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Abstrakt 

Bakalářská práce se zkoumá možné dopady velké hospodářské krize na 

společnost v Československu za první republiky v roce 1929 – tedy v době eskalující 

ekonomické konjunktury. Využívá k tomu reklamních výstupů, konkrétně tištěné 

inzerce vycházející v průběhu celého zkoumaného období v dobovém 

celospolečenském časopisu Pestrý týden.  

 První část práce je zaměřena teoreticky – ukotvuje dané téma v kontextu doby, 

popisuje tehdejší reklamní prostředky, charakterizuje prvorepublikový inzerát a 

strukturu trhu dobového periodického tisku. Kromě toho se věnuje novému postavení 

žen ve společnosti a zdůrazňuje novou orientaci reklamních tvůrců na tohoto nového 

spotřebitele. 

 Druhá část, praktická, je věnována především kvantitativní obsahové analýze, 

s jejíž pomocí je zjišťován podíl inzerce nejrůznějších produktů a služeb v jednotlivých 

měsících. Jsou definovány položky, které zmizely, nebo se naopak objevily jako reakce 

na přicházející recesi, a popsány důvody, proč tomu tak mohlo být.  V rámci analýzy 

jsou odhaleni i největší inzerenti a jejich cílové skupiny. 

 

Abstract 

 The bachelor thesis inspects the potential impact of the Big Depression on the 

Czechoslovak society in 1929 – the year of escalating economic conjuncture. To find it 

out, the advertising outputs are applied, namely a print advertising in the then social 

week magazine called „Pestrý týden“ (The Motley/ Various Week in translation). 

 The first part provides a theoretical background – it puts the topic into the 

historical, political, economic, social and cultural context in order to prepare a reader for 

the second part of the thesis. There are described the then means of advertising 



including a detailed characteristics of the First Republic print advertising. Except for 

that it emphasizes a new role of women in society and the advertisers´ attention to these 

new consumers and buyers. 

 The second part is practical and dedicated to quantitative content analysis and 

determination of an amount of particular goods and services in particular months. It is 

explained here, why some types of goods and services disappeared or appeared during 

the year and whether it was due to the crisis. Within the analysis the biggest investors 

and their target groups are defined as well. 
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ÚVOD 
 

„Přineste mi Pestrý týden, Aktualische Mode a Evu,“ žádá slečna usedajíc 

v kavárně ke stolku v komedii Načeradec král kibiců z roku 1932. Pestrý týden byl ve 

své době zkrátka pojem. A první republika je pojem až téměř mytický. Symbolizuje 

demokracii, svobodu, rozkvět, eleganci, rovnoprávnost žen a obecnou vzdělanost 

společnosti. 

Mytický je však slovo na svém místě, neboť mýtus (ve smyslu neskutečný, 

vymyšlený a zároveň i opředený mnoha báji a domněnkami) se zde opravdu objevuje. 

Obecné mínění přirovnává období první republiky k ráji, který přerušila až druhá 

světová válka, případně vzpomene na válce předcházející velkou depresi. Období mezi 

válkami však povětšinou vyplňuje nevědomá mlha štěstí. 

Motivací pro výběr tématu mi byla především záliba ve veršované reklamě, 

krásných plakátech, archaickém jazyce a celkové atmosféře první republiky dýchající 

z každé fotografie, a touha zabývat se těmito motivy hlouběji, což studium  tehdejší 

inzerce perfektně umožňuje. Aby to však nebylo jen prosté obdivování starých časů 

encyklopedického rozsahu, rozhodla jsem se na radu svého vedoucího práce téma 

časově i tematicky více ohraničit. Volba padla na Pestrý týden, který díky svému 

širokému zacílení sliboval i různorodou podobu inzerce, a na rok 1929, který vzhledem 

ke své „hospodářské rozpolcenosti“ nesl příslib zajímavého výzkumu. 

Když jsem před rokem sepisovala tezi k této práci, byl můj cíl zcela jasný: zjistit 

prostřednictvím inzerce, zda se v roce 1929 projevila v Československu nadcházející 

hospodářská krize. Nejvěrnějším odrazem pravdy je zrcadlo, a zrcadlem společnosti je 

v moderní době reklama. S její pomocí a s pomocí nesčetného množství dnešní i dobové 

literatury k dispozici jsem se proto chtěla pokusit poodhalit roušku dvacátých let a 

strhnout roušku roku 1929, který nese dvojí význam – vrchol rozkvětu a zároveň úpatí 

pádu první republiky. 

Během studia a načítání materiálů pro zpracování dané tematiky se však 

vynořilo pro mne jako historického laika tolik nových skutečností, že by vydaly ještě na 

jednu bakalářskou práci na téma „Prvorepublikové fámy a mýty“. Ty tam jsou teď mé 

představy o tehdejší kráse běžných dnů. Proto jsem se rozhodla kromě hlavního 

zaměření uvedeného v nadpisu začlenit i tato drobná odhalení, na která jsem při 

přípravě jednotlivých kapitol narazila.  
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Oproti tezím nedošlo sice k odklonu od předpokládané struktury z hlediska 

obsahu, bylo však pozměněno pořadí některých bodů a částí. Pro řádné uvedení čtenáře 

do děje nezačíná práce původně plánovanou případovou studií, ale zařazením 

zkoumaného tématu do kontextu doby, a to ze všech možných úhlů. Případová studie 

pak plynule navazuje na již připravenou půdu, čímž umožní lepší pochopení všech 

souvislostí. Zároveň byly po hlubším studiu odborné literatury pozměněny názvy 

některých kapitol pro větší výstižnost a přehlednost. Kroutvorova kniha Poselství ulice 

nebyla nakonec vzhledem ke svému úzkému zaměření na plakátovou tvorbu využita – 

pro naše potřeby jsem v seznamu literatury ponechala pouze stejně zaměřené dílo od 

téhož autora, knihu Pražský chodec. Stejně tak dílo Advertising Principles od De 

Bowera, jež poskytuje stejné informace jako Brabcovy Zásady výnosné obchodní 

reklamy, které jsou navíc přizpůsobeny českým podmínkám.  
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1. CHARAKTERISTIKA DOBY 

1.1 Dobový kontext 

1.1.1 Historický kontext 

Československá republika vznikla 28. října 1918 po porážce rakousko-uherského 

mocnářství. Zde je na čase vyvrátit první mýtus – vyhlášení vzniku samostatné 

republiky nebylo totiž na toto datum plánované a došlo k němu v podstatě omylem.  Jak 

píše Vilgus
1
, exilová vláda měla v úmyslu založit nový stát u příležitosti výročí bitvy na 

Bílé hoře, tedy 8. listopadu 1918.  

Když ale rakouská vláda v říjnu vyjádřila ochotu jednat o příměří v tzv. 

Andrássyho
2
 nótě , občané to pochopili jako kapitulaci a zánik monarchie, a tak v Praze 

začal převrat. Na Národním shromáždění 14. listopadu 1918 bylo prohlášeno sesazení 

Habsburků z českého trůnu, na který „dosedl“ jednomyslně zvolený prezident Tomáš 

Garrique Masaryk. Nový stát se oficiálně stal republikou.
3
 

 Následovala mírová konference v Paříži
4
 roku 1919. Stěžejním dokumentem pro 

Československo byla Versailleská mírová smlouva určující výši válečných reparací a 

vymezovala hranice nově vzniklých států. Došlo ke spojení Českých zemí se 

Slovenskem, připojení Zakarpatské Ukrajiny a zachování historických hranic českých 

zemí. Žádosti českých Němců o odtržení pohraničních německých oblastí nebyly na 

konferenci vyslyšeny dokonce ani samotným Německem, které v tu chvíli bylo zatíženo 

vlastními problémy.
5
 Na obyvatele Sudet však mělo dojít o necelých dvacet let později 

v mnichovské dohodě. 

 Tímto byl položen základní stavební kámen nového státu a otevřel se prostor pro 

všestranný rozvoj mladé republiky – v politice, jež přecházela od poválečné diktatury 

k demokracii, v hospodářství, které se muselo odrazit ode dna poválečné bídy, v sociální 

sféře, kde se mísilo několikero odlišných národností a probíhalo „odkatoličtění“
6
 

                                                 
1
 VILGUS, Petr. PESTRÝ TÝDEN 2. listopadu 1926 – 28. dubna 1945: vznik, existence a zánik nejlepšího 

ilustrovaného týdeníku první a druhé Československé republiky a období Protektorátu Čechy a Morava. 

1. vyd. Praha a Opava: Petr Vilgus, 2001. ISBN 80-238-7874-3. s. 11 
2
 rakouský ministr zahraničních věcí Gyula Andrássy  

3
 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře první republiky: Díl první: vznik, budování a zlatá léta republiky.  

2. vyd. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-195-7. s. 66-68 
4
 celým jménem Pařížské předměstské smlouvy nebo také Versailleský mírový systém 

5
 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-791-7. s. 84-

89 
6
 KÁRNÍK, op.cit., s. 315 
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společnosti, a v kultuře, která je obecně nejproměnlivější oblastí lidského společenského 

života. Každému z témat je věnována zvláštní kapitola. 

1.1.2 Politický kontext 

První republika bývá označována jako symbol demokracie, pravdou však je, že 

k „vládě lidu“ měla ve svých počátcích daleko, čímž se dostáváme k dalšímu mylnému 

názoru, který světem vládne. Výstižně to popisuje ve své knize Kárník: 

„Československo totiž muselo – nezbývalo mu nic jiného – zřídit v zemi národně 

revoluční diktaturu. Celá politická reprezentace českých a moravských Němců stejně 

jako slovenských Maďarů totiž stát nejdříve odmítla uznat a cítila se občany německého 

Rakouska a Maďarska. Parlamentarizovat se musel stát bez nich až po jednom a půl 

roce po převratu.“
7
 

Ani poté to neměla republika jednoduché. Navzdory konstantnímu 

hospodářskému růstu počáteční euforie z nově nabyté svobody ochladla v důsledku 

stranických tahanic o moc, vnitropolitická krize a německý negativismus doprovázely 

ČSR téměř po celou dobu její existence. Díky vládě panské koalice v letech 1926-1929  

je tzv. zlatá éra první republiky považována za klidové a stabilizované období, nicméně 

pojem klid je velmi relativní.
8
 

Co se týče mezinárodní situace, ČSR se emancipovala jako samostatný stát, jeho 

nezdravá závislost na Francii však tuto autonomii místy utlačovala. Ačkoli jsou léta 

1924–1929 považována za nejsvětlejší období první republiky, nemělo to mít dlouhého 

trvání: „Záruky Československa spočívaly dosud kromě jiného na třech pilířích: na 

vedoucí roli Francie na kontinentě, na vyřazení Německa z vojensko-politického 

rozhodování o Evropě (pokud se doopravdy nezdemokratizuje) a na absenci ruského 

tlaku ve střední Evropě. Mohl být takový stav kontinentu udržován věčně? Sotva, jen 

s kompromisy, a musely se dostavit následky.“
9
 

 Po velké hospodářské krizi se všechny tři pilíře zhroutily. První republika tak 

skončila roku 1938 a po válce již neměla šanci navázat na to, co do té doby vytvořila. 

