem reálné počítat řádky 

jednotlivých zpráv v daném čísle a porovnávat je s počtem řádků celého listu. Při 

interpretaci výsledků budu tato fakta brát na vědomí.    
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 4.4 Kvalitativní výzkum  
 Kvalitativní výzkum na rozdíl od kvantitativního na začátku nevytváří hypotézy, 

ale pouze sbírá co nejvíc informací a dat, a to o velice úzké skupině pozorovaných jedinců 

nebo subjektů.382 Metody sběru dat se také liší. „Používají se relativně málo 

standardizované metody získávání dat. Hlavním instrumentem je výzkumník sám.“383  

 Tato metoda využívá principu indukce: na začátku výzkumník sbírá informace o 

daném subjektu, poté se snaží zjistit, jestli jsou v nich shodné znaky, pravidelnosti nebo 

zda mají nějaké významy, a nakonec se pokusí vyvodit závěry.384 

 Výhodou kvalitativního výzkumu je, že získává podrobný popis a vhled při 

zkoumání skupiny či subjektu, studuje procesy a hledá příčinné souvislosti. Jeho 

nevýhodou je pak obtížná generalizace zjištěných poznatků na celek, analýza a sběr dat 

bývají časově náročné a na výsledky má vliv osoba výzkumníka a jeho osobní 

preference.385 

 Ve své diplomové práci realizuji kvalitativní textovou analýzu vybraných zpráv 

informujících o jičínském regionu, která slouží v této práci jako doplnění kvantitativní 

analýzy. Textová analýza mi pomůže lépe ilustrovat hodnotové vyznění vybraných zpráv a 

styl psaní listu a pomocí toho také jeho politickou orientaci v jednotlivých zkoumaných 

obdobích či postoje k tehdejším sociálním, hospodářským a kulturním problémům.  

 Pro kvalitativní textovou analýzu jsem vybrala z každého období devět zpráv386, 

které se týkaly jičínského regionu. Při výběru článků jsem postupovala tak, že jsem 

z každého zkoumaného období vybrala tři zprávy o politických, tři o ekonomických a tři 

o kulturně-společenských událostech jičínského regionu, které byly co možná nejobsáhlejší 

a dle mého názoru tak i nejvýznamnější (celkem tedy 54 zpráv). Výběr zkoumaného 

vzorku byl účelový, nejde tedy o reprezentativní vzorek.  

 U zpráv zbylých třech kategorií (krimi, zábava, inzerce) jsem pak popsala, jakých 

konkrétních témat se zprávy nejčastěji týkaly, jaké typy inzerátů v listu vycházely a díla 

kterých autorů redakce do listu zařazovala.  

  

                                                
382 DISMAN, s. 286–287. 
383 HENDL, s. 52. 
384 DISMAN, s. 286–287. 
385 HENDL, s. 52. 
386 Z období Ladislava Sehnala vzhledem k jeho dvacetiletému působení v Krakonoši (v letech 1879–1898) 
osmnáct zpráv. 
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5. Analýza obsahu časopisu Krakonoš za Rakouska-Uherska   

 5.1 Obsah Krakonoše pod vedením redaktorů Ferdinanda 
Marjanka a Jana Vlacha (1872–1875) 
 V letáku, kterým redaktor Ferdinand Marjanko a vydavatel Antonín Čapek v roce 

1872 seznamovali jičínské občany s tím, že začnou vydávat nový politický a 

národohospodářský list, uvádějí, že se bude Krakonoš po stránce obsahové věnovat stavu 

národního hospodářství, průmyslu, obchodu, samosprávě, soudnictví, školství, politickým 

událostem, ale i spolkům, kulturním událostem, literatuře a umění.387 Dalo by se říci, že si 

Marjanko s Čapkem předsevzali informovat čtenáře o všech oblastech veřejného a 

společenského života.   

 Jak ukazují grafy č. 1 a č. 2 (viz Příloha č. 3 na CD-ROMu), své předsevzetí se 

Marjankovi a Čapkovi relativně dařilo dodržovat. Vyjma inzerce se časopis věnoval 

v tomto období nejvíce tématům, která se týkala kultury a společnosti, politiky a 

hospodářství. Zábavě a zprávám z kriminální oblasti pak jen okrajově. 

 Nejvíce prostoru, a to přibližně pětinu listu (kolem 22 procent) zabíraly na 

stránkách Krakonoše v tomto období zprávy politické, v jednom čísle jich bylo průměrně 

kolem deseti. Co se týče počtu zpráv, nejvíce se jich věnovalo kultuře a událostem ze 

společnosti, v každém listě jich bylo přibližně třináct až patnáct a zabíraly po celé období 

kolem 18 procent obsahu celého listu. Po nich pak následovaly zprávy o hospodářství, 

které měly v průběhu období, co se týče počtu zpráv i prostoru jim věnovaných, klesající 

tendenci. Zatímco na začátku období zabíraly až čtvrtinu obsahu listu (kolem deseti zpráv), 

koncem období jim redakce věnovala už jen kolem 10 procent (průměrně pět zpráv). Na 

stránkách listu se objevoval většinou také jeden textový útvar spadající do kategorie 

zábava. I když ho početně nebylo moc, tvořil 10 až 20 procent obsahu čísla, někdy (hlavně 

zpočátku období) ho redakce do obsahu listu naopak vůbec nezařadila. Počet zpráv 

z kriminální oblasti byl značně kolísavý, někdy redakce nezveřejnila žádnou takovou 

zprávu (především v prvním roce vydávání), někdy zase těchto zpráv bylo až kolem deseti 

a tvořily 5 až 10 procent obsahu daného čísla. Jen málokdy se pak vyskytla zpráva, která 

spadala do kategorie jiné. Většinou se jednalo o zprávu redakce určenou čtenářům, která se 

týkala ceny předplatného či pozvání k předplacení listu. Co se týče inzerce, zpočátku 

období ji na stránkách listu nebylo moc, přibližně jen kolem pěti inzerátů v jednom čísle, 

postupně však její počet narůstal a na konci období se ustálil mezi 10 až 20 inzeráty. Se 

                                                
387 VYDAVATELSTVO. Počínaje zářím 1872 vychází v Jičíně (...) Jičín : F. Marjanko a A. Čapek, 1872. 
Národní archiv, fond Policejní ředitelství Praha I – prezídium 1882–1887, signatura P48/10. 
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vzrůstajícím počtem se zvětšoval i prostor, který jim byl věnován na stránkách listu. 

Zpočátku a uprostřed období inzeráty tvořily přibližně pětinu obsahu listu (většinou mezi 

10 a 25 procenty), v roce 1875 pak až třetinu jednoho čísla (průměrně kolem 33 procent). 

 

 5.1.1 Politická témata 
 V letech 1872–1875 nebyl Krakonoš orgánem žádné politické strany, byl ovšem 

svým zaměřením značně vlastenecký a protirakouský. Věnoval se především vnitřní 

politice Rakouska-Uherska a postavení a právům českého národa uvnitř monarchie, ale i té 

zahraniční. Stručně také reflektoval politické události jiných zemí na evropském 

kontinentu. Tyto zprávy mohl čtenář nalézt v pravidelné rubrice s názvem Politické zprávy 

nebo Politický světozor, v roce 1875 pak v rubrikách Politické zprávy domácí a Politické 

zprávy zahraniční. Drobné politické zprávy se většinou týkaly zasedání zemských sněmů, 

jičínského okresního zastupitelstva či obecních zastupitelstev různých obcí, nástávajících 

i proběhlých voleb, oblasti vojenské, ale informovaly také o nových zákonech, vyhláškách 

a přinášely aktuality z různých úřadů i ministerstev. Tyto zprávy pak většinou spadaly do 

pravidelné rubriky Různé zprávy. Někdy se ovšem politicky zaměřené zprávy objevily i 

v rubrice Dopisy, a to v případě, že se jednalo o zprávu od mimojičínského dopisovatele, či 

Veřejná hovorna, v níž redakce dávala prostor pro vyjádření čtenářům. 

 

 O politice a úřadech na Jičínsku mnoho zpráv v tomto období nebylo, a to 

pravděpodobně z toho důvodu, že vydavatel neměl zájem zveřejňovat příliš politických 

zpráv, které se dotýkaly regionální správy nebo ji dokonce kritizovaly. Krakonoš navíc 

v této době nestál v opozici proti vedení města, ale naopak ho podporoval. Až na několik 

zpráv (například ve zprávě, v níž komentuje právě proběhlé volby do obecního 

zastupitelstva) psal ovšem o politických událostech ryze zpravodajským, informativním 

stylem. Zprávy o zasedání zastupitelstev či schůzích různých institucí tak spíše připomínají 

doslovný přepis protokolu z jednání těchto orgánů státní správy a samosprávy.  

 Dokládá to i časté použití trpného rodu u sloves: „Po přečtení a schválení 

protokolu předešlé schůze a oznámení purkmistrově, že žádost za provedení rovného 

jazyka na vysokých žkolách pražských J. V. císaři zaslána byla, schválen jednohlasně 

návrh městské rady na prvním místě se nalézající a týkající se pronájmu obecních pozemků 

na rybníce Podkostelním a rybníku Šlejferny u Železnice. Žádost 4 policejních sluhů za 

zvýšení služného k návrhu městské rady zamítnuta. Žádost manželů T. a K. Nesvadbových, 

majitelů domu č. 71 na holínském předměstí na upravení obecní, přes jich zahradu vedoucí 

stoky přijata sice a uznáno, že je stavba nutná, však zároveň po návrhu p. Dolanského 
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uzavřeno, aby se upravení stoky této podniklo r. 1873.“ 388 V této zprávě pak Krakonoš 

také otiskl doslovný přepis části referátu pana Dolanského, který na schůzi zastupitelstva 

přednesl a který se týkal otázky oddělení hasičského odboru a tělovýchovné jednoty Sokol. 

Se stejným stylem psaní zpráv týkajících se zasedání orgánů samosprávy se pak setkáme i 

v dalších číslech druhého a čtvrtého ročníku389, a to i přesto, že v září 1874 došlo ke změně 

na postu vedoucího redaktora Krakonoše – po odchodu Ferdinanda Marjanka se stal jeho 

nástupcem Jan Vlach. 

 Abych ale nevytvářela představu, že neměl Krakonoš k tehdejší regionální politice 

žádný vyhraněný postoj, musím zmínit i kritickou zprávu, v níž je zcela patrné silné 

vlastenecké cítění redaktora Marjanka. Zpráva kritizuje chování starosty obce Radim, která 

se nechází sedm kilometrů severovýchodně od Jičína směrem na Novou Paku. Starosta se 

podle listu s nástupem do úřednických funkcí zcela odklonil od svého vlasteneckého 

postoje. „Obecní starosta v Radimi p. Vácslav Draslar, jenž druhdy býval horlivým 

národovcem a stával v čele každého národního hnutí, tak že dostalo se mu skorem obecné 

důvěry, co byl jmenován c. k. poštmistrem a členem c. k. odhadní komise zemské, úplně se 

změnil na úkor jak národnostní tak obecních záležitostí. Neboť netoliko že německy počal 

úřadovati, nýbrž on neměl ani tolik odvahy, aby k petici českých vlastenců sám přistoupil a 

občanstvo k podpisování vybídl, tak že se věci té jiní museli uchopiti.“ 390 Dále mu 

Marjanko vyčítá, že ignoruje jazykovou rovnoprávnost, protože čte i německé spisy, a 

místo aby se snažil zvýhodňovat rolníky v jičínském okrese, naopak proti nim brojí. Proto 

se, jak píše, rozhodl z pocitu povinnosti na takové chování upozornit jičínský okresní 

výbor, který ho do funkce navrhl, aby svou chybu napravil a vyzval Draslara k odstoupení 

z funkce. „Když již u c. k. okresní komise odhadní ve vlastním okresu jičínském 

nepříslušným spůsobem naléhal na zvýšení klasifikační tarify čistého výnosu, co teprvé lze 

se od něho nadíti v komisi zemské? Kdo není s námi, je proti nám!“ 391 dodává Marjanko.       

 Jak již bylo výše zmíněno, příklon Krakonoše k tehdejšímu vedení města, které 

tvořili stoupenci Národní strany, se plně projevil ve zprávě zveřejněné po volbách do 

obecního třicetičlenného zastupitelstva v srpnu 1873. V ní Marjanko popisuje snahy strany 

„vícero měšťanů a občanů“ nekalými způsoby sesadit dosavadní vedení města v čele se 

starostou doktorem Antonínem Zvěřinou. Právě on byl společně s dalšími lidmi o čtyři 

roky později obviněn z korupce na radnici a ze své funkce odvolán. V srpnu 1873 ho ale 

                                                
388 Z Jičína. Schůze ob. zastupitelstva města Jičína dne 23. září 1872. Krakonoš, 30. 9. 1872, r. 1, č. 4, s. 6. 
389 Viz např. Schůze okr. zastupitelstva jičínského. Krakonoš, 16. 1. 1873, r. 2, č. 4, s. 3; Schůze okr. výboru 
jičínského. Krakonoš, 27. 2. 1873, r. 2, č. 15, s. 3; Okresní výbor jičínský, Krakonoš, 29. 6. 1873, r. 2, č. 51, 
s. 3; Do okres. zastup. jičínského. Krakonoš, 24. 2. 1875, r. 4, č. 16, s. 2.  
390 Obecní starosta v Radimi [...] Krakonoš,  13. 2. 1873, r. 2, č. 12, s. 2. 
391 Tamtéž. 
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ještě Krakonoš hájil a hovořil o vedení města jako o mužích, „jenž doposud na titěrné 

podezřívání a osočování nejšlechetnějších snah svých odpovídali mlčením, znamenající 

úplné opovržení oněch vícero měšťanů a občanů.“ 392 Naopak kandidáty za stranu „vícero 

měšťanů a občanů“ označil za pokrytce, kteří „jsou ve městě našem jako falešný peníz 

známi a každé dítě může na ně prsty ukázat. Na provolání jejich ze dne 14. srpna 1873, 

v jehož čele napsali „svůj k svému za právo a pravdu, pro domov, obec a vlast!“ 

odpověděli stateční voličové zcela srozumitelně zvláště dne 22. t. m., zvolivše jednohlasně 

kandidáty strany pokroku.“ 393 Dále pak Marjanko mimo jiné líčí komplikovanou situaci, 

kterou způsobila stará paní Kukulová, když podepsala plnou moc pro hlasování jak svému 

zeti, stoupenci Národní strany, tak i synovi, stoupenci strany „vícero měšťanů a občanů“. I 

přestože měl syn paní Kukulové později datovanou plnou moc, volební komise umožnila 

hlasování jemu, a tak Národní strana přišla o jeden hlas. „Tím skončeny volby, kteréž město 

naše udržovaly v největším rozechvění a nový podaly důkaz, jak většina uvědomělého 

našeho občanstva smýšlí o oněch „vícero měšťanů a občanů“ a onom pamfletu, pod 

jehožto praporem chtěli se hotoviti k boji. Jsme jen žádostivi, jak na toto štvání oněch 

vícero měšťanů a občanů oko zákona, slavné c. k. soudy a správní úřadové odpovědí,“ 394 

uzavírá Marjanko.  

 

 5.1.2 Hospodářská témata 
 Hospodářská témata, kterým se Krakonoš v období let 1872–1875 věnoval, byla 

opravdu různorodá. Psal jak o občanských záložnách, pojišťovacích bankách, spořitelnách 

a peněžnictví, tak i o cukrovarnictví, pivovarnictví, papírnách, strojírnách, stavebnictví, 

dále také o ovocnictví (například rady H. F. Páva, jak pěstovat ovoce), zemědělství (zprávy 

o nových strojích, jak se chovat k čeledi, rady o pěstování plodin a chování hospodářských 

zvířat apod.), včelařství (rady o chovu včel) nebo o novinkách a událostech na železnici. 

Nechyběly ovšem ani aktuality z trhu se zemědělskými plodinami a také z pražské burzy. 

Obsahově rozsáhlé hospodářské zprávy vyplňovaly pravidelně zařazovanou rubriku 

Národní hospodář, ty ostatní pak čtenáři mohli nalézt v pravidelné rubrice Různé zprávy 

nebo občasné rubrice Věstník národohospodářský a průmyslový, případně i v rubrice 

Dopisy, pokud se jednalo o zprávu zaslanou do redakce mimojičínským dopisovatelem. 

Tržní zprávy a zprávy z pražské burzy pak redakce umisťovala zvlášť ve svých vlastních 

rubrikách (Tržní zprávy a Pražská bursa), většinou na konci listu před inzercí. 

                                                
392 Po volbách do obecního zastupitelstva jičínského. Krakonoš, 24. 8. 1873, r. 2, č. 67, s. 3. 
393 Tamtéž. 
394 Tamtéž. 
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 Co se týče hospodářských zpráv z jičínského regionu, ty už tak rozmanité nebyly. 

Většinou se týkaly spořitelen či záložen v některé z obcí, jičínského cukrovaru a dalších 

cukrovarů v okolí, trhů v Jičíně a okolí a zemědělství. 

 

 O jičínské spořitelně psal Krakonoš v roce 1872 velice kladně, dalo by se říci, že ji 

na svých stranách propagoval jako důvěryhodnou instituci, a to zřejmě proto, že spořitelnu 

zřídila v roce 1860 obec, která se stala zároveň jejím ručitelem. To také redaktor Ferdinand 

Marjanko uvádí jako hlavní argument, proč si právě do této instituce mají lidé uložit 

peníze. „Ústav tento odporučujeme co nejvřeleji všem, kdož peníze své dobře uloženy míti 

chtí, ježto za vklady a jich zúrokování ručí obec Jičínská a nad to záložní fond dle 

posledního účtu zl. 31.317 11 kr. obnáší. [...] Podmínky výpovědi kapitálu ve spořitelně 

uložených jsou dosti příznivé,“ 395 přesvědčuje čtenáře Marjanko a vše také dokládá 

paragrafy úředních spisů, na základě nichž se obec k ručení vkladů zavázala. Další zprávy 

o jičínské spořitelně poté většinou informovaly o tom, kolik vkladů do spořitelny přibylo a 

kolik bylo výplat a v jaké výši. 

 Krakonoš také například informoval o vzniku Svatováclavské záložny ve Veliši, 

obci nacházející se pět kilometrů jihozápadně od Jičína. Jednalo se tehdy o první 

venkovskou záložnu v tamějším okolí. Marjanko ve zprávě popsal průběh první valné 

hromady této záložny, která se konala po bohoslužbách, přičemž je z popisu patrné, že 

vznik tohoto finančního ústavu na vesnici podporuje a sympatizuje s členy katolicko-

politické besedy, která u vzniku záložny stála. „Místnosti besední byly po skončených 

službách božích tak přeplněny, že přemnozí neměli ani kam se posaditi. Před 

vysvětlováním stanov oslovil pokladník besedy p. P. Hynek Knap shromáždění uvítav je 

slušně a srdečně, vytknuv potřebu záložny pro celé okolí a provolav novému podniku 

upřímné „zdař bůh“ a „sláva“, což od každého přítomného s živým souhlasem přijato 

bylo.“ 396 Marjanko také ve zprávě vypsal všechna jména osob, které přítomní zvolili do 

výboru záložny, a názvy obce, v níž bydlí. Zprávu nakonec uzavřel přáním: „Nezbývá, než 

aby první venkovská záložna v celém okolí i všeobecně, jak toho zasluhuje, podporována 

byla, aby dán byl důkaz, že i venkov schopen jest zaříditi si ústavy tak potřebné a 

k samosprávě opravdové připravující. Voláme podniku tomu srdečně: zdař bůh!“ 397  

 S obdobnou neskrývanou radostí pak Marjanko líčí v březnu 1873 zlepšení 

ekonomické situace jičínského cukrovaru, který byl před rokem na cestě k úpadku. Ve 

zprávě komentuje současnou situaci, připomíná informace, které se před rokem šířily na 
                                                
395 Jičínská spořitelna. Krakonoš, 30. 9. 1872, r. 1, č. 4, s. 7. 
396 První valná hromada [...] Krakonoš, 13. 3. 1873, r. 2, č. 20, s. 2. 
397 Tamtéž. 
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Jičínsku o úpadku cukrovaru, kritizuje pochybování samotných akcionářů spolkového 

cukrovaru, kteří nevěřili v jeho budoucnost a své obavy, dle jeho slov bezohledně, 

prezentovali na veřejnosti, a zároveň také vyzdvihuje nové vedení podniku: „[...] a hle 

pevná vůle nové správní rady, správné řízení finanční stránky podniku a téměř obětavá 

důvěra několika mužů dovedly zachrániti jej od úpadku prorokovaného. Co nás se týče, 

vítáme s radostí nemalý tento obrat k lepšímu, budiž on poučením, že neznalostí a 

zbabělostí se dá snadno přivésti závod k záhubu, že ale potřebí k tomu odhodlané vůle a 

síly osobní, aby přes jistou propast se vystavěla dráha k vítězství,“ 398 dokončuje 

Marjanko.   

  

 5.1.3 Společenská a kulturní témata 
 Zprávy kulturní a ze společnosti byly v prvních letech sice drobné, ale zato jich 

bylo nejvíce ze všech. Týkaly se přitom všech možných témat – od nejrůznějších koncertů, 

plesů, besed, výstav, divadelních představení a přednášek, přes aktuality ze 

schůzí hospodářských, kulturních či vlasteneckých spolků a základních i středních škol, až 

po informace o nově vydaných knihách a časopisech i jejich krátké zhodnocení. Většina 

zpráv s kulturními a společenskými tématy redakce zařazovala do pravidelné rubriky 

s názvem Různé zprávy a občas rubriky Směs. Informace o nových knihách, časopisech, 

proběhlých koncertech a divadelních představeních pak spadaly do pravidelné rubriky 

Literatura a umění. Čtenář ovšem mohl nalézt zprávy s kulturními a společenskými tématy 

i v rubrice Dopisy od mimojičínských dopisovatelů, také ve Veřejné hovorně, kde redakce 

otiskovala dopisy s reakcemi a vyjádřeními čtenářů, a ve čtvrtém ročníku (rok 1875) 

dokonce přibyla i speciální rubrika věnující se spolkovému životu s názvem Spolkové 

zprávy. 

 

 Mezi nejčastější zprávy s tématy kulturními či společenskými patřily zprávy o 

činnosti spolků, kterých bylo v Jičíně i okolních obcích opravdu hodně. Hned v jednom 

z prvních čísel listu v září 1872 redakce informuje o rozkolu uvnitř jičínské tělovýchovné 

jednoty Sokol, kdy se chtěl hasičský odbor tohoto spolku osamostatnit a založit v Jičíně 

hasičský sbor. Krakonoš ve zprávě blíže nespecifikuje, proč k rozkolu mezi hasičským 

odborem a výborem tělovýchovné jednoty došlo ani k jakým „politování hodným 

výstupům“, o nichž se ve zprávě zmiňuje, se obě strany uchýlily, a zároveň se nestaví ani 

na jednu stranu sporu, což ve zprávě zdůrazňuje a svůj postoj vysvětluje. Zároveň je ale ze 

                                                
398 Spolkový cukrovar v Jičíně. Krakonoš, 30. 3. 1873, r. 2, č. 25, s. 2. 
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zprávy opět patrné vlastenecké cítění redaktora Ferdinanda Marjanka, když vyslovuje 

nesouhlas s takovým jednáním obou rozhádaných stran, protože by dle jeho slov mohlo 

ohrozit existenci národního spolku Sokol. Zajímavé je také použití latinského sousloví 

„divide et impera“ (rozděluj a panuj), u něhož zřejmě předpokládal, že ho čtenáři budou 

znát nebo si ho dokáží přeložit, protože ho nijak blíže nevysvětlil: „Nechceme sice 

konstatováním pouhého fakta, k němuž se ještě vrátíme, vinu nemilého rozkolu tohoto 

nikomu přičítati, poněvadž každé provedení osobních náhledů více méně překážkám 

podléhá, tolik však přece pokládáme za svou povinnost dotýčným stranám na srdce vložiti, 

aby neprozřetelným jednáním svým v nynější vážné chvíli nevydávaly v šanc existenci těžce 

do života uvedeného národního spolku. Pochybujíce dosud, že by se snad choutky 

jednotlivců k choulostivému heslu: divide et impera odnášeti mohly, podotýkáme pro 

dnešek, že je snadno bořit, ale těžko stavět.“ 399     

 Kulturním akcím v Jičíně a okolí věnoval Krakonoš také dost pozornosti. Aktivní 

v pořádání takových akcí byli například jičínští divadelní ochotníci. V březnu roku 1873 

představili jičínskému obecenstvu divadelní hru francouzského autora Josepha Bernarda 

Rosiera s názvem „Víra, naděje a láska“, pravděpodobně v překladu napsaném v polovině 

19. století pražským překladatelem Ferdinandem Náprstkem, o níž vyšla v Krakonoši 

krátká, ale velice kladná recenze. Provedení této hry podle listu „vším právem chvály 

zasluhuje“ a „ethický ráz celého kusu vyžadující [...] byl tak zdařile a dokonale vyznačen, 

že si v ohledu tam sotva lze více přáti.“ 400 Následně redaktor jednotlivě pochválil všechny 

herce ochotnického souboru za jejich herecké výkony, jako například: „Najmě přísluší 

palma dne p. Rajmanovi, jenž postavu těžce stíhaného malíře charakteristický podal a až 

do konce důsledně provedl, jakož i Pavlovi, jenž k zdokonalení a dovršení celkového dojmu 

nemálo přispěl.“ 401 A v závěru dodal, že souhra divadelního souboru byla celkem dobrá a 

divadlení představení sklidilo u diváků velký úspěch, což se projevovalo častým potleskem 

obecenstva.     

 Mezi kulturními zprávami a zprávami ze společnosti ovšem nechyběly ani 

informace o sezónních akcích, jako byly například plesy a taneční věnečky. O jednom 

takovém trochu netradičním Krakonoš informuje v lednu 1875. Jednalo se totiž o věneček, 

který naprosto celý (i včetně hrazení všech výloh) zorganizovaly v sále jičínské 

řemeslnické besedy jičínské dámy. Věneček byl ryze soukromého rázu, takže se ho 

účastnit mohli pouze ti muži, kteří dostali od dam pozvánku. Redaktor Jan Vlach ve zprávě 

popisuje průběh věnečku, na který ho dámy tedy musely také pozvat a který se dle jeho 
                                                
399 Spor ve spolku. Krakonoš, 23. 9. 1872, r. 1, č. 3, s. 8. 
400 Ochotnické divadlo v Jičíně. Krakonoš, 13. 3. 1873, r. 2, č. 20, s. 2. 
401 Tamtéž. 
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názoru velice vydařil. Ve zprávě pak pomocí beletristických prvků až básnických obratů 

líčí, jak vypadaly dámské šaty, výzdoba sálu i tanec samotný: „Na 30 světel odráželo se 

v křišťálovém skle zrcadel a vrhale jasnou zář na rozvěšené po stěnách obrazy, mezi nimiž 

s jedné strany „Slavia“ a s druhé „Austria“ vévodily. Teď zašuměly první akordy volené 

polky salonem – a jako na perutích lehkého vánku vznášely se již za sladkých houpavých 

tónů hudby tančící párky po hladké podlaze. Všady zář a ples, všady spokojené usměvavé 

zraky – všady nejlepší pořádek a úplná harmonie.“ 402 

 

 5.1.4 Krimi, zábava, inzerce 
 Zpráv z kriminální oblasti nebylo mnoho a vždy byly velice krátké, většinou o 

jednom odstavci. Nejčastěji se jednalo o zprávy z věznice, zprávy o nehodách na železnici, 

o soudních jednáních nad pachateli trestných činů, o sebevraždách a vraždách, o požárech, 

krádežích, o nálezech mrtvol či o epidemiích neštovic a cholery. Čtenáři takové zprávy 

mohli nalézt většinou v rubrice Různé zprávy. 

 Útvary, které spadaly do kategorie zábava, byly zveřejňovány v rubrice Feuilleton, 

i když, což je nutné zmínit, ve většině případů vůbec neměly znaky fejetonu, tak jak ho 

známe dnes. Tato rubrika měla spíše označovat to, že se v ní nacházejí publicistické a 

beletristické texty. Tématicky se tato rubrika věnovala všemu možnému: společenským 

problémům, vlastenectví, přírodovědě, reflexím tradičních kulturních akcí, jako byl 

například masopust, ale byly pod jejím nadpisem publikovány i části literárních prací 

různých autorů. Z konkrétních děl lze zmínit politické aforismy ze spisů německého 

spisovatele a novináře Karla Ludwiga Börneho (1786–1837), poznámky novináře a 

spisovatele Karla Havlíčka Borovského (1821–1856) v semináři, přednášky o včelách či 

svalech doktora Vl. Šíra a další přepisy přednášek nejmenovaných autorů, obrázky z cest, 

novely, arabesky a povídky autorů podepsaných iniciálami J. K. L. a Jos. H. 

Od dubna 1873 také vycházely společně s Krakonošem jako bezplatná příloha listu 

zahraniční novely a romány na pokračování, které z angličtiny a ruštiny přeložil do češtiny 

Antonín Čapek. V dubnu se jednalo o anglickou novelu „Strýc Vojtěch“ (autor novely 

nebyl uveden), v květnu pak ruský román „Žolobova dcera“ spisovatele Ivana 

Timofejeviče Kalašnikova (1797–1863).403  

 Jak již bylo řečeno, inzerátů nebylo zpočátku tohoto období v Krakonoši mnoho a 

zadávaly si je především obchody, pojišťovací banky i sám majitel listu a zároveň 

knihtiskárny Antonín Čapek. Ze začátku období tak dostávaly inzeráty dostatečný prostor 

                                                
402 Emancipovaný věneček. Krakonoš, 16. 1. 1875, r. 4, č. 5, s. 2-3. 
403 Odběratelé „Krakonoše“ (...). Krakonoš, 27. 3. 1873, r. 2, č. 24, s. 1. 
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v obsahu listu – každý zpravidla půl strany až jednu stranu. Postupně ovšem inzerátů 

přibývalo, a to především těch drobných. Jednalo se zpravidla inzeráty drobnějších 

živnostníků, kteří nabízeli práci nebo prodávali své výrobky, na stránkách listu inzerovali 

ale i jičínský cukrovar a vydavatelé časopisů404, kteří nabízeli skrz stránky Krakonoše 

předplatné svých titulů. Dalším častým typem byly osobní inzeráty typu „nevěstu hledá“, 

„práci hledá“ a „místo nabízí“. V Krakonoši ovšem neinzerovali živnostníci, firmy a 

finanční instituce jen z Jičínska, ale z celých severovýchodních a často také ze severních a 

středních Čech405 a z Prahy. Občas se také objevily inzeráty (česky psané) pocházející od 

firem sídlících mimo Čechy, ať už se jednalo o Libavu ve Slezsku, Vídeň, Hamburk, 

Berlín či pruský Guben. Některé inzeráty byly dokonce ilustrované, i když se jednalo spíše 

o výjimky. Žádné jiné ilustrace Krakonoš v tomto období neobsahoval.   

 

 5.2 Obsah Krakonoše pod vedením redaktora Ladislava Sehnala 
(1879–1895)  

 5.2.1 Krakonoš v letech 1879–1886 
 V roce 1879 přenechal Čapek svému spolupracovníkovi Ladislavu Sehnalovi 

Slovanské Listy, které v roce 1875 začal vydávat místo Krakonoše. Sehnal list okamžitě 

změnil zpět na Krakonoše a stal se jeho majitelem, vydavatelem i vedoucím redaktorem. 

Vývoj počtu zpráv jednotlivých témat a prostoru, který jim byl na stránkách Krakonoše 

věnován, se liší podle tehdejšího zaměření listu.  

 Jak je patrné z grafů číslo 3 a 4 (viz Příloha č. 3 na CD-ROMu), v roce 1879 

počtem zpráv dominovala kulturní témata a témata ze společnosti, v každém čísle jich bylo 

přes dvacet a zabíraly přibližně třetinu obsahu každého čísla. Počet politických zpráv byl 

výrazně nižší než v prvním období (1872–1875) – v každém čísle bylo jen kolem tří 

politických zpráv, jejichž rozsah se pohyboval mezi 5 a 20 procenty obsahu čísla. Více než 

politických, bylo v tomto období na stránkách listu hospodářských zpráv. Většinou redakce 

zařazovala do jednotlivých čísel přibližně pět zpráv z hospodářské oblasti, někdy ovšem i 

více. Tyto zprávy pak tvořily necelou desetinu obsahu čísla. Počet kriminálních zpráv se 

v roce 1879 pohyboval mezi jednou až deseti a zabíral v každém čísle většinou kolem 5 

procent obsahu. Také počet textových útvarů spadajících do kategorie zábava byl, jako 

v prvním období, nízký. Většinou se jednalo o jeden takový text, někdy ovšem redakce 

                                                
404 Většinou se jednalo o pražské vydavatele – např. J. R. Vilímek (časopisy Humoristické listy a Hospodář), 
V. Pelant (časopis Obrazy života), B. Kramer (časopisy Telegraf a Financielní noviny), J. Otto (časopis 
Paleček).  
405 Například z Hradce Králové, Mladé Boleslavi, Kosmonos, Nymburka, Městce Králové (tehdy Králova 
Městce), Nového Bydžova, Kolína, Liberce, Hostinného a Turnova.  
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nezařadila vůbec žádný, a jeho rozsah v jednom čísle se pohyboval mezi 5 a 15 procenty. 

Co se týče inzerce, v každém čísle listu bylo otištěno deset až pětadvacet inzerátů, kterým 

redakce často věnovala přes třetinu obsahu čísla, někdy ovšem i necelou pětinu. Jen 

výjimečně se pak vyskytla zpráva, kterou lze zařadit do kategorie jiné. Většinou se jednalo 

o zprávu redakce určenou čtenářům s informací o ceně předplatného a pozváním 

k předplacení listu. 

 Od počátku následujícího roku 1880 se Krakonoš změnil na literární a politický 

časopis, který zaměřil svou pozornost především na zábavu a vědění a také literární, 

umělecké a kulturní zprávy i zprávy ze společnosti, a zůstal jím až do roku 1886. Toto 

zaměření se, jak znázorňují grafy číslo 3 a 4 (viz Příloha č. 3 na CD-ROMu), podepsalo na 

tématickém složení zpráv a na velikosti prostoru, který na stránkách listu jednotlivá témata 

zabírala. Počet zpráv spadajících do rubriky kultura a společnost rostl. Většinou redakce 

v každém čísle listu zveřejňovala třicet až padesát zpráv z této oblasti, několikrát však 

jejich počet přesáhl i číslo šedesát. Tyto zprávy pak tvořily 20 až 30 procent obsahu. Jak 

ovšem napovídá zaměření listu, nejvíce prostoru zabírala zábava. Často se jednalo o pět až 

deset takových textových útvarů (próza i poezie), kterým redakce pravidelně věnovala 

přibližně třetinu listu. Politické zprávy nebyly pro Krakonoše v tomto období prioritou, 

jejich počet se tak pohyboval do pěti zpráv, někdy ovšem nevyšla ani jedna politická 

zpráva. Ze začátku politické zprávy tvořily jen kolem 2 procent, později se jejich rozsah 

vyšplhal na 5 až 10 procent obsahu listu. Obdobné to bylo s hospodářskými zprávami – 

v každém čísle jich bylo přibližně pět a zabíraly 5 procent listu. Počet zpráv z kriminální 

oblasti se pohyboval také kolem pěti a tyto zprávy tvořily průměrně jen 1 procento obsahu 

listu. Inzerátů v tomto období přibývalo. Zatímco jich na začátku v každém čísle bylo mezi 

patnácti až dvaceti, postupně redakce v každém čísle zveřejňovala až kolem třiceti 

inzerátů. Prostor, který jim byl na stránkách listu věnován, se po celé období pohyboval 

mezi 25 až 35 procenty obsahu listu. Zpráva z kategorie jiné se vyskytla jen výjimečně 

(obdobně jako v roce 1879).  

 5.2.1.1 Politická témata 
 Témata politických zpráv byla v tomto období obdobná jako v letech 1872 – 1875. 

Zprávy týkající se vnitřní i zahraniční politiky Rakouska-Uherska či postavení českého 

národa uvnitř monarchie ovšem nebyly tak rozsáhlé a redakce je nezveřejňovala na titulní 

straně listu, ale v rubrice společně s ostatními politickými zprávami. Mezi drobnější témata 

pak patřily například politické události ze zahraničí, informace z různých úřadů, 

ministerstev a armády, zasedání zastupitelstev a výborů, nastávající či proběhlé volby, 

nové vyhlášky a zákony. Názvy rubrik, v nichž čtenář mohl politické zprávy nalézt, se ale 
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dost měnily. V roce 1879 neměly politické zprávy samostatnou rubriku, ale společně 

s ostatními se nacházely v rubrice Různé zprávy, případně Dopisy, pokud se jednalo o 

zprávu od některého z dopisovatelů listu. Poté, co se list v roce 1880 změnil na literární a 

politický časopis, odsunula redakce listu politické zprávy až na čtvrtou stranu listu i dále a 

rozdělila je do rubrik Z celého světa a Dopisy. Postupem času ale opět obnovila politickou 

rubriku s názvem Rozhled politický a drubnější politické zprávy otiskovala v rubrice 

Zprávy časové. 

 Mezi nejčastější politické zprávy týkající se jičínského regionu patřily informace ze 

zasedání okresního či městského zastupitelstva, okresního výboru, voleb do zastupitelstva 

či zemského sněmu, ale zaobíraly se také jičínskými úřady a dalšími institucemi státní 

správy a samosprávy. Tyto regionální zprávy čtenáři mohli nalézt v rubrikách Různé 

zprávy, Zprávy domácí a z okolí či Zprávy místní a krajinské. Styl psaní zpráv o schůzích 

zastupitelstev a institucí zůstal ryze informativní a strohý, proto jsem vybrala spíše zprávy, 

v nichž lze ukázat novinářský styl psaní redaktora Ladislava Sehnala.  

 

 Významným tématem roku 1879 byly volby do obecního zastupitelstva, které se 

ještě před svým konáním neobešly bez problémů. Pozdvižení mezi jičínskými měšťany 

totiž způsobilo, jak Krakonoš napsal, volební komité, které mělo na starost přípravu voleb 

a sestavovalo kandidátní listinu pro obecní volby. Komité totiž nesvolalo řádnou schůzi 

voličů, „nýbrž užilo k sestavení kandidátní listiny způsobu, jakéhož nikde v městech se 

neužívá, a jenž se nikdy osvědčiti nemůže. Komité pozvalo totiž ku dni 28. září do své 

schůze na místě oprávněných voličů v takovéto záležitosti jedině kompetentních – veškeré 

místní spolky a korporace.“ 406 Ty pak měli poslat na schůzi členy svých výborů, nikoli 

oprávněné voliče, takže došlo k tomu, „že do schůze přišli lidé, kteří volebního práva ani 

nemají.“ 407 Pochybnosti o kompetenci volebního komité podle Krakonoše mezi 

jičínskými voliči vzrostly ještě potom, co se zjistilo, že v komité nejsou zastoupeni jičínští 

měšťané. Na zmíněné schůzi pak volební komité vytvořilo i s pozvanými zástupci spolků 

menší výbory, které sestavily kandidátní listiny pro jednotlivé voličské řady. „Listina tato 

v onom složení kandidátů, v jakém ji spatřujeme, nemohla nikterak uspokojiti převážnou 

část našich voličů, kteří již s patrnou nedůvěrou ji očekávali,“ 408 míní Sehnal a kritizuje 

komité i za to, že kandidátní listinu, která už se dostala na veřejnost, nepodepsalo, takže 

není podle něj jasné, kdo ji navrhl. „Rozhořčení, které listina tato nutně způsobiti musela, 

zavinilo nové tvoření se různých kandidátních listin, z nichž některé mstíce se za uraženou 
                                                
406 Volební komité a jeho kandidátní listina. Krakonoš, 12. 10. 1879, r. 1, č. 19., s. 78 (2).  
407 Tamtéž. 
408 Volební komité a jeho kandidátní listina. Krakonoš, 12. 10. 1879, r. 1, č. 19., s. 78 (2). 



 99 

nestrannost navrhují opět kandidáty většinou nové a jedna od druhé tak povážlivě se různí, 

že jest se obávati úplného roztříštění volících hlasů,“ 409 varuje čtenáře Sehnal. A protože 

na kandidátní listině sestavené volebním komité nenašel „jména mužů spůsobilých, 

horlivých a důmyslných“ 410, sestavil společně s jičínskými měšťany (osmnácti muži) 

vlastní kandidátní listinu, kterou zveřejnil na titulní straně tohoto čísla. Považuje ji 

společně s měšťany, jejichž jména vypsal pod kandidátní listinou411, za „mírnou, 

spravedlivou, všem kruhům obyvatelstva stejně příznivou“ 412 a voličům ji vřele doporučil. 

Ze zprávy je patrné, že Sehnal mezi jičínské měšťany patřil a časopis využil k prezentování 

jejich politických názorů a snažil se zasáhnout do politického dění ve městě. Důležité je 

také zmínit, že většina měšťanů, kteří se pod nově vytvořenou kandidátní listinu na titulní 

straně listu podepsali, do obecního zastupitelstva nekandidovali. 

 S tím, jak volby do obecního zastupitelstva dopadly413, ale nesouhlasila část 

obyvatel města. Protest proti průběhu voleb podal hasičský sbor, tedy konkrétně se jednalo 

o 25 členů hasičského sboru, mezi nimiž byl i bývalý starosta doktor Antonín Zvěřina. Tito 

členové hasičského sboru byli ve volbách označováni jako tzv. hasičská strana. Krakonoš 

ovšem snahu hasičské strany prohlásit výsledky voleb za neplatné velice zkritizoval. Ze 

zprávy je jasné, že Sehnalův postoj k protestujícím je značně negativní a že naopak 

podporuje zvolené vedení města, protože výsledky voleb i důvody předčasného konání 

voleb obhajuje. Vůdcové hasičské strany jsou podle Sehnala známí jako „lidé nezřízeně 

toužící po slávě a chápající se všech prostředků sloužících k dosažení jejich účele“.414 

Jičínští občané, jak píše, tušili, že strana podá protest proti volbám, ovšem že bude silnější. 

„Očekávaliť jsme, že přece alespoň 100 přivrženců ještě seženou, kteří by jim protest 

podepsali, a však jenom 25 sedlo na vějičku a to lidé, jichž pobyt zde na měsíce neb dny 

měřiti lze aneb občánkové, kteří nic nemyslí a vše podepisují na komando, aniž by starali 

se o to, co podepisují.“ 415 Dále Sehnal v textu podrobně vyjmenovává, co vše hasičské 

straně na průběhu voleb vadilo, tedy kvůli čemu strana protestuje, a následně hned 

ospravedlňuje zastupitelstvo a vyvrací všechny popsané námitky hasičské strany vůči 

průběhu voleb. „Z toho jde na jevo, že lidé, jímž po křeslech představenských touha spáti 

                                                
409 Tamtéž. 
410 Tamtéž. 
411 Patřili mezi ně například Jan Mukařovský, Josef Pospíšil, Josef Janoušek, Vácslav Kudrna nebo Ferdinand 
Sehnal. (Ctění spoluobčané a voličové města Jičína. Krakonoš, 12. 10. 1879, r. 1, č. 19., s. 77 (1).) 
412 Volební komité a jeho kandidátní listina. Krakonoš, 12. 10. 1879, r. 1, č. 19., s. 78 (2). 
413 Nejvíce hlasů získal dosavadní starosta Václav Fejfar, kterého zvolilo obecní zastupitelstvo starostou dva 
roky před volbami po odvolání starosty Antonína Zvěřiny kvůli údajné korupci, a za ním se umístili Václav 
Kudrna a Václav Janoušek. 
414 Protest proti volbám obecním. Krakonoš, 9. 11. 1879, r. 1, č. 21, s. 85 (1).  
415 Tamtéž. 
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nedá buď řádu volebního ani neznají, aneb se jim o to jedná, aby jiných spravedlivějších 

před občanstvem pokáleli,“ 416 uzavírá zprávu Sehnal.  

 Krakonoš informoval nejenom o obecních volbách, ale také o volbách do zemského 

sněmu za města Jičín a Nový Bydžov. Jedny takové se konaly v roce 1881 a v silně 

agitační zprávě, která o nadcházejících volbách informuje, se projevilo Sehnalovo velké 

vlastenecké cítění a odvaha otevřeně zkritizovat monarchii za její nátlak vůči českému 

národu. Jak Sehnal v úvodu píše, mohou se Češi „vykázati mnohými jednohlasnými 

volbami zvláště z těch dob, kdy ústavácká ministerstva nátlak činila na podřízené 

úřednictvo, by volilo i v českých městech kandidáta ústaváckého. – Nyní nátlak ten ustál 

bohda navždy,  my voliči jičínští a bydžovští již letos nebudeme mít jiného, leč svého 

národního kandidáta.“ 417 Sehnal také vyjadřuje silnou podporu klubu českých poslanců 

v zemském sněmu, který poslance do sněmu zemského sám nominoval, a to říšského 

poslance JUDr. Aloise Jansu. Klub českých poslanců redaktor označuje za „národní 

aeropág“, díky němuž panuje při poslaneckých volbách vzorná kázeň. „Klub našich 

poslanců způsobil pád již několika nám nepřátelských vlád. Když národ náš v boji bez 

naděje ve vítězství ochaboval, klub našich poslanců v boji vytrval, národ náš k boji za 

práva svá stále povzbuzuje. Heslo našeho Riegra „Nedejme se“ roznítilo národ náš jako 

kouzlo nějaké k nové statečnosti: my v boji neustáli, a hle! naděje nám svítá.“ 418 Sehnal 

dále vyzývá čtenáře k tomu, aby volili jednohlasně a svorně, protože v současné době mají 

čeští poslanci po boku pravicových poslanců, o jejichž podporu se tehdejší vláda Eduarda 

Taaffeho opírala, větší možnosti, jak zajistit českému národu právo a spravedlnost. 

„My jsme opanovali po krutých bojích volebních bojiště voličské; nepřítel odtáhl. Máme-

liž se nyní potýkati mezi sebou k žalu poctivých vlastencův a k posměchu našich nadvlády 

zbavených nepřátel? Toho bohdá nebude, by volba poslance v Jičíně porušila národní 

kázeň!“ 419 agituje Sehnal. A jak dodává, voliči na voličských schůzích v Novém Bydžově 

i v Jičíně jednomyslně odsouhlasili JUDr. Aloise Jansu jako kandidáta. Ten, kdo by tedy 

volil jinak, projevil by podle něj národní nesvornost, a proto redaktor doufá, že všichni 

voliči k volbám půjdou a doktora Jansu za svého národního poslance zvolí. „Ukažme 

světu, že pověstná nesvornosť slovanská do starých bájí patří! – Budiž o volbě poslance 

zemského dne 26. t. m. heslem našim svorná jednohlasnosť pro našeho říšského poslance 

                                                
416 Tamtéž. 
417 Volba poslance. Krakonoš, 14. 8. 1881, r. 3, č. 15, s. 121 (5). 
418 Tamtéž. 
419 Volba poslance. Krakonoš, 14. 8. 1881, r. 3, č. 15, s. 121 (5). 
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p. Dr. Jansu (pozn. autorky – Sehnal v textu vyznačil podtržená slova kurzivou). Jaký 

Bydžov, takový buď i Jičín : sám sobě svorný!“ 420 apeluje na čtenáře v závěru Sehnal. 

 

    5.2.1.2 Hospodářská témata 
 Hospodářská témata, kterým se Krakonoš věnoval v tomto období, se nejčastěji 

týkala záložen, pojišťoven, bank, spořitelen, obchodů, živnostníků, cukrovarů, zemědělství 

(chovu zvířat, pěstování plodin), dopravy po železnici a trhů. Rozsáhlejší hospodářské 

zprávy redakce zařazovala v roce 1879 do rubriky Hospodářství, ty drobnější pak čtenáři 

nalezli v rubrice Různé zprávy. V následujících letech pak rubrika Hospodářství zanikla a 

hospodářské zprávy spadaly společně s ostatními do rubriky, později Zprávy časové, někdy 

se ovšem objevila zpráva týkající se hospodářství i v rubrice Dopisy.  

 Jako v předešlém období i v tomto obsahovaly hospodářské zprávy z jičínského 

regionu témata týkající se spořitelen, záložen a pojišťoven v Jičíně a okolí, obchodů a 

živnostníků v regionu, cukrovarů, dopravy na železnici, zemědělství a cen na regionálních 

trzích. Tyto regionální zprávy Sehnal zařazoval do rubrik Zprávy domácí a z okolí a 

Zprávy místní a krajinské. 

 

 Stejně jako se Sehnal nebál kritizovat v politické oblasti, nebál se ani v oblasti 

hospodářské, a to i za cenu toho, že si ve městě znepřátelí lidi, které mohl kdykoli potkat 

na ulici. Příkladem takové zprávy je kritika kořalny S. A. Lövita nacházející se na Malém 

náměstí u kostela sv. Ignáce. V tomto případě je však otázkou, zda byl impulsem k napsání 

této kritické zprávy opravdu negativní postoj Sehnala k umístění kořalny, nebo zda to bylo 

jeho vlastenecké, protirakouské a protižidovské smýšlení či nějaký osobní spor 

s S. A. Lövitem. Hned v úvodu zprávy se Sehnal pozastavuje nad tím, proč městská 

radnice ještě Lövitovu kořalnu z Malého náměstí neodstranila, když se jinak všelijak snaží, 

aby Jičín nezůstával pozadu za jinými městy, a když všelijak zvelebuje a zkrášluje město. 

Malé náměstí je podle Sehnala velice frekventované místo, kudy přicházejí do města 

přespolní obyvatelé i cizinci, kudy chodí pohřební průvody na hřbitov a lidé do kostela na 

mši a kde se především nalézá kostel sv. Ignáce a bydlí i běžní obyvatelé města. „Jaké jsou 

to dvě protivy v sousedstvu – kostel a kořalna! Co zatím z kostela zavznívají nábožné 

zpěvy, rozléhá se z kořalny S. A. Lövitovy řvaní oplzlých písní a proklínání rvoucích se 

kamarádů z mokré čtvrti. Jak to asi působí na cizince tudy do města přicházejícího, lze si 

domyslit,“ 421 argumentuje Sehnal. Umístění kořalny však není podle něj problematické jen 

                                                
420 Tamtéž. 
421 Kořalna S. A. Lövita. Krakonoš, 28. 9. 1879, r. 1, č. 18, s. 74 (2). 
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z etického hlediska, ale také zdravotního. Během letních dnů, jak píše, jsou po celém 

náměstí cítit výpary z lihovin, ze kterých může člověk, který tudy prochází, dostat rýmu 

nebo bolení hlavy. Dalším argumentem, proč by mělo vedení města kořalnu zrušit, je i 

nebezpečí rychlého rozšíření ohně v případě požáru, protože se v domě nachází hodně 

lihovin. „Však jest ještě mnoho jiných důvodů, které na odstranění kořalny Lövitovy 

z Malého náměstí mluví a dá se zajisté s důvodem z ohledu estetických a zdravotních 

očekávati, že na příslušném místě bude o to postaráno,“  422 uzavírá Sehnal zprávu výzvou 

určenou vedení města. 

  Krakonoš ovšem dovedl jičínské obchodníky i chválit, zvláště jednalo-li se o něco 

vlasteneckého. Když se například v roce 1881 jičínští obchodníci na valném shromáždění 

dohodli, že budou rakouským obchodním domům psát dopisy pouze v češtině a ve svých 

obchodech budou používat také jen českou korespondenci, Sehnal to nadšeně okomentoval 

ve zprávě svého listu. Nezapomněl ovšem v úvodu zprávy připomenout, že se k tomuto 

vlasteneckému kroku jičínští obchodníci odhodlali poté, co Krakonoš přinesl zprávu, že tak 

učinili pardubičtí obchodníci. Podle něj by se tak měli zařídit všichni obchodníci v českých 

městech, což ale vyžaduje jednotnou snahu. „K důslednému provádění této vlastenecké 

zásady našich obchodníků nutně potřebí jednomyslnosti a součinnosti, jako při každém díle 

národním, máli býti zdarem korunováno. Spojíli se snahy veškerého českého obchodnictva 

k tomuto cíli, dočkáme se bohda brzy, že bude moci český obchodníku každé firmy 

rakouské zboží své po česku objednati, a že se s ním všude český bude hovořiti,“ 423 míní 

Sehnal, podle něhož tento krok pomůže českému jazyku k větší platnosti. Sehnal vybízí 

obchodníky, aby ve svém rozhodnutí vytrvali a neodstrašil je počáteční neúspěch či vlažný 

přístup jejich kolegů obchodníků. „Nechť se nestane v té věci opět záhy náhlé ochabení 

jako při mnohých krásných podnicích národních v městě našem, pro něž na okamžik tolik 

horlení a snahy se jevilo, aby vše opět klidně usnulo. Tu potřebí nejen míti vůli dobrou – 

ale též nezdolnou vytrvalost, kteráž je vlastností jen pravých povah a celých mužů!“ 424 

přeje si a zároveň povzbuzuje obchodníky v závěru Sehnal.  

 Mezi hospodářské zprávy patřily i zprávy z regionální železniční dopravy. 

V roce 1883 byla otevřena nová železniční trať mezi Poříčany a Nymburkem a odtud do 

Velelib, což byla zpráva pro region velice významná. Tato nová trať se totiž spojila 

s obchodní dráhou Veleliby-Jičín, díky čemuž se zlevnilo a urychlilo dopravní spojení 

mezi Jičínem a Prahou. Krakonoš o dokončení dráhy referoval v poměrně rozsáhlé zprávě, 

z níž je opět patrné Sehnalovo vlastenecké nadšení i obchodní duch. V úvodu zprávy 
                                                
422 Tamtéž. 
423 Obchodníci jičínští. Krakonoš, 26. 6. 1881, r. 3, č. 12, s. 97 (5). 
424 Obchodníci jičínští. Krakonoš, 26. 6. 1881, r. 3, č. 12, s. 97 (5). 
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Sehnal vyjmenoval, se kterými městy a drahami se díky nové dráze Jičín propojil. Podle 

jeho slov může ředitelství rakousko-uherské státní dráhy, která jičínskou obchodní dráhu 

před nedávnem koupila, očekávat, že se veškerá přeprava osob a zboží do Prahy a Vídně 

přesune ze severozápadní dráhy na nově vzniklou dráhu, protože „již nynější prozatimní 

jízdní řád i sazby její poskytují obecenstvu patrné výhody, které dojista se zvýší, až doprava 

na nové trati náležitě se rozproudí, to jest, až docílena bude rychlejší jízda z Jičína do 

Nymburka a až zavedením pravidelných vlaků nákladních zrušeny budou nekonečně dlouhé 

zastávky v Kopidlně, Rožďalovicích a Křinci, které vlak příliš opožďují,“ 425 předpovídá 

budoucnost nové železniční tratě Sehnal. Hlavní výhodou nové tratě, kterou ve zprávě 

zmiňuje, je podle něj urychlení spojení mezi Jičínem a Prahou o jednu celou hodinu (z pěti 

hodin se doba cesty zkrátila na čtyři hodiny), zlevnění jízdného a přímější spojení bez 

nutnosti tolika přestupů ve stanicích. Sehnal také pochválil státní dráhu za to, že je 

ohleduplná k českému národu, protože nápisy na vlakových lístcích jsou natištěny 

v češtině, cestující obsluhují čeští konduktoři, kteří oznamují následující stanice rovněž 

v češtině. Poté, co státní dráhy koupily jičínskou obchodní dráhu, vidí Sehnal budoucnost 

železničního spojení na Jičínsku velice kladně. „Z toho pak [...] kyne do budoucnosti 

městu našemu naděje, že dostane se nám konečně dalšího spojení železničního a to zvláště 

na sever, jak tomu výhodná zeměpisná poloho města poukazuje, což s jistotou již můžeme 

očekávati, ježto státní dráha teprvé nedávno opět 40 milionů na nové železniční podniky 

předurčila,“ 426 píše. Argumentuje přitom tím, že státní dráhy musely dopředu počítat 

s vybudováním železničního spojení mezi Jičínem a průmyslovými městy na severu a 

severovýchodě Čech, protože by podle něj samotnou koupí jičínské obchodní dráhy moc 

nezískaly. Jičínu pak Sehnal předpovídá velký průmyslový rozvoj v případě, že by došlo k 

vybudování železniční sítě, která by spojovala hlavní ramena zahraničních drah a v jejímž 

středu by Jičín ležel. „Tou oživí se veškerý náš obchod, Jičín stane se pro celé hory 

Krkonošské hlavním prostředníkem, jako stala se Plzeň pro krajiny pošumavské, a v krátké 

době vzroste na důležité, čilé obchodní město,“ 427 uvažuje v závěru o možném rozvoji 

města Sehnal. 