1.1.2.1 Vliv státu, cenzura 

Přímý průnik politické moci a oblasti inzerce představuje cenzura. Co se 

tiskového práva týká, adoptovalo Československo zákony monarchie, čímž svobodě 

                                                 
7
 KÁRNÍK, op. cit., s. 192 

8
 OLIVOVÁ, op. cit., s. 41-50 

9
 KÁRNÍK, op. cit., s. 348  



6 

 

slova příliš nepomohlo – tím se opět dostáváme k vyvrácení další prvorepublikové 

fámy. „Srovnáme-li stav tiskového zákona platného v zemích historických za éry 

Bachovy, můžeme říci, že až na zrušení kaucí a sekatur vojenského velitele se v podstatě 

v otázce svobody tisku nic nezměnilo.“
10

   

Ústava prohlašovala úplnou svobodu tisku, ovšem zákon na ochranu republiky 

sepsaný roku 1920 pro případ ohrožení státní formy válkou nebo nepokoji vše opět 

uváděl do starých kolejí. Mohlo být omezeno či zastaveno vydávání časopisů, 

periodický tisk byl v případě ohrožení republiky (aneb chytrá formule pro odstranění 

čehokoliv nepohodlného) povinen předkládat chystané výtisky ke kontrole. Doplatil na 

to tisk vymezující se ideově proti existenci či charakteru první republiky – německé a 

slovenské nacionalistické listy, v Čechách pak periodika komunistická, fašistická nebo 

militantně katolická.
11

    

Novinářům se takové praktiky pochopitelně nezamlouvaly a dožadovali se 

moderního tiskového zákona, pravdou však je, že za celých dvacet let existence první 

republiky k tomu i přes mnohé pokusy nedošlo.
12

 

1.1.3 Ekonomický kontext 

Když se řekne Československo a první republika, vytane většině z nás na mysli 

idylický černobílý obrázek, kde se houf elegantně oblečených lidí prochází po lázeňské 

kolonádě a diskutuje o kulturním či politickém dění. Ve skutečnosti se ale tato zdánlivě 

dvacetiletá selanka omezuje na krátké období mezi poválečným časem chudoby a 

etapou bídy plynoucí z hospodářské krize následovanou druhou světovou válkou.  

Po válce se zhroutil přídělový systém a kromě pandemie španělské chřipky se 

Československem šířila také podvýživa. Urychleně se kopaly hroby a sbíjely rakve, byla 

slabá úroda i slabá zaměstnanost. Ceny oproti době před válkou razantně stouply, mzdy 

však rostly pomaleji. Díky nedostatečným oficiálním přídělům se rozmáhala lichva 

s potravinami, tzv. keťasení
13

. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zkoumání reklamy 

v nuzných počátcích republiky by přineslo jen chudé výsledky, protože nebylo co, ani 

komu prodávat. 

                                                 
10

 HRABÁNEK, Jan: Tiskové právo ze stanoviska novinářova s ohledem na stát. In: Duch novin. Praha: 

Oskar Butter, roč. 1928, č. 3, s. 65-69 
11

 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG: Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha: 

Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 32-34 
12

 Ibid., s. 34 
13

 KÁRNÍK, op. cit., s. 50.  
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Rok 1919 můžeme tedy považovat za bod, kdy začal pomalý ekonomický, 

sociální i kulturní rozmach země. Pro rozvoj inzerce je nejdůležitější fakt, že skončila 

válka a s ní specifické potřeby válečné výroby, stejně jako doba, kdy byly 

spotřebovávány její přebytky. Bylo nutné přeorientovat se od zbraní, bojových 

prostředků, oděvů a bot k produktům běžné denní spotřeby. Tím vyvstal nový úkol 

nejen pro stát a jeho továrny, ale následně i pro tvůrce reklamy. 

 V polovině dvacátých let se začalo postavení Československa po všech 

stránkách upevňovat, na přelomu let 1924/1925 dosáhlo předválečné úrovně výroby. 

V roce 1929 tak byla předválečná úroveň dokonce o čtvrtinu překročena.
14

  

V těchto „tučných“ letech hospodářského růstu se obnovil vnitřní i mezinárodní 

trh, což podnítilo růst konkurence – hlavní důvod, proč reklama vůbec vzniká. 

Konkurenceschopnost českého zboží podpořila i Englišova
15

 daňová reforma z roku 

1927 snižující daň pro podnikatele.
16

 

Konjunktura kulminovala právě v roce 1929. „Probíhala masová obnova a 

modernizace strojů a zařízení, rychle rostla stavební výroba, rozvíjely se nové 

průmyslové obory a technologie (např. pásová výroba). K zajištění nezbytných 

kapitálových zdrojů tohoto růstu přispívala koncentrace výroby a kapitálu. Příznivý vliv 

na ekonomiku měla také stabilní měna, v roce 1929 byl stanoven zlatý obsah koruny.“
17

 

Tento rok se zdá být pro inzerci jako stvořený, nelze ale zapomenout na blížící se krach 

newyorské burzy. Jak a jestli vůbec se začínající hospodářská krize projevila ve svých 

počátcích, bude zkoumáno v druhé části práce. V roce 1930 definitivně skončila zlatá 

éra první republiky a tím i oblast našeho zkoumání. 

1.1.3.1 Rozvoj moderního marketingu 

V souvislosti s ekonomikou je nutné zmínit i důležitý mezník pro marketing – 

právě v této době se totiž kvůli rostoucímu počtu konkurence přesouvá od původního 

výrobně orientovaného marketingu dále k marketingu zaměřujícímu se na prodej, a tím 

pádem i na zákazníka. Firmy nově zkoumají, co chtějí lidé kupovat, nebo co si myslí o 

současném výrobku, jak jsou spokojeni, a začínají definovat cílové skupiny. Výstižně to 

                                                 
14

 VILGUS, Petr. PESTRÝ TÝDEN 2. listopadu 1926–28. dubna 1945: vznik, existence a zánik nejlepšího 

ilustrovaného týdeníku první a druhé Československé republiky a období Protektorátu Čechy a Morava. 

1. vyd. Praha a Opava: Petr Vilgus, 2001. ISBN 80-238-7874-3. s. 12 
15

 československý ministr financí v letech 1920 - 1931 
16

 KÁRNÍK, op. cit., s. 426  
17

 VILGUS, op. cit., s. 13 
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popisuje McGovern
18

: z konzumenta se stala v podstatě komodita – reklamní tvůrci 

prodávali toto „zboží“ svým klientům a médiím na základě požadovaných vlastností 

(např. lidé konzumující ovesnou kaši). 

Začíná tak éra, která trvá do dnešní doby. Ačkoli se oficiálně datuje vývoj tohoto 

marketingového směru až k hospodářské krizi, v Pestrém týdnu se už v roce 1929 

objevily kupony žádající zákazníky o zpětnou vazbu. Jak pravil v roce 1928 Tipper
19

: 

„Reklamní pokrok během 20. století je tak významný, že její dřívější vývoj zůstává zcela 

v pozadí.“
20

 

1.1.4 Sociální a kulturní kontext 

Co je pro inzerci ze sociálního hlediska důležité? Sociální rozvrstvení obyvatel, 

zda je komu prodávat. Podle Kárníka
21

 bylo v roce 1921 v celé zemi 44,8 % osob 

samostatně výdělečně činných, zatímco dělnictvo tvořilo 47,1 % - Československo tak 

zdaleka nebylo zemí živnostníků, nýbrž proletariátu. Teoreticky tak nabídka musela 

převyšovat poptávku, ovšem ne každý dělník si mohl pořizovat věci z reklam, a ne 

každý živnostník byl automaticky inzerentem.  

 V roce 1928 proběhla elektrifikace a v síti bylo napojeno již 64 % domácností
22

, 

čímž vznikla díra na trhu, kterou obchodníci zanedlouho využili – začaly inzerovat 

elektrické domácí spotřebiče. 

 Kulturní život se orientoval francouzským směrem a totéž dělala i dobová 

reklama – módní inzerce odkazovala na pařížskou eleganci, inzerce služeb zase často 

lákala k návštěvě některého z hotelů Azurového pobřeží. Francie silně ovlivnila řadu 

českých umělců, nicméně umění se ve své ryzí podobě s reklamou setkávalo jen občas 

na plakátech. 

 Z kulturně-sociálního pohledu je stěžejní rovněž posílení role ženy ve 

společnosti, kterému je věnována následující kapitola. 

 

                                                 
18

 McGOVERN, Charles F.: Sold American: Consumption and citizenship. Michigan: The University of 

North Carolina Press, 2006. ISBN 978-0807856765. s. 32-33 
19

 TIPPER, Harry a kol. Richtige Reklame. Berlin: Julius Springer, 1928. ISBN: 978-3-7091-5151-8.  

s. 1-9 
20

 v originále: „Der Fortschritt der Reklame während des 20. Jahrhunderts ist so bedeutend, daß ihre 

frühere Entwicklung dagegen ganz in den Hintergrund tritt.“ (přeložila autorka do závorky) 
21

 KÁRNÍK, op. cit., s. 297-306  
22

 Ibid., s. 420 
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1.2  Žena mezi dvěma světovými válkami 

Eva Uchalová
23

 ve své knize píše, že za první republiky se českým ženám konečně 

povedlo dovést emancipační snahy předchozích generací do úspěšného konce. „Ženy 

budou postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům,“
24

 slíbilo politické 

vedení Československa ve Washingtonské deklaraci. V roce 1919 bylo 

československým ženám přiznáno volební právo a celkově se jejich úroveň podstatně 

zvýšila. Vzrostl počet žen na středních i vysokých školách, začaly se pro ně pořádat 

kurzy obchodu, stenografie, ošetřovatelské nebo jazykové. Díky tomu nacházely 

uplatnění na pracovním trhu, ačkoli ještě ne na stejných pozicích jako muži. V roce 

1928 už však existovala první advokátka a první docentka na právnické fakultě. Tato 

vlna se rozšířila postupně i do dalších oborů jako lékařství nebo chemické inženýrství. 

Nový stát rovněž usnadnil proces rozvodu a zrušil celibát ženám zaměstnaným ve 

veřejných službách (např. jako industriální učitelky). Nicméně v třicátých letech 

nastoupila spolu s hospodářskou krizí nezaměstnanost a pochmurná nálada. A stejně 

jako teď přichází při propouštění řada jako první na marketingové oddělení, přišla tehdy 

na něžné pohlaví – propuštěny byly vdané ženy pracující ve státních a veřejných 

službách. Přestože se ženská hnutí snažila o odpor, prosadil se tento trend nakonec 

dokonce i v soukromém sektoru. 

 Z výše uvedeného lze usuzovat, že se postavení žen otočilo téměř o 180 stupňů. 

Dostaly sice právo volit, vzdělávat se a pracovat, ale vnímala je společnost jako 

rovnocenné s muži? Právě v tomto případě je reklama přínosnějším ukazatelem než 

oficiální literatura poskytující pouze fakta a čísla o počtu žen na univerzitách a 

vysokých profesních pozicích, neboť nejvěrněji odráží skutečný obraz společnosti, 

jejích zažitých stereotypů, dobových nálad a názorů. 

 Třebaže ženy začaly vydělávat a více zasahovat do společenského života, pozice 

u plotny a dětí byla stále vnímána (i jimi samotnými) jako hlavní náplň jejich činnosti. 

Pojem emancipovaná žena znamenal v té době tedy nezávislou pracující ženu, veselou a 

nekomplikovanou družku muže
25

, ale zároveň i hospodyňku pečující o domácnost, která 

se navíc pilně stará o svůj vzhled a dobře vypadá. 

                                                 
23

 UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1918-1939: Elegance první republiky. 1. vyd. Praha: Olympia, 1996. 