  

 5.2.1.3 Společenská a kulturní témata 
 Kulturní zprávy a zprávy ze společnosti zůstaly i v tomto období drobné, ovšem 

bylo jich, co se týče počtu, stále nejvíce, a většina zpráv z této tematické oblasti byla 

                                                
425 Naše nová dráha. Krakonoš, 9. 9. 1883, r. 5, č. 17, s. 198 (7). 
426 Tamtéž. 
427 Naše nová dráha. Krakonoš, 9. 9. 1883, r. 5, č. 17, s. 198 (7). 
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regionální. Tématicky se zprávy týkaly různých spolků, kulturních akcí jako byly koncerty, 

divadelní představení, plesy, výstavy či přednášky a také aktuality ze základních i 

středních škol. Nechyběly ovšem ani informace o nově vydaných knihách a časopisech, 

které měly speciální rubriku s názvem Literatura, později přejmenované na Literární 

oznamovatel či Zprávy literární a umělecké.  

 Názvy rubrik, v nichž mohli čtenáři najít všechny ostatní kulturní a společenské 

zprávy, se poměrně často měnily. V roce 1879 byly tyto zprávy zařazeny do rubrik Různé 

zprávy, Rozmanitosti a Dopisy, v první polovině 80. let pak například do rubrik Zprávy 

literární a umělecké, Zprávy časové, Směs, Dopisy nebo nepravidelné rubriky Z celého 

světa. Regionální kulturní a společenské zprávy se nejčastěji nacházely v rubrikách Různé 

zprávy, Zprávy domácí a z okolí či Zprávy místní a krajinské. 

 

 Jak již bylo zmíněno, Sehnal se v Krakonoši často nebál kritizovat i své jičínské 

spoluobčany a díky tomu měl list mezi Jičínskými i své nepřátele. Špatně nesl jeho kritiku 

například hasičský sbor, jehož členové pak po Jičíně rozšiřovali pomluvy, což Sehnal 

v jedné zprávě okomentoval. „Při zprávě o svatodušním požáru jsme sbor nechválili tak 

skvěle, jak si toho někteří členové jeho přáli, a při zprávě o nedbale a s příkladnou 

nevědomostí sestaveném pozvání českého toho sboru v českém našem městě dotkli jsme se 

zase citelně jisté libůstky, kterou zase jistí členové jeho v poslední době tak rádi 

pěstují,“ 428 popisuje Sehnal zprávy, v nichž hasičský sbor zkritizoval. V případě té druhé 

zprávy se jednalo o vlastenecky orientovanou zprávu zveřejněnou v předchozím čísle 

Krakonoše, v níž kritizoval pozvánky hasičského sboru na koncert českého hudebního 

tělesa, které si sbor nechal vytisknout – včetně programu a názvů českých skladeb – v 

němčině, přičemž některé názvy skladeb naprosto zkomolil.429   

 Podle informací, které se k Sehnalovi dostaly, teď členové „roztrušují pověst, jako 

by se nám bylo dostalo úředního pokynutí, že nemáme psáti proti hasičskému sboru 

atd.“ 430 Sehnal ovšem takové pověsti ve zprávě odmítl, vysvětlil, že nepíše proti sboru, ale 

proti jeho vadám, a dodal, že sbor podle něj schovává své chyby za známé jičínské 

osobnosti.431 Mimo jiné také zdůraznil, že se Krakonoš nikdy nevzdá toho, aby vytýkal 

chyby všude tam, kde se podle něj vyskytují. „Jsou ale povahy, které svoje chyby nikdy 

                                                
428 Ťali jsme do živého? Krakonoš, 27. 7. 1879, r. 1, č. 14, s. 58 (2). 
429 Brillantní nevědomost. Krakonoš, 13. 7. 1879, r. 1, č. 13, s. 53 (1). 
430 Ťali jsme do živého? Krakonoš, 27. 7. 1879, r. 1, č. 14, s. 58 (2). 
431 Mezi členy hasičského sboru patřili například bývalý starosta Jičína doktor Ant. Zvěřina, doktor 
Ad. Pičman, doktor Fr. Klouček či bývalý radní Fr. Šolc. 
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neuznají ani tehdy až jimi stanou se nemožnými, neziskavše ze všeho nic než trochu zášti 

v srdci živené : K takovým lidem tuto mluviti by ovšem marné bylo,“ 432 dodal. 

 Sehnalovo vlastenecké cítění bylo patrné v každém čísle Krakonoše. Činnost 

národních spolků v jičínském regionu a kulturní akce, které tyto spolky pořádaly, velice 

podporoval a na stránkách listu o nich informoval vždy kladně a vyzdvihoval je. Ovšem, 

pokud se v Jičíně konala nějaká akce, na níž se mluvilo německy nebo na níž vystupoval 

Němec, informoval o ní vždy negativně a zkritizoval ji.  

 Tak tomu bylo i v případě německé přednášky přírodozpytce Dr. Brehma, která se 

konala v Jičíně na podzim roku 1879. V úvodu zprávy Sehnal nejprve informuje o konání 

přednášky, jako by se jednalo o jakoukouli jinou, poté se ovšem pouští do kritiky místních 

občanů. Z jeho slov je patrné, že s konáním německé přednášky v českém městě 

v následujících dnech příliš nesouhlasí. Zmiňuje také nepříliš kladné recenze těchto 

přednášek v různých českých listech a opřel se i do jičínských občanů: „[...] toliko 

nemůžeme ubrániti se bolestnému pocitu že lidé naší národnosti, mužové, kteří za vlastence 

platiti chtí, horlivě abonují drahé sedadlo na německou přednášku, kdežto na druhé straně 

na vzdělávací zábavy české v městě a na podporu národních podniků se jim peněz 

nedostává. Osvědčujíce najednou takto okázale lásku ku vědě, zapomínají ihned, kde mají 

kapsu, jakmile se jedná o podporu vědy a literatury české,“ 433 kritizuje Sehnal a dodává, 

že by udělali pro sebe i pro českou vědu a literaturu lépe, kdyby si koupili nové české 

vydání knihy Život zvířat. Dále Sehnal tuto knihu i jejího nakladatele Jana Ottu vyzdvihuje 

a zároveň se pozastavuje nad tím, že o takové důležité dílo nemají Česi moc velký zájem, 

čímž nakladetele Ottu, jak Sehnal uvádí, zklamali. „To však vlasteneckému obecenstvu 

nikterak nevadí, aby se nehrnulo k německé přednášce toho, jehož dílo v českém vydání 

nenalézá uznání. Jsme dychtiví zvěděti, pohrne-li se tak ochotně české obecenstvo do 

přednášek slavného našeho cestovatele a přírodozpytce Dra. Holuba, jenž procestoval 

celou Afrikus bohatými vědomostmi a bohatými sbírkami svými právě do Čech se 

vrací,“ 434 naváží se do jičínských občanů Sehnal. Na konci zprávy pak čtenáře informuje, 

že je Jičín jediným českým městem, v němž si německou přednášku objednali vlastenci. 

Podle něj zcela zapomněli, čím jsou povinni své národnosti. „Českému jazyku, české 

literatuře ani vědomí národnímu německými přednáškami s užitkem se neposlouží!“ 435 

dodává. 

                                                
432 Ťali jsme do živého? Krakonoš, 27. 7. 1879, r. 1, č. 14, s. 58 (2). 
433 Německé přednášky v Jičíně. Krakonoš, 12. 10. 1879, r. 1, č. 19, s. 78 (2). 
434 Německé přednášky v Jičíně. Krakonoš, 12. 10. 1879, r. 1, č. 19, s. 78 (2). 
435 Tamtéž. 
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 Když v srpnu 1881 vyhořelo v Praze Národní divadlo, věnoval Sehnal v Krakonoši 

této, pro český národ nešťasné, události velký prostor. První dvě strany tvořily básně 

národních autorů, jako byl Svatopluk Čech, Jaroslav Vrchlický či Adolf Hejduk, které tito 

básníci o požáru divadla napsali. V rubrice Zprávy domácí a z okolí pak Sehnal věnoval 

přibližně stranu a půl zprávám o sbírkách určených na znovuzřízení Národního divadla, 

které spolky na Jičínsku pořádaly. Jednou z nich byla i akademie, kterou ve prospěch 

Národního divadla uspořádala jičínská Akademická čtenářská jednota (AČJ) a na níž se 

vybralo celkem 70 zlatých. Jak již bylo zmíněno, o vlasteneckých kulturních akcích 

v jičínském regionu psal Sehnal vždy velice nadšeně, a když už se stalo, že se mu produkce 

účinkujících nelíbila, dokázal tuto skutečnost nějak omluvit nebo vyzdvihl jiné přednosti, 

které na ní shledal.  

 V případě akademie AČJ byl z výkonů účinkujících velice nadšený a patřičně to ve 

zprávě dával najevo. „Výsledek této akademie byl tak zdárný a šťastný, že jsme již delší 

dobu podobného nezažili. Pravého zotavujícího občerstvení dostalo se naším suchopárem 

venkovského života vyprahlým duším. Veškerá čísla se znaleckou péčí volená a naskrze 

umělecky provedená byla v Jičíně úplně nová,“ 436 napsal Sehnal v úvodu a v další části 

pak podrobně rozebral veškerá díla, která na akademii zazněla, a pochválil obsazení, „jež 

zřídka kdy lze shledati na venkovském městě pojednou“ 437. Podle jeho názoru se v Jičíně 

tak výborný kulturní večer nekonal od oslavy císařské stříbrné svatby v roce 1879. Velice 

kladně se také vyjadřoval k jednotlivým aktérům akademie. Například o houslistovi 

prohlásil, že „každý tón jeho houslí byl vroucím citem provanut“ 438, o skladbách pak, že je 

účinkující provedli znamenitě, s vroucností a vznešeností, nadšeně a umělecky nebo 

svěžím hlasem. Neopomněl také zmínit to, že se po každé skladbě ozval hlučný potlesk 

obecenstva a že všechny zpěvačky si na znamení smutku oblékly černé šaty.  

 

 5.2.1.4 Krimi, zábava, inzerce 
 Zprávy dotýkající se kriminální oblasti se v tomto období, stejně jako 

v předchozím, věnovaly především nehodám, sebevraždám, umrznutím, vraždám, 

aktualitám z vězení v Kartouzích (nacházejícím se ve Valdicích, obci vzdálené asi 

3 kilometry severně od Jičína), poměrně často i požárům, nálezům mrtvol, případům 

padělání peněz, informacím z porotních síní, ale také epidemiím neštovic a zemětřesení 

v Krkonoších. Takové zprávy si pak čtenáři mohli přečíst v rubrikách Různé zprávy, 

                                                
436 Akademii. Krakonoš, 28. 8. 1881, r. 3, č. 16, s. 132 (4). 
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Rozmanitosti, později v rubrikách Zprávy domácí a z okolí, Zprávy místní a krajinské, 

Směs či Z celého světa, a to podle toho, jednalo-li se o zprávu domácí, regionální či 

zahraniční. 

 Co se týče textů spadajících do kategorie zábava, obsahoval Krakonoš v roce 1879, 

kdy ještě list nebyl literárním a politickým časopisem, pouze rubriku Feuilleton, v níž se 

nacházely úryvky různých próz, většinou vycházejích na pokračování. Jednalo se o 

cestopisy, historické prózy, humoresky, volební ozvěny či prózy o životě významných 

českých osobností. Mezi autory takových textů patřil sám Ladislav Sehnal či Jan Ec. 

Beránek, většina textů ovšem nebyla podepsaná.  

 Od roku 1880 pak věnoval Krakonoš hlavní pozornost české i zahraniční próze a 

poezii, která tvořila první strany listu. Mezi zahraniční spisovatele, jejichž přeložená díla 

na stránkách Krakonoše vycházela, patřili například Viktor Hugo (1802–1885), Ivan S. 

Turgeněv (1818–1883), Alphonse Daudet (1840–1897), Artur Gruszecki (1852–1929), 

Lucjan Tatomir (1836–1901), Bret Harte (1836–1902) či Michael Baluski (1837–1901).  

 Co se týče českých prozaiků, list otiskoval texty spisovatelky a básnířky Irmy 

Geisslové (1855–1914), učitele a historického nadšence Josefa J. Fučíka (1859–1930), 

který na Jičínsku žil, spisovatele a historika Pavla Skály ze Zhoře (1583–1640), kulturního 

a literárního historika Ferdinanda Menčíka (1853–1916, věnoval se českým dějinám a 

divadlu), spisovatelky Marie Přibyslavské (později Jadrné, 1858–1936), spisovatele 

Františka Vlastimila Kodyma (1858–1924), ale také samotného Ladislava Sehnala (1853–

1908) a dalších, již méně známých, autorů439.  

 Na stránkách Krakonoše čtenáři také našli básně různých českých básníků a 

spisovatelů, a to například Josefa Václava Sládka (1845–1912), Svatopluka Čecha (1846–

1908), Jaroslava Vrchlického (1853–1912), Adolfa Hejduka (1835–1923), Františka 

Chalupy (1857–1890), Karla Václava Raise (někdy také pod pseudonymem Prokop 

Bodlák, 1859–1926), Elišky Krásnohorské (1847–1926), Bohumila Čermáka (1860–1926), 

Františka Kvapila (1855–1925), Josefa Jakubce (1858–1889), Jiljího Vratislava Jahna 

(1838–1902), Antonína Koukla (1860–1884) a dalších440. Nechyběli ovšem ani zahraniční 

básníci, například americký básník Henry Wadsworth Longfellow (1807–1882), ruský 

básník, dramatik a spisovatel Alexej Konstantinovič Tolstoj (1817–1875), chorvatský 

básník a spisovatel August Šenoa (1838–1881) či spisovatel Luka Botič (1830–1863).  

                                                
439 Např. L. F. Budínský, A. Bernard, Ot. K. Horský, Ant. Václavík, Fr. Rejzek, Jan Lad. Černý, Jos. Soukal, 
Č. Orlický či Ant. Mohl. 
440 Dále např. básně Fr. Svobody, Jos. Nováka, Ot. Klazara, Jos. Ježka, Milána Branického, Bed. Kokošky,  
Jar. Herdy, Jos. D. Konráda, St. Mráze, Karla Rossiho, Rudolfa Pokorného nebo J. Janouška. 
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 Co se týče překladů zahraničních děl, redakce uváděla jména překladatelů pouze u 

některých z nich – polská díla překládali Arnošt Schwab-Polabský, L. F. Budinský, Josef 

Soukal, Anna Menčíková a Leopold Frič, anglická pak Otokar Klazar a L. Anges, 

z chorvatštiny překládal díla Al. Ševčík, z ruštiny Josef František Rejzek a Jan Němeček a 

z francouzštiny Karel B. Mádl.  

 Inzeráty byly v tomto období stejného druhu jako v předchozím, jejich zadavateli 

byli většinou obchodníci a živnostníci, knihtiskárny a vydavatelé časopisů441, záložny, 

banky a pojišťovny, v menší míře se jednalo o osobní inzeráty (inzeráty typu „prodám“, 

„pronajme se“, „hledá práci“, „nabízí místo“, „přijme se do učení“, „konkurs“). Stejně jako 

v předchozím období pocházeli inzerenti Krakonoše nejen z Jičína a okolí (tyto inzeráty 

převažovaly), ale také ze vzdálenějších a mimočeských měst442. Některé textové inzeráty 

byly doplněny i drobnými ilustracemi, jednalo se ale spíše o výjimky. Žádné jiné ilustrace 

Krakonoš v tomto období neobsahoval. 

 

 5.2.2 Krakonoš v letech 1887–1895 
 K další výrazné změně v tématickém obsahu listu došlo v roce 1887, kdy Sehnal  

změnil Krakonoše zpět na politický časopis, kterým zůstal až do konce tohoto období 

(do roku 1895).  

 Jak je vidět na grafech číslo 5 a 6 (viz Příloha č. 3 na CD-ROMu), počet politických 

zpráv se v tomto období mírně zvýšil na pět až deset v jednom čísle a zvětšil se i prostor, 

který redakce těmto zprávám věnovala. Politické zprávy v tomto období tvořily většinou 

10 až 30 procent listu, občas se ovšem jejich rozsah vyšplhal až přes 40 procent. V počtu 

zpráv a rozsahu stále dominovaly zprávy kulturní a ze společnosti. V každém čísle redakce 

otiskovala nejčastěji patnáct až třicet takových zpráv (někdy ovšem jejich počet překročil i 

číslo 40), které zabíraly průměrně čtvrtinu listu. Prostor, který jim byl věnován, ovšem 

doznal v tomto období značných a častých výkyvů – někdy tyto zprávy tvořily jen 15 

procent, někdy až 40 procent. Počet hospodářských zpráv zůstal stabilní, stále bylo v 

každém listě kolem pěti zpráv a jejich rozsah se většinou pohyboval mezi 5 až 10 procenty 

listu. Textových útvarů spadajících do kategorie zábava po změně časopisu zpět na 

                                                
441 Většinou se jednalo o pražské vydavatele, ale objevily se i inzeráty jičínských vydavatelů. Z těch 
pražských inzerovali v Krakonoši např. F. Skrejšovský (časopis Světozor), J. Otto (časopisy Pražské 
Hospodářské noviny a Paleček), J. R. Vilímek (časopis Naší mládeži), F. Šimáček (kniha A. Sedláčka Hrady, 
zámky a tvrze české), J. Arbes (časopis Šotek) či F. Sudík (časopis České noviny). Mezi jičínské inzerující 
vydavatele patřili A. Čapek (kniha F. Palackého Dějiny národu českého), J. Pašek, L. Sehnal (kniha Ve snu a 
bdění od J. Ježka a sbírka dramatických spisů slovanských Slovanské divadlo). 
442 Z českých měst např. Karlovy Vary, Praha, Beroun a Liberec a z nečeských měst např. Hamburk, Vídeň, 
Bern, Basilej či Kolín nad Rýnem. 
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politický list ubylo, v každém čísle jich bylo jeden až pět a tvořily 10 až 20 procent obsahu 

listu. Kriminálních zpráv bylo v tomto období v listu málo, nejčastěji se jednalo o jednu až 

dvě zprávy, často ovšem čtenář žádnou takovou zprávu v listu nenalezl. Pokud ovšem tyto 

zprávy redakce otiskla, tvořily jen kolem jednoho procenta obsahu. Zpráva z kategorie jiné 

se pak objevila jen málokdy a jednalo se většinou o pozvání k předplacení listu. Počet 

inzerátů se v tomto období pohyboval mezi patnácti a pětadvaceti a inzeráty tvořily 

většinou čtvrtinu nebo třetinu listu.  

 

 5.2.2.1 Politická témata 
 Literárně orientovaného Krakonoše změnil Sehnal zpět na politický list od počátku 

roku 1887, jak již bylo zmíněno, údajně na žádost jeho přátel, kteří stejně jako on byli 

stoupenci Národní strany svobodomyslné. V roce 1891 se Krakonoš dokonce stal na 

krátkou dobu (14 čísel) orgánem jičínského mladočeského Politického klubu, podporu 

mladočeské straně ovšem dával najevo, jak dále uvidíme, už dříve. List se v tomto období 

věnoval více vnitřní rakouské politice, politickým stranám, jednáním v říšské radě či 

zemských sněmech apod. a politice jiných evropských států. Tyto zprávy se nacházely buď 

volně, nebo v rubrikách Politický světozor či Politický přehled, kratší zprávy o světové 

politice pak i v rubrice Zprávy časové.  

 O regionálních zprávách pak Krakonoš informoval v daleko menší míře, spíše jen 

okrajově a velice stručně. Většinou se týkaly zasedání zastupitelstva, voleb a dění okolo 

nich či aktualit z místních úřadů. Obsáhlejší politické zprávy z regionu nalezneme jen 

v období před volbami do obecního zastupitelstva či volbou poslance, během voleb a po 

nich, případně v době, kdy se na jičínské politické scéně vyskytl nějaký problém či aféra. 

Čtenáři si mohli regionální politické zprávy přečíst většinou v rubrice Zprávy časové, 

někdy ovšem i v občasných rubrikách Dopisy či Rozmanitosti.  

 

  Jak již bylo řečeno, nejvíce se Sehnal rozepisoval o volebním dění. Tak tomu bylo i 

před volbami do českého sněmu v roce 1889 ve zprávě, z níž je zcela patrná jeho 

náklonnost k mladočechům, tedy Národní straně svobodomyslné. V úvodu zprávy, která se 

zaměřuje na venkovskou volební skupinu, tvořenou rolníky z Jičínska, Lomnicka, 

Sobotecka a Libáňska, informuje o tom, že konzervativní strana (staročeská) už svého 

kandidáta zveřejnila, a tak by podle něj měla učinit i liberální strana (mladočeská): „Ježto 

v této skupině venkovských obcí jest svobodomyslného rolnictva neli většina, tož dojista 

dobrá polovina, bylo by záhodno, aby také v této skupině volební kandidát svobodomyslný 
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vystoupil,“ 443 nabádá Sehnal rolníky a v další části informuje čtenáře o tom, že kandidovat 

do českého sněmu by chtěl i lomnický rodák Dr. Josef Kliment, působící jako obhájce 

v Praze na Vinohradech. Sehnal ale o tomto kandidátovi nepíše příliš pozitivně, sice ve 

zprávě zveřejnil jeho oznámení o kandidatuře, které Kliment rozeslal obcím, zároveň ho 

ale zkritizoval za to, že z prohlášení není jasné, jaký politický postoj zastává – zda je 

stoupencem staročechů či mladočechů. „Ježto pak jest nám známo, že p. dr. Kliment 

kandidátem klubu důvěrníků strany svobodomyslné není, sluší považovati kandidatůru tuto 

za soukromý pokus o mandát, který vzhledem k nejasnému a obojetnému textu provolání p. 

kandidáta na jisto zůstane uvědomělým voličstvem naším úplně bez povšimnutí jakož toho 

právem zasluhuje,“ 444 předpovídá Sehnal volební výsledky. Podle něho je nezbytně nutné, 

aby se doktor Kliment přiznal, kterému politickému směru je nakloněný, protože se voliči 

v těchto volbách nebudou řídit osobností kandidáta, ale jeho politickým přesvědčením. 

„Nerozhodných kandidátů neznáme, nám jedná se jak je již podotknuto, by lid příštími 

volbami otevřeně promluvil, jakých mužů sobě přeje, kterým směrem politickým národ náš 

ubírati se má, zda-li dosavádní cestou oklik, aneb cestou přímou, po níž kráčeti nám káží 

nezadatelná práva koruny Svatováclavské!“ 445 uzavírá Sehnal. 

 S počátkem roku 1891 se Krakonoš stal orgánem jičínského Politického klubu, 

radikální mladočeské strany, což ovlivnilo i styl Sehnalova psaní. V politických zprávách, 

které se nějakým způsobem týkaly staročeské strany nebo klerikálů, psal ostřeji, aktéry 

zesměšňoval a napadal. Jeho styl je dobře vidět například ve zprávě z února téhož roku, v 

níž informuje o novém kandidátovi sloučené staročesko-klerikální strany na post poslance 

říšské rady. Volby do říšské rady se konaly začátkem března 1891 a Sehnal se jim na 

stránkách Krakonoše věnoval ve všech únorových číslech.  

 Ve zprávě označuje Sehnal kandidátní list libuňského děkana Vincence Rameho za 

opožděný masopustní žert. Podle něj se děkan v listu moc chválí a slibuje všechno možné. 

Kritizuje ho za to, že se děkan pomocí úslužných slov doprošuje starostů města, aby ho 

doporučili jako kandidáta na post poslance, a že se odvolává na známého libuňského 

faráře, obrozence a spisovatele Antonína Marka446, po jehož boku, ještě než zemřel, 

pracoval. „Vida, vida! zásluhy P. Marka mají panu děkanovi pomoci do říšské rady! 

P. kandidát je zvyklý „sázeti do lotynky“ – i domnívá se patrně, že snad když ne jinde, 

alespoň v „kandidatuře“ bude mu štěstěna příznivější. Škoda těch peněz za tiskopisy 

agitační, jimiž podílí pp. starosty! Snad jinde prospěšněji by jich mohl užíti. Či snad myslí, 

                                                
443 Ve zdejší venkovské skupině volební. Krakonoš, 26. 5. 1889, r. 11, č. 15, s. 2. 
444 Tamtéž. 
445 Tamtéž. 
446 Více o obrozeneckém faráři Antonínu Markovi viz kapitolu 2.1. 
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že náš uvědomělý lid rolnický uvěří slibům p. děkanovým? Náš národ potřebuje poslanců 

naprosto neodvislých, kteří jedině vůli svých voličů se podrobují. Že p. děkan neodvislým 

není, to snad sám uzná,“ 447 opírá se do děkana Sehnal a uvádí jako příklad jednoho 

moravského poslance, který jednal podle toho, co mu nařídil arcibiskup. Podle Sehnala by 

děkan Rame musel v říšské radě zastávat takový postoj, jaký by mu přikázala konsistoř 

(poradní sbor biskupa), a byl by tak nesamostatný. „Ne, p. děkane, zůstaňte hezky na své 

faře a „hospodařte“ dále,“ popichuje dále děkana Sehnal. „Cizím peřím – zásluhami 

Markovým, se nechlubte – to nejsou ještě zásluhy Vaše. Vy také víte dobře, že nebyl byste 

poslancem českého lidu, ale „poslancem strany“, která v národu českém doriegrovala na 

vždy.“ 448 V závěru pak Sehnal vyslovuje důvěru v české voliče – ti jsou podle něj 

pokročilými vlastenci, kteří budou volit pouze kandidáta mladočeské strany, protože je 

nezávislý a bude hájit jejich práva. 

 Sehnal někdy ovšem musel také hájit svůj list před útoky jiných časopisů, 

a to i stejně politicky zaměřených. V únoru 1893 mu pražský radikální týdeník 

Neodvislost449 vyčetl, že Krakonoš dává svou radikálnost najevo divně, když mladočeským 

poslancům v jednom z článků radí, aby se chopili příležitosti a začali s vládou vyjednávat, 

protože je k tomu vhodná doba, a z této příležitosti něco pro český národ ukořistili.450 

Sehnal se hned v následujícím čísle listu proti kritice Neodvislosti ohradil. Za svá slova se, 

jak píše, nestydí ani je nepopírá, protože nejsou v rozporu s radikálním stanoviskem. 

„Jen masopustní kašparové, kteří o polityce nemají pojmu mohou ve vyjednávání spatřovat 

kámen úrazu. Radykalismus jest pouze prostředkem v polityce a nikdy účelem. Polityčtí 

pomatenci, kteří by považovali radykalismus za účel nebo za modlu, které se všichni 

klaněti máme, musejí být rozhodně odkopnuti, aby naší věci neškodili a zmatek 

nepůsobili,“ 451 naváží se do redakce Neodvislosti Sehnal a dodává, že je Krakonoš 

radikální v hájení rovnoprávnosti a českého státního práva, přičemž radikalismus používá 

jako prostředek k dosažení praktických výsledků. Ten, kdo nechce radikalismem 

dosáhnout praktických výsledků, není radikálem, ale radikálním hlupákem, útočí na 

redakci Neodvislosti Sehnal. „Poslanci naši mohou a musejí vyjednávat třeba s čertem, 

když má kromě rohů, ocasu a huby též moc, aby nám naše požadavky zaručil. Vyjednávání 

není zadáním našich požadavků. Kdyby popletená „Neodvislost“ nebyla odvislou od svých 

                                                
447 Kandidát strany staročesko-klerikální. Krakonoš, 15. 2. 1891, r. 13, č. 5, s. 2. 
448 Tamtéž. 
449 Týdeník Neodvislost : radikální list pondělní vycházel v letech 1892–1894 v Praze a jeho vydavatelem byl 
mladočeský politik a právník Karel Baxa. (KUBÍČEK, sv. 1, s. 224)     
450 Postavení našich poslanců k většině. Krakonoš, 29. 1. 1893, r. 15, č. 3, s. 1. 
451 Popletená Neodvislost. Krakonoš, 12. 2. 1893, r. 15, č. 4, s. 2. 
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všemocných patronů a od své nevědomosti, pochopovala by takové věci snadno,“ 452 

pokračuje v ostré kritice pražského listu Sehnal a připomíná, že všechny politické strany – 

a to i ty nejradikálnější – vyjednávají s vládou, když je šance na úspěch, a nikomu 

z radikálů to nevadí. „Mnozí „radykálové“ považují tlučení hubou za radykalismus. 

Takový radykalismus končí obyčejně svou kariéru – v tajných službách slavné policie,“ 453 

míní v závěru a dokládá jako příklad osud politika a novináře Karla Sabiny.    

 

 5.2.2.2 Hospodářská témata 
 Hospodářské zprávy, jak regionální, tak i celostátní a světové, se v tomto období 

najčastěji zabývaly aktualitami z obchodů, od živnostníků, z hospodaření státních institucí, 

z oblasti stavebnictví, z obchodního grémia, z loterií, z finančních podniků (záložny, 

pojišťovny, spořitelny), ze železnice, ale také informovaly o elektrifikaci měst, o 

zemědělství (chovu zvířat, pěstování plodin, hospodářských strojích) nebo místních trzích. 

Rozsáhlejší hospodářské zprávy tvořily rubriku s názvem Národní hospodář, ta však 

vycházela jen velice zřídka. Většinou byly hospodářské zprávy krátké, stručné a ryze 

informativního charakteru a čtenář je našel společně se zprávami všeho druhu v rubrice 

Zprávy časové.  

 

 Jedním z témat jičínských obyvatel v 80. a 90. letech 19. století bylo osvětlení 

města. V té době se svítilo petrolejovými lampami, ale spousta ulic zůstávala neosvětlena. 

Rada města sice v té době plánovala zavést v Jičíně ne plynové, ale rovnou moderní 

elektrické osvětlení, město ovšem nemělo žádný velký zdroj energie, z něhož by šlo 

elektrárnu pohánět.454 Možným elektrickým osvětlením města se zabýval na svých 

stranách i Krakonoš, a to například v době, kdy do města přijel kvůli plánovanému 

elektrickému osvětlení jičínského cukrovaru majitel pražského elektrotechnického závodu 

inženýr František Jandourek, který se zabýval mimo jiné instalací elektrické osvětlení. Jak 

jsem už ukázala na zprávě o nové železniční trati455, Sehnal se zajímal o všechny možné 

způsoby, jak Jičín zmodernizovat a povznést, a tak se velice zasazoval o elektrifikaci 

města. Jak ve zprávě uvádí, byl to on, kdo upozornil Jandourka na starý mlýn u rybníka, 

který by se, jak Jandourek také následně po prohlídce potvrdil, velice hodil ve spojení 

s parními lázněmi jako strojovna, z níž by se mohl vést elektrický proud na osvětlení 

města. „Ano, již loni pomýšleno bylo při nepřijatém projektu plynárenském na zařízení 
                                                
452 Popletená Neodvislost. Krakonoš, 12. 2. 1893, r. 15, č. 4, s. 2. 
453 Tamtéž. 
454 ÚLEHLA, 2006, s. 15–17. 
455 Naše nová dráha. Krakonoš, 9. 9. 1883, r. 5, č. 17, s. 7. 
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osvětlení elektrického v našem městě,“ pokračuje Sehnal, „přimlouváme se u sl. městské 

rady snažně za to, aby parcela nebyla prodána, ale pro možnou a snad již dosti blízkou 

potřebu budoucí obci zachována zůstala.“ 456 V závěru Sehnal vyjadřuje naději, že 

elektrické osvětlení rada města přeci jen v budoucnu nechá nainstalovat, protože inženýr 

Jandourek podle něj stanoví pro město nízký rozpočet s výhodnými podmínkami. 

V minulosti rada totiž od záměru zavést elektrické osvětlení upustila kvůli tomu, že byl 

projekt navržený inženýrem Siemensem příliš drahý, vysvětluje Sehnal.  

 Krakonoš také každoročně informoval o výnos loterie za uplynulý rok. Z jedné 

takové zprávy z roku 1891 je zřejmé, že Sehnal není sázení v loterii nakloněn. V úvodu 

zprávy informuje o tom, že lidé v roce 1890 prosázeli 21,5 milionu zlatých, což bylo čtvrt 

milionu více než v roce předešlém. V další části pak takové utrácení peněz kritizuje a 

dokonce se opírá i do ministerstva financí, které podle něj tímto způsobem ochuzuje 

občany. „Seznáváme z toho, že vášeň chudších, ba nejchudších tříd pro hru v malé loterii, 

touha jejich po náhlém zbohatnutí stoupá a že vášni té i touze obětují co rok miliony, 

ovšem že marně a kdyby nepřátelé malé loterie slovy andělskými mluvili pro její zrušení, 

vyzní slova jejich opět na plano, neboť sotva se najde parlament, který by měl odvahu 

zrušiti, načem ministr financí lpí s ohledem na velké příjmy, jež mu malá loterie přináší. 

Ochuzování lidu pak bude stále pokračovati, ba ono se bude ještě stupňovati,“ 457 

předpovídá Sehnal.       

 Že měli Krakonoš i Ladislav Sehnal v Jičíně důležité postavení, dokládá to, že 

jičínští občané Sehnala žádali, aby se k té a oné věci ve svém listu vyjádřil, aby o nějaké 

události napsal zprávu. Tak to tedy alespoň vyplývá ze zprávy z roku 1893 o hloubání 

studně v jičínském cukrovaru. Správní rada cukrovaru, jejímž členem byl i sám Sehnal, se 

tehdy v létě rozhodla, že se pokusí nalézt pramen, který by zajistil cukrovaru jistý přísun 

vody. Cukrovar se totiž v předešlém roce potýkal s velkým nedostatkem vody. Protože se 

ovšem ani v hloubce 122 metrů voda neobjevila, koupila správní rada pro jistotu za více 

než 21 tisíc zlatých mlýn od jičínského starosty Františka Dollanského, díky čemuž mohla 

čerpat neomezeně vodu z obecního rybníka. A právě ke koupi mlýna se měl Sehnal 

vyjádřit. „Mínění obecenstva a hlavně akcionářů se valně rozchází, bylo-li cukrovaru 

nutno mlýn ukoupiti čili nic, a list náš byl v tom směru již několikráte tázán o vysvětlení a 

žádáno na nás, abychom věc tu přivedli k dyskussi,“ 458 vysvětluje Sehnal v úvodu zprávy, 

proč o této koupi píše. Vzhledem ke svému členství ve správní radě cukrovaru ovšem 

nepřekvapí, že koupi mlýna hájí a zdůrazňuje výhody, které podle něj tato koupě přinese. 
                                                
456 K otázce osvětlení našeho města. Krakonoš, 21. 7. 1889, r. 11, č. 20, s. 3. 
457 Výnos loterie. Krakonoš, 15. 3. 1891, r. 13, č. 8, s. 3. 
458 Vodní otázka v cukrovaru jičínském. Krakonoš, 26. 11. 1893, r. 15, č. 33, s. 2. 
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Otázkou v tomto případě zůstává, zda opravdu jičínští občané žádali Sehnala o vyjádření se 

k celé věci, nebo zda chtěl Sehnal pouze obhájit negativně vnímaný krok správní rady a 

zároveň umlčet jeho kritiky. Ať je tomu tak či tak, Sehnal si byl vědom toho, že by mohl 

být čtenáři nařčen z konfliktu zájmů, a proto zdůraznil, že při psaní zprávy vycházel ze 

spolehlivých informací. „Opatřivše si řádnou informaci vyhovujeme loyalně tomuto přání, 

aby se nezdálo, že chceme záležitost tu vůbec umlčeti z té příčiny, že majitel tohoto listu ve 

správním výboru cukrovaru zasedá.“ 459 Dále, jak již bylo zmíněno, Sehnal obhajuje koupi 

mlýna, který jediný, jak píše, mohl cukrovaru zajistit dostatek vody. Aby však mohl 

cukrovar vodu z obecního rybníka čerpat, musel podle Sehnala odkoupit mlýn, který má 

tzv. vodní právo. Díky koupi mlýna se, jak uvádí, výroba v cukrovaru usnadní o třetinu, 

protože se už nebude muset používat znečištěná voda. Toto své, nepříliš jasně formulované 

tvrzení ovšem Sehnal blíže ve zprávě nerozvádí, nekonkretizuje a hned uvádí další výhodu 

koupě mlýna. Jednou z nich podle něj je i to, že se mlýnský náhon bude moci využít při 

stavbě ústředního kanálu v Jičíně. „Budovy mlýnské bude lze pak upotřebiti k různým 

účelům, buď ku zřízení parních lázní, cejchovního úřadu chudobince, neb podobně,“ 460 

navrhuje Sehnal. 

 

 5.2.2.3 Společenská a kulturní témata 
 Tematicky zůstaly společenské a kulturní zprávy v tomto období zaměřeny 

obdobně jako v předchozích obdobích. Informovaly o spolcích a jejich aktivitách, o 

kulturních akcích (koncertech, výstavách, plesech, tanečních zábavách, přednáškách 

apod.), knihovnách, o nových knihách a časopisech a obsahovaly také recenze nových 

českých knih či aktuality ze škol.  

 Stejně jako u předchozích tématických oblastí i v této moc regionálních zpráv 

nebylo, spíše se jednalo o zprávy z celého státu i ze světa. Ty regionální, které se v listu 

objevily, byly většinou jen stručné a krátké. Většinu společenských a kulturních zpráv 

čtenáři nalezli v rubrice Zprávy časové, případně Dopisy. Informace o nových knihách a 

časopisech a také jejich krátké recenze se pak nacházely v rubrikách Naše písemnictví nebo 

Literární oznamovatel.  

 

 V šíření vlasteneckých postojů Sehnal neustal ani v tomto období. Pokud ho něco 

v jičínském kulturním dění rozčilovalo nebo nesouhlasil s (většinou poněmčeným) 

chováním některých jičínských občanů, zkritizoval to na stránkách Krakonoše. Tak tomu 

                                                
459 Tamtéž. 
460 Tamtéž. 
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bylo i s německými nápisy a používáním němčiny v Jičíně, které Sehnal považoval za 

vlastenecký problém a o nichž napsal zprávu v březnu roku 1889. Hned v úvodu zprávy 

Sehnal útočí na Němce a kritizuje je za jejich údajný šovinismus. „Naše povaha namnoze 

je k nim trpná, a my nečináme jim příkoří. Oni naproti tomu ve svém národním 

chauvinismu dopouštějí se výstředností a násilně vystupují proti českým menšinám 

v místěch smíšených. Zajisté pokládá každý z nichza svrchovaný hřích i slovem se 

prohřešiti proti Němectví. Zajisté nespatříme na hostinci Němce hostinského českého 

nápisu,“ 461 píše Sehnal a kritizuje Svatováclavské lázně za jejich nápis „St. Wanzelsbad“ 

či Hostinec u české koruny za nápis „Gatshaus zur böhmischen Krone“. Podle četnosti 

německých nápisů by každý návštěvník Jičína podle Sehnala mohl soudit, že ve městě žije 

nejméně tisíc Němců462. Postupně pak jmenuje některé jičínské obchodníky, kteří se 

považují za vlastence, ovšem používají německé nápisy a uzavírají obchody s lidmi, kteří 

neumí česky. „Dala by se tato vlažnost snad omluviti aspoň pro ten případ, že se ten neb 

onen obchodník obává konkurence, ale okolnost ta úplně vyloučena jest v Jičíně, kde 

nestává obchodů německých,“ 463 míní Sehnal. Nejhůře ovšem hodnotí německé nápisy na 

lékárnách a lázních, neboť „on si Němec lékárnu najde a nechce-li býti „špinavým“ trefí 

do lázní s nápisem pouze českým.“ 464 Kritice se ale nevyhnula ani radnice za to, že 

vyvěsila německé plakáty nabízející uherské losy. Za poněmčování pak podle Sehnala 

může vůdce staročeské strany František Ladislav Rieger. „Vyjděte sobě jen na naše korso 

večerní aneb v létě do [...] stromořadí, a uslyšíte, kterak slečinky s němčinou se lopotí. [...] 

Nedivte se pak, že v českých městečkách našich naleznete rodiny ryze českých jmén, které 

ale němčinu nad svoji mateřštinu staví a na veřejnosti jen němčinu protežují. „Gué Frau 

Brambor“, „Her von Hruška“, slyšíte často na ulici se ozývati,“465 kritizuje některé své 

spoluobčany Sehnal. Druhou část zprávy pak tvoří přepis zprávy z Národních listů, které 

se zabývají používáním mluvy tvořené z části češtinou a části němčinou ve větších 

venkovských městech. Tento jazyk podle Národních listů nejčastěji používají dámy, 

pravděpodobně proto, že si myslí, že používání germanismů zní ušlechtile, a také muži, 

kteří se používáním německých slov snaží dotyčné dámy okouzlit. Takové chování pak 

podle listu vrhá na celé město špatné světlo – nevlastenectví a maloměšťáctví.     

                                                
461 Ryze český Jičín. Krakonoš, 10. 3. 1889, r. 11, č. 7, s. 2. 
462 Podle Sčítání lidu v roce 1880 žilo v Jičíně 504 Němců, o deset let později, tedy v roce 1890, už jen 137. 
(Sčítání lidu dne 31. prosince 1880 v Jičíně. Státní okresní archiv Jičín, fond Archivu města Jičín 1361–1949, 
Sčítání lidu 1857–1884; KUDRNÁČ, 1900, s. 19.) 
463 Ryze český Jičín. Krakonoš, 10. 3. 1889, r. 11, č. 7, s. 2. 
464 Tamtéž. 
465 Tamtéž. 
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 Co se týče jičínských židů, Sehnalův vztah se k nim nijak výrazně nezlepšil, 

nepřestal se do nich navážet a ve zprávách, které se jich týkaly, je stále znát Sehnalův 

sklon k antisemitismu i silné vlastenecké, pročeské cítění. V jedné takové zprávě se Sehnal 

rozepisuje o události, která ho zřejmě pobouřila, protože v ní židy velice zkritizoval. 

Týkala se návrhu jednoho z členů židovské obce, který přednesl na její valné hromadě, aby 

se bohoslužby odbývaly v češtině, což okamžitě jeden z hlavních vůdců židovské obce 

ostře odmítl slovy „Máte štěstí, že jste u dveří, sic...“ 466, takže se o tomto návrhu vůbec 

nejednalo. „Tato historka charakterizuje nejlépe ducha, jaký mezi našimi židy vládne. My 

jich neodstrukujeme od sebe jako němečtí antysemité, my rádi bychom je viděli v našich 

vlasteneckých řadách v boji za naši kulturní i polityckou neodvislost. ale na všechnu tuto 

benevolenci, na naši dobrotu, na naši snášenlivost odpovídají židé nepřátelsky – zakládají 

v českých obcích německé školy, kupují německé žurnály našich úhlavních nepřátel 

germanysují svoje domácnosti i svoji veřejnost, svoji církev, koří se německé kultuře, která 

z vděčnosti je kamenuje,“ 467 píše Sehnal. Zároveň také ale varuje, že pokud budou židé 

v takových provokacích, jak jejich jednání označuje, pokračovat, mohlo by se jim to stát 

osudným, protože podle Sehnala benevolence Čechů vůči nim brzy skončí.  

 Tato zpráva ovšem velice pobouřila vedení židovské obce, jak Sehnal informuje ve 

zprávě zveřejněné v následujícím čísle listu, a jejich hněv se obrátil na onoho člena, který 

navrhl používat při bohoslužbě češtinu. Jeho návrh pak označili za provokaci. Sehnal také 

upřesňuje, že se mělo jednat jen o používání češtiny při jedné modlitbě za císaře, a 

naprosto odmítá nařčení předáka židovské obce, že si celou věc vymyslel. „A přece snažil 

se onen německý předák židovský, který na neviňoučký návrh ten [...] tak 

neparlamentárním výrazem odpověděl smazati mocný dojem svého skutku tím, že 

pravdivost naší zprávy veřejně popřel. My tedy prohlašujeme ji opět za zcela a doslovně za 

pravdivou a jednání onoho žida vystavujeme soudu veřejnosti!“ 468 uzavírá Sehnal.  

 Literaturu považoval Sehnal, vydavatel, knihtiskař, básník, spisovatel, novinář a 

vlastenec v jedné osobě, za velice důležitou, a tak nepřekvapí, že se ve svém listu 

zasazoval o zřízení veřejné knihovny v Jičíně. Než se ale k tomuto tématu v poměrně 

obsáhlé zprávě z února roku 1893 Sehnal dostal, zkritizoval všechno, co se čtenosti 

literatury týkalo – od samotných čtenářů, přes školství, jičínské spolkové knihovny až po 

vedení města. Nejprve se opřel do jičínských obyvatel, kteří podle něj literaturu čtou – 

vyjma studentů a učitelů – velice zřídka. „Dámy čtou málo a mají v tom co čtou úplně 

zkažený vkus. Ale někteří vzdělanci uředníci, advokáti atd. považují literaturu za zbytečný 
                                                
466 Židovské bohoslužby a čeština. Krakonoš, 19. 2. 1893, r. 15, č. 5, s. 2. 
467 Tamtéž. 
468 Jičínští židé a česká bohoslužba. Krakonoš, 26. 2. 1893, r. 15, č. 6, s. 2. 
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sport a luxus. Jsou mezi nimi lidé, jichž jedinou duševní stravou je Pražský denník a 

kalendář. Netečnost širokých mas ubíjí literaturu hmotně i morálně,“ 469 míní Sehnal. Tím, 

že budou lidé od útlého dětství číst českou literaturu, se podle něj může napravit to, co 

zkazil centralistický, rakouský školní systém, který je, jak Sehnal píše, „rakousko-národní 

v nejdůležitějších vědách, v dějepise líčí se všechno z tohoto stanoviska, v rakouském 

zbarvení s klerikálním nádechem.“ 470 V další části se pak zabývá tvrzeními občanů, že 

jsou knihy pro ně příliš drahé, k čemuž měl Sehnal pochopení. Upozornil ovšem, že proto 

mají jičínské spolky knihovny, aby si tam lidé mohli knihy půjčit. Kritika ale neminula ani 

jičínské národní spolky za to, že jsou jejich knihovny přístupné pouze pro členy spolků a 

že jsou ve velmi špatném stavu, takže pro kulturní potřeby jičínských obyvatel podle 

Sehnala nestačí. Jedině knihovnu Akademické čtenářské jednoty považuje Sehnal za 

slušnou, ostatní knihovny – Sokola, Řemeslnické besedy či Občanské besedy – označil za 

chudé. „Nových knih ve všech knihovnách málo. Nedostatku tomu dalo by se odpomoci 

zřízením veřejné knihovny pro lid, ať už by to byla knihovna městská nebo soukromá. 

Finanční vyhlídky byly by slušné. Nejlépe by bylo kdyby se věci té ujalo město ; Jsou-li 

peníze na kasárna a na regulaci rybníku – musí býti peníze na duševní potřeby 

občanstva,“ 471 opírá se do vedení městské radnice Sehnal. Jak dodává, Akademická 

čtenářská jednota už v předešlém roce podala petici za zřízení veřejné knihovny, jak tato 

petice skončila ovšem Sehnal netuší. Dle svých slov ale doufá, že na ni městská rada 

odpoví ke spokojenosti jičínských obyvatel. „V Jičíně byl kdys spolek pro udržování 

veřejné knihovny,“ vzpomíná Sehnal, „nedbalostí knihovníků spolek ten zašel, a knihovna 

odpočívá kdož ví kde v Pánu. Snad už ji moli snědli a plesnivina zničila. Plesniví vůbec u 

nás skoro všechno,“ 472 dodává Sehnal, přičemž z plesnivění obviňuje vedení města 

tvořené stoupenci staročeské strany, protože podle něj nedělá pro svobodu a osvětu ve 

městě vůbec nic.   

 

 5.2.2.4 Krimi, zábava, inzerce 
 Zpráv z kriminální oblasti bylo v tomto období velice málo, v každém čísle 

většinou jen jedna, případně dvě zprávy, a byly krátké. Tyto zprávy, které se nacházely 

v rubrice Zprávy časové společně s ostatními zprávami, se týkaly informací o nehodách, 

sebevraždách, vraždách, krádežích, požárech, nálezech mrtvol, ale také z věznice. 

                                                
469 Veřejná knihovna pro lid. Krakonoš,  19. 2. 1893, r. 15, č. 5, s. 2. 
470 Tamtéž. 
471 Tamtéž. 
472 Tamtéž. 
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 Texty spadající do kategorie zábava čtenáři mohli nalézt v rubrikách Beseda a 

Besídka a jednalo se jak o prózu, tak o poezii. V těchto rubrikách vycházely cestopisné 

črty, texty o významných českých osobnostech, přepisy přednášek, výklady a studie 

odborníků na různá témata, popisy historických událostí, pojednání s různými 

vlasteneckými, politickými a společenskými tématy, dále také české koledy, vánoční písně, 

pověry, pověsti, pořekadla, počítadla, dětské hry, zvláštnosti jazykové, texty o knihách, 

časopisech a čtenářích apod. Mezi autory zahraniční, jejichž přeložená díla (celé či jen 

úryvky děl)473 Krakonoš publikoval, patřili například francouzský spisovatel Jules Verne 

(1828–1905), polský spisovatel a národní buditel Józef Ignacy Kraszewski (1812–1887), 

francouzský spisovatel Camille Flammarion (1842–1925) či francouzský spisovatel a 

básník Léon Deschamps (1864–1899). V Krakonoši ovšem také vycházely úryvky z děl a 

příspěvky národních autorů474 jako například spisovatele Svatopluka Čecha (1846–1908), 

básníka, spisovatele a dramatika Jaroslava Vrchlického (1853 – 1912), kulturního historika 

Čeňka Zíbrta (1864–1932), doktora Jindřicha Štemberky (1867–1926), básníka a 

spisovatele Ladislava Benýška (1860–1941), spisovatele a publicisty Hurbana Vajanského 

(1847–1916), spisovatele Františka Vlastimila Kodyma (1858–1924), středoškolského 

profesora a spisovatele Jana Vítězslava Krecara (1866–1933) či profesora hospodářské 

školy v Libverdě Antonína Adama Schmieda (1838–1912). Nejvíce textů ovšem napsal 

sám Sehnal, ať už se jednalo o črty z jeho cest (v tomto období jezdil po světě jako 

impresário hudebního skladatele a houslisty Františka Ondříčka), popisy historických 

událostí na Jičínsku či pojednání o různých tématech.  

 V Krakonošovi v tomto období nejčastěji inzerovali různí obchodníci a živnostníci, 

cukrovary, firmy, továrny a hotely, ale také MUDr. Gustav Kukula, a to služby své 

soukromé nemocnice, další lékaři pak nabízeli v inzerátech své služby. Mezi časté 

inzerenty patřili vydavatelé475, kteří nabízeli předplatné časopisů a nové knihy. Inzeroval 

ale i Ladislav Sehnal, a to služby své knihtiskárny. Osobní inzeráty týkající se nabídky 

práce či poptávky po ní v tomto období čtenáři nalezli zřídkakdy. Dříve časté inzeráty 

spořitelen, pojišťoven a bank v tomto období téměř vymizely. Většina inzerentů 

                                                
473 U některých děl, ať už se jednalo o překlady zahraničních děl, či knihy národních autorů, Sehnal 
připojoval na konec úryvku i krátkou (většinou pochvalnou) recenzi celého díla a doporučení, aby si čtenáři 
danou knihu zakoupili. U některých úryvků také uváděl, které nakladatelství knihu vydalo. 
474 Některá díla či jejich části přebíral Krakonoš z Národnchí listů (1861–1941). 
475 Nejčastěji se jednalo o pražské vydavatele: F. Kytka (např. Příruční slovník všeobecných vědomostí), 
P. Moudrá (časopis Lada), J. Otta (např. časopisy Zlatá Praha, Živa), E. Valečka (V růžovém rozmaru – 
L. Sehnal), F. Šimáček (Dějiny kroje v zemích českých až po války husitské – Č. Zíbrt), J. R. Vilímek (např. 
časopis Humoristické listy, knihy Z posledních stanic – J. Kronbauer a Písně závišovy – J. Červenka), 
A. Hynek (Národní advokát – W. Müller). Z mimopražských pak inzerovali například vydavatelé: 
poděbradský F. & V. Hoblík (Boje v Čechách a na Moravě – O. Jedlička), plzeňský J. R. Port (časopis 
Plzeňské Listy), terezínský J. Nohavec (časopis Karabáč) či třebíčský J. Lorenz (kniha Slovník světový). 
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Krakonoše sídlila v Jičíně, ovšem poměrně pravidelně se objevovaly inzeráty z měst 

severovýchodních a středních Čech476 a občas i z dalších částí Čech či z měst mimo české 

území477. Zajímavé také je, že čím dál více získávaly na oblibě ilustrované inzerce, které 

v některých číslech tvořily až třetinu všech inzerátů. Žádné jiné ilustrace se v tomto období 

v Krakonoši neobjevovaly. 

 

 5.3 Obsah Krakonoše pod vedením redaktora Bedřicha Outraty 
(1896– 1907)  
 V roce 1896 se vydávání, redigování a tisku Krakonoše ujal Bedřich Outrata, 

nejprve jako zástupce Ladislava Sehnala a od roku 1899, kdy list společně s tiskárnou od 

Sehnala koupil, jako jeho majitel. 

 Jak je patrné z grafů číslo 7 a 8 (viz Příloha č. 3 na CD-ROMu), v tomto období 

v Krakonoši početně výrazně dominovaly zprávy týkající se kultury a společnosti, po nich 

je se značným odstupem následovaly hospodářské a politické zprávy, naopak kriminálním 

zprávám a textovým útvarům spadajícím do kategorie zábava redakce nepřikládala moc 

velkou váhu, takže je často v číslech vůbec nenajdeme nebo jen ve velice malém počtu.  

 V každém čísle vycházelo většinou patnáct až třicet kulturních a společenských 

zpráv, koncem sledovaného období ale i přes čtyřicet. Tyto zprávy pak tvořily 20 až 40 

procent, koncem období dokonce více jak polovinu obsahu listu. Počet hospodářských 

zpráv se v listě pohyboval mezi pěti a deseti, občas ale i kolem dvaceti. Zprávy týkající se 

hospodářství zabíraly v průměru přibližně 10 procent listu. Politických zpráv bylo v tomto 

období početně méně než hospodářských, ale tvořily větší část obsahu listu. Redakce do 

každého čísla zařazovala kolem pěti zpráv týkajících se politiky, někdy ale nezveřejnila 

žádnou takovou zprávu, občas naopak i více jak deset zpráv. Prostor, který tyto zprávy 

zabíraly, byl ale velice kolísavý, mezi 0,5 až 20 procenty, jen výjimečně ale politické 

zprávy tvořily více jak čtvrtinu obsahu listu. Zpráv z kriminální oblasti v tomto období 

moc nebylo, čtenáři se s nimi mohli setkat jen někdy a zpravidla se jednalo o jednu nebo 

dvě zprávy, jejichž rozsah se pohyboval v průměru kolem 1 procenta obsahu daného čísla. 