ISBN 80-7033-424-X. Ibid., s. 11-16 
24

 Ibid., s. 11 
25

 Ibid., s. 14 
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 S rozvíjející se reklamou přichází nový trend: žena jako spotřebitelka. „Zatímco 

doménou mužů byla výroba, doménou žen bylo nakupování.“
26

 Ačkoli příliš 

neovlivňovaly důležitá hospodářská či výrobní rozhodnutí, v rozhodování nákupním 

byla jejich role klíčová. Věděli to i tehdejší reklamní tvůrci: „První otázka, kterou si 

položíme, zní, koho na sebe a své zboží chceme upozornit. Ve většině obchodů jsou 

dámy hlavním jádrem nakupujících, a také celá řada obchodníků závodí ve spekulaci, 

jak je získati. Dámy zvláště vůči reklamě solidní jsou bezmocné; ovšem neradíme 

nikomu je zklamat. [...] Získejte dámy a máte vyhráno. Dámy zvláště koupím 

příležitostným nedovedou odolat: maličkost laciná svádí je ke koupi vážnějších potřeb, 

ba ony jsou s to kupovati i bez potřeby okamžité, shledají-li, že kupují lacino.“
27

 

 Žena měla dvě tváře a od toho se odvíjela i reklama a inzerce v tisku. Cílila-li na 

hospodyňku a rodičku, nabízela výrobky běžné denní spotřeby a pro usnadnění práce v 

domácnosti – mýdla, čističe, leštidla a s příchodem nových technologií i domácí 

spotřebiče jako pračky, lednice nebo žehličky. Přestože Pestrý týden byl časopis 

společenský a ne čistě ženský, tyto inzeráty pronikly i sem: „Snem hospodyňky je 

plynový sporák, tento zázrak velkoměstské kuchyně. Vaří rychle, levně, nezlobíte se 

s těžkým uhlím a s popelem. Je to věrný služebník.“
28

 

Druhá tvář, žena „femme nouvelle“
29

 toužící být pro muže neodolatelná, se stala 

pro reklamu půdou ještě živnější. Tisk se začal hemžit nabídkami kouzelných krémů na 

hubnutí či bezchybnou pleť, přípravků na zvětšení poprsí nebo posílení smyšlených 

neexistujících svalů. Podobné výmysly se však koncentrovaly především v magazínech 

určených ženám, jako je Eva nebo Hvězda československých paní a dívek. Inzeráty 

v Pestrém týdnu byly střízlivější, omezovaly se zejména na módu, krásu a služby a 

výrobky s nimi spojené: „Rozpukané a nepěkné barvě pokožky používá se nejlépe 

sněhobílého, tukuprostého Créme Leodor, který dodává rukám i obličeji onu mdlou 

bdělost, jež pro vznešenou dámu jest tak nepostradatelnou.“
30

 

Ačkoli i zde se pár zajímavých výdobytků dalo najít: „Masáž prováděná 

elektrickým masážním motorem odstraní zlo, plynoucí z nedostatku pohybu. Zvyšuje 

                                                 
26

 BARTÁKOVÁ, Andrea. Žena, obchod a reklama za první republiky. In: Ženy gender & moderní 

umění [online]. 2008 [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://www.zenyvumeni.cz/index.php?id=110 
27

 HOLMAN, Vojta. Reklama a život, 1. vyd. Praha: vlastním nákladem, 1909, s. 38 
28

 Pestrý týden. Praha: Grafické umělecké závody V. Neubert a synové, roč. 1929, č. 2, s.21. 
29

 francouzsky „nová žena“ – žena moderní doby toužící líbit se 
30

 Pestrý týden, op. cit., č. 11, s. 23 
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činnost střevní a odstraňuje v krátké době tuk nahromaděný na kyčlích, břiše i jiných 

částech těla. Zlepšuje celkový zdravotní stav a prospívá Vašemu zevnějšku.“
31

 

Častá forma reklamy pojímající ženy jako prosté objekty touhy  kladla extrémní 

důraz na ženskou krásu a půvab, jako by na ničem jiném nezáleželo. Konzumace zboží 

měla zajistit, že se z nich stane někdo jiný, lepší, na vyšší společenské úrovni, a tím i 

šťastnější: „Jedna září štěstím a druhá? Taneční síň...pohledy plné obdivu i pohledy 

nevšímavé. Jsou ženy, kterým platí jen obdiv, i ve víru tance jejich pleť zachovává 

krásný matný vzhled. [...] Vetření nepatrné části nového krému Neoderm dává jejich 

pleti stálý půvab. Oči mužů září obdivem a jejich štěstím. Jiných..? A přece každá žena 

může míti tento obdivovaný nádech pleti. Malá částka nového krému Neoderm dává 

jejich pleti stálý půvab.“
32

 

U reklamních odborníků se však tyto typy reklamy setkávaly s opovržením. Jan 

Brabec, šéfredaktor časopisu Typ, vyjádřil svůj názor následovně: „Mezi reklamci jest 

rozšířený klam, že obzvláště ženy potřebují takové reklamy, která by je přímo 

omamovala. Myslí si, že jen taková je úspěšná. Přece však všechny ženy nepoužívají 

ličidel a daleko větší část jich má zcela jiné starosti nežli okouzlovat řady 'Jakubů' na 

plesích. Pro reklamce má hlavní význam žena – hospodyně, která musí dvakrát obrátit 

každou korunu, nežli ji vydá, a k té je třeba mluvit hodně střízlivě.“
33

 Brabec však 

neuvažoval, že žena je tvor toužící být krásný a péče o rodinu není jedinou náplní jejího 

života. Kdyby reklama cílila jen na její povinnosti a pominula její touhy, nebyla by 

zdaleka tak výdělečná. 

 Od počátku 20. století se dá žena považovat (ačkoli v jiném pojetí nežli muž) za 

významného hospodářského činitele. Ať už jako „žena domácí“ nebo „žena marnivá“, 

stala se hlavním spotřebitelem a většina inzerentů si to brzy uvědomila.  

 

 

 

 

                                                 
31

 Ibid., č. 11, s. 22. 
32

 Ibid., č. 52, s. 21 
33

 BRABEC, Jan. Co nového v reklamě. In Typ. 1928, č. 1, s.29 
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1.3  Reklamní prostředky v období první republiky 

Mezi nejčastější prostředky reklamy v období 20. a 30. let se řadily zejména 

plakáty, inzeráty, náborové dopisy, prospekty, letáky, osobní prodej (tzv. „cesťáci“) 

nebo výkladní skříně. Méně častými formami pak byly diapozitivy a filmové žurnály 

(např. Baťův) promítané v biografech před začátkem normálního filmu, malby na štítech 

domů, reklama podél silnic a železnic nebo transparenty vozech hromadné dopravy. 

Vošahlíková
34

 zmiňuje i inzeráty v ženských časopisech zabalené do textu povídky - 

v podstatě tištěná obdoba dnešního product placementu
35

. Od roku 1923 se začal 

v reklamě prosazovat nový vynález a strašák dnešní doby, neonové svíticí nápisy
36

  

(ačkoli byl neon nahrazen výbojkami, ostatní vlastnosti této formě reklamy zůstaly).  

Plakát, jedna z nejstarších forem reklamy, se obecně doporučoval při zavádění 

nového výrobku a připomínání starého, nebo pokud chtěl inzerent zkrátka vzbudit 

pozornost. Díky velkému podílu obrazu a malému podílu textu se hodily pro nejširší 

veřejnost. Esteticky byl nepochybně ze všech reklamních prostředků nejvýše, ačkoli 

Kroutvor
37

 považuje za „dekoraci exteriéru“ pouze plakáty secesní. Oproti tomu inzerát 

„může nejen vzbudit pozornost a zájem, nýbrž také přesvědčit a vést přímo k objednávce 

nebo aspoň dotazu.“
38

 Náborové letáky, tehdejší podoba dnešního direct mailu, byly 

ceněny za své perfektní zacílení a prostor pro detailní popis výrobku včetně věrného 

vyobrazení v přirozených barvách. Většinou se s nimi dohromady posílaly i prospekty 

(překládané, více stran a podrobností) a letáky (nepřekládané). Nejlevnější cestou 

zviditelnění byly výkladní skříně, které však neměly díky své pevné pozici příliš velký 

dosah.
39

 

Opomenout nesmíme ani rozhlas, třebaže v této době ještě nebyl médiem příliš 

rozšířeným. Pravidelné vysílání začalo sice již roku 1923, nicméně koncesionáři byli 

kvůli technické náročnosti tvořeni jen z vyšších sociálních vrstev – v roce 1929 jich 

v celém Československu bylo pouhých 250 000. Vliv srovnatelný s tiskem měl rozhlas 

až od roku 1938.
40

 

                                                 
34

 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Zlaté časy české reklamy.Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-715-1.  

s. 200 
35

 umístění výrobku, služby, jejich názvu, sloganu nebo loga do uměleckého díla, nejčastěji ve filmech a 

seriálech 
36

 BRABEC, Jan. Reklama a její technika. Praha: Orbis, 1946, s 87. 
37

 KROUTVOR, Josef: Pražský chodec: Dějiny českého plakátu 1890-1945. Praha: UPM, 1985, s.16  
38

 BRABEC, op. cit., s 87.  
39

 Ibid. 
40

 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939. 

Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0624-0. s. 19-39 
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A kdy který z prostředků využívat? Reklamní odborníci měli jasno: „Jedná-li se o 

reklamu pro novou značku zboží všeobecně již používaného nebo kupovaného, o 

zdůraznění jména, nebo o prosté připomenutí firmy, volíme formu i prostředky pro 

popularisaci nejvhodnější, tj.plakát, inserci heslem, diapositiv, malby na štítech domů, 

reklamu podél tratí a silnic. Chceme-li zdůrazniti zvláštní vlastnost zboží, vysvětlit a 

propagovat jeho užitečnost, upozorniti na jeho technické nebo jakostní a výrobní 

přednosti a vždy, když se jedná o výrobky a zboží dražší, přenášíme těžisko reklamního 

působení na inserci a články v novinách, film, prospekty a letáky.“
41

 

1.3.1 Charakteristika prvorepublikového inzerátu 

„Jaký má býti insert? 

Stručný jako telegram, 

krásný jako báseň, 

přesvědčivý jako násobilka, 

uchvacující jako kázání.“
42

 

 

 Pomineme-li konkrétní grafickou a jazykovou exekuci, lze říci, že inzerát se do 

dnešní doby příliš nezměnil. Jak se můžeme dočíst v dobových příručkách Brabce, 

Millerové a Sutnara, zásady tvorby a celé strategie tištěné reklamy zůstaly v podstatě 

stejné. 

 Pravidla pro psaní inzerátu jsou podle Brabce následující
43

: 

 nepoužívat omšelá, cizí a abstraktní, příliš slavnostní a nekonkrétní slova 

 příliš sám sebe nevychvalovat 

 psát pro zákazníka – nechceme prodat, ale posloužit lidem (alespoň na oko) 

 užívat krátké věty a odstavce 

 psát prostě a jasně – „Pisatel reklamních textů nemá napodobovat sloh učenců a 

literátů.“
44

 

 určitost – „Nepište o svých bramborách, že jsou dobré, chutné a levné. Napište 

raději, že mají po rozkrojení barvu másla, chutnají jako ořechy a 1 kg stojí Kčs 

2,50.“
45

 

                                                 
41

 SUTNAR, Miroslav. Nové metody zvýšení prodeje a organisace odbytu. Praha 1933, str. 101. 
42

 Pestrý týden. Praha: Grafické umělecké závody V. Neubert a synové, roč. 1929, č. 44, s.22. 
43

 BRABEC, op. cit., s. 36-43 
44

 Ibid., s. 40 
45

 Ibid. 
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 nepřehánět  

 raději než o věcech psát o lidech 

 

K taktické a strategické stránce tiskové reklamy lze zmínit Millerovou, která 

upozorňuje, že inzerce by zároveň měla mít vždy jen jeden cíl – ať už prodej, ukotvení 

značky na trhu, vypuštění nového výrobku nebo zisk nových odbytišť.
46

 Inzerát musí 

být viděn a pozorován, čten, musí mu být uvěřeno a v ideálním případě podle něj 

jednáno.
47

 K tomu doporučuje užít zejména formulku typu „dopište si o náš katalog/ 

vzorník/ ceník“, což by v dnešní době neúčinkovalo, jinak má ale naprostou pravdu.  

V potaz je nutno vzít také sezónnost reklamy, jak často a jestli vůbec inzerovat: 

 

Obrázek č. 1: Vliv reklamy na zvýšení prodeje a na vyrovnání sezonních výkyvů
48

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze Sutnarova obrázku jasně vyplývá, že je strategické inzerovat alespoň 

příležitostně, reklama je i za první republiky podmínkou loajality zákazníka. 

Co se týká velikosti inzerce, neexistují žádná pevná pravidla, neboť záleží hlavně 

na druhu inzerovaného zboží a cílů, kterého chceme reklamou dosáhnout. Platí přímá 

úměrnost mezi rozměry a účinkem reklamy? Úměrnost ano, ale ne přímá, je-li inzerát 

třikrát tak velký, neznamená to ještě, že je i třikrát účinnější. Jak píše Brabec 

                                                 
46

 MILLEROVÁ, Eva. Působivá reklama a jak ji psáti. Praha: Sfinx, 1929, s. 70 
47

 Ibid., s. 92 
48

 SUTNAR, Miroslav. Nové metody zvýšení prodeje a organisace odbytu. Praha 1933, s. 98   
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v Zásadách výnosné obchodní reklamy: „Velká reklama malou nesní.“ Má být zkrátka 

natolik velká, aby splnila svůj původní účel.
49 

Ke grafické úpravě vyřkl svou teorii opět Brabec. K textu a písmu: těžké  a silné 

písmo evokuje železo, jemné písmo plné ozdob se hodí při inzerci krajek a 

dekorativních věcí obecně, štíhlé vlasové písmo doporučuje využít v reklamě na toaletní 

předměty. K ilustracím: nedoporučuje se používat tolik oblíbené prvoplánové obrázky 

vnadných krasavic, protože by to ženy spotřebitelky nemuselo příliš zajímat, ba 

dokonce mohlo urážet. U mužů vyvolávají tyto ilustrace sice zálibu v hezké slečně,  

nikoli však zájem o produkt. Je však efektivnější zobrazovat osoby nežli věci.  

K ornamentům a okrajům: okraje jsou nutné pro vymezení a ohraničení inzerátu od 

ostatního textu, nesmějí být však příliš široké. Ornamenty (např. kostkatý vzor u 

nabídky dovolené ve Skotsku) považuje za staromódní, dá se nicméně využít, chceme-li 

navodit speciální atmosféru.
50

 

Pravidla pro tvorbu účinné reklamy jsou tedy téměř totožná jako dnes, a stejně 

jako dnes nebyla ani tehdy zcela dodržována – během listování Pestrým týdnem jsem 

našla velký počet nejlepších, nejkrásnějších a nejspolehlivějších produktů, které v té 

době existovaly (alespoň na papíře).  A především menší výrobci se očividně nemohli 

rozhodnout, kterou z prodávaných věcí a nabízených služeb dříve nabízet. Propagovali 

tak ve výsledku v polovině inzerátu nový typ hodinek a v té druhé například své 

opravářské služby. Sezónnosti se inzerenti nicméně drželi vzorně (viz např. kampaň 

Alpy, příloha č. 3) 

 Prvorepublikový inzerát se od toho současného lišil především v jazykových 

výstupech – vyznačoval se hravostí, vtipem a pečlivým výběrem slov. Žádnou výjimkou 

nebyla inzerce veršovaná, ba naopak. Co se týká obrazové části, neovládly tiskovou 

reklamu ještě zcela fotografie, jejich poměr s ilustracemi byl v této době vyvážený.   

Samotný text sděloval identické informace jako texty současné: výhodnost výrobku 

díky nízké ceně nebo znatelnému usnadnění nějaké dosud obtížně a dlouze prováděné 

činnosti, jedinečné vlastnosti výrobku, které člověk u jiného nenajde, nebo příslib 

většího štěstí, pokud si čtenář daný produkt pořídí. 

Ačkoli ještě neměl inzerát v roce 1929 velkou konkurenci v podobě televize či 

rozhlasu, byl poměrně finančně dostupným reklamním řešením. Jeho výhodou je navíc 

                                                 
49

 BRABEC, Jan: Zásady výnosné obchodní reklamy. Praha: Sfinx, 1927, s. 220 
50

 Ibid., s. 189-205 
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delší trvanlivost sdělení (zejména u časopisové inzerce) a možnost popsat produkt či 

službu detailněji než v případě mluveného slova. 

1.3.1.1 Dělení inzerátů podle obsahu, velikosti, kontinuity 

Podle výše uvedeného kritéria dělí Brabec
51

 inzerci následovně (doplněno o 

příklady z Pestrého týdne): 

 prestižní – Účelem je vzbudit pozornost a zanechat dojem, zpravidla proto 

mívají rozsah na celou stranu. Vzhledem k vysoké ceně si takový inzerát mohl i v roce 

1929 dovolit jen Baťa, Philips, kosmetika Elida a šicí stroje Lada – tyto značky se 

během roku na celostranách také pravidelně střídaly. „Který se vám nejvíce líbí? Každý 

stojí Kč 69,- (Baťa, viz příloha č.1).“ 
52

  „Národní přijímač Philips sestaví i neodborník 

za 60 minut (viz příloha č.2).“ 
53

  

 

 oznamující zvláštní události – Inzerce podávající informace o odprodejích 

nebo nových výrobcích či službách. „Hospodyně, která po všestranném vyzkoušení 

Refinolu (mýdlo, pozn. aut.) zašle firmě nejlepší popis jeho účinku, t.j. uvede nejvíce 

příkladů, k čemu lze Refinolu s prospěchem použíti, obdrží  jako první cenu Kč      

1000,-.“
54

 

 

 připomínkové – Jsou pravým opakem prestižních – jejich cílem je, aby lidé 

nezapomněli na výrobky nebo obchody, které už znají. Stačí proto malé rozměry a 

úderné heslo nebo vkusné vyobrazení výrobku a jeho jména. „Vaší obuvi nejvíce 

prospěje Armada (leštidlo na boty, pozn. aut.).“
55

  

 

 sériové – Jsou určeny k povzbuzení zájmu, jeho udržení a následné koupi. Jeden 

by měl připomínat druhý, ale nesmějí nudit. Brabec to nazývá psychologií „jednou 

ranou dub nepadne“
56

. Příkladem je využití Alpy během celého roku – na jaře slibuje 

masáž francovkou dosažení tělesné obratnosti, v létě ochranu před velkými vedry, na 

podzim zmírnění revmatismu a v zimě zahřátí prochladlých nohou (viz příloha č.3).
 57

 

                                                 
51

 Dělení dle: BRABEC, Jan. Reklama a její technika. 1. vyd. Praha: Orbis, 1946. 
52

 Pestrý týden. Praha: Grafické umělecké závody V. Neubert a synové, roč. 1929, č. 37, s. 24 
53

 Ibid., č. 44, s. 22 
54

 Ibid., č. 12, s. 22 
55

 Ibid.,, roč. 1929, č. 3, s. 11 
56

 BRABEC, Jan. Reklama a její technika. 1. vyd. Praha: Orbis, 1946, s. 102 
57

 Pestrý týden, op. cit., roč. 1929, č. 1-52 
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 pro získávání objednávek – Mívají větší rozměry, obsahují objednací kupón a 

součástí může být i ceník. Zde lze zmínit self promo Pestrého týdne: nové odběratele 

má kromě kuponu k vystřižení nalákat i dárek (viz příloha č. 4).
 58

 

 

 inzerce v Malém oznamovateli – Nejednalo se o klasickou obchodní inzerci, 

ale nejčastěji o nabídky soukromých osob zbavujících se nepotřebných věcí. V České 

republice byla populární ještě v devadesátých letech minulého století a dodnes se 

v omezené míře vyskytuje v denním tisku. Inzeráty jsou zpravidla řazeny dle oborů a 

z podstaty věci nehledají aktivně své zákazníky, nýbrž počítají, že si je poptávka najde 

sama. Důležitá je proto přesná volba slov a používání pouze obecně známých zkratek, 

kterým všichni rozumí.
59

 Vzhledem ke své odlišné povaze nebyl tento druh tiskové 

reklamy do analýzy zahrnut. 

1.3.1.2 Dělení inzerátů podle formy 

Dalším možným dělením uvedeným rovněž v Brabcově knize Reklama a její 

technika je dělení podle způsobu, kterým se snaží inzerent zákazníka přesvědčit, že 

potřebuje právě jeho zboží
60

: 

 doporučení – Jeden z nejstarších a nejúspěšnějších způsobů reklamy. 

Nejefektivnější je samozřejmě osobní „šeptanda“ mezi lidmi, kteří se znají (tzv. words 

of mouth), dobře však fungovala i doporučení v tisku od autorit jako lékaři nebo 

celebrity, případně od osob zabývajících se daným řemeslem. Nutností však už tehdy 

byla jejich afinita s výrobkem. „Spolek čsl. zubních lékařů doporučuje Stoma (zubní 

pasta, pozn. aut.).“
61

 „Výbavu do kuchyně si kup rozhodně od Neffa (obchodní dům, 

pozn. aut.), jsem již tolik let vdaná a nádobí mám stále jako nové!“
 62

  

 

 oznamovací – Inzerát obvykle obsahuje jméno firmy nebo výrobku s pár slovy o 

tom, co společnost vyrábí nebo prodává, případně k čemu výrobek slouží.  Lidé proto 

musí inzerát přímo hledat, když nevědí co a kde koupit, jinak si ho nevšimnou. „Dobré 

                                                 
58

 Pestrý týden, op. cit., roč. 1929, č. 38, s. 18 
59

 BRABEC, Jan. Reklama a její technika, op. cit., s. 106 
60

 Dělení dle: BRABEC, Jan. Reklama a její technika, op. cit., s. 29-35 
61

 Pestrý týden. Praha: Grafické umělecké závody V. Neubert a synové, roč. 1929, č. 1, s. 21 
62

 Ibid. 
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knihy na výhodné splátky expeduje nakladatelství Čin, Praha II., Karlovo nám., čís. 

27.“
63

 

 

 veršovaná – „Jsou případy, kdy taková reklama může být velmi účinná. Je tomu 

tak tehdy, jde-li o reklamu vůči dětem nebo velmi prostým lidem.“
64

 Výhodou je její 

snadná zapamatovatelnost. „Ať jsi černý jako bota, umyje tě mýdlo Otta.“
65

 

 

 řečnická  - Začne zpravidla frází, se kterou každý souhlasí, a pak většinou 

nepříliš logicky přejde k vlastnímu zboží. „Chtěl byste spát na kamení? Pokud máte 

svou dobrou postel, pak jistě ne. A vidíte, chodíte přece na tvrdých, nepoddajných 

kožených podpatcích, které přenášejí otřesy do celého těla. Noste pružné gumové 

podpatky Berson 750, jsou Vám ve dne, jste-li nucen mnoho choditi tím, čím jest přítel 

v noci.“
66

 

 

 hesla –Měla by mít rytmus a obsahovat krátká a snadno vyslovitelná slova pro 

lepší zapamatovatelnost. „Váš úsměv, váš úspěch (zubní pasta Thymolin, pozn. aut.)“
67

  

 

 vědecká – Reklama opírající svá tvrzení o výsledky vědeckého bádání, je tudíž 

vhodná při propagaci nových výrobků a služeb nebo při zdůrazňování jejich speciálních 

vlastností. „Vědecký výzkum dokázal, že nejdůležitější číslice o složení másla přírodního 

a delikatesního margarinu Vitello se shodují, neboť obsahuje: 0.58 bílkovin (máslo 

0.65), 84.73 tuků (máslo 84.0), 0.52 uhlovodanů (máslo 0.63) a 761 kalorií (máslo 761). 