Počet textových útvarů spadajících do kategorie zábava byl obdobný jako u kriminálních 

zpráv – někdy se v čísle neobjevil žádný takový text, někdy zase jeden až dva, jen 

výjimečně víc. Pokud tedy redakce do vydání listu takový textový útvar zařadila, zabíral 

většinou mezi 5 až 15 procenty obsahu čísla. Počet inzerátů byl v tomto období relativně 

                                                
476 Např. Červený Kostelec, Hořice, Nová Paka, Hrubá Skála, Pečky, Poděbrady, Kutná Hora, Turnov, 
Choceň, Kolín či Dobruška.  
477 Nejčastěji se jednalo o inzeráty z Prahy. Mezi další města patřila Budapešť, Brno, Vídeň, Rožnov pod 
Radhoštěm či Karlovy Vary.  
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stabilní, pohyboval se mezi dvaceti a třiceti, větší výkyvy nastaly na konci sledovaného 

období, a to proto, že redakce v některých číslech listu přemístila většinu inzerce do 

Insertní přílohy Krakonoše. Inzeráty v tomto období tvořily třetinu až polovinu obsahu 

listu, ke konci období zhruba pětinu obsahu listu (kvůli již zmíněné inzertní příloze). 

Zpráva spadající do kategorie jiné, většinou obsahující informace o výši předplatného, se 

objevovala jen výjimečně. 

 

 5.3.1 Politická témata 
 Politické zprávy se stejně jako v předchozích obdobích týkaly především rakouské 

politiky (vnitřní i směrem do zahraničí) a orgánů státní správy, tedy úřednictva, 

ministerstva, policie, armády a soudů. Krakonoš také zveřejňoval různá úřední oznámení a 

vyhlášky a přepisy proslovů národních poslanců. Často se mezi politickými zprávami 

objevovaly i přetisky zpráv, které původně vyšly v jiných listech jako např. v pražském 

deníku Samostatnost (1897–1914, 1924–1935), v čekanickém listu V boj! (1901 – 1905) či 

hradeckého týdeníku Osvěta lidu (1896–1941). U takových zpráv pak bylo autorství 

přiznáno buď na začátku textu, nebo dole pod textem. Politické zprávy, které se přímo 

nedotýkaly Jičínska, čtenáři našli v pravidelných rubrikách, jejichž názvy se v průběhu 

období značně měnily: Drobné zprávy, Dopisy, Dopis z Prahy, Z volebního ruchu, Různé 

zprávy, Naše Kronika (Co bylo? Co bude?).  

 Politických zpráv z Jičínska v tomto období moc nebylo a pokud se nějaké 

vyskytly, byly – ve srovnání se Sehnalovým obdobím – krátké a psané ryze informativním 

stylem. Jednalo se především o pozvánky na valnou hromadu Politického klubu, informace 

o zasedání zastupitelstva (budoucí i proběhlé), různá oznámení rady města, statistické 

zprávy týkající se Jičínského okresu a soudní oznámení. Mezi zprávami Outrata občas 

zařazoval i přetisky zpráv z jiných listů, jako byl Jičínský obzor (1879–1903), Bydžovské 

listy (1887–1916) či Okresní Věstník (1898–1924). Politické zprávy z Jičínska redakce 

zařazovala do pravidelných rubrik s názvy Zprávy místní, Zprávy z kraje, Zprávy místní a 

z kraje, Různé zprávy a Naše Kronika (Co bylo? Co bude?). 

 

 Jak již bylo řečeno, politických zpráv z jičínského regionu moc nebylo a většina 

z nich byla krátká a měla ryze informativní charakter. Zpráv, v nichž by Outrata vyjadřoval 

svůj postoj k politice nebo by něco z politické oblasti kritizoval, mnoho nebylo. Podrobněji 

se rozepsal až při konání voleb do městského zastupitelstva dne 29. května 1901. Ve dvou 

číslech před termínem voleb publikoval na první straně listu zprávy vyzývající občany, aby 

volili „takové zástupce, kteří jsouce na všecky strany neodvislí, mají poctivou vůli a chuť 
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pracovati ve prospěch zvelebení našeho města i zároveň hájiti jedině zájmy 

poplatnictva“ 478. Volbám Outrata dokonce věnoval celou první stranu čísla, které vyšlo 

den před konáním voleb. Krakonoš, dvanáct let od doby, kdy byl na několik čísel orgánem 

Politického klubu (prvních 14 čísel roku 1891), se ve zprávě prezentuje jako nestranný list, 

který se nekloní ani k jedné ze dvou voličských stran (vládnoucí konzervativní, staročesky 

orientovaná strana a radikální, mladočesky orientovaný Politický klub). „List náš stál 

vždycky stranou vzájemného boje onoho a zachoval si svoje pozorovací stanovisko až do 

posledka,“ 479 píše Outrata v úvodu.  

 Hned v následujících odstavcích je ale patrné, že inklinuje k mladočeské politice a 

tedy i Politickému klubu, jejímu nositeli. Nejprve se Outrata opírá do zaniklého časopisu 

Nový Ruch (1899–1900), který byl orgánem v Jičíně vládnoucí staročesky orientované 

strany. O listu hovoří jako o bezzásadovém, v němž redakce používala „tón, hodící se 

spíše do krčmy, kde ostouzeni osobní a skandalisující pamflety nabyly vrchu tak, že krátce 

po té časopis ten pozbyl veškeré váhy u slušnější části veřejnosti...“ 480, a naopak orgán 

Politického klubu, časopis Jičínský obzor (1879–1903) podle něj psal sice ostře, byl ale 

věcný a zásadový. Vládnoucí strana, jak Outrata píše, zahájila proti Politickému klubu 

v lednu 1901 kampaň  s cílem očernit ho, což se jí ale podle něj nepodařilo, dokonce podle 

něj Politický klub vyšel ze sporu jako vítěz.  

 V dalších odstavcích Outrata vysvětluje, co považuje za hlavní problém vládnoucí 

konzervativní strany. Podle něj to je nedostatek zdatných, charakterních, nezištných a 

zásadových lidí v čele strany, kteří „dovedou se konečně emancipovati z osobního a 

strannického vleku několika pánů, kteří nechtějí věřiti, že jejich doba už minula a že jest 

čas, nechtějí-li takto vyjíti vstříc smíru stran, aby ustoupili lidem novým, neodvislým, 

schopným a s poctivou vůli pokrokovou“ 481. Jak píše, k očekávané obrodě strany před 

volbami do zastupitelstva nedošlo. Budoucnost města tak vidí v Politickém klubu, který 

svou pokrokovostí dokáže zlepšit obecní samosprávu. Dále Outrata velice pozitivně líčí 

volební program Politického klubu, z nějž je podle něj zřejmá poctivá vůle a opravdové 

porozumění obecní samosprávě. Outrata dosti podrobně vypisuje heslovité cíle uvedené ve 

zmíněném volebním programu a v závěru vyjadřuje úplný souhlas s programem. Kladně 

také hodnotí sestavení kandidátky, která podle něj vzbuzuje důvěru, že program bude 

strana po volbách opravdu realizovat.  

                                                
478 Volby nového obecního zastupitelstva města Jičína. Krakonoš, 17. 5. 1901, r. 23, č. 14, s. 1. 
479 K zítřejším volbám obecním. Krakonoš, 28. 5. 1901, r. 23, č. 15, s. 1. 
480 Tamtéž. 
481 Tamtéž. 
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 K volebnímu programu vládnoucí konzervativní strany i kandidátní listině se 

Outrata vyjadřuje dosti negativně. „Za to trapně byli jsme překvapeni, když četli jsme 

povrchní a podivně zpracované provolání strany vládnoucí, jež obsahuje pouze 

šablonovitá hesla, jaká zvyklo si voličstvo čísti ve všech dřívějších provoláních. To 

nenadchlo a nevzbudilo důvěru nikde...“ 482 míní Outrata. Stejně negativně hodnotí i 

kandidátní listinu strany, která ho dle jeho slov zklamala. Kandidáti konzervativní strany se 

podle něj vůbec nemohou měřit s kandidáty Politického klubu. Outrata navíc podezřívá 

konzervativní stranu z toho, že nevybrala kandidáty ze svých řad na základě jejich 

schopností, ale pouze na základě míry oddanosti straně.  

 Na základě uvedených výtek vůči konzervativní straně pak Outrata čtenářům radí, 

aby volili Politický klub. Původně prý chtěl, jak píše, doporučit zvolení těch nejlepších 

kandidátů z obou stran, ovšem rozdíl mezi kandidátkami a prohlášeními stran je tak velký, 

že doporučuje volbu jen kandidátů Politického klubu. „...nemůžeme jinak, nežli s nejlepším 

svědomím v zájmu obratu a pokroku v hospodářství obecním doporučiti svorné a solidární 

zvolení kandidátů Politického klubu, aniž bychom ovšem chtěli se tím nějak dotýkati osobní 

cti a řádnosti jednotlivých pánů z protivné strany navržených,“ 483 dodává.  

 V následujícím čísle Outrata hodnotil výsledky voleb do zastupitelstva. Ačkoli 

v předchozím čísle hovořil o nestrannosti listu, svoji náklonnost Politickému klubu ukázal i 

v této zprávě. S výsledky voleb, v nichž zvítězil Politický klub, byl, jak píše, spokojen. 

„Majíce dnes podati celkovou zprávu o výsledku voleb těchto, jsme tomu opravdu 

povděční, že můžeme s celkovým výsledkem voleb projeviti svůj souhlas a plné 

uspokojení.“ 484 Většina zvolených kandidátů jsou podle něj tak schopní, pokročilí a 

inteligentní muži, že díky nim dojde v obecní samosprávě k zásadnímu obratu – a to 

k lepšímu. Porážku vládnoucí konzervativní strany označil za zdrcující, protože ztratila, jak 

píše, skoro všechna křesla v zastupitelstvu. Naopak vyzdvihuje nově zvolené zastupitele za 

Politický klub a především jejich předsedu, poslance JUDr. Františka Kloučka. 

„Sympatické a přesvědčující provolání volební spolu s věcným programem pracovním budí 

důvěru zejména ve svém spojení se zvolenými kandidáty Politického klubu, kteří po většině 

osvědčili již svoje porozumění a schopnost k řízení obecní samosprávy se zasloužilým a 

nezištným předsedou Klubu posl. JUDrem. Kloučkem v čele.“ 485 V závěru zprávy Outrata 

přeje novému zastupitelstvu hodně zdaru a nedalo se zviklat konzervativní stranou, která 

podle něj bude intrikovat a útočit proti vítězné straně. Dokládá to přitom tím, že 

                                                
482 K zítřejším volbám obecním. Krakonoš, 28. 5. 1901, r. 23, č. 15, s. 1. 
483 Tamtéž. 
484 Po volbách do zastupitelstva města Jičína. Krakonoš, 14. 6. 1901, r. 23, č. 16, s. 1. 
485 Po volbách do zastupitelstva města Jičína. Krakonoš, 14. 6. 1901, r. 23, č. 16, s. 1. 
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konzervativci budou podávat protest proti porušení volebního zákona ze strany Politického 

klubu. 

 Konzervativní strana následně opravdu protest podala a obrátila se s ním na 

c. k. místodržitelství království Českého. To pak na základě šetření volby v listopadu 

následujícího roku anulovalo a vyhlásilo nové volby, které se uskutečnily v lednu 1903. 

V těchto volbách konzervativci s velkou převahou vyhráli.486 Outrata porážku Politického 

klubu okomentoval ve zprávě v prvním čísle 25. ročníku (1903). Podle něj strana musela 

prohrát, protože její soupeř byl v přesile – spojili se proti ní všechny místní strany, 

úředníci, profesoři, velká část učitelů a většina židů. K porážce také přispělo to, že koalice 

místních stran agitovala již delší dobu před volbami, kdežto Politický klub až těsně před 

konáním voleb, omlouval Outrata volební neúspěch. Kromě hájení Politického klubu také 

zkritizoval kandidáty konzervativců a údajně, jak uvádí, nebyl sám, ale kritické hlasy se 

ozývaly i z kruhů kolem vítězné strany. „Méně šťastnou byla strana vítězná při 

sestavování kandidátních listin, a neklameme se zajisté, tvrdíme-li, že s výsledkem voleb 

v tom ohledu mnozí z její řad jsou nevalně spokojeni. Tím hůře ovšem pro občanstvo a 

poplatnictvo vůbec, čekajiť representaci městskou mnohé důležité úkoly neodkladné a 

k tomu potřebí lidí celých, jímž o blaho a zvelebení města do opravdy jde. Budoucnost 

ukáže, jak dalece zvolení zástupcové naši úkolům těm dostojí,“ 487 míní a čtenáře 

upozorňuje, že bude činnost nového zastupitelstva pečlivě sledovat a hodnotit. Jak píše, 

pokud bude co, bude zastupitelstvo chválit, v opačném případě ho ale podrobí ostré kritice. 

V závěru zprávy, za kterou Outrata zveřejnil podrobné výsledky voleb (počty hlasů 

jednotlivých kandidátů), vyjadřuje obavy o národní smýšlení nového zastupitelstva: „Jsme 

velice žádostiví, jak se zachová nová representace naše v důležitých otázkách 

národnostních, obáváme se totiž důvodně toho, že budou její c. k. členové silnou brzdou 

v patřičných projevech... Máť výsledek voleb nynějších též politické pozadí a to velice 

důležité, jež se ničím zakrýti nedá...,“ 488 uzavírá.   

  

 5.3.2 Hospodářská témata 
 Hospodářské zprávy se v tomto období věnovaly problémům živnostníků a 

obchodníků, referovaly o životě českého rolníka, o chovu zvířat a pěstování plodin, 

informovaly o průmyslu, dopravě, a to především železniční, o problematice úvěrů pro 

rolníky, o bojkotu zboží, ale také o státním rozpočtu a financích. Stejně jako politické, i 
                                                
486 ÚLEHLA, 2008, s. 61, 64–65; Volby do nového obecního zastupitelstva v Jičíně. Krakonoš, 5. 12. 1902, 
r. 24, č. 34, s. 3; Nové volby obecního zastupitelstva. Krakonoš, 12. 12. 1902, r. 24, č. 35, s. 2. 
487 Volby do obecního zastupitelstva jičínského. Krakonoš, 16. 1. 1903, r. 25, č. 1, s. 2. 
488 Tamtéž. 
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některé hospodářské zprávy Outrata přetiskoval z jiných listů, napíklad z Věstníku 

českoslovanského obchodního pomocnictva (1885–?). Hospodářské zprávy, které se 

nevěnovaly vyloženě hospodářským tématům Jičínska, si čtenáři mohli přečíst 

v pravidelných rubrikách Drobné zprávy, Různé zprávy, Bursa a trh peněžní, Naše Kronika 

– Co bylo? Co bude? a nepravidelně zařazovaných rubrikách Hospodář, Směs, Věstník 

živnostenský či Národohospodářské zprávy. 

 Na Jičínsku byly v tomto období aktuálními tématy, kterým se Krakonoš věnoval, 

rolnictví a život rolníků v regionu, zdražování zboží, možné elektrické osvětlení města, 

tržní ceny v Jičíně a železnice. Hospodářské zprávy také často informovaly o valných 

hromadách občanských záložen v regionu, o pojištění a novinkách v jičínské spořitelně a 

zveřejňovaly aktualizované vlakové jízdní řády. Některé z těchto zpráv pocházely 

z jičínského Okresního Věstníku (1898–1924), jednalo se tedy o přetisky již publikovaných 

zpráv. Hospodářské zprávy týkající se Jičínska Outrata zařazoval do různých rubrik: 

Zprávy místní, Drobné zprávy, Zprávy z kraje, Zprávy místní a z kraje a Různé zprávy. 

 

 Stejně jako Sehnal i Outrata psal v Krakonoši zprávy týkající se židů značně 

antisemitsky. Nejinak tomu bylo i v případě, když měl pocit, že mu židé finančně ohrožují 

jeho tiskařskou živnost. V krátké zprávě z července 1899 kritizuje židovskou komunitu489 

za to, že mu odrazuje jeho zákazníky. Jeden z jičínských židovských obchodníků si v jeho 

tiskárně objednal nějaký tiskopis, ovšem ostatní členové židovské komunity to danému 

obchodníkovi, jak se Outrata dozvěděl, vymlouvali. Podle nich si neměl židovský 

obchodník zadávat objednávku v křesťanské tiskárně, ale v židovské490. „Někteří Židé 

jičínští jsou svou láskou ku křesťanům, z nichž žijí a tyjí, již dávno známi, ale výše uvedené 

charakterisuje nejlépe pravou povahu jich. Od křesťanů se nechat podporovat a brát od 

nich peníze ano, ale křesťanům popřát krejcaru výdělku – nikoli!“ 491 píše. Podle něj jsou 

židé chytří, když nechávají křesťany, aby si objednali tiskopisy v židovské tiskárně, ale 

židům objednávání tiskopisů v křesťanských tiskárnách zakazují. Češi by se měli od židů 

učit, jak se vzájemně podporovat a držet při sobě, dodává Outrata v závěru. 

                                                
489 Jičínskou židovskou komunitu tvořilo dle sčítání obyvatel v roce 1890 273 židů (z celkového počtu 9 935 
obyvatel Jičína), v roce 1900 pak 216 židů (z celkového počtu 11 328 obyvatel Jičína). (KUDRNÁČ, 1900, s. 
19; KUDRNÁČ, 1907, s. 43; RŮŽKOVÁ – ŠKRABAL, s. 470.) 
490 O existenci židovské tiskárny není v jičínském archivu žádná zmínka. Jak píše PhDr. Eva Bílková ve 
svém emailu ze dne 13. listopadu 2011, Outrata měl pravděpodobně na mysli jičínskou tiskárnu Kabátník a 
spol. (1893–1913), kterou založili Bedřich Kabátník (1861–?) a Gustav Schück (1865–?), a to zřejmě proto, 
že se Schück podle sčítacích operátů hlásil k izraelitskému náboženství. (BÍLKOVÁ, E. Re: Krakonoš – 
prosba [online]. 13. 11. 2011 19:34; [cit. 2011-11-15]. Osobní komunikace, e-mail.) 
491 Jakými jsou židé! Krakonoš, 28. 7. 1899, r. 21, č. 21, s. 4. 
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 Pokud se na Jičínsku dělo v hospodářské oblasti něco protizákonného, s čím by 

podle Outraty měly úřady začít něco dělat, informoval o tom na stránkách svého 

Krakonoše. Jedním takovým případem bylo i okrádání cestujících jičínskými fiakristy a 

drožkaři. V úvodu zprávy publikované v srpnu 1903 Outrata nejprve popisuje vyhlášku 

okresního hejtmanství starou několik let, která určila sazbu poplatků za jízdu pro fiakristy a 

drožkaře. Stanovení sazby mělo zamezit tomu, aby povozníci nutili cestující zaplatit 

nepřiměřené množství peněz, vysvětluje Outrata. Na výši sazby se přitom ještě před 

vydáním vyhlášky městská rada domluvila s povozníky. Ti ale, jak Outrata píše, stanovené 

sazby nedodržují a uvádí to na dvou příkladech. Jeden nejmenovaný fiakrista podle něj 

například vymáhal více peněz, než určuje sazba, po pražském redaktorovi Českého 

strojníka a elektrotechnika (1899–1935) Karlu Procházkovi, který s ním cestoval 

z jičínského nádraží do penzionu v Prachově492. „Za městem u pomníka prohlásil povozník, 

že nepojede do Prachova jinak, než za 8 K a chystal se zavazadla cestujícího složiti na 

silnici na dešti, jen aby na cestujícím vynutil neoprávněný poplatek. Podobný manévr 

opakoval na silnici před Lochovem, že prý nemůže jeti za deště až k pensionátu,“ 493 

popisuje Outrata jeden z nedávných případů. To, že sazby pro povozníky zveřejnily 

časopisy a že jsou veřejné plakáty s výší sazeb dosud vylepené na jičínském nádraží, 

nestačí. „Bylo by záhodno, aby zmíněná taxa byla znovu uveřejňována, aby pp. povozníci 

měli ji tištěnou ve svých povozích  a aby fiakry a drožky byly číslovány. Snad příslušní 

činitelé si toho povšimnou,“ 494 zakončuje zprávu Outrata.    

 Dalším případem porušování zákona, o kterém Outrata ve svém listu napsal, bylo 

působení překupníků potravin v Jičíně a tolerance této činnosti ze strany policie. Na 

začátku zprávy vysvětluje, proč podle jeho názoru stouply na Jičínsku ceny potravin, jako 

je máslo, vejce, drůběž apod. Jak píše, mohou za to překupníci potravin, jejichž činnost 

zakazuje tržní řád. Problém vidí Outrata v tom, že překupníci slibují na trhu prodavačům, 

že skoupí všechny potraviny za cenu, jakou si určí. „Co plyne z toho? že venkované určují 

si libovolné ceny a proto také letos jmenované svrchu věci v cenách nepoměrně stouply. 

Ano netoliko překupníci dopouštějí se těchto nepřístojností, nýbrž mají i své spojence 

v řadách občanských. A což ti policajti i s p. revisorem, které na trzích vždy viděti, ti samí 

nevidí a neslyší nic?“ 495 opírá se Outrata do policie. V další části se pak pozastavuje nad 

odpověďmi prodavačů v jičínských obchodech na otázku, proč je zboží tak drahé. Údajně 

tvrdí, jak Outrata uvádí, že máslo je drahé kvůli nedostatku píce pro dobytek a maso proto, 

                                                
492 Obec nacházející se přibližně 6 kilometrů severozápadně od Jičína. 
493 Fiakristé a drožkáři v Jičíně. Krakonoš, 8. 8. 1903, r. 25, č. 22, s. 4. 
494 Tamtéž. 
495 Tržní nepřístojnosti. Krakonoš, 28. 11. 1903, r. 25, č. 33, s. 4. 
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že rolníci nechtějí svůj dobytek prodávat. „Jak opět tyto věci vysvětliti? Myslím, že by to 

byla záslužná práce pro naše nové zastupitelstvo dosti a důležitá, neboť trhem město 

žije,“ 496 vyzývá zastupitelstvo k nápravě situace v závěru.  

 

 5.3.3 Společenská a kulturní témata 
 Zpráv z kultury a ze společnosti bylo v tomto období, jak již bylo řečeno, nejvíce. 

Většina se přitom nedotýkala jičínského regionu, ale jednalo se o obecné, celostátní 

zprávy. Takové zprávy psaly o právu Čechů v Rakousku-Uhersku na národní jazyk, 

kritizovaly poněmčování, informovaly o výstavách, o aktualitách ze spolků působících 

mimo region, o museích, světových vynálezech, turismu, narozeninách významných 

osobností a o životních poměrech v různých částech Čech. Poměrně pravidelným tématem 

bylo školství, profese učitelů, jejich platy a vzdělávání žáků, přičemž tyto zprávy měly 

dokonce i svou rubriku s názvem Hlídka školská. Některé zprávy o školství přitom Outrata 

přetiskoval ze Školského Obzoru (1896–1916). Hodně zpráv této kategorie se věnovalo 

nové literatuře, časopisům a kalendářům, přičemž Outrata v textu vždy uváděl i 

nakladatelství, které danou knihu, časopis či kalendář vydává.497 Tyto zprávy pak 

zařazoval do pravidelné rubriky, jejíž název se často měnil: Písemnictví, Literární 

oznamovatel, Literatura, Hlídka literární či Rozhledy po písemnictví. Kromě zpráv o 

školství přetiskoval Outrata z jiných listů i další kulturní a společenské zprávy, např. 

z pražských Radikálních listů (1894–1908) a Hlasu národa (1886–1918), z čekanického 

listu V boj! (1901 – 1905) či pražského měsíčníku Ženský obzor (1900–1941). Kromě již 

zmíněných rubrik mohli čtenáři nalézt kulturní a společenské zprávy také v pravidelných 

rubrikách Drobné zprávy, Různé zprávy, Naše Kronika – Co bylo? Co bude? a 

nepravidelně vycházejících rubrikách Směs, Umění, Hlídka umělecká, Věstník sokolský a 

Hasičký věstník. 

 Kulturních a společenských zpráv jičínského regionu v tomto období mnoho 

nebylo. Jednalo se většinou o krátké zprávy, které stručně informovaly o tanečních 

zábavách (budoucích i proběhlých) a jiných kulturních akcích (výstavy, besedy, 

přednášky), o činnosti regionálních i jičínských spolků a jejich valných hromadách, 

o novinkách z hasičského sboru a ze Sokola, o úmrtích, o turismu (Klub českých turistů), 

věnovaly se i školství v regionu a životu místních učitelů či sčítání obyvatel (v roce 1900). 

Některé zprávy Outrata přetiskoval z jičínského Okresního Věstníku (1898–1924). Zprávy, 
                                                
496 Tamtéž. 
497 Outrata informoval o nových knihách a časopisech např. těchto pražských nakladatelů: J. Otta, A. 
Heinrich, Fr. Topič, J. R. Vilímek, V. Neubert, F. Šimáček, J. Pelcl, F. Kytka, I. L. Kobr, P. Körber, 
M. Knopp,  
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v nichž by se Outrata věnoval nějakým společenským problémům na Jičínsku nebo 

nějakou činnost spolků či občanů kritizoval, se v listu v tomto období objevovaly jen 

výjimečně. Regionální kulturní a společenské zprávy mohl čtenář nalézt v rubrikách 

Zprávy místní, Zprávy z kraje, Zprávy místní a z kraje, Různé zprávy, Naše Kronika – Co 

bylo? Co bude?, Hlídka školská, Věstník sokolský a Hasičký věstník. 

 

 Krakonoš často informoval o činnosti jičínských a regionálních spolků, a to 

především o akcích, které tyto spolky pořádaly. Někdy ovšem nezůstal jen u zpravování o 

kulturních a společenských aktivitách těchto spolků, ale propagoval je, velice kladně 

hodnotil a zároveň apeloval na čtenáře, aby se jich účastnili. Stejně tomu bylo ve zprávě 

týkající se kurzů ruštiny, které v Jičíně pořádal ruský kroužek. V úvodu zprávy Outrata 

nejprve píše o organizačních věcech kolem výuky. Ta podle něj bude probíhat 

jednoduchým způsobem, takže každého zaujme a každý ruštinu pochopí. A poté následuje 

výzva čtenářům, aby se do vyučování přihlásili. „Obecenstvo naše mělo by plnou měrou 

užíti této příležitosti naučiti se takřka hravě jazyku mohutného slovanského národa, který 

má nejrozsáhleší říši na světě a jehož význam stoupá nejen v literatuře nýbrž i v obchodu a 

hospodářství vůbec,“ 498 vyzdvihuje Outrata ruský jazyk. Jak z další části zprávy vyplývá, 

výuku ruštiny dosud absolvovaly především ženy a dívky, proto Outrata apeluje na mladé 

chlapce, aby se do kurzu přihlásili. „Zejména jinoši měli by se pilně učiti ruskému jazyku, 

který by jim v praktickém životě zjednal mnohých výhod – a neměli by se nechati 

předstihnouti slečnami a paními, pro něž přece ruština nemá takový význam jako pro 

mladého obchodníka, živnostníka vůbec neb akademika,“ 499 dodává Outrata s tím, že 

doufá, že se muži do kurzu přihlásí.  

 Ačkoli se Outrata moc společenským problémům v regionu nevěnoval, občas 

v listu vyjádřil svůj nesouhlas s místními poměry. Takovým příkladem jsou dvě zprávy 

z roku 1903, v nichž kritizuje nedodržování veřejného pořádku a čistoty ve městě. První 

z nich se týkala odvodu chlapců na vojnu, respektive výtržností, kterých se opilí 

dopouštějí. V úvodu zprávy Outrata informuje o termínu odvodu v Jičíně a poté oslovuje 

obecní starosty obcí Jičínska, aby brance za jejich výstřední chování pokárali. „Ježto až 

dosud udržuje se nepěkný zvyk, že branci v den odvodu se opijí a ve stavu podnapilém 

dopouštějí se všelijakých nepřístojností, upozorňujeme pány starosty obcí, aby brance 

přiměřeně napomenuli a tak k odstranění nepěkného a pohoršlivého ruchu při odvodech 

                                                
498 Vyučování ruštině v Jičíně. Krakonoš, 4. 10. 1901, r. 23, č. 27, s. 4. 
499 Tamtéž. 
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spolupůsobili,“ 500 píše. Takové chování – a zmiňuje, že se jedná především o hlasité 

zpívání neslušných písní – totiž podle Outraty vrhá špatné světlo na odvedence, a tak kazí i 

pověst českého lidu. V zájmu veřejné mravnosti by se proto, jak píše, měli branci 

výtržnostem vyvarovat. Poté se obrací i k samotným brancům, které žádá o to, aby 

neslušnému chování svých kolegů zabránili. „Nejsme ovšem nikterak proti zdravé 

mladické bujarosti a veselosti (a nechápeme, proč je těm odvedeným tak do smíchu a do 

zbujné bojechtivosti), avšak za to tím úsilovněji chceme působiti k tomu, aby bujarost 

nezvrhla se při brancích v násilí a veselost v bohapustý ryk a řev,“ 501 vysvětluje svůj 

postoj k celé věci Outrata a v závěru zprávy uvádí termíny odvodů v jednotlivých městech 

severovýchodních Čech. 

 Druhá zpráva z března 1903 se věnovala úpravám prostranství ve městě. V úvodu 

Outrata nejprve vysvětluje, proč je důležité pečovat o vzhled města – podle něj totiž do 

Jičína míří každoročně stále více turistů. „Proto upozorňujeme již teď, aby ta stoka při 

silnici u nádraží byla již konečně nějak upravena. Snad právě nyní byla by vhodná doba na 

úpravu myslet, když staví se blízko dráha,“ 502 obrací se na vedení města. Čištění města by 

ale podle něj nemělo zajišťovat jen vedení města, ale i občané samotní. Ti by si, jak píše, 

měli uklízet kolem svých domů. Outrata také navrhuje, aby město ve svém zájmu občany 

k úklidu nějak motivovalo. „[...], město by snad mohlo podporovati snahu jednotlivců 

vypsáním cen na pěkně upravený zevnějšek domů a na druhé straně ale bdít také nad tím, 

aby těsně u cesty u nádraží nebyla hromada řízků, která cizince, sotva vkročí na jičínskou 

půdu, nemilý zápachem přivítá,“ 503 uzavírá Outrata.  

 

 5.3.4 Krimi, zábava, inzerce 
 Kriminální zprávy se stejně jako v předchozích obdobích i v tomto věnovaly 

především poškozování majetku, nehodám, neštěstím, sebevraždám, vraždám, požárům, 

epidemiím (např. tyfu) a přinášely i informace z porotních síní. 

 Texty spadající do kategorie zábava mohl čtenář nalézt v rubrikách Besídka nebo 

Feuilleton, přičemž se jednalo jako o prózu (povídky, úryvky románů, novely, fejetony, 

historická pojednání, bigrafické články či přepisy přednášek), tak i o poezii. Na 

stránkách Krakonoše vycházely převážně díla či úryvky děl českých autorů, jako byli 

spisovatel František Vlastimil Kodym (1858–1924), spisovatel Josef Karel Šlejhar (1864–

1914), spisovatel a novinář Karel Havlíček Borovský (1821–1856), historik a spisovatel 
                                                
500 Letošní odvod. Krakonoš, 21. 2. 1903, r. 25, č. 5, s. 2. 
501 Tamtéž. 
502 K úpravě našeho města. Krakonoš, 21. 3. 1903, r. 25, č. 9, s. 4. 
503 Tamtéž. 
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Ferdinand Tomek (1860–1940), spisovatel Matěj Anastásia Šimáček (1860–1913), básník 

a spisovatel Antonín Sova (1864–1928), spisovatel František Karel Zachoval (1882–1976), 

básník Petr Bezruč (1867–1958, vlastním jménem Vladimír Vašek), profesor jičínského 

gymnázia Karel Štětina (1852–1933), aktivní člen jičínských spolků JUDr. Jaroslav Lohař 

(1862–1919) či básník Jan Šamal (1883–1904). U spousty příspěvků v tomto období byli 

autoři uvedeni iniciálami (např. A. P., A. H. či  J. L.) nebo nebyli vůbec. Outrata občas 

zařazoval do Besídky i úryvky překladů děl zahraničních autorů, jako byli italský fyziolog 

Angelo Mosso (1846–1910), francouzský sociolog Gabriel Tarde (1843–1904), anglický 

spisovatel Charles Dickens (1812–1870) či francouzský historik Maurice Lair (1872–?). 

U některých překladů byl kromě autora uveden i překladatel daného díla.504  

 Inzerce se oproti předchozím obdobím mírně proměnila. V Krakonoši sice i nadále 

inzerovali jičínští živnostníci, firmy a obyvatelé, bylo jich ale ve srovnání 

s mimojičínskými inzerenty málo. Nejvíce inzerátů bylo od pražských a vídeňských 

inzerentů a hodně jich pocházelo z měst severovýchodních, východních a středních 

Čech505, a některé dokonce i ze vzdálených koutů Čech a velkých měst Rakouska-Uherska 

a Německé říše506. V Krakonoši inzerovali stejně jako v předchozích letech řemeslníci, 

advokáti, občanské záložny, pojišťovny, obchodníci, lékárny, výrobci kávy, výrobci 

hudebních nástrojů, občas se objevil i osobní inzerát (prodej/pronájem domu či bytu, 

nabídka práce apod.). Oproti předchozím obdobím ale výrazně vzrostl počet inzerátů 

nakladatelů knih, kalendářů, obrazů a vydavatelů časopisů, přičemž v Krakonoši 

neinzeroval jen Bedřich Outrata a vydavatelé a nakladatelé z Prahy507, ale i z různých 

českých a moravských měst508. Čím dál více oblíbenější byly ilustrované inzeráty, které 

v některých číslech tvořily dokonce až třetinu všech inzerátů. Krakonoš v tomto období 

neobsahoval žádné ilustrace, jen výjimečně se v něm objevila fotografie, a to v případě, že 
                                                
504 Například u úryvku z knihy Maurice Laira Německá panovačnost (1903) je uvedeno, že ji z francouzštiny 
do češtiny přeložil Dr. Jiří Guth, u úryvku z knihy Gabriela Tardeho Základy sociální : nástin sociologie 
(1901) je jako překladatel z francouzštiny do češtiny uveden Dr. Břetislav Kalandra. 
505 Z měst severovýchodních a východních Čech např. Nová Paka, Turnov, Hořice, Hradec Králové, Nový 
Bydžov, Ostroměř, Semily, Lázně Bělohrad, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice a Jaroměř; Chrudim, Hrochův 
Týnec, Ronov nad Doubravou a Choceň. Z měst středních Čech např. Mladá Boleslav, Stará Boleslav, 
Poděbrady a Kolín. 
506 Ze vzdálených českých a moravských měst např. Humpolec, Telč, Tábor, České Budějovice, Domažlice, 
Plzeň, Hustopeče u Hranic (dnešní Hustopeče nad Bečvou), Olomouc; z mimočeských měst např. rakouský 
Korneuburk a Vídeň, německý Hamburk či uherská Budapešť. 
507 Např. L. Kober (např. Muž a žena a Muž a žena v manželství – A. Debay), J. Laichter (např. Otázka 
sociální – T. G. Masaryk), J. Pelcl (např. Povaha krásných umění – H. Parker) J. R. Vilímek (např. Babička – 
B. Němcová), V. Beneš (časopis Pražský illustrovaný Kurýr), Dr. F. Bačkovský (např. Kříž u potoka – 
K. Světlá), F. Šimáček (Hospodářský Slovník naučný), E. Beaufort (např. V zášeří krbu – J. K. Šlejhar), 
M. Urbánek (časopis Dalibor), Dr. E. Grégr (obrazy Lešetínský kovář, Psohlavci-Kozina), P. Körber 
(Kronika královské Prahy a obcí sousedních – F. Ruth), V. Kotrba (např. Život a příběhy Mikuláše 
Nicklebyho od Ch. Dickense). 
508 Např. olomoucký R. Promberger (Velký moravský kalendář), telčský E. Šolc (Nová rukověť správné 
češtiny od Františka Bartoše) a českobudějovický G. Dubský (obraz Ctirad a Šárka od F. B. Doubka). 
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zemřela nějaká významná osobnost Jičínska nebo měl do Jičína přijet nějaký známý 

umělec. 

 

 5.4 Obsah Krakonoše pod vedením redaktora Karla Hylského 
(1908–1914) 
 V roce 1908 koupil od Bedřicha Outraty Krakonoše Karel Hylský, který se stal od 

května následujícího roku i jeho tiskařem. List vydával až do září roku 1914, kdy byl 

úředně zastaven. 

 Jak je vidět z grafů číslo 9 a 10 (viz Příloha č. 3 na CD-ROMu), stejně jako 

v předchozím období i v tomto dominovaly zprávy kulturní a ze společnosti, Hylský ovšem 

věnoval větší pozornost než jeho předchůdce politice a také kriminálním zprávám, stabilní, 

i když ne příliš silnou pozici měly v Krakonoši hospodářské zprávy. 

 Jak již bylo řečeno, početně převažovaly kulturní a společenské zprávy. Redakce 

zpočátku tohoto období zveřejňovala v jednotlivých číslech mezi čtyřiceti až pětašedesáti 

(někdy i více) takovými zprávami, později se jejich počet pohyboval v rozmezí pětadvaceti 

až čtyřiceti zpráv. Tyto zprávy přitom zabíraly průměrně třetinu obsahu listu (někdy 

dosáhly až poloviny, jindy jen necelé pětiny), z čehož vyplývá, že jich bylo sice hodně, ale 

byly krátké. Politických zpráv bylo v jednom čísle nejčastěji mezi deseti až dvaceti a 

prostor, který jim redakce na stránkách listu věnovala, značně kolísal mezi 10 až 30 

procenty. Počet hospodářských zpráv v jednom listu se poměrně stabilně držel mezi pěti až 

deseti zprávami, které tvořily průměrně 5 až 10 procent obsahu listu. Kriminálních zpráv 

v tomto období značně přibylo, jen výjimečně čtenář nenašel v listu žádnou takovou 

zprávu, většinou jich bylo v listu kolem pěti, občas jejich počet vystoupal i nad deset. Tyto 

zprávy zabíraly průměrně kolem 5 procent obsahu listu. Co se týče textových útvarů 

spadajících do kategorie zábava, zpravidla bylo v každém čísle jeden až pět takových 

textů, občas se ale stalo, že redakce nezařadila žádný. Rozsah těchto textových útvarů se 

pohyboval většinu období mezi 5 až 15 procenty obsahu listu, ke konci období (jednalo se 

o rok 1914) zabírala zábava více místa, a to až jednu třetinu obsahu časopisu. Vliv na 

zvětšení tohoto prostoru měly pravděpodobně – vzhledem k počínající první světové válce 

– obavy Hylského z možné konfiskace listu a dalších problémů ze strany úřadů nebo také 

poptávka čtenářů po obsahu, kterým by se odreagovali od každodenní reality. Počet 

inzerátů byl v tomto období poměrně dost kolísavý, v celém období se pohyboval od deseti 

až po pětačtyřicet. Inzerce přitom tvořila 20 až 40 procent obsahu listu, přičemž jí ke konci 

období prostoru, který jí byl věnován, mírně ubývalo (v roce 1914 kolem 15 procent). Jen 

výjimečně se pak v listu v objevovaly zprávy s jiným tématem spadající do kategorie jiné. 
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V tomto období lze také pozorovat sezónní změny v prioritách témat – v letních obdobích 

(červen, červenec a srpen) se zvětšoval prostor věnovaný zprávám z kultury a ze 

společnosti.  

    

 5.4.1 Politická témata 
 Politické zprávy se většinou dotýkaly celostátní politiky, ať již vnitřní, tak i 

zahraniční, a dále politických událostí v jiných evropských státech. Krakonoš přinášel 

informace o nových zákonech, o zasedání sněmů (českého, moravského, slezského, 

pruského atd.) a parlamentů evropských států. Psal také o volbách v jiných regionech 

mimo Jičínsko i v zahraničí, vzhledem k politické příslušnosti listu v tomto období509 

zveřejňoval přepisy řečí mladočeských poslanců, informace ze soudů, ministerstev, policie 

a zabýval se i politickými právy menšin. Tyto zprávy, které se netýkaly výhradně Jičínska, 

mohli čtenáři nalézt v rubrikách Hlídka politická (Domácí/Zahraniční), Politický přehled 

týdenní, Různé zprávy a Zprávy časové i politické. 

 Oproti předchozímu období v listu přibylo politických zpráv z Jičínska. List byl  

jako orgán svobodomyslné strany vyhraněný a ostře vystupoval proti jičínským realistům 

(Česká strana pokroková) a jejich Pokrokovým Listům (1909–1913)510. Nevyhýbal se ale 

ani konfliktům ve vlastních řadách a občas se pustil do kritiky obsahu svobodomyslných 

Jičínských novin (1895–1921), které vydával konkurent Hylského tiskař František 

Návesník. Regionální politické zprávy čtenáře informovaly o zasedání zastupitelstev 

v Jičíně a okolních městech, jičínské městské rady a dalších orgánů státní správy, přinášely 

novinky z úřadů a především se v době, kdy byl list orgánem mladočeské strany (1909–

1913), věnovaly místní Národní straně svobodomyslné. Hylský zařazoval regionální 

politické zprávy do rubrik podle toho, do které části regionu spadaly. Jičínské politické 

zprávy a zprávy nezařazené k žádné části regionu se nacházely v pravidelných rubrikách 

Zprávy místní, Zprávy místní a z kraje a občasných rubrikách Z kraje či Jičín, Novopacké 

v rubrikách  Zprávy z Nové Paky a okolí nebo Zprávy z Nové Paky, Jilemnické v rubrikách 

Zprávy z Jilemnice a okolí a Zprávy z Jilemnice, Turnovské v rubrice Zprávy z Turnova, 

Lomnické v rubrice Zprávy z Lomnice a okolí, Semilské v rubrikách Věstník okresu 

Semilského či Zprávy okresu Semilského. Speciální rubriku s názvem Hlídka mládeže pak 

měly zprávy určené svobodomyslné mládeži. 

                                                
509 Připomeňme, že Krakonoš byl od května 1909 až do ledna 1913 orgánem Národní strany svobodomyslné 
pro Jičínský kraj (také známá jako mladočeská strana). 
510 Česká strana pokroková byla v Jičíně v té době nejslabším politickým subjektem, měla pouze 28 členů. 
Naproti tomu Národní strana svobodomyslná byla nejsilnější, měla přibližně 270 členů a v roce 1911 
s převahou vyhrála volby do obecního zastupitelstva. (FRANCEK, 2010, s. 283.) 
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 Jak již bylo řečeno, svobodomyslný Krakonoš v tomto období bojoval 

s realistickými Pokrokovými listy. Ty ho ve svých zprávách označovaly za orgán 

radnice511, proti čemuž se Hylský ve zprávě z února 1910 ohradil a pustil se do kritiky 

jičínských představitelů České strany pokrokové. V úvodu zprávy zdůraznil, že již 

několikrát tvrzení, že je Krakonoš radničním orgánem, ve svém listu vyvrátil, a připomněl 

také, že Krakonoš celou dobu své existence podporoval mladočeskou stranu a podporuje ji 

i nadále. „Jeho chlebodárcové prý sedí na radnici. Dobře! Jsou to mladočeši, kteří svůj list 

podporují, ale ne na úkor jeho poslání, ne na úkor pravdy. Čí orgánem jsou naproti tomu 

„Pokrokové listy“?“ 512 ptá se Hylský a následně vyjmenovává nejvýznamnější realisty 

v Jičíně. Zmiňuje přednostu jičínské železniční stanice Otakara Vochoče, gymnazijního 

profesora Jakuba Všetečku, redaktora Pokrokových listů Břeňka Ryse a další. Tito lidé, jak 

Hylský píše, orgán realistů financují a přispívají do něj. „To jsou lidé zodpovědní za všecku 

tu špínu na nás vrhanou, na naše město. To jsou lidé, kteří pod známkou pokroku ničí klid 

rodin, šlapou po cti a dobrém jménu svých odpůrců,“ 513 obviňuje realisty Hylský. V další 

části pak posměšně hovoří i o jejich vztahu k redaktorům Pokrokových listů. Jednak 

kritizuje to, že se v průběhu jednoho roku vystřídali v listech již dva redaktoři, a jednak i 

chování představitelů strany, kteří s redaktory podle Hylského nepodepsali žádnou 

smlouvu a navíc jim platili tak málo peněz, že museli redaktoři utéct před hladem pryč 

z Jičína. „Ukládáme si stále reservu, ale budou-li „Pokrokové Listy“ a jich poťouchlí 

patroni pokračovati ve své zaslepené vášni, proti nám podobným způsobem dále, 

dovedeme také rozdávati rány, které budou boleti,“ 514 varuje Hylský. 

 Krakonoš mladočeskou stranu jako její orgán samozřejmě propagoval, vychvaloval 

její voliče a dementoval jakákoli negativní tvrzení, která se snažila stranu v očích 

jičínských občanů devalvovat. Ve stejném měsíci, jako vyšla předchozí zpráva, publikoval 

Hylský i zprávu, v níž hovořil ke kritikům svobodomyslné strany (pravděpodobně 

realistům) a vyvracel jejich pochyby o tom, zda její stoupenci podpoří stranu i při 

nastávajících volbách v roce 1911. „Vzrůst národní strany svobodomyslné v Jičíně zahání 

spánek mnohým dobrodinečkům našim, kteří viděli již stranu naši pouze v politických 

dějinách národa našeho. Při tom namlouvají si, že ti, kdož podepíší závazné prohlášení, o 

                                                
511 Po neúspěchu ve volbách v roce 1903 sice svobodomyslný Politický klub zanikl, hlavní body jeho 
programu ale převzalo nové vedení města a začalo je v následujících letech realizovat (např. budování 
vodovodu, parních lázní, plynového osvětlení města či projekt kanalizace). Z toho důvodu pravděpodobně 
Pokrokové listy kritizovaly svobodomyslného Krakonoše za podporu vedení města. (ÚLEHLA, 2006, s. 104.) 
512 „Krakonoš“. Krakonoš, 6. 2. 1910, r. 32, č. 5, s. 7. 
513 Tamtéž. 
514 Tamtéž. 
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příslušnosti ke straně svobodomyslné, nebudou při volbách státi v řadách voličů 

svobodomyslných,“ 515 píše Hylský. „Snad soudí tak dle spolehlivosti a zásadnosti svých 

„věrných“, kteří před mladočechy prohlašují se býti mladočechy a jsou v organisacích 

jiných. Mnozí z takových pravili otevřeně, že při volbách nemohou jíti s oposicí,“ 516 

dodává. Mladočeská strana na rozdíl od ostatních stran podle něj zná své stoupence, a to 

jak ty pevné, tak i ty vlažné. A obrací se i na samotné stoupence strany, když zdůrazňuje, 

že záleží na čestnosti samotného člověka, zda dostojí závazkům, které pro něj plynou 

z dobrovolného členství ve straně, čímž měl na mysli především zmiňovanou podporu 

mladočeské strany ve volbách. Jak dodává, mladočeská strana odmítla přijmout do svých 

řad lidi, o nichž ví, že jsou stoupenci jiných stran. V závěru Hylský vyzývá tyto stoupence, 

aby přestali podporovat Schulverein517, tím podle něj budou českému národu prospěšnější. 

 I poté, co se Krakonoš rozešel s Národní stranou svobodomyslnou a přestal být jeho 

orgánem (v lednu 1913), zůstal svobodomyslným listem. Nově se ovšem neváhal pouštět i 

do kritiky představitelů mladočeské strany, jako tomu bylo například ve zprávě z ledna 

roku 1914, kdy Jičínsko dlouhodobě sužovala epidemie spály. Hylský v úvodu zprávy 

informuje čtenáře, že se spálová epidemie šíří jičínským okresem už téměř půl roku a 

několik desítek dětí dokonce na tuto nemoc zemřelo. „Přes to se ustrašené obecenstvo 

stále nedovídalo o žádném energickém kroku oproti této zhoubné epidemii (vyjma ovšem 

vyhlášku zastrčenou a nesmírně podobnou těm vyhláškám, jimiž náš magistrát oznamuje 

pronájem splašků z kasáren a dražbu kompostů) se strany zdravotních neb politických 

úřadů,“ 518 míní Hylský a dále vyjmenovává, v čem úřady nejvíce chybují, co zanedbávají. 

„Infekční nemocnice, jež by toho jména zasluhovala, u nás neexistuje, byty, postižené 

epidemií, nejsou zjevně označovány, nikdo před nimi není varován, skoro každou noc jsou 

bály až do rána, opatrovna po krátké přestávce znovu otevřena, ve školách, vyjma jedinou 

třídu, vyučuje se klidně, vlastně neklidně dál, neb mnoho rodičů z obavy o život svých 

drahých odepřelo posílat děti do škol, pro přepečlivé naše vlád. orgány stále ještě nic se 

nestalo,“ 519 popisuje poměry v Jičíně Hylský. V další části se pak pouští do kritiky 

mladočeské strany, která pořádala v období epidemie v Jičíně krajský sjezd s účastí 

poslanců Karla Kramáře a Jindřicha Maštálka, na nějž dorazili stoupenci strany z celých 

                                                
515 Vzrůst národní strany svobodomyslné v Jičíně. Krakonoš, 27. 2. 1910, r. 32, č. 8, s. 6–7. 
516 Tamtéž. 
517 Jak již bylo zmíněno v kapitole číslo 3.2, Deutscher Schulverein byla německá nadace, kterou založili 
němečtí liberálové v říjnu roku 1880 v Karlových Varech. Cílem tohoto školského spolku bylo podporovat 
morálně, organizačně i finančně německé školy na českém území. Nadace vznikla v reakci na projednávání 
jazykových nařízeních říšskou radou a vládou. Jazyková nařízení měla uzákonit český jazyk jako úřední. 
(URBAN, s. 356–357) 
518 Spála a politika. Krakonoš, 18. 1. 1914, r. 36, č. 3, s. 5. 
519 Tamtéž. 
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severovýchodních Čech. Jak Hylský píše, tito návštěvníci sjezdu „vymetli všechny jičínské 

hotely a hospody i byty soukromé a roznesli pak nákazu do svých domovů.“ 520 To podle 

Hylského ale nikomu nevadilo, největší problémem bylo totiž pro mladočeské poslance to, 

že na schůzi dorazilo velice málo jičínských stoupenců, takže se svými proslovy vůbec 

nevystoupili. V reakci na tento neúspěch mladočechů svolaly opoziční politické strany 

veřejnou schůzi na další týden, na níž chtěly dát poslancům prostor k pronesení jejich řeči. 

„Tím ovšem dovršena míra trpělivosti. Což kdyby nám onemocněli, nedej bůh, na spálu i 

dr. Mrňák a Bernard? Naše slavné c. k. okresní hejtmanství rychle se rozhodlo: Zakázalo 

schůzi veřejnou, svolanou stranami opposičními. A nyní, otcové a matky, můžete klidně 

spát i už nikdo zde nezemře,“ 521 uzavírá Hylský. 

 

 5.4.2 Hospodářská témata 
 Hospodářských zpráv, které by se věnovaly celostátnímu hospodářství nebo 

hospodářství obecně, v tomto období v listu mnoho nebylo. Pokud se ale takové zprávy 

objevily, zabývaly se daněmi, akciemi, aktualitami z akciových společností, továren a 

bank, věnovaly se průmyslové výrobě, obchodům, živnostem a řemeslům obecně, dále také 

trhům a tržnicím a občas i zemědělství. Někdy pak Hylský tyto zprávy zařadil do rubriky 

s názvem Hlídka národohospodářská, tu ale čtenáři objevili v listu opravdu jen občas. 

 Regionální hospodářské zprávy se věnovaly železniční dopravě na Jičínsku, 

stavbám a obecním opravám, plánováné výstavbě elektrárny, informovaly o valných 

hromadách obchodního grémia a tržních cenách, o novinkách v hospodářských záložnách, 

obecních spořitelnách a úvěrních ústavech v regionu, zabývaly se ale i problémy 

regionálních živnostníků a řemeslníků. I v této oblasti se ale Hylský věnoval i 

hospodářským zprávám, které zveřejňovaly jiné listy. Jednalo se především o jičínské 

Pokrokové listy (1909–1913), jejichž obsah Hylský často kritizoval. Hospodářské zprávy 

z Jičína a okolí se nacházely v pravidelných rubrikách Zprávy místní, Zprávy místní a 

z kraje a občasných rubrikách Hlídka živnostenská, Jičín či Z kraje. Dle místa, odkud 

pocházely, pak Hylský další zprávy zařazoval do rubrik Zprávy z Nové Paky a okolí, 

Zprávy z Nové Paky, Zprávy z Turnova, Zprávy z Jilemnice, Zprávy z Lomnice a okolí, 

Věstník okresu Semilského a Zprávy okresu Semilského. 

 

 Stejně jako v politické i v hospodářské oblasti se Krakonoš občas dostal do sporu 

s jičínskými Pokrokovými listy. V lednu 1910 například odsoudil tyto listy za to, že 

                                                
520 Spála a politika. Krakonoš, 18. 1. 1914, r. 36, č. 3, s. 5. 
521 Tamtéž. 
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kritizovaly hospodaření jičínské radnice, která si kvůli investicím do infrastruktury 

vypůjčila 30 tisíc korun a zvedla výši přímých daní. „Starostlivost ta jest příliš průzračna, 

než aby nebyl viditelným vlastní účel její. Což realisté zdejší nevědí, k jakému účelu je 

třeba peněz? Což opravdu domnívají se, že jičínské obyvatelstvo je odkázáno na studnici 

moudrosti jičínských realistů a jejich hlásného rohu „Pokr. L.“?“ 522 ptá se Hylský. Podle 

něj radnice městský rozpočet dostatečně zveřejnila, ovšem realisté k němu žádné námitky 

nepředložili. Přitom právě Pokrokové listy, jak Hylský píše, nedávno požadovaly po vedení 

města vybudování kanalizace. „Přece vědí „P. L.“ o provádění kanalisace v Jičíně, vždyť 

se dovedou tak mistrovsky v kanálech pohybovat a obsahem jejich házeti po 

kolemjdoucích. A takový list opovažuje se ještě vytýkati naší obecní správě nehospodářství. 

Význam farizejství pro takové jednání je příliš mírný a nevystihuje skutečnost,“ 523 dodává. 

 Krakonoš ovšem i sám kritizoval hospodářské poměry, i když kritiku nesměřoval 

na vedení města Jičín, ale na vyšší státní orgány. Ve zprávě z července 1912 se věnuje 

špatnému stavu silnic na Jičínsku. Jak v úvodu sděluje, nebude se zabývat okresními 

silnicemi, na nichž „bude nutna řádná úprava co nejdříve, jinak se stanou postrachem 

celého okolí“ 524, ale císařskými. Nejvíce přitom Hylskému na těchto frekventovaných 

silnicích vadí nadbytečné množství rozházeného zbytečného štěrku (přičemž slovo 

„zbytečného“ zdůraznil). Dokonce tvrdí, že v žádném jiném okresu Čech ho tolik na 

silnicích není. Podle něj je takto rozházený štěrk svízelí pro řidiče automobilů, cyklisty, 

povozníky či chodce. Jaké konkrétní obtíže jim způsobuje, ale Hylský neuvedl. Podle něj 

ovšem všichni zmiňovaní problémy s jízdou či chůzí po štěrku potrvdí, stačí se zeptat. 