Bod tání u obou 33°.“
68

 

 

 založená na pokusech – Reklama podobná reklamě vědecké s tím rozdílem, že 

zde je popsán samotný pokus, kterým se k tvrzení o kvalitě výrobku došlo. „Důkaz, že 

plnicí péro Parker Duofold neprodyšně přiléhá. [...] Zkuste i Vy jednou ponořiti dobře 

uzavřené plnicí péro Parker Duofold do sklenice vody a stiskněte plnicí knoflík. 

Přesvědčíte se, že nevystoupí jediná bublinka. Tak neprodyšně držátko přiléhá.“
69
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64

 BRABEC, Jan. Reklama a její technika. 1. vyd. Praha: Orbis, 1946, s. 29 
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 citová – Aby reklama působila na city, musí v ní vystupovat živí lidé, kteří 

k sobě mají zpravidla vztah – matka s dítětem, chlapec s dívkou nebo celá rodina. Text 

o nich vypráví příběhy, které jsou zvláště v inzerci zaměřené na emoce nejefektivnější. 

Nejlepší příklad krátkého a celistvého reklamního „románu“ představil v Pestrém týdnu 

prací prášek Radion. Příběh popisuje šťastnou ženu paní Šťastnou, jež díky Radionu 

zvládá všechny nástrahy manželského života, od špinavého prádla až po narození dítěte, 

které ke svému zdravému vývoji potřebuje zejména čistě bílé peřinky a „slintáčky“
70

 

(viz příloha č. 5). Dnes se takovým reklamám smějeme, tehdy šlo však o nový nápad, 

který slavil úspěch. 

 

 ukazující lepší způsob – Obecně se jedná o reklamy typu „dříve a nyní“, „před 

a po“, které vyjadřují, že současný stav je lepší než ten předtím. „A právě to nejlepší za 

méně peněz (obchodní dům Brouk a Babka, pozn. aut.).“
71

  

 

 osobní – Z inzerátu promlouvá k zákazníkům přímo šéf firmy nebo kompetentní 

zaměstnanec. „Nikoliv milostivá, nejen pro pánskou obuv, ale i pro nejněžnější dámský 

střevíček jsou teď gumové podpatky Berson, poněvadž právě dámy s citlivými nervy jich 

nejvíce potřebují.“
72

 

1.3.1.3 Dělení inzerátů podle apelu 

Posledním teoretickým dělením aplikovatelným na inzerci v Pestrém týdnu je známé 

rozdělení podle apelů (neboli podnětů) na různé části lidské psychiky
73

: 

   apel na rozum – Chce přimět zákazníky, aby porovnali silné stránky výrobku 

s podobným produktem, a spatřili tak výhody právě toho jednoho výrobku určité 

značky. „Vyhovuje plně všem moderním požadavkům a uspokojí každého. Obsah ½ 

litru. Ocelové vložky ve válcích, shora řízené ventily, proto při velkém výkonu 

zaručena velká trvanlivost, čtyři nožní a dvě ruční brzdy. Vůz představuje sílu, 

jistotu, krásu (automobil Wikov, pozn. aut.).“
74

 

                                                 
70

 Ibid., č. 3-8  
71
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73 Dělení dle: SEDLÁČEK, František, Josef BARCHÁNEK a Stanislav KOVÁŘ: Prodáváme 

reklamou. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo Československého obchodníka, 1947 
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   apel na cit – Cit obecně znamená pocit libosti či nelibosti. Negativita se 

v reklamě používá zřídka, zaměříme se proto na city pozitivní. „Kde v kuchyni Sana 

vládne, vůně jde až na schody, tam jest láska, tam muž nikdy nechodí do hospody.“
75

 

 

   apel na záliby a slabosti – Jak je ostatně z názvu poznat, apelují takovéto 

inzeráty buď na to, co člověka baví, nebo na jeho „slabosti“ (myšlena povaha) jako je 

např. spořivost, dobročinnost, zvědavost či pohodlnost. „Radostné svátky tráví 

dnešní mládež na horách, sáňkuje a lyžaří. [...] Nezapomeňme však, že každý 

sportovní výkon činí nároky na naši tělesnou zdatnost a pečujme o dostatečnou 

reservu sil nových. 2-3 lžičky Ovomaltiny v teplém mléku Vaše síly obnoví a uzpůsobí 

Vás pro každý sportovní výkon.“
76

 

 

   apel na obrazotvornost – Jeden z nejpoužívanějších, ukazuje situaci, jaká 

nastane, koupí-li si zákazník daný výrobek. Typickým příkladem dnešní doby jsou 

„šťastné jogurtové rodinky“. „Každá žena má povinnost být pro svou rodinu a ve 

svém povolání tak krásná, jak jen krásná být může. A tuto krásu, jejíž půvab jest v její 

přirozenosti, dává a chrání Elida. [...] Žena, která používá mýdla a krémů Elida, 

našla cestu k životnímu úspěchu.“
77

 

 

   apel na humor – Navozuje dobrou náladu, nehodí se ale pro každou reklamu a 

měl by se používat opatrně a vkusně. „K lovu jdi s puškou, na bál jdi s frakem, do 

vany vždycky však jen s mýdlem s rakem (Rakovnické mýdlo, pozn. aut.).“
78
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1.4  Média doby 

Pokud hovoříme o médiích v době dvacátých let, jedná se především o ta tisková. 

Filmová reklama měla své místo zatím jen v biografech a význam rozhlasu byl 

vzhledem k nákladnosti a technické náročnosti nepatrný. Plakát měl sice stále svůj 

význam, lze ho však považovat spíše za reklamní prostředek, tzv. médium OOH
79

 ještě 

v dnešním rozsahu neexistovalo. Jako hromadný sdělovací prostředek by šlo však 

označit umění celkově: plakát spolu s kabaretem, šantánem a satirou. Jak ale dodává 

Kárník
80

, sloužilo především věcem politickým, nacionalistickým a antirakouským. 

 V roce 1929 existovalo v Československu celkem 1 800 titulů novin a časopisů – 

vysoký počet byl způsoben relativně nízkými náklady na zřízení a provoz menšího 

vydavatelství a příslušnosti téměř všech velkých vydavatelství k nějaké politické 

straně.
81

  

 Noviny, prostředek z tiskových médií nejvlivnější, se za první republiky členily 

na deníky (často ještě rozdělené na raníky a večerníky), obdeníky a dále dle své 

(ne)příslušnosti k nějaké z partají na denní tisk politických stran a nestranický denní 

tisk.
82

 

 Denní tisk politických stran neskrýval svou stranickou příslušnost, díky 

bohatým dotacím totiž nabízel kvalitní technické provedení i obsah – jednu dobu 

přispívali do Národních listů Československé národní demokracie například i oba bratři 

Čapkové. Mezi nejznámější listy patřilo například České slovo a Moravské slovo 

Československé strany socialistické, které vydával nakladatelský gigant Melantrich. Co 

je pro téma práce důležité, jsou zejména časopisové přílohy těchto novin určené ženám 

a různým zájmovým činnostem. Československá sociální demokracie měla své Právo 

lidu a komunistická strana Rudé právo.
83

  

 Nestranický denní tisk se mohl sice pyšnit svou nezávislostí, bez podpory 

strany to měl však také o mnoho obtížnější. Z toho důvodu postupně vykrystalizovaly 

jen čtyři silné deníky: Národní politika (s rozsáhlou inzertní nabídkou), Národní 

                                                 
79

 out of home neboli venkovní reklama 
80
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osvobození, Tribuna (brzy však zanikla) a samozřejmě Lidové noviny, kam přispívali 

jejich pozdější šéfredaktor Eduard Bass, Rudolf Těsnohlídek a rovněž oba Čapkové.
84

 

Německý denní tisk měl stejná práva a možnosti jako ten český, nicméně jeho čtenářská 

obec nemohla být už vzhledem k samostatnosti Československa tak veliká. 

A od novin se dostáváme ke kategorii, kam spadá i Pestrý týden: revue – žurnály, 

týdeníky, čtrnáctideníky – dnešní řečí magazíny nebo časopisy. „Sloužil-li denní tisk 

dni a okamžiku, pak jakousi vyšší a mnohdy náročnější složku tisku tvořily různé 

revue.“
85

 Zaměření jednotlivých titulů bylo různé, dají se však rozdělit asi takto: 

časopisy společenské a kulturně-politického charakteru, ženské/módní, odborné a 

vzdělávací.
86

 Přestože měl Pestrý týden svoji módní rubriku nebo sekci pro 

automobilisty a motocyklisty, svým charakterem se řadil jednoznačně mezi společenské 

(někdy též rodinné) magazíny. 
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2. PŘÍPADOVÁ STUDIE: ČASOPIS PESTRÝ TÝDEN 

2.1  Představení časopisu 

2.1.1 Časopis Pestrý Týden 

„Doposud se rozuměl pod pojmem obrázkový časopis více méně zábavný 

týdeník, na jehož prohlédnutí stačí půlhodina a který vás zásobí hrstkou milých obrázků. 

Pestrý týden však využil reportérského významu fotografie a vytvořil týdeník, který je s 

to, aby informoval každého o všech důležitých událostech, které se doma i ve světě dějí. 

[…] Obrázky Pestrého týdne, dokonale tištěného, plní zpravodajskou službu opravdu 

pestře a živě, přinášejíce v obraze politické a i jinak zajímavé události týdne z celého 

světa.“
87

 

Pestrý týden byl magazín čistě prvorepublikový, jeho kořeny nesahají dále do 

minulosti a jeho větve se nedotkly o nic bližší budoucnosti než tehdejší 

Československo. Narodil se do nejlepšího období, jaké si za první republiky mohl 

vybrat – do doby rozkvětu a meziválečné konjunktury, kdy byla stabilizovaná jak 

ekonomická, tak i politická situace.  

 Časopis neměla pod křídly žádná z politických stran, nejednalo se o bohatě 

dotovaný stranický tisk (viz kapitola 1.4) jako např. noviny a magazíny gigantu 

Melantrich. Vydávaly ho Grafické závody Václav Neubert a synové, hlubotisková 

tiskárna vyrábějící technicky kvalitní fotografické publikace, kalendáře a další 

tiskoviny. Nedostávalo se mu sice takové podpory jako jeho konkurentům stranického 

původu, zázemí si však nemohl přát lepší. I díky tomu je považován za jeden nejlepších 

ilustrovaných časopisů své doby.
88

  

 První číslo vyšlo v listopadu roku 1926 zanedlouho po výročí vzniku republiky. 

Redakcí v jeho počátcích prošla slavná jména jako Milena Jesenská, zakladatel 

Devětsilu Adolf Hoffmeister nebo grafik Hugo Brunner. Díky nim se profiloval jako 

magazín intelektuální, což se však změnilo s příchodem redakce nové. Ta v čele 

s Jaromírem Johnem proměnila časopis na týdeník pro střední vrstvy (spadající do 

kategorie tzv. společenských časopisů), čímž se podstatně rozšířil okruh zaujatých 
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čtenářů a Pestrý týden začal vycházet ve stotisícovém nákladu. Nezabránila tomu ani 

jeho trvale vyšší cena oproti podobně profilovaným magazínům (viz kapitola 2.1.2.). 

Pomineme-li zájem čtenářů díky vysoké kvalitě obsahu, je nutno zmínit i činnost 

Pestrého týdne na poli komunikace za účelem prodeje. Podle Rudolfa Mosse byl časopis 

velmi aktivní, co se propagace sebe sama týče: „Byl pravidelně vyvěšován ve všech 

vozech pouličních elektrických drah v 9 městech: Praha, Bratislava, Plzeň, České 

Budějovice, Ústí nad Labem, Olomouc, Moravská Ostrava, Jihlava a Košice.“
89

 

Pro výzkum reklamní inzerce za účelem zjištění dobové situace je Pestrý týden 

ideálním prostředkem. Vykrystalizoval do podoby celospolečenského rodinného 

časopisu a zahrnoval tak čtenáře z různých vrstev (ačkoli střední byla zastoupena 

bezpochyby nejvíce), generací a profesí s různými náhledy na svět, které nejen 

formoval, ale i reflektoval. Jeho inzerce je proto ideálním odrazem tehdejší situace – 

politických, ekonomických i sociálních a kulturních poměrů dané doby. „Na rozdíl od 

odborných a spolkových časopisů PT odrážel i přetvářel estetické cítění statisíců 

čtenářů týdně – ať už žen v domácnosti (které si umístily do kuchyně vedle krabice s 

cikorkou Strömingerův portrét Oldřicha Nového), příslušníků pracující inteligence 

(mající v peněžence za fotografií manželky schovaný Hájkův portrét herečky 

Sedláčkové) či školní mládeže (věšící každý týden na nástěnku jeden naučný snímek z 

rubriky Pestrý týden škole a rodině).“
90

 

Týdeník zanikl oficiálně sice až v roce 1945 před vypuknutím Pražského 

povstání, posledních šest let jeho existence se nicméně nedá považovat za existenci 

Pestrého týdne jako takového. Od března 1939 ztratil časopis svobodu a s ní i svůj 

původní lesk. Stal se součástí jediného politického hnutí v protektorátu, Národního 

souručenství, a oficiálním listem jeho odnože Radost ze života. Po roce 1945 navázali 

na Pestrý týden jeho bývalí redaktoři a založili nový týdeník nazvaný Svět v obrazech 

(stejně se však už jmenovala ve třicátých letech příloha Pestrého týdne podporující akce 

na školách, a ještě jedno nepříliš kvalitní a známé periodikum třicátých let).
91

 

2.1.2 Konkurence 

Za konkurenci lze v širším slova smyslu považovat všechna média, tím spíše 

všechna média tisková. Konkurencí primární nicméně zůstávají obecně všechny revue, 

konkrétně časopisy celospolečenské a ženské – ty jsou sem zařazeny proto, že ženy se 
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staly, jak již bylo řečeno, hlavními rodinnými nákupčími, a je tedy nutno zahrnout i 

magazíny určené výhradně jim, neboť je mohly před Pestrým týdnem upřednostňovat. 

Stejně tak rozhodoval-li se např. výrobce kožešin (které jsou v PT inzerovány často), do 

kterého časopisu svoji nabídku umístí.  

Následující údaje budou čerpány z literatury nejpovolanější – Časopiseckého 

katalogu Rudolfa Mosse pro rok 1929. Největším sokem byl melantrišský kolega 

z oboru – Pražský ilustrovaný zpravodaj s nákladem 140 000 výtisků, zatímco Pestrý 

týden vycházel v nákladu 100 000 kusů. V oblasti Prahy v kategorii „Beletristika, 

literatura, politika“ se v závěsu za nimi držely ještě časopisy Zeit im Bild (který však 

vzhledem k německé cílové skupině nemusíme brát příliš v úvahu), Letem Světem, 

Zlatá Praha nebo Světozor.
92

 

Z ženských časopisů byla podle nákladu (a zároveň tematicky ne úplně bulvární) 

nejvýznamnější Hvězda československých paní a dívek, List paní a dívek s odnožemi 

Pražanka, Moravanka a Slovenka, dále Eva (na rozdíl od ostatních časopisů pro ženy 

více intelektuálně zaměřená) nebo Nové pařížské mody.
93

 

Podíváme-li se i na noviny, mohly Pestrý týden zastínit Večerní České Slovo 

s nákladem 150 000 nebo České Slovo se 110 000 kusy.
94

 

Co lze však na něm obdivovat nejvíce, je schopnost v souboji s touto konkurencí 

obstát navzdory dlouhodobě vyšší ceně. Pro orientační představu jsou uvedena alespoň 

dostupná data z let třicátých a čtyřicátých: „V roce 1938 stál Pražský ilustrovaný 

zpravodaj při 18 stranách 80 haléřů, Pestrý týden byl s podobným rozsahem za celé tři 

koruny. Letem světem-Rozkvět se v roce 1941 prodával s barevnou obálkou a šestnácti 

stranami za 1,20 K, o cca 20 % menší a černobílý 24stránkový PT za 3 K.“
95
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2.2 Výzkumná metoda: kvantitativní obsahová analýza 

Obsahová analýza byla zvolena jako nejvhodnější metoda, jak zjistit nejen vliv 

začínající hospodářské krize na podobu inzerce během roku 1929. Díky své 

strukturovanosti je lehce ověřitelná, zároveň dokáže zpracovat velké množství textu a 

výsledky lze statisticky dobře zpracovat
96

, což se nám s velkým množstvím výtisků 

Pestrého týdne velmi hodí. Její výsledky navíc poskytnou i přehled největších inzerentů, 

umožní popsat cílové skupiny a sezónnost reklamy podle ročního období. Jedná se o 

„kvantitativní výzkumnou metodu pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis 

komunikačních obsahů, vycházejících z vědecky podloženého kladení otázek“
97

. Postup 

analýzy má několik přesně po sobě jdoucích fází
98

: na začátku je nutné stanovit 

výzkumné téma, následuje operacionalizace, po ní sběr dat a jejich vyhodnocení. Postup 

metody je popsán na obrázku č. 2. 

 

Obrázek č. 2: Postup kvantitativní obsahové analýzy
99

 

2.2.1 Výzkumné téma 

Základní otázkou celé práce je, zda se v inzerci roku 1929 již nějakým způsobem  

projevila ekonomická krize. Obecně lze říci, že pro závislost reklamy a stavu 

hospodářství platí přímá úměrnost: přijde-li bída, začnou lidé méně utrácet a výrobci s 

prodejci méně inzerovat. První výzkumná otázka je tudíž nasnadě: Ovlivnil nástup 

ekonomické krize četnost inzerce v Pestrém týdnu, a případně jak? 
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 Jsme ale ve výhodě téměř stoletého časového odstupu, jež umožňuje široký 

náhled na celou problematiku dobové inzerce díky množství literatury věnující se jak 

reklamě, tak i jednotlivým kampaním 20. a 30. let. Jednou z nejznámějších jsou 

Bernaysovy „pochodně svobody“ z roku 1929 propagující kouření žen jakožto nové 

cílové skupiny americké tabákové společnosti Lucky Strike. Pro téma práce je však 

důležitější jiný fakt spojený s touto značkou. Píše o něm například Saunders
100

: ředitel 

Lucky Strike tolik věřil v sílu a moc reklamy, že se nebál investovat do inzerce velké 

množství peněz ani během ekonomické recese. A přineslo to kýžené výsledky, Lucky 

Strike shodilo dosavadní jedničku tabákového průmyslu, cigarety Camel, na druhou 

příčku. Nebyl to ale jediný takový úspěch, dalšími podobnými příklady jsou Procter & 

Gamble
101

 nebo Chevrolett
102

, a nejsou zdaleka jediní. Naopak konzervativní firmy, 

které podle pravidla „zboží se neprodává, máme omezený rozpočet, a nebude se proto 

inzerovat“ v období krize utáhly reklamě opasky, upadly často v zapomnění a ztratily 

své loajální zákazníky.   

 Výše zmiňovaná fakta naznačují, že ptát se na změnu v množství inzerce je v 

podstatě bezvýznamné. Oponovat se dá ale tím, že údaje hovoří o Spojených státech 

amerických, kde vládly jiné poměry, a že marketing v Evropě, tím spíše v ČSR, byl 

oproti americkému o několik let pozadu. Proti této výzkumné otázce mluví ale ještě 

jeden fakt – pokud v dnešní době přijde krize tehdejších rozměrů, bude pravděpodobně 

nutné omezit nějakou oblast propagace. Nicméně nejpoužívanějším a nejúčinnějším 

médiem je televize, kde je reklama zároveň nejnákladnější. Přitom ale tato forma 

reklamy ze své podstaty neumožňuje sdělit detaily o výrobku, které lidé v době krize 

tím spíše hledají, neboť když už se rozhodnou vydat peníze, chtějí vědět, za co přesně 

platí. Pro ten účel je vhodným nástrojem inzerce v tisku, která navíc nestojí tolik jako 

televize. Využít se dá rovněž direct marketing díky své dobré měřitelnosti, nemá ale 

takový dosah. Rozhodne-li se tedy firma dnes šetřit, ale nějakým způsobem o sobě dát 

světu vědět, zvolí levnější způsoby propagace, protože existují. Co si ale měla počít 

taková organizace za první republiky, kdy kromě inzerce, kterou do té doby využívala, 

zbývaly už jen způsoby méně efektivní nebo více nákladné? Musela být zkrátka chytrá a 
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umět si spočítat, že vyhradit část rozpočtu této reklamě se z dlouhodobého hlediska 

vyplatí. Pokud tak učinila, měla navíc ještě jednu možnost – přizpůsobit propagované 

zboží krizové poptávce, což ji mohlo v ideálním případě posunout o tolik dále, že 

z krize ještě vytěžila. 

V důsledku těchto informací můžeme upustit od původní otázky a formulovat 

následující hypotézu:  Počátek ekonomické krize neměl zásadní vliv na četnost inzerce 

ani na poměr ve využití jednotlivých formátů (velikostí), ovlivnil však určitým 

způsobem typologii inzerce ve smyslu druhové skladby zboží a služeb. 

 S hypotézou se samozřejmě nabízí podružné otázky jako: Jací inzerenti kupovali 

reklamní prostor v magazínu nejčastěji, měli nějakou systematickou kampaň? Jaké byly 

jejich cílové skupiny? Budou zodpovězeny v kapitole 2.2.3. spolu s ověřením 

pravdivosti výše uvedené domněnky. 

2.2.2 Operacionalizace 

Během výzkumu byla  zajištěna reprezentativnost, objektivita, reliabilita
103

 a 

validita
104

 výzkumu pro co možná nejpřesnější výsledky
105

. Byl určen výběrový soubor, 

kódovací jednotky a proměnné: 

 Výběrovým souborem se stalo 52 čísel časopisu, která vyšla během roku 1929. 

S čísly 24, 25, 26 a 27 byly vydány ještě třístránkové přílohy, neobsahují však žádnou 

inzerci, a proto ve výzkumu zahrnuty nejsou. V čísle 33 chybí poslední strana časopisu, 

ale vzhledem k celkovému objemu inzerce je to i v případě, že nějakou reklamu 

obsahovala, zanedbatelné množství a výsledky výzkumu by tento fakt neměl znatelně 

zkreslit. Za účelem dosažení validity a reliability a s ohledem na proměnlivost obsahu 

inzerce v závislosti na ročním období byl jako výběrový soubor zvolen celý ročník č. 4, 

tj. všechna vydání, která daného roku vznikla. Zahrnuta je veškerá inzerce včetně 

propagace časopisu samotného (self promo), vynechána je kvůli své povaze inzerce 

v Malém oznamovateli (viz kapitola 1.3.1.1). 

 Jako kódovací jednotka byl označen každý jeden inzerát propagující produkt 

nebo službu jež vyšly v časopise v daném časovém období, včetně inzerce na přebalu, 
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případně i advertorialů. Pojmem inzerce je míněna jak obrazová, tak i textová podoba 

tiskové reklamy, stejně tak i jejich kombinace.  