Vyštěrkovaná silnice navíc podle Hylského nejvíce trpí při průjezdu těžkého automobilu či 

povozu, kdy se ničí její povrch. Podle něj by bylo lepší, kdyby se štěrk ze silnic odstranil, 

což také ve zprávě úřadům poradil. „A kdyby se šterk ten jednou pořádně sebral, bylo by 

jen na cestářích, aby silnici udržovali štěrku prostou hladkou a tím trvanlivější. Ovšem 

musí i příslušné orgány vykonávati pečlivý dozor! – Toto adresujeme na uváženou 

patřičným kruhům i veřejným činitelům,“ 525 uzavírá Hylský.  

 Krakonoš na svých stránkách informoval i o konání různých schůzí, které se 

dotýkaly hospodářství. Pokud ale Hylský s některou schůzí naprosto nesouhlasil, nejenže o 

ní nenapsal, kde a kdy se koná, ale také ji zkritizoval. Například v září 1912 se opřel do 

schůze, která se měla konat v Jičíně a na níž se měly řešit vysoké ceny potravin na 

jičínském trhu. Jak Hylský hned v úvodu píše, tato schůze a jí podobné „experimenty“ 

                                                
522 Velikou starostlivost. Krakonoš, 16. 1 1910, r. 32, č. 2, s. 5. 
523 Tamtéž. 
524 Stav silnic. Krakonoš, 28. 7. 1912, r. 34, č. 31, s. 5. 
525 Tamtéž. 
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potřebují trochu zkritizovat, podle něj se kolem drahých potravin dělá jen zbytečný rozruch 

a takové aktivity ublíží obchodníkům a živnostníkům. Varuje proto před vyháněním 

trhovců z Jičína. A jak dodává, peníze, které si tito trhovci vydělají, většinou posléze utratí 

v jičínských obchodech. „Jest faktem, že trhovci, kteří s máslem, vejci, drůbeží do Jičína 

docházejí, mohou lehce prodati drobné produkty zemědělské doma, překupníkům za ceny 

jen o málo menší, než dostanou ve městě a mohou čas, který ztratí cestou do Jičína, 

věnovati jiné práci. Pak učiní však nákupy také u domácích kramářů a jičínští obchodníci 

budou míti obchody prázdné,“ 526 varuje a dodává, že Jičín venkov potřebuje. Hylský se 

pouští také do kritiky jičínských dam, které schůzi proti drahotě silně podporují, ale své 

zásady obcházejí. Jak píše, všichni ve městě prý vědí, že tyto dámy si trhovce předcházejí 

tím, že jim dávají bokem peníze, aby pro ně prodávané potraviny vůbec zbyly. „Drahota 

jest nyní tak všeobecná, že nic se nedocílí způsobem, který se v Jičíně zavádí. Jen jediné se 

docíli: uškodí se obchodníku a živnostníku, znepřátelí se venkov,“ 527 míní. Hylský neví, 

kdo celou akci, kterou on sám označuje za nerozumnou, organizuje. Podle něj to rozhodně 

není nikdo z živnostníků, protože ti mají pro vysoké ceny potravin na trhu pochopení. 

„V zájmu našeho obchodnictva žádáme povolané činitele, aby netrpěli výstřelků, které 

mohou míti nedozírné následky. – Právě ti, kdož největší rámus působí a chtějí ušetřiti pár 

haléřů na chudém venkovanu snadno mohli by nahraditi „ztrátu“ drahotou způsobenou, 

kdyby zmírnili onen povrchní a nad finanční prostředky nákladný přepych veřejného 

vystupování,“ 528 dodává.  

 O tom, že se po této schůzi sice ceny na jičínském trhu nijak nezměnily, ale že 

kvůli ní poklesl počet trhovců v Jičíně, informuje Krakonoš na začátku října. Ve zprávě 

vystupuje proti Pokrokovým listům, které reagovaly na výše popsanou zprávu Krakonoše. 

Obvinily ho přitom z toho, že se pouze snaží „polapit“ živnostníky a obchodníky. 

Pokrokové listy se ve své zprávě, jak Hylský píše, naopak zastávaly žen dělníků a gážistů, 

protože jejich peníze po nákupu na trhu pak trhovci utratí u jičínských živnostníků a 

obchodníků, a také kritizovaly ženy živnostníků a obchodníků, které podle nich na trhu 

vždy skoupí všechny potraviny. Hylský ovšem takové tvrzení dementoval, bránil střední 

vrstvy a zdůraznil, že dělnícký konzum, který Pokrokové listy hájí, má na venkově své 

filiálky, takže tím jičínské hospodářství rozhodně nepovznáší. Několikrát také zopakoval, 

že zpráva neměla žádný politický záměr. Prý chtěl pouze poukázat na ty, kteří svalují vinu 

na nesprávné osoby a poškozují zájmy města.529 

                                                
526 Schůze proti drahotě na trhu v Jičíně. Krakonoš, 22. 9. 1912, r. 34, č. 39, s. 3. 
527 Tamtéž. 
528 Tamtéž. 
529 Pokrokové listy. Krakonoš, 6. 10. 1912, r. 34, č. 41, s. 4. 
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 5.4.3 Společenská a kulturní témata 
 K podstatné změně došlo ve složení zpráv z kultury a společnosti. Oproti 

předchozímu období se v listu objevovalo výrazně méně recenzí nových čísel listů a 

nových knih nejičínských vydavatelů a knihkupců. Pravidelná rubrika pod názvem 

Písemnictví nebo Literatura, která přinášela informace o časopisech, kalendářích, nových 

knihách a také vydavatelích, nakladatelích a knihkupcích, u nichž si je lze objednat, ovšem 

zůstala, i když ve srovnání s předchozím obdobím nebyla tak rozsáhlá.530 Mimo časopisů a 

literatury se kulturní a společnské zprávy věnovaly sokolstvu, koncertům, divadelním 

představením a výstavám mimo jičínský region, literární Nobelově ceně, životě umělců a 

skladatelů, životnímu stylu (např. vegetariánství, problematice alkoholismu), nemocím a 

jejich dopadům na lidské chování a vztahy, častým tématem bylo i školství, novinky 

z vědy, cenzura v tisku a úmrtí významných osobností. Tyto zprávy pak čtenář mohl nalézt 

v pravidelných rubrikách Hlídka kulturní, Novinky ze života uměleckého a občasných 

rubrikách Různé zprávy, Vynálezy a pokroky, Divadlo. Školství byla věnována speciální 

rubrika Hlídka školská, mezinárodnímu jazyku esperanto pak rubrika Hlídka esperantská, 

která obsahovala zprávy ze zahraničí týkající se esperanta a také různá jazyková cvičení, a 

dále Hylský občas zařadil rubriku Hlídka hasičská, v níž vycházely zprávy o dobrovolných 

hasičských sborech a požárnictví.  

 Regionální kulturní a společenské zprávy informovaly čtenáře o činnosti spolků 

v regionu, o jejich valných hromadách a především akcích, které pořádaly, jako byly plesy, 

taneční zábavy, koncerty, výstavy, divadelní představení, besedy, přednášky, vzdělávací 

kroužky, masopusty, šibřinky apod. Dalšími častými tématy byly školství a život učitelů a 

boj proti germanizaci v regionu. Hylský v tomto období také pravidelně komentoval 

zprávy jiných listů, zvláště když měly odlišné názory a pohled na věc než on, nebo 

reagoval na zprávy, které Krakonoše kritizovaly. Nejčastěji věnoval pozornost 

Pokrokovým listům (1909–1913) a občas i česko-židovskému pardubickému týdeníku 

Rozvoj (1904–1939). Tyto regionální zprávy se nacházely v pravidelných rubrikách Zprávy 

místní, Zprávy místní a z kraje a občasných Z kraje, Drobné zprávy, Jičín či Listárna 

redakce. Zprávy spadající do jednotlivých částí regionu pak Hylský řadil do zvláštních 

rubrik: Zprávy z Nové Paky a okolí, Zprávy z Jilemnice a okolí, Zprávy z Nové Paky, 

Zprávy z Turnova, Zprávy z Jilemnice, Zprávy z Lomnice a okolí, Věstník okresu 
                                                
530 V této rubrice Hylský informoval většinou jen o dvou až třech časopisech, knihách či kalendářích. 
Nejčastěji se v této rubrice objevovali tito vydavatelé, nakladatelé a knihkupci: pražští J. Otta, J. R. Vilímek, 
F. Švejda, Z. V. Tobolka, J. Pelcl, A. Hynek, E. Beaufort, E. Grégr a syn a hradecký B. Melichar. Nejčastěji 
přitom Hylský informoval o pražských časopisech a denících – např. o časopisech Světozor (1904–1943), 
Máj (1902–1914), Čas (1886–1915, 1920–1924), Zlatá Praha (1884–1929) a Česká Revue (1897–1930), 
Literární rozhledy (1907–1931) a deníku Prager Tagblatt (1887–1939). 
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Semilského a Zprávy okresu Semilského. Některé zprávy o školách Hylský řadil do rubriky 

Hlídka mládeže určené svobodomyslné mládeži a zprávy o regionálních spolcích 

dobrovolných hasičů do rubriky Hlídka hasičská. 

 

 I v oblasti společenské a kulturní Krakonoš často kritizoval Pokrokové listy. 

Ve zprávě z ledna 1910 Hylský listy obvinil z toho, že svými názory na opilství 

středoškolských studentů zostuzují město. Jednalo se o případ, kdy jičínský cukrář 

Roubíček prodával studentům gymnázia ve svém obchodě alkohol, a to i na dluh, a dovolil 

jim, aby se tam opíjeli. Jak Hylský píše, nechce se ve zprávě zaobírat tímto případem, ale 

postojem Pokrokových listů k němu. Zatímco Krakonoš opíjení studentů odsuzoval, 

Pokrokové listy jičínského cukráře hájily. „Ale zvláštní je opravdu, že „Pokrokové Listy“ 

místo aby veřejně pokáraly a odsoudily podobné jednání, jímž mládež naše je 

demoralisována, vrhají se na ty, kdož brání mládeži v podobném jednání, ba nazývají i 

příbuzné pobloudilých hochů denuncianty. Tedy otec, který professoru řekne, kde jeho syn 

dlívá, kde se opíjí, kde dluhy učí se dělati, jest dle „Pokrokových Listů“ denunciantem,“ 531 

píše Hylský. Za tímto postojem listů je podle něj zášť jejich redaktorů vůči škole. Přitom 

členem redakční rady Pokrokových listů, jak Hylský dodává, je doktor Jakub Všetečka, 

který na zmíněném gymnáziu učí a o vyšetřování případu musí podle Hylského jistě vědět. 

„A týž pán – člen redakční rady, dovolí, aby zákaz pochybné cukrářské prodejny a výčepu 

lihovin pro žáky nazýván byl v listě jím spolu redigovaným – boykotem živnostníka a 

denuncianttvím. Je to zase jedna z těch smrdutých pum, které jsou tak často do veřejného 

života našeho redakcí „Pokrokových Listů“ zcela „pokrokářsky“ vrhány,“ 532 útočí 

v závěru proti listům Hylský. 

 Společenský život v Jičíně byl v tomto období stále poměrně bohatý. Ve městě se 

pořádaly různé kurzy, debatní večírky a besedy, taneční zábavy, divadelní představení i 

koncerty, přičemž Krakonoš nejčastěji jmenoval jako organizátory těchto akcí Občanskou 

besedu, místní odbor Ústřední matice školské, Řemeslnickou besedu, Sokol a 

Akademickou čtenářskou jednotu. Ovšem, jak ve zprávě z března 1910 Krakonoš píše, 

někteří jičínští občané nebyli s jičínským společenským životem spokojeni. Problémem 

podle Hylského jsou v Jičíně lidé, kteří mají radost, když ve spolcích dochází ke sporům a 

urážkám. Jako příklad uvádí to, když jsou ve spolcích aktivní lidé, kteří mají chuť 

pracovat, ale na druhou stranu také nedůvěřiví nebo zlomyslní lidé, kteří začnou o těchto 

pracovitých lidech za jejich zády mluvit negativně, prohlašovat, že jsou sobci či 

                                                
531 Jaký směr pěstují „Pokrokové Listy“. Krakonoš, 30. 1. 1910, r. 32, č. 4, s. 7.  
532 Tamtéž.  
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prospěcháři. „Tito živlové najdou vždy dosti slov, vybájí si řadu klepů a již to kvasí ve 

spolku neb korporaci. Tak jest tomu v menší společnosti, že pro hloupost vyvolává se 

mrzutost a mstivost úžasná. Mluvte přímo, od srdce, mějte úmysl nejlepší prospěti pravdě, 

přijde vám osoba, jíž to není po chuti, aneb stále měnivé povahy a pak o námitky a spor 

není nikdy nouze,“ 533 míní Hylský. Situace v místních spolcích podle něj odráží celou 

náladu v české společnosti, v níž stejně jako ve spolcích panuje nesvornost a nedůvěra. 

„Jsme národ malý sice, ale jest nás dosti. Potřebujeme pevných charakterů, potřebujeme 

povahy celé a nestranné. Národ český svým bohatstvím, průmyslem i vzdělaností navýši 

dokonalosti se vyšinuvši jest pak od jiných národů zcela jinak respektován,“ 534 píše 

vlastenecky a vyzývá čtenáře, aby se k sobě chovali ve spolcích upřímněji, nepomlouvali 

se, nehledali mezi sebou prospěcháře a nebyli k sobě nedůvěřiví. Zároveň by podle něj 

jičínští obyvatelé neměli mezi sebou trpět donašeče a bezcharakterní, škodolibé lidi, které 

baví vyvolávat štvanice mezi lidmi.  

 To, že byl Hylský vlastenec, potvrzuje i zpráva z července 1912, v níž informuje o 

záměru německého spolku z Jablonce nad Nisou postavit u Jičína restauraci. Tu spolek 

plánuje, jak Hylský čtenáře Krakonoše informuje, vytvořit přestavbou domku v Horním 

Podůlší pod Bradami, což je obec vzdálená přibližně 5 kilometrů severně od Jičína. Majitel 

domku podle Hylského přiznal, že by v případě, že by německý spolek (jeho název Hylský 

ve zprávě neuvádí535) domek koupil, vznikla z restaurace „pevná bašta němectví na 

Jičínsku“ 536. I když už bylo znění smlouvy sepsáno, Hylský doufal, že ji majitel domku 

nepodepíše, podle něj má totiž v sobě kus českého srdce. „Byla by to hlíza na zdravém 

českém těle a stydno by nám bylo, až by se v lesích táhnoucích se až ku Prachovským 

skalám rozléhalo se německé „heilo“. A jak daleko odtud do Prachovských skal, které 

výbojného návalu německého byly dosud ušetřeny. Buďme na stráži!“ 537 vyzývá Hylský 

čtenáře k obezřetnosti. 

 

                                                
533 Náš společenský život. Krakonoš, 20. 3. 1910, r. 32, č. 11, s. 5–6. 
534 Tamtéž. 
535 Jablonec nad Nisou byl na počátku 20. století německým městem (v roce 1900 byl podíl českého 
obyvatelstva ve městě 0,8) a německých spolků tedy bylo v Jablonci několik, například Německý tovaryšský 
spolek (Deutscher Gehilfenverein), Německý nacionální spolek pro Jablonec a okolí (Deutschnationaler 
Verein für Gablonz und Umgebung) či Svaz Němců v severních Čechách (Bund der Deutschen in 
Nordböhmen). (PAVLÍČKOVÁ, J. Soužití Čechů a Němců v Jabloneckém okrese v letech 1938 a 1939. Brno 
: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií. 2008. 
35 s. Vedoucí bakalářské práce doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.) 
536 Rozpínavost německá. Krakonoš, 28. 7. 1912, r. 34, č. 31, s. 5. 
537 Tamtéž. 
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 5.4.4 Krimi, zábava, inzerce 
 Kriminální zprávy v tomto období informovaly o dopravních nehodách, živelních 

pohromách (silných bouřích, krupobitích, vichřicích apod., které napáchaly škody na 

majetku nebo při nichž zemřel člověk), fyzických napadeních, požárech, sebevraždách a 

vraždách, krádežích a přinášely i informace z porotních síní v rubrikách Ze soudní síně 

nebo Soudní síň. 

 Textové útvary spadající do kategorie zábava čtenář nalezl v rubrikách Feuilleton 

nebo Besídka, často ale takové texty byly pouze odděleny čarou a nebyly nad titulkem 

nijak zvlášť označeny. Nejčastěji se jednalo o popis historických událostí dle záznamů v 

regionálních archivech, o povídky, cestopisy, fejetony, přepisy přednášek, ukázky z knih či 

citáty slavných osobností. Většinou Hylský v Krakonoši zveřejňoval příspěvky bez 

uvedení autora nebo příspěvky českých autorů, jako byli například spisovatel a učitel 

Čeněk Kalandra (1848–1928), spisovatel a dramatik Julius Zeyer (1841–1901), herečka a 

spisovatelka Abigail Horáková (1871–1926), spisovatel a novinář K. H. Borovský (1821–

1856), filosof, teolog a spisovatel J. A. Komenský (1592–1670), regionální historik 

Dr. Josef Vítězslav Šimák (1870–1941), spisovatelka a básnířka Irma Geisslerová (1855–

1914), historik, básník a spisovatel Ferdinand Tomek (1860–1940), spisovatel a dramatik 

Bohumil Bouška (1864–1935), středoškolský profesor Jaroslav Vlach (1852–1917) či 

básník a novinář František Věnceslav Jeřábek (1836–1893). Příspěvků zahraničních autorů 

bylo v listu v tomto období málo a jejich autoři většinou nebyli uvedeni.  

 Většina inzerentů byla v tomto období z Jičína a Prahy. Další inzeráty pak 

pocházely z měst severních, severovýchodních, východních a středních Čech538, ale i 

z dalších koutů Rakouska-Uherska539. Nejčastěji v Krakonoši inzerovali obchodníci a 

řemeslníci, zubaři, lékárníci, advokáti, obecní spořitelna, školy (např. Dívčí průmyslová 

škola v Hořicích, Jednoroční škola obchodního grémia v Turnově, Jubilejní dívčí lyceum), 

fotografové či prodejci realit. Oproti předchozímu období výrazně ubylo inzerátů od 

vydavatelů časopisů a nakladatelů knih540. Častěji se naopak objevovaly osobní inzeráty 

typu „hledá se byt“, nabídka a poptávka práce, nabídka sňatku, prodej domu apod. Inzeráty 

v tomto období Hylský nezařazoval jen na konec listu, jako tomu bylo v předchozích 

obdobích, ale prokládal je mezi zprávy již od první strany. Přibližně čtvrtina inzerátů byla 

ilustrovaná. Kromě těchto ilustrací se pak v Krakonoši občas objevily i fotografie – v 

                                                
538 Např. z Nové Paky, Kolína, Chrudimi, Lázní Bělohrad, Poděbrad, Hořic, Semil, Liberce, Mladé Boleslavi, 
Ústí nad Labem, Lovosic nad Labem či Jablonce nad Nisou.  
539 Např. moravská a slezská města Brno, Mohelnice, Ostrava, Olomouc. Z dalších měst Rakouska-Uherska 
např. Budapešť, Vídeň, Drážďany, Szeged, Lvov, Košice. 
540 Nejčastěji se jednalo o tyto vydavatele a nakladatele: Praha – B. Kočí, J. R. Vilímek , Ed. Grégr a syn, 
F. Topič; Olomouc – R. Promberger; Habry – Revue mladých.  
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případě, že zemřela nějaká významná osobnost Jičínska (např. dlouhodobý člen 

lomnického Sokola Josef Bušek či majitel továrny na zemědělské stroje a vůdce jičínských 

mladočechů František Knotek). 

 

 5.5 Obsah Krakonoše pod vedením redaktora Karla Hylského po 
jeho obnovení na konci roku 1918 
 Na začátku listopadu 1918 obnovil Karel Hylský Krakonoše a – jak ukazují grafy 

číslo 11 a 12 (viz Příloha č. 3 na CD-ROMu) – i když se list stal orgánem státoprávní 

demokracie, první dva měsíce jeho činnosti se jeho obsah v porovnání s obdobím před 

první světovou válkou příliš nezměnil. Opět početně i rozsahem bylo nejvíce kulturních a 

společenských zpráv, za nimi hned politických zpráv a pak až těch ostatních. 

   Každé číslo Krakonoše obsahovalo v tomto období průměrně asi dvacet zpráv 

týkajících se kultury a společnosti, které tvořily přibližně 30 procent obsahu listu. Počet 

politických zpráv se pohyboval sice jen kolem deseti, tyto zprávy ale zabíraly průměrně 

necelých 30 procent obsahu každého čísla. Hospodářských zpráv bylo v každém čísle 

zhruba pět a jejich rozsah se pohyboval kolem 4 procent obsahu listu. Na kriminální 

zprávu mohl čtenář v listu v tomto období narazit spíše výjimečně. Nepravidelně pak 

redakce zařazovala texty spadající do kategorie zábava – a pokud tak učinila, jednalo se o 

jeden až tři texty přibližně o rozsahu 10 procent obsahu čísla. Počet inzerátů se sice 

pohyboval zpravidla jen kolem deseti, zabíraly ale průměrně čtvrtinu listu. Zprávy 

z kategorie jiné se v tomto období vyskytovaly jen výjimečně.  

 

 5.5.1 Politická témata 
 S obnovením Krakonoše došlo k výrazné změně poměru zpráv, které se týkaly 

celostátní a zahraniční politiky, a zpráv jičínského regionu. List totiž v tomto období 

přinášel většinou jen regionální zprávy. Celostátní a zahraniční zprávy, kterých bylo málo, 

se nacházely v nepravidelně vycházející rubrice Hlídka politická nebo nebyly zařazeny do 

žádné rubriky, ale čtenáři je našli i v pravidelné rubrice Zprávy místní a z kraje (název 

rubriky tedy zcela neodpovídal jejímu obsahu). Tyto politické zprávy se zaobíraly vznikem 

samostatného Československa a jeho postavením v Evropě, přinášely informace z vrchního 

velitelství národní obrany v Praze, psaly o zeměbrancích, československých legiích 

v zahraničí a také o výrocích německých poslanců, věnovaly se politickému sebeurčení 

Čechů. Krakonoš také některé zprávy přebíral z jiných listů, jako byly pražské Národní 

listy (1861–1941), mladoboleslavský agrární týdeník Rodný kraj (1908–1942) či pražský 
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týdeník Národ (1917–1920). Novinkou v tomto období bylo i to, že byli pod zprávami 

uváděni autoři – nejčastěji v listu o celostátní politice psal kromě samotného Hylského, 

který se pod rozsáhlejšími zprávami podepisoval malým tištěným „h“, i profesor Jaroslav 

Všetečka (1890–?). 

 Regionální politické zprávy se nacházely v pravidelných rubrikách Zprávy místní a 

z kraje a Z činnosti Národního výboru v Jičíně a také v občasných rubrikách Ženská rada a 

Hlídka politická. Tyto zprávy pak nejčastěji přinášely informace o činností a schůzích 

Národního výboru pro Jičínský okres, o vzniku a formování politické strany Česká 

státoprávní demokracie v Jičíně, jejímž orgánem byl právě Krakonoš, o zasedání okresního 

zastupitelstva a městské rady, o schůzích žen (Ženské rady) pořádaných Národním 

výborem a také informace z domobranecké okresního velitelství a okresního hejtmanství. 

Dále se zprávy věnovaly návratu vojáků zpět do Jičína, zeměbrancům, osobním příběhům 

některých krajinských legionářů a udavačství při válce, přičemž Hylský zveřejňoval 

udavačské dopisy z okresního komisařství. Krakonoš také kritizoval Československou 

stranu lidovou. Regionálními politickými zprávami přispíval do listu nejčastěji profesor 

jičínské reálky Antonín Martínek (1870–1945). 

 

 Krakonoš se po svém obnovení stal orgánem ČStD pro Jičínský kraj, kterou na 

svých stránkách propagoval. Ve zprávě ze začátku prosince 1918, pod níž je podepsaný 

jako autor Hylský, reaguje na výzvu ústředí Československé sociální demokracie, aby se 

politické strany před blížícími se volbami do obecních zastupitelstev a národního 

shromáždění organizovaly, a představuje čtenářům program ČStD s cílem získat do svých 

řad další stoupence z jičínského regionu. Strana má podle Hylského v prvé řadě sociální 

poslání: „Jsme přesvědčeni, že dnešní řád, dnešní vzájemný poměr lidí nutno opravit, že 

nutno jej nahradit takovým, v němž by byl finančně slabý chráněn před útiskem kapitálu, 

který by uskutečnil hospodářskou spravedlnost, umožnil vládu bratrství, skutečné důvěry a 

vzájemné lásky místo dnešního nadpráví a třídní nenávisti,“ 541 píše. V dalším odstavci pak 

Hylský zdůrazňuje, že strana není stranou socialistickou, která by se zaměřovala na 

povznesení dělnické třídy, ale pouze sociální. ČStD se tedy nekloní k třídnímu socialismu 

či třídnímu panství, ale k takovému socialismu, jehož základem je snaha o bratrství a lásku, 

tedy socialismu, který je povaze Čechů bližší, vysvětluje Hylský. Strana podle něj bude 

přistupovat ke všem vrstvám společnosti stejně, protože je to demokratická strana. „Tato 

rovnost však žádá, aby každý byl živ ze své práce a ne z kapitálu, kterého nevyzískal svou 

prací. Proto žádá sestátnění a tím „sespolečenstvení“ drah, hutí, lesů, dolů atd. Zůstává 

                                                
541 Organisujte se! Krakonoš, 8. 12. 1918, r. 37, č. 5, s. 2. 
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však na půdě soukromého vlastnictví všude tam, kde je mravním popudem k práci a kde 

neznamená útisk druhého. Soudí, že příčinou dnešních neutěšených poměrů není soukromé 

vlastnictví jako takové, ale jeho rozdělení,“ 542 tlumočí postoje strany Hylský. Zdůrazňuje 

také, že strana požaduje rovný přístup ke všem lidem, tedy například pro muže i ženy 

stejné právo volit a být zvolen ve volbách, a zákaz ovlivňování veřejných záležitostí církví 

i to, aby se lidé nemuseli veřejně přiznávat k církevní příslušnosti. „Naznačili jsme stěžejní 

požadavky Č. st. d. Kdo s nimi souhlasí, vstup do její organisace. Ale ti, kteří vstoupí, 

nechť jsou to údové živi,“ 543 vyzývá čtenáře v závěru. Jak Hylský uvádí v poznámce na 

dolním okraji strany, některé myšlenky, které ve zprávě použil, převzal z čísla  47 

2. ročníku (1918) pražského týdeníku Národ (1917–1920). 

 Stejně jako před válkou ani po obnovení listu se Hylský nevyhýbal konfrontacím 

s vedením města. Ve zprávě z poloviny prosince například kritizoval stanovení priorit 

městské rady i protekci při konkurzu na nového tajemníka. Nejprve se věnuje konkurzu, 

jehož vypsání sice podle něj proběhlo v souladu se zákonem, avšak po jeho předložení 

městskému zastupitelstvu, které ho mělo odsouhlasit, došlo k úpravě kritérií výběru. 

„S uznánihodnou rychlostí změnilo zastupitelstvo znění konkursu, posunuvší hranici stáří 

„pokud možno“ na 35 let, liberálně uznalo, že „prakse je žádoucí, nikoliv podmínkou“ 

(docela byl návrh, že jest prakse vítána!). Krátce – konkurs byl přešit jako kabát, aby se 

hodil na určitou osobu. – Tady je příklad jak snadno a rychle lze obejíti zákon a spěšně 

vyříditi akt,“ 544 opírá se Hylský do městského zastupitelstva. Poté se podivuje nad tím, že 

když měla městská rada vypracovat žádost vládě o umístění nových úřadů do Jičína, což 

bylo podle Hylského pro město a jeho ekonomiku velice důležité, dostavili se na schůzi jen 

tři radní545. „Na obou případech lze illustrovati poměry našeho města. Kde se jedná o 

strýčkování, o protekci, a pokoutní komploty proti právu, proti zájmům obce, občanstva 

najdete dochvilnost, přesnost – kde se jedná o ohromný zájem města a jeho obyvatelstva, 

tam se shledáte s trestuhodnou liknavosti, nepochopením. To ale už nespraví nic – než 

koště, koště, koště...“ 546 uzavírá útočně Hylský. 