 Zkoumané proměnné jsou popsány v tabulce č. 1: 

 

Tabulka č. 1: Proměnné obsahové analýzy
106 

Název Typ proměnné
107

 Hodnoty 

číslo vydání identifikační 1–52 

velikost reklamy metrická 1, 1/2, 1/4, 1/16, <1/16 

strany, úzké dlouhé 

kategorie inzerovaného 

zboží/služby 

nominální móda, zdraví, auto-moto, 

bydlení a domácnost,...  

produkt nominální konkrétně 

podoba inzerce nominální text, obraz, kombinace 

kontinuita nominální jednorázová, opakovaná, 

pokračovací 

 

Hodnoty metrické proměnné byly určeny dle ceníku inzerce v Pestrém týdnu pro 

rok 1929 uvedeného v Časopiseckém katalogu Rudolfa Mosse: 

 

Obrázek č. 3: Ceník inzerce v Pestrém týdnu pro rok 1929
108 

 

Pro přehlednost grafu byly formáty seřazeny do následujících kategorií a pro 

případ nejednoznačné velikosti opatřeny intervaly: 1 strana, větší nebo rovno 1/2 strany, 

větší nebo rovno 1/4 strany, větší nebo rovno 1/8 strany, větší nebo rovno 1/16 strany, 

menší než 1/16 strany a úzké podlouhlé inzeráty, kterým vzhledem k celkově malému 

počtu postačí jedna společná kategorie. 
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2.2.3 Výsledky výzkumu 

První podkapitola ověřuje první část hypotézy z kapitoly 2.2.1, druhá 

podkapitola druhou část hypotézy a třetí a čtvrtá kapitola se zabývají dodatečnými 

otázkami. Celková roční četnost byla spočtena na 3 496 inzerátů. 

2.2.3.1 Vývoj velikosti inzerce 

V následujícím grafu je znázorněna četnost inzerce v jednotlivých měsících 

spolu s podílem velikosti inzerátů: 

  

Graf č. 1: Četnost a podíl velikosti inzerátů
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Jak je vidět z grafu, neměla hospodářská recese na četnost inzerce rozhodně 

negativní vliv – odhlédneme-li od zvýšeného počtu inzerce v závislosti na sezóně, 

zejména v období před prázdninami, o prázdninách a před Vánoci, vykazovala i přesto 

nezanedbatelný růst.  

 Příčin může být více, nejpravděpodobnější je obyčejný vztah inzerce k ročnímu 

období. V roce 1929 sice oficiálně nastala krize, zároveň je ale považován za vrchol 

konjunktury. Jinou možností je, že pokud neměla recese negativní dopad, mohla mít 

dopad pozitivní – ve smyslu, že obchodníci byli tak uvědomělí, že začali o to více 

inzerovat. To je však dosti utopická představa. Konečný úsudek bude však možné udělat 

až na závěr po prozkoumání vývoje velikosti a typologie reklamy.  
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Co se týká změn ve velikosti inzerátů, bude vzhledem k přehlednosti vhodnější 

následující graf, kde jsou podíly jednotlivých inzerátů vyjádřeny procentuálně: 

 

Graf č. 2: Procentuální podíl velikostí inzerátů
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 Při pohledu na graf č. 2 lze říci, že poměry formátů jsou až na některé výjimky 

vyrovnané. Počty úzkých podlouhlých inzerátů prudce vzrostly o letních prázdninách, 

což je logické, neboť byly z velké části využívány hotely a restauračními zařízeními, 

které rovněž inzerovaly nejvíce v letním období (viz graf č. 3).  

 Reklam ve formátech menších než 1/16 strany je nejvíce, neboť je využívaly jak 

velké firmy pro připomínkovou reklamu, tak zejména drobní živnostníci poskytující 

nějaké služby (např. čištění oděvů, taxi), kteří nepotřebovali pořádat velkou reklamní 

kampaň, ale pouze o sobě dát vědět. Větší formáty by jim ostatně většinou nedovolil ani 

rozpočet. Díky tomu je poměr této inzerce během roku stabilní. 

 Stejně tak je tomu u velikostí 1/16, 1/8 a 1/4, kam spadalo nejčastěji zboží běžné 

denní spotřeby, módní a drobné dárkové zboží nebo produkty technického charakteru 

(včetně automobilů). Jejich pokles je zřetelný opět o letních prázdninách, kdy zákazníci 

obecně raději jezdí po dovolených než po obchodech. 

 Výrazné změny lze pozorovat jen u velkoformátové reklamy na 1/2 nebo celou 

stranu. V každém čísle byla průměrně jedna až dvě oznamující nějakou novinku na trhu, 

v grafu proto téměř zanikají. Dobře vidět jsou jen v prosinci, kdy se obchodníci 
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předháněli, čí zboží skončí pod vánočními stromky. Takové inzeráty propagovaly vždy 

jen jeden určitý produkt, nikdy se nejednalo o tzv. imageovou reklamu. 

Ani na velikosti reklamy se tedy krize nepodepsala ve formě šetření a 

omezování, jediné výkyvy způsobovala opět sezónnost.  

2.2.3.2 Vývoj typologie inzerce 

Za účelem zjištění typologie reklamy byl zvolen znovu graf procentuální, jelikož 

četnost inzerce už je zmiňována výše. Vzhledem k širokému spektru výrobků a služeb i 

počtu jejich inzerátů bylo pro přehlednost nutné oddělit graf znázorňující kategorie 

produktů a graf znázorňující kategorie služeb. I přesto ale neobsahují exaktně 

pojmenované kategorie a bylo třeba zobecňování. Zboží, které se v reklamách 

vyskytovalo nejméně, bylo zařazeno do sekce „ostatní.“ 

  

Graf č. 3: Podíl jednotlivých druhů zboží
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 Asi není třeba zdůrazňovat, že i zde má největší vliv doba v roce – nejvíce 

inzerce na potraviny je v dubnu a v prosinci, protože hospodyně o Velikonocích a 

Vánocích častěji pečou, tiskoviny vedou o prázdninách, neb na dovolených lidé více 

čtou a naopak se méně starají o módu, a takto bychom mohli pokračovat. 

 Za povšimnutí však stojí kategorie auto-moto (ne však v dubnu, kdy je zvýšený 

počet inzerce způsoben speciálním číslem zaměřeným na automobilismus), domácnost, 

potraviny a technické novinky, přestože se zatím jedná pouze o jednotlivé inzeráty. 

V červnové a červencové inzerci Pragy se totiž objevuje první a jediná zmínka o 
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nadcházející depresi: „Blížící se hospodářskou krisi odstraníme jen používáním 

automobilů. Automobily Praga vyráběné podle hesla nejlepší výrobek za nejlevnější 

cenu.“
112

 Praga jakožto jednička v prodeji aut v Československu (od roku 1928 užívala 

montážní linku)
113

 tak očividně měla stejnou strategii jako zmiňované americké značky 

a rozhodla se učinit z krize svou výhodu. 

  V první polovině roku začaly se silnou inzercí také zavařovací sklenice 

Hermetika a pokračovaly až do jeho konce, což v grafu v množství ostatních inzerátů 

nelze rozpoznat. Důvod je zcela prozaický – výrobce si včas uvědomil, že až lidé 

začnou kvůli krizi panikařit, budou si dělat zásoby dobrého nenáhražkového jídla „na 

horší časy“, a co k zakonzervování cenného masa pomůže lépe než vzduchotěsné 

nádoby. 

Už v únoru se začíná objevovat také inzerce na margarin Vitello, náhražku 

másla. Že by snad potravinářský průmysl začínal opět zbrojit na dobu bídy, jako tomu 

bylo za války? Je to víc než pravděpodobné, inzerát totiž říká následující: „Při nákupu 

dbejte toho, že při používání delikatesního margarinu Vitello vydáte jen polovinu peněz 

a dostanete za ně stejnou výživovou hodnotu jako u másla.“
114

 

Podobným příkladem jsou technologické novinky zejména z oblasti domácích 

spotřebičů. Začínal se totiž rozmáhat americký trend nové domácnosti bez služebnictva, 

v Pestrém týdnu je tomu věnováno hned několik článků. A právě v jejich blízkosti se 

objevovaly nabídky na elektrické pračky, sporáky nebo žehličky. Může se zdát, že je 

hloupost nabízet v období nastávajícího ekonomického úpadku takto finančně náročné 

produkty, opak je ale pravdou. Aby ženy ušetřily rodinný rozpočet, následovaly vzor 

Ameriky a propustily služky. Tím pádem se jim namnožily domácí práce, ale protože 

byly již emancipované a zaměstnané, neměly na jejich vykonávání tolik času. Vidina 

toho, že nebudou muset prát v ruce, byla proto nadmíru stimulující. 
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Podíl nejčastěji inzerovaných služeb je vyobrazen v grafu č. 4: 

 

Graf č. 4: Podíl jednotlivých služeb
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Co zde na první pohled bije do očí, je v květnu z ničeho nic vyrůstající převaha 

hotelové a restaurační inzerce. Jedná se především o nabídky francouzských 

ubytovacích zařízení, což věrně zrcadlí tehdejší vztahy ČSR a Francie. Z ekonomického 

hlediska to opět potvrzuje, že hospodářská krize se v Československu zatím nepromítla.  

Jelikož tyto dvě položky poměry v grafu značně zkreslují, zde je jeho podoba 

bez nich:  

 

Graf č. 5: Podíl jednotlivých služeb vyjma hotelů, lázní a restauračních zařízení
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 Služby obecně jsou na rozdíl od většiny zboží lépe nahraditelné, což mluví 

v dobách bídy v jejich neprospěch. Platí to v podstatě dodnes: chce-li rodina ušetřit, 

ženy šijí oblečení (alespoň na děti) samy a technické záležitosti zařizují jejich muži, 

přestože oba manželé pracují. V omezené míře si ze základních potřeb zvládnou 

obstarat snad vše kromě bot a lékařské pomoci. 

Pokud by krize už měla významný vliv, musel by být v grafu č. 5 vidět důsledek. 

Avšak jediné, co se z něj vytratilo, je taxi služba, která je v Čechách do dnešní doby 

považována svým způsobem za zbytečný přepych. Velká deprese se v roce 1929 tedy 

skutečně v ČSR téměř neprojevovala, o to hlubší pak ale byla v letech dalších. 

2.2.3.3 Největší inzerenti 

Hned na začátku je třeba položit si otázku, co to vlastně největší inzerent je – 

ten, který má nejvíce celostránkových reklam nebo ten, který inzeruje nejčastěji? Pro 

médium samotné je jistě nejcennějším, kdo mu přinese největší zisk. Každého jistě 

napadne na prvním místě Baťa, což je i správná odpověď. Ačkoli Baťa v Pestrém týdnu 

za rok 1929 inzeroval celkem „pouze“ šestkrát (z toho pět jednostran), přinesl tím do 

kasy časopisu 33 150 korun. Jeden z nejčastějších inzerentů, Radion, si sice zaplatil ve 

stejném roce několikrát po sobě jdoucí inzerci nejdříve na 1/4 strany, později 1/8 strany 

a potom ještě na 1/16 strany, v celkové výši však za to časopis dostal pouhých 18 180 

korun. Obdobnou částku investovala do reklamy ještě Alpa nebo Ovomaltina, ostatní 

buď inzerovali méně často, nebo na ještě menších formátech. Kromě baťovské reklamy, 

která se zaměřovala vždy na vypuštění (tzv. launch) nového výrobku pro danou sezónu, 

soustředily se tyto značky na tvorbu soustavné kampaně jediného produktu (viz kapitola  

1.3.1.1). 

 Pokud bychom se zaměřili na inzerenty z hlediska opakování, stali by se 

největšími inzerenty ti úplně nejmenší, avšak nejurputnější. Spousta malých obchodníků 

ukazovala svou nabídku bez výjimky v každém čísle. Co se týká zařazení takových 

inzerátů, byly to ty nejjednodušší – připomínkové (viz kapitola 1.3.1.1). 