 Jak již bylo výše zmíněno, Krakonoš stál v tomto období vzhledem ke své politické 

orientaci proti církvi, odmítal její účast na ovlivňování veřejných záležitostí, a tak 

kritizoval i klerikální Československou stranu lidovou (ČSL). Hylský nejprve ve zprávě 

zveřejňuje politický obsah letáku, který stoupenci ČSL rozšiřovali mezi jičínskými 

obyvateli. ČSL v letáku kritizuje personální složení Národních výborů, Národního 
                                                
542 Organisujte se! Krakonoš, 8. 12. 1918, r. 37, č. 5, s. 2. 
543 Tamtéž. 
544 Přirovnání. Krakonoš, 15. 12. 1918, r. 37, č. 6, s. 3. 
545 Město Jičín mělo od posledních obecních voleb v roce 1911 celkem osm radních. (HYLSKÝ, s. 17.) 
546 Přirovnání. Krakonoš, 15. 12. 1918, r. 37, č. 6, s. 3. 
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shromáždění a ministerstev, kde podle ní sedí nepřátelé katolíků. Apeluje proto, aby lidé 

volili ČSL a zabránili tak rozluce státu a církve, rozluce manželství, zabavení církevního 

majetku či odstranění náboženství ze škol. Podle Hylského je Československo svobodná 

republika, takže každá politická strana má právo agitovat, ovšem měla by být poctivá a 

nelhat. Vysvětluje pak postoj ČStD, která si nepřeje církev ve vedení státu, respektuje 

soukromý majetek, ale naprosto odmítá hromadění církevního jmění biskupy a která 

souhlasí s úpravou manželského práva podle vzoru pokrokových států. „Vláda církve 

znamená úpadek státu, jako to dobře vidíme ve Španělích a jak jsme to viděli u nás. Kdo je 

dobrým Čechem, nevstoupí do Československé lidové stany, neboť jen pouhé přečtení dějin 

národa českého po bitvě na Bílé Hoře poučí nás, co pro nás znamenal Řím,“ 547 agituje 

Hylský. Upozorňuje také na to, že s přihláškou do ČSL stoupenci musí zaplatit roční 

příspěvek ve výši 40 korun, přičemž není jasné, kdo stojí v čele této strany, protože na 

letáku není uvedeno žádné jméno. Rozumný člověk by se touto skutečností měl řídit, míní 

Hylský. „Varujeme před tímto podnikem lidí, na jejichž prstech lpí krev nevinných obětí, 

neboť byla to strana křesťansko-sociální, která ve Vídni štvala do války. Nová firma její na 

věci nic nespraví! [...] Takoví lidé nesmějí býti postaveni v čelo žádné politické strany. Ať 

se starají o prohloubení svého náboženství, bude to jim i náboženství jenom ku 

prospěchu,“ 548 dodává. 

 

 5.5.2 Hospodářská témata 
 Celostátních i regionálních hospodářských zpráv bylo v tomto období přibližně 

stejně. Ty první informovaly čtenáře například o cenách brambor, o možnostech půjček a 

ukládání peněz do spořitelny, o dodržování pravidel při přepravě potravin do Čech, 

věnovaly se ale také obchodníkům, nedostatku surovin (uhlí, tabák apod.) a potravin, 

daním, finanční pomoci vdovám a sirotkům a zaměstnávání žen. 

 Regionální hospodářské zprávy čtenáři mohli nalézt v rubrice Zprávy místní a 

z kraje a tyto zprávy přinášely informace o rozšíření železniční dopravy na Jičínsku, 

zásobovacích poměrech v Jičíně, jičínském úvěrním ústavu, ale také psaly o zaměstnávání 

jičínských žen, zemědělských a průmyslových podnicích a dělnících.  

 

 Krakonoš se i v hospodářských zprávách projevoval vlastenecky, například 

oslovoval obchodníky, aby nekupovali německé zboží, ale pouze české. V jedné takové 

zprávě údajně hovoří ústy spousty čtenářů, kteří se podle Hylského na list obrátili, aby 

                                                
547 Pozor na lišáky! Krakonoš, 29. 12. 1918, r. 37, č. 8, s. 2–3. 
548 Tamtéž. 
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tlumočil jejich žádost vůči nim. „Po odstranění všech znaků německého Rakouska 

pociťujeme nutnou potřebu i z denního života odstraniti všecko německé,“ 549 píše Hylský. 

Podle něj jsou německé nebo „chytrácky neutrální“ značky na všech potravinách i 

oblečení. „Nenakupujte, pokud je to možno, od firem německých a německo-židovských, 

zbavte nás vídeňských konfekcí, hraček, galanterního zboží atd., vysvětlete kupcům, kteří 

právě to zboží si přejí, že je to „Mady in Germany“, nebo „jed z Judey“. Ti kdož u Vás 

kupují jsou česky cítící lidé, jímž právě jako Vám leží očista republiky na srdci – dají si 

říci,“ 550 míní. Hylský obchodníkům radí, aby nakupovali od českých firem, které se tak 

mohou stát konkurenty německých firem. A dodává, že v listě zavede pravidelnou 

živnostenskou rubriku, v níž budou moci čtenáři veřejně sdělovat své názory týkající se 

této oblasti. 

 Pravidelným hospodářským tématem jičínského regionu bylo po skončení světové 

války zásobování obyvatelstva potravinami. A jak Hylský píše ve zprávě na konci 

listopadu, zásobování neprobíhalo tak, jak by mělo – dokonce jeho stav označil za kritický. 

Rolníci podle něj neodvádějí tolik potravin, kolik by bylo potřeba, za Rakouska-Uherska 

odváděli více, a proto by se teď měli stydět, míní. Dále informuje čtenáře o tom, že 

stížnosti na nedostatek dodávaného másla od venkovských obcí začal již řešit Národní 

výbor, který se usnesl, že názvy těchto obcí budou zveřejněni v novinách. „Obce se sice 

vymlouvají, že másla není, ale bylo dokázáno, že z některých obcí se máslo vyváží ve větším 

množství, v jiných obcích platili rolníci máslem správě panství za řepný chřást. Viděti tedy 

z toho, že máslo jest, ale že se ho nedovoleným způsobem používá. Bude učiněno opatření, 

aby se máslo nemohlo prodávati pod rukou, ani se nebude směti vyměňovati za zboží a 

bude trestán nejen prodavač, ale i kupující,“ 551 varuje Hylský. A jak dodává, pokud dojde 

k odhalení obchodníka při takové činnosti, může mu být odebrána i jeho živnost. Národní 

výbor podle jeho informací bude rolníkům pomáhat, aby nemuseli platit za zboží 

potravinami, požádá ústřednu pro rozdělování krmiv, aby rolníkům přidělovala krmiva 

v dostatečném množství. Hylský dále píše o tom, že obdobný problém je i s odváděním 

obilí. Podle zemského obilního ústavu odvádějí rolníci Jičínského okresu nejméně obilí 

z celého Československa. „Schovávati dnes obilí a zadržovati je pod jakoukoliv záminkou 

jest nerozumné. Potraviny v ceně budou klesati a po dovozu potravin dohodových klesnou 

ještě značněji – [...] Rolníci, konejte svou povinnost. Oproti tomu vyzýváme zase 

                                                
549 K našim obchodníkům. Krakonoš, 17. 11. 1918, r. 37, č. 2, s. 5.  
550 Tamtéž.  
551 Zásobování. Krakonoš, 24. 11. 1918, r. 37, č. 3, s. 3. 
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obchodníky, aby přiměřeně snížili ceny svého zboží, neboť způsobí tím další pokles cen 

potravinových,“ 552 apeluje v závěru na rolníky a obchodníky. 

 Nedostatkové nebyly ovšem jen potraviny, ale i další zboží. Hylský si například ve 

zprávě z poloviny listopadu stěžuje na nedostatek tabáku, na jeho vysokou cenu, špatnou 

kvalitu i na to, že má německou etiketu. „I na tomto poli dojde brzy k nápravě ; a budeme 

mít tabák z ciziny, jejíž hranice se nám otvírají,“ míní Hylský. „Ale než budeme mít své 

české cigarety a doutníky, žádáme, aby odstraněn byl nepoměr rozdílení tabáku.“ 553 

Hovoří také o protekci, díky níž někteří občané dostanou všechno, co je volně k prodeji, a 

jiní zase jen to, co chce majitel trafiky prodat. „Finanční ředitelství měla by žádati o 

odstranění dvojího lokte v dávkách tabáku. Vídeňák dostane právě dvakrát větší dávku než 

my. Snad je možná náprava?“ 554 vyzývá ke konci zprávy úřady k činnosti.   

 

 5.5.3 Společenská a kulturní témata 
 Stejně jako u politických zpráv i u společenských a kulturních došlo k výraznému 

posílení počtu regionálních zpráv na úkor těch celostátních. Zprávy, které se přímo 

nedotýkaly jičínského regionu, se nacházely samostatně a některé i v rubrice Zprávy místní 

a z kraje. Mezi nejčastější témata zpráv patřila například tato: život Tomáše Garrigue 

Masaryka, principy demokracie, otázka cenzury, církev a víra, přístup žen ke studiu na 

vysokých školách, taneční kurzy v Praze, etické otázky a svoboda. Zprávy ale také 

popisovaly pražské oslavy samostatnosti Československa a přinášely v rubrice Nové knihy 

informace o nových knihách pražských nakladatelů a knihkupců (například Zemědělské 

knihkupectví A. Neubert, B. Kočí apod.). U některých zpráv byl jako autor uveden jičínský 

středoškolský učitel a blízký Masarykův přítel Jakub Všetečka (1850–1931). 

 Regionální zprávy z kultury a společnosti čtenář nalezl v rubrikách Zprávy místní a 

z kraje a Hlídka školská. Zprávy informovaly o schůzích a činnostech místních a 

regionálních spolků, jako byly koncerty, přednášky, průvody k oslavě samostatnosti, 

divadelní představení, jazykové kurzy (angličtiny, italštiny a francouzštiny), taneční 

zábavy apod., věnovaly se školství v regionu (rubrika Hlídka školská), historickým 

událostem na Jičínsku či duchovní správě v regionu. Krakonoš se také pouštěl do kritiky 

místních Jičínských novin (1895–1921). Častými autory těchto zpráv byli profesor jičínské 

reálky Antonín Martínek (1870–1945) a ředitel jičínské reálky Josef Čihula (1871–1940). 

 

                                                
552 Zásobování. Krakonoš, 24. 11. 1918, r. 37, č. 3, s. 3. 
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 Vlastenecké cítění Hylského se projevilo i v kulturních a společenských zprávách. 

Hned v prvním čísle se věnuje novým možnostem českých učitelů, kteří „mohou konečně 

promluviti naší mládeži ze srdce, podle svých citů, podle své lásky k vlasti“ 555. Dále 

vyjmenovává, o čem všem mohou učitelé hovořit – o významných českých osobnostech, 

jako byli Jan Hus, Jan Žižka, Jiří z Poděbrad či Jan Ámos Komenský, a českých politicích, 

jako jsou Tomáš Garrigue Masaryk, Karel Kramář či Alois  Rašín. Podle něj mohou učitelé 

říci konečně studentům pravdu o historických událostech, například to, že bídu českého 

národa zavinil katolicismus. Učitelé, jak Hylský píše, budou nyní vychovávat svobodné a 

sebevědomé české občany, kteří je budou s vděčností poslouchat. „Nikdo, nikdo na světě 

již nebude přikazovati učiteli, že pod osobní zodpovědností musejí se zpívati neméně než 

čtyři sloky císařské hymny... Nebudou naše děti modliti se lživé modlitby pro to, že se 

někomu narodil nový syn „z boží milosti“. – V této radostné povinnosti budeme je chrániti, 

národ jim neodepře vedle svobody i té zasloužené sociální odměny, kterou jim starý stát, 

jenž jenom poroučel – nedal,“ 556 dodává vlasteneckým a antiklerikálním tónem. 

 Negativní postoj Krakonoše k ČSL i církvi a jejím představitelům se projevoval ve 

spoustě zpráv tohoto období, ať se už jednalo o zprávy přímo církev kritizující, nebo jen o 

náznaky nevole prostupující zprávami, které s tématem souvisely jen nepřímo. V jedné 

takové listopadové zprávě Hylský komentuje dokonce samotného papeže a jeho snahu 

navázat styky se státy, které byly součástí Rakouska-Uherska a s koncem světové války se 

osamostatnily. Hylského dle jeho slov tato zpráva překvapila. Papež podle něj 

pravděpodobně zapomněl na to, že se od něj odvrátili během války všichni jeho silně věřící 

a že nově vzniklé státy jsou lidovládami. Jak zdůrazňuje, Československo nesmí 

zapomenout na příkoří, které jim Řím se svým katolicismem způsobil. A neplatí podle něj 

ani žádné výmluvy, že tehdy byla jiná doba či jiní lidé, systém zůstal stejný. „ [...] a 

nevěří-li tomu papež a sluhové jeho, tedy dějiny války světové hlavně co se týče národa 

Českého jim to poví hlasy plamenými. – Katolicism zhyzdil naši historii celou a týž 

katolicism vyklestil čítanky a zpěvníky české za této války k nepoznání,“ 557 míní Hylský a 

dodává, že Češi se s tím vyrovnali a ještě v budoucnu vyrovnají. 

 Stejně jako v předchozích obdobích i v tomto se Krakonoš věnoval i akcím, které 

pořádaly spolky na Jičínsku. Na začátku prosince tak informoval o proběhlé přednášce o 

českém lidovém umění a průmyslu, kterou pořádal Sokol a kterou zpestřovaly světelné 

obrazy. Hylský se ve zprávě pozastavuje nad tím, že na přednášce bylo málo lidí. 

„Smutným úkazem bylo, že ani ženy, které by přece mohly míti zájem o naše české kroje, 
                                                
555 Naši učitelé. Krakonoš, 10. 11. 1918, r. 37, č. 1, s. 5. 
556 Tamtéž. 
557 Papež prý chce zavázati styky s národy.  Krakonoš, 17. 11. 1918, r. 37, č. 2, s. 5. 
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výšivku, lidové hračky atd. nepřišly si poslechnouti. Postrádali jsem zde naše Sokolky, 

žákyň lycea bylo jen několik a chybělo i studentstvo středoškolské, od něhož by se dalo 

čekati, že vzplane pro přednášku tohoto rázu,“ 558 hodnotí účast Hylský a vyzývá učitele, 

aby žáky k návštěvám přednášek, které Sokol pořádá, motivovali, aby jim věnovali více 

pozornosti. A dále kritizuje jičínské občany, že místo přednášek týkajících se českého 

národa vyhledávají jinou, méně smysluplnou zábavu, jako jsou například různé kabarety. 

„To ovšem nebudiž Sokolu na překážku, aby ve své vzdělávací činnosti nepokračoval a jest 

mu ke cti, že usnesl se nepropůjčovati svých místností kabaretům a podobným ducha 

hubícím podnikům,“ 559 chválí Hylský členy Sokola a v závěru oznamuje, jakou další 

přednášku, kdy a od kolika hodin Sokol pořádá.  

  

 5.5.4 Krimi, zábava a inzerce 
 Jak již bylo řečeno, kriminálních zpráv v tomto období bylo velice málo, de facto 

ve sledovaném období jen jedna, která se týkala krádeže vojenské výzbroje.  

 Texty spadající do kategorie zábava se nacházely v rubrice Besídka nebo 

samostatně bez označení. Jednalo se především o básně opěvující československé legie, 

zápisky z války, epitafy padlým vojákům nebo líčení významných bitev. Autoři těchto 

textů byli buď uvedeni pod iniciálami, nebo se jednalo o málo známé autory (J. Liška, 

J. B., J. L. Balada či K. J.) 

 Většina inzerátů v tomto období pocházelo z Jičína, některé pak z nedaleké obce 

Popovice či z Prahy (konkrétně se jednalo o inzeráty Zemědělského knihkupectví 

A. Neubert). V Krakonoši nabízeli skrz inzeráty své zboží obchodníci a živnostníci pak své 

služby (i sám tiskař Hylský), inzerovali ale také lékaři a zubaři, fotograf, učitel zpěvu a hry 

na hudební nástroje či obecní spořitelna. Nechyběly ani osobní inzeráty typu „koupím 

dům“, „pronájem nabízí“, „práci nabízí“, „známost hledá“ apod. Inzeráty v Krakonoši 

v tomto období byly ilustrované jen velice zřídka a střídmě. Nikde jinde v listu se ovšem 

žádné jiné ilustrace, stejně jako fotografie, neobjevily. 

                                                
558 Přednáška. Krakonoš, 8. 12. 1918, r. 37, č. 5, s. 3. 
559 Tamtéž. 
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 Závěr 

 Ve své diplomové práci s názvem „Časopis Krakonoš za Rakouska-Uherska“ jsem 

se zabývala vývojem jičínského časopisu Krakonoš (1872–1875, 1879–1914, 1918–1941) 

a analyzovala jsem pomocí kvantitativní a kvalitativní metody jeho obsah v období 

Rakouska-Uherska (1872–1918). V první části jsem charakterizovala život v Jičíně 

v 19. století a na počátku 20. století, mediální krajinu Jičínska a hospodářské, politické, 

sociální a kulturní podmínky, v nichž časopis Krakonoš vycházel. V další části jsem se pak 

podrobně věnovala vývoji Krakonoše v letech 1872–1941 a změnám v jeho vydávání. 

 Pro analytickou část jsem si stanovila výzkumné otázky, na něž jsem v kapitolách 

věnovaných analýzám odpověděla. V kvantitativní obsahové analýze jsem se zaměřila na 

tematickou agendu listu v jednotlivých obdobích, přičemž jsem analyzovala celkem 

šestnáct ročníků listu. V kvalitativní textové analýze, která sloužila jako doplněk 

kvantitativní analýzy, jsem se zajímala o to, jakým způsobem časopis informoval o 

regionálních událostech, konkrétně o to, jaké bylo hodnotové vyznění jednotlivých zpráv a 

jakým stylem redaktoři psali. Pro tuto analýzu jsem si vybrala z výzkumného vzorku 

z každého období tři politické, tři hospodářské a tři kulturně-společenské zprávy. 

Pozornost jsem ovšem věnovala i ostatním tematickým kategoriím. 

 První výzkumná otázka se týkala toho, kterým tématům se list v jednotlivých 

obdobích věnoval nejčastěji a jak se vyvíjela tematická agenda Krakonoše. Jak ukázala 

kvantitativní analýza, obecně lze říci, že v počtu zpráv dominovaly ve většině zkoumaných 

obdobích zprávy kulturní a ze společnosti a inzeráty. Až poté následovaly politické a 

hospodářské zprávy. Zpráv z kriminální oblasti a textů spadajících do kategorie zábava 

bylo nejméně. K výraznější změně v počtu zpráv došlo pouze v letech 1880–1886, kdy se 

Krakonoš změnil z politického listu na literární a začal se orientovat na zábavu, kulturní a 

společenské dění a inzerci.  

 Protože se ovšem musel brát v potaz i prostor, který byl tématům na stranách 

Krakonoše věnován, zabývala se druhá výzkumná otázka tím, kterým tématům list poskytl 

v jednotlivých obdobích nejvíce prostoru a jak se tento prostor v průběhu období měnil. 

V prvním období redaktorů Ferdinanda Marjanka a Jana Vlacha (1872–1875) tvořily 

největší část listu politické zprávy, kulturní a společenské zprávy, zábavné texty a také 

inzerce. Prostor věnovaný těmto tématům byl přitom poměrně vyrovnaný.  

 V období redaktora Ladislava Sehnala (1879–1895) zabíraly největší prostor 

kulturní a společenské zprávy a inzerce (každé tvořily čtvrtinu až třetinu obsahu listu) a 

teprve poté politické zprávy. V tomto období docházelo ke značnému kolísání ve velikosti 
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prostoru věnovaného jednotlivým tématům. V již uvedeném období 1880–1886 došlo ke 

změně, nově zabíraly nejvíce prostoru zábavné texty a inzeráty a pak také kulturní a 

společenské zprávy, naopak politickým a hospodářským zprávám byla věnována menší 

pozornost. V období redaktora Bedřicha Outraty (1896–1907) vzrostl prostor věnovaný 

kulturním a společenským zprávám (někdy až na polovinu obsahu listu) a velkou část 

Krakonoše tvořila inzerce. Prostor poskytnutý v listu ostatním zprávám byl menší a značně 

kolísavý. 

 V období, kdy byl redaktorem Karel Hylský (1908–1914, 1918), věnoval Krakonoš 

nejvíce prostoru (obdobně jako v předchozích obdobích) inzerci, kulturním a 

společenským zprávám, méně pak politickým zprávám. Zatímco se začátkem první světové 

války prostor poskytnutý inzerci ubýval, rostl prostor věnovaný zábavným textům. Tento 

trend zřejmě ovlivnily obavy redaktora z možné konfiskace a problémů ze strany úřadů a 

také poptávka čtenářů po odlehčeném čtení. Patrné byly v tomto období i sezónní změny 

témat – v létě se pravidelně zvětšoval prostor pro kulturní a společenské zprávy. V roce 

1918 tvořily největší část listu politické a kulturní a společenské zprávy (60 procent) a pak 

inzerce.   

 Třetí výzkumná otázka se zabývala vývojem tematické agendy Krakonoše za 

Rakouska-Uherska, tedy v letech 1872–1918. Z předchozího shrnutí výsledků kvantitativní 

analýzy lze říci, že se tematická agenda v průběhu sledovaných období příliš neměnila a 

zaměřovala se hlavně na kulturní a společenské zprávy a pak až na politické a 

hospodářské. Jedinou výraznější změnou bylo období 1880–1886, kdy se společně se 

změnou listu v literární časopis změnil i jeho obsah – zaměřil se na zábavné texty a 

na zprávy z kultury a společnosti. Významné postavení v obsahu listu měla po celou dobu 

inzerce, důležitý zdroj financování listu. 

 Čtvrtá výzkumná otázka se ptala na to, jak Krakonoš v jednotlivých obdobích 

informoval o významných regionálních událostech. Jak ukázala kvalitativní textová 

analýza, redaktor Krakonoše Ferdinand Marjanko psal v období 1872–1875 vlastenecky, 

zasazoval se o práva Čechů, podporoval české kulturní a společenské spolky a jejich 

činnost či vznik záložen a jičínské spořitelny. Ve vztahu k vedení radnice byl nekonfliktní, 

nekritizoval ho, ale spíše podporoval. Politické zprávy přitom měly ryze informativní 

charakter. V líčení kulturních akcí pak někdy používal beletristické až básnické prvky. 

 Redaktor Ladislav Sehnal byl také vlastenec a k tomu stoupenec mladočechů, což 

se výrazně v Krakonoši (1879–1895) odrazilo. Sehnal dovedl psát velice negativně, ostře, 

útočně i posměšně vůči opozici, a to především v době, kdy byl list orgánem Politického 

klubu (1891). Kritizoval konzervativní stranu, tehdy ovládající jičínskou radnici, ale i vyšší 
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úřední orgány. Jako vlastenec podporoval činnost jičínských kulturních a společenských 

spolků a zajímal se o ekonomické i kulturní povznesení města, o jeho modernizaci. Naopak 

kritizoval vše německé, především obchody a kulturní akce, a mnohé jeho zprávy byly 

značně antisemitské. Opíral se také do jiných listů, ať už jičínských nebo pražských. List 

často také využíval k prezentaci vlastních názorů i svých literárních děl (básní a próz).  

 Jeho nástupce Bedřich Outrata byl o něco mírnější. V době, kdy byl redaktorem 

Krakonoše (1896–1907), psal o regionu hodně informativně, vyhraněný politický názor se 

objevil jen výjimečně, například v období voleb. Krakonoše sice prezentoval jako 

nestranný list, ovšem inklinoval k mladočechům a ve volbách stranil radikálnímu 

Politickému klubu. Do kritiky místních hospodářských či společenských poměrů se 

Outrata pouštěl jen zřídkakdy. Občas ale kritizoval jiné jičínské listy, například Nový ruch, 

a stejně jako Sehnal psal antisemitsky a na stránkách Krakonoše židy kritizoval.  

 Karel Hylský změnil Krakonoše (1908–1914) na orgán mladočeské strany, což 

ovlivnilo i styl psaní listu. Stranu stejně jako Sehnal hájil, podporoval a velice často se 

ohledně různých témat dostával do sporu s jičínskými realistickými Pokrokovými listy. 

Hylský ze začátku podporoval konzervativní vedení města, protože realizovalo některé 

reformní prvky z programu Politického klubu, ale poté, co přestal být orgánem mladočeské 

strany, se nebál stranu kritizovat. V roce 1918 se jako orgán ČStD pouštěl do kritiky církve 

a Československé strany lidové, kritizoval poválečné hospodářské poměry a také vedení 

jičínské radnice za protekci a nezájem o veřejné věci. Stejně jako jeho předchůdci 

podporoval jičínské kulturní a společenské akce a apeloval na čtenáře, aby se jich účastnili. 

 Diplomová práce ukazuje, že Krakonoš byl nejenom významným zdrojem 

informací pro tehdejší obyvatele, ale také přispěl k diverzifikaci politické scény a 

formování veřejného a společenského života v Jičíně a okolí. Protože se listem Krakonoš 

dosud žádný autor tak podrobně nezabýval, je tato práce přínosem pro bližší poznání 

jednak samotného listu a jeho redaktorů a jednak i významu regionálního tisku na Jičínsku 

té doby. Práce se může rovněž stát důležitým zdrojem informací pro další odborné práce, 

které se budou tisku severovýchodních Čech věnovat.  
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Summary 

 The diploma thesis „The Magazine Krakonos During the Period of Austria-

Hungary“ dealt with the development and publishing and editorial changes of the 

magazine Krakonos (1872–1875, 1879–1914, 1918–1941). The author used a combination 

of quantitative content analysis and qualitative textual analysis to analyse the content of the 

magazine in the period of Austria-Hungary (1872–1918). At first, the author 

characterized the historical context, economic, political, social and cultural conditions 

under which the magazine was published. The characteristics is followed by the 

description of the development and of the publishing and editorial changes of the magazine 

Krakonos from 1872 to 1941. Then, the author specified research answers and analysed 

the magazine´s content between 1872–1918.  

 Generally, the most frequent topics in the magazine were cultural topics, social 

topics and adverts in all researched periods. Political and economic topics were less 

frequent, criminal and entertaining topics were the least frequent. Political, cultural, social, 

entertaining topics and adverts occupied the biggest space in the magazine and their spaces 

were balanced in the period 1872–1875. Cultural and social topics and adverts had the 

biggest space in the magazine later, in the period 1879–1914.  

 Between 1880 and 1886, Krakonos became a literary magazine. Therefore, 

entertaining, cultural and social topics dominated the magazine in this period which was a 

huge change. Another content change came when the First World War broke out. The 

space of adverts decreased and on the other hand the space of entertaining topics increased. 

This change was probably influenced by an afraid of a possible confiscation of the 

magazine and by reader´s demand for escapist topics. Political, cultural, social topics and 

adverts dominated in 1918.  

 Every editor of the magazine was a patriot supporting Czech cultural events and the 

development of the town and the region of Jičín. The magazine presented very negative 

and anti-semitic comments criticising Jewish and German activities in the region, the 

Church, the Clerical Party and their beliefs. Most of researched period Krakonos was a 

supporter of the National Liberal Party and it was in opposition to the town council.  

 The magazine Krakonos was an important source of information for people living 

in contemporary days in Jičín area. The magazine also participated the diversification of 

the local political scene. This diploma thesis refers to the importance of regional press in 

Jičín area. It might be an important source of information for other thesis dealing with 

press of north-eastern Bohemia region. 
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