2.2.3.4 Cílové skupiny: počátek cílení reklamy na ženy, genderová   

nerovnost 

Z celkového pohledu na podobu reklamy v Pestrém týdnu se nedá říci, že by se 

jednalo o reklamu cílenou pouze na ženy – jsou tu takové a není jich málo, není to ale 

ani drtivá většina. Věc se má spíše tak, že ačkoli se inzeráty na ženy nezaměřují a 
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oznamují pouze holá fakta, většinou na ně stejně slyší více ženy. Samotnou svojí 

podstatou zkrátka nemohou zaujmout muže: v grafu č. 3 jsou zřetelně vidět jako 

nejpočetnější reklamy ty z kategorie domácnost a bydlení, kosmetika a drogerie nebo 

móda. Přestože do bydlení spadá i nábytek nebo uhlí na zátop, většinu zboží využívají 

hlavně ženy – nikoli však pro sebe, ale pro péči o celou rodinu. V kategorii drogerie 

jsou i zubní pasty a v potravinách se nenacházejí pouze přípravky na hubnutí – ve 

výsledku je to však stále zboží feminního charakteru. Tím se pozvolna přesouváme 

k genderové nerovnosti. 

 Žádná inzerce totiž neukazuje na obrázku muže držícího čerstvě upečenou 

bábovku nebo koš s běloskvoucím se prádlem. Muži jsou vyobrazeni jen v kabátech pro 

muže, v autech pro muže anebo s pohledem upřeným na ženu činící se v kuchyni. Mohli 

bychom vést dlouhé pojednání o této nespravedlnosti, to však není náplní bakalářské 

práce. Pro její účel bude stačit ověření, že inzerce odráží stav společnosti (tj. genderová 

nerovnost) a zároveň tento zajetý stereotyp upevňuje (vidí-li lidé v reklamách prát 

prádlo ženy, nejspíše je nikdy nenapadne, že by to mohlo být naopak). Vlastně jsme 

stále ve fázi, kdy ještě společnost tyto obrácené role nepřijala zcela za své. 

 Abychom z žen nedělali ale jen oběti, samozřejmě se zde objevuje i typická 

reklama pro ně a jejich slabosti – kosmetické přípravky pro nekonečnou krásu, módní 

oblečení a doplňky nebo zdravé potraviny. To už je však zmiňováno v kapitole 1.2. 
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ZÁVĚR 

Výsledky analýzy byly shrnuty již výše, na závěr tedy nezbývá než konstatovat, 

že hypotéza byla ověřena jako pravdivá. Počátek ekonomické krize neměl zásadní vliv 

na četnost inzerce ani na poměr ve využití jednotlivých formátů (velikostí), ovlivnil 

však určitým směrem typologii inzerce ve smyslu druhové skladby zboží a služeb. O 

druhé části hypotézy by se dalo samozřejmě polemizovat, neboť šlo jen o pár 

konkrétních případů, které se v grafu vzhledem k velkému množství ostatní inzerce 

neměly šanci projevit. Na druhou stranu, jako by na to snad neměly během krize ještě 

dost času. 

 Musíme uvážit fakt, že konjunktura, která byla v daném roce navíc ze všech let 

nejvyšší, má určitou setrvačnost. Pokud tedy začínala zpomalovat tempo svého růstu, 

nebylo to vidět ihned – což ostatně dokazují grafy výše. A především nebyla 

československá ekonomika takový obr jako ekonomika americká, důsledky se tedy 

musely zákonitě dostavit později. Kárník k tomu poznamenává: „Již celý rok 1929 byl 

poznamenán zpomalováním tempa hospodářského růstu, které si sotvakdo uvědomil. 

Bylo zřejmé, že se začaly vyčerpávat odbytové možnosti, a to nejen v zahraničí, ale i na 

vnitřním trhu. O jeho jisté labilitě byly sneseny již některé důkazy, a proto lze sotva 

považovat „černý pátek“ za nečekaný blesk z nebe, který by uhodil do slušně se 

rozvíjející ekonomiky Českých zemí.“
117

 

 Rok 1929 byl sice rokem, kdy republika dosáhla největší prosperity, zároveň 

však ve vzduchu visela značná nejistota, co se bude dít dál. Bohužel teď nemám po ruce 

žádnou fámu k vyvrácení, a tak je možné jen souhlasit, že oficiálně skončilo jedno 

neopakovatelné období. Ačkoli se mu dnes dostává trochy nezasloužené adorace 

přehlížející všechna negativa, byla to jedna ze světlých chvil českých dějin 20. století. Z 

pohledu současníka je proto možná dobře, že to krize překazila až o rok později, neboť 

má teď více co obdivovat.  
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SUMMARY 

Generally, the First Czechoslovak Republic is thought to be a magical, light-

hearted and carefree era of the Czech countries full of freedom and democracy - at least 

until the Great Depression starting in 1929 and WWII beginning in 1939. 

 The original aim of my thesis was to find out if and how the economic crisis 

influated the Czechoslovak Republic through the advertising in the then popular social 

magazine called Pestrý týden (translation of that name is „Varied Week“). However, as 

I went through the materials and found a lot of facts which I didn´t know about the First 

Republic, I´ve decided add them too, just to the chapters about the magazine which they 

are related to. 

 The 1929 is interesting for its two different faces – on the one hand, it is a peak 

of economic conjuncture, on the other hand the Depression is knocking the door. My 

hypothesis was: „The Great Depression´s beginning didn´t have fundamentel impact on 

the amount of advertising and proportion of its formats, but it influenced somehow the 

typology of advertising within the meaning of products and services species 

composition.  

Results of the quantitative content analyses have confirmed the surmise: the 

graphs show that the month scores were very balanced and there are some details just in 

a few products which react to upcoming crisis: for example, a cheaper substitute for 

butter, margarine called Vitello, started to propagate its product. However, the amount 

of all advertising didn´t decrease so far. 

To sum up, the Czechoslovak Republic in 1929 wasn´t influenced by the Great 

Depression but the signs of it have already appeared. It´s only the details, which 

prefigured the poor future for the whole world. 

 

 

 



39 

 

POUŽITÁ LITERATURA 

Literatura 

BRABEC, Jan: Zásady výnosné obchodní reklamy. Praha: Sfinx, 1927. 

 

BRABEC, Jan. Reklama a její technika. Praha: Orbis, 1946. 

 

HOLMAN, Vojta. Reklama a život, 1. vyd. Praha: vlastním nákladem, 1909. 

 

KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře první republiky: Díl první: vznik, budování a zlatá 

léta republiky.  2. vyd. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-195-7. 

 

KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. 

1. vyd. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8.  
 
MCDONOUGH, John, Karel EGOLF a Jacqueline V. REID. The Advertising age 

encyclopedia of advertising: Volume 2 F-O. 1. vyd. New York: Fitzroy Dearborn, 2003. 

ISBN 978-1579581725. 

 
McGOVERN, Charles F.: Sold American: Consumption and citizenship. Michigan: The 

University of North Carolina Press, 2006.  ISBN 978-0807856765. 

 

MILLEROVÁ, Eva. Působivá reklama a jak ji psáti. Praha: Sfinx, 1929. 

 

MOSSE, Rudolf. Časopisecký katalog ČSR. Praha: Rudolf Mosse, 1929. 

 

OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-

7184-791-7. 

 

SAUNDERS, Dave. 20th Century Advertising. Londýn: Carlton Books Limited, 1999. 

ISBN 1-85868-520-6. 
 

SEDLÁČEK, František – BARCHÁNEK, Josef – KOVÁŘ, Stanislav: Prodáváme 

reklamou. Praha 1947.  

 

SCHULZ, Winfried; REIFOVÁ, Irena; KÖPPLOVÁ, Barbara. Analýza obsahu 

mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8.  

  

SUTNAR, Miroslav.: Nové metody zvýšení prodeje a organisace odbytu. Praha 1933. 

 

TIPPER, Harry a kol. Richtige Reklame. Berlin: Julius Springer, 1928. ISBN: 978-3-

7091-5151-8. 
 

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. 1. vyd. 

Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4. 

 



40 

 

UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1918-1939: Elegance první republiky. 1. vyd. Praha: 

Olympia, 1996. ISBN 80-7033-424-X. 

 

VILGUS, Petr. PESTRÝ TÝDEN 2. listopadu 1926–28. dubna 1945: vznik, existence a 

zánik nejlepšího ilustrovaného týdeníku první a druhé Československé republiky a 

období Protektorátu Čechy a Morava. 1. vyd. Praha a Opava: Petr Vilgus, 2001. ISBN 

80-238-7874-3. 

 
VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Zlaté časy české reklamy.Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-

715-1.  

 

Periodika 

Pestrý týden. Praha: Grafické umělecké závody V. Neubert a synové, roč. 1929. 

 

Typ. Praha, roč. 1928, č. 1. 

 

Duch novin. Praha:  Oskar Butter, roč. 1929, č. 3. 

  

 

 
Internetové zdroje 
 
Ženy gender & moderní umění [online]. 2008 [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: 

http://www.zenyvumeni.cz/index.php?id=110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ 

Obrázek č. 1: Vliv reklamy na zvýšení prodeje a na vyrovnání sezonních výkyvů 

Obrázek č. 2: Postup kvantitativní obsahové analýzy 

Obrázek č. 3: Ceník inzerce v Pestrém týdnu pro rok 1929 

 

Tabulka č. 1: Proměnné obsahové analýzy 

 

Graf č. 1: Četnost a podíl velikosti inzerátů 

Graf č. 2: Procentuální podíl velikostí inzerátů 

Graf č. 3: Podíl jednotlivých druhů zboží 

Graf č. 4: Podíl jednotlivých služeb 

Graf č. 5: Podíl jednotlivých služeb vyjma hotelů, lázní a restauračních zařízení 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Celostránková prestižní inzerce firmy Baťa 

Příloha č. 2: Celostránková prestižní inzerce firmy Philips 

Příloha č. 3: Ukázka sezonní kampaně značky Alpa (obrázky) 

Příloha č. 4: Self promo Pestrého týdne, Inzerce na ½ strany 

Příloha č. 5: Prací prášek Radioncitová reklama v příběhu, ¼ strany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Celostránková prestižní inzerce firmy Baťa (obrázek) 

Zdroj: Pestrý týden, ročník 1929, č.37, s.24 

 



43 

 

Příloha č. 2: Celostránková prestižní inzerce firmy Philips (obrázek) 

Zdroj: Pestrý týden, ročník 1929, č. 11, s. 19 



44 

 

Příloha č. 3: Ukázka sezonní kampaně značky Alpa, 1/8 strany (8 obrázků) 

Zdroj: Pestrý týden, ročník 1929, jednotlivé detaily u každého obrázku 

Jaro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        č.21, s.10         č. 23, s.10 

Léto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         č. 24, s.11              č. 27, s.10 



45 

 

Podzim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              č.41, s.10       č.45, s.10 

 

   

Zima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   č. 2, s. 11          č. 4, s. 10 



46 

 

Příloha č. 4: Self promo Pestrého týdne, Inzerce na ½ strany (obrázek) 

Zdroj: Pestrý týden, ročník 1929, č. 38, s.18 

Zdroj: Pestrý týden, č.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Příloha č. 5: Prací prášek Radion, citová reklama v příběhu, ¼ strany (7 obrázků) 

Zdroj: Pestrý týden, ročník 1929, detaily u každého obrázku 

 

č. 3, s. 21 

 

 

 

 

 

č. 4, s. 21 

 

 

  

 



48 

 

č. 5, s. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 6, s. 21 

č. 7, s. 21 



49 

 

 

 

 

č. 8, s. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 9, s. 21 

 

 


