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Abstrakt 

 Bakalářská práce Kulturní rubrika listu Prager Abendblatt v roce 1938 vychází z 

problematiky německy psaného tisku v Praze v období před druhou světovou válkou. 

Stať práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola zpracovává historický vývoj česko-

německých vztahů od počátků společného soužití Čechů a Němců s důrazem na rok 

1848, kdy Prager Abendblatt začal vycházet (nejprve jako příloha Prager Zeitung, od 

roku 1867 vycházel samostatně). Samostatná podkapitola se zabývá událostmi roku 

1938. Druhá kapitola se věnuje představení deníku Prager Abendblatt, jeho historii a 

charakteristice mediálního prostředí, do kterého list vstoupil. Je zde uveden přehled 

šéfredaktorů od roku 1918 a významní přispěvatelé kulturní rubriky ve 30. letech. 

Zpracováno je obsahové zaměření novin a jednotlivých rubrik. Zachyceny jsou změny, 

které deník postihly po přijetí mnichovské dohody. Třetí kapitola analyzuje kulturní 

rubriku a zjišťuje, o které oblasti kulturního života se objevuje nejvíce zpráv a zda 

převažují články o českých, německých či zahraničních umělcích.  

 

Abstract 

 The bachelor thesis Cultural section in the newspaper Prager Abendblatt in 

1938 is based on the issues of German written press in Prague before the Second World 

War. The thesis is divided into three chapters. The first one elaborates on the 

development of Czech-German relations since the beginning of the coexistence of 

Czechs and Germans in the same area. The emphasis is put on the year 1848 when 

Prager Abendblatt started to be published (at first as a supplement of Prager Zeitung, 

since 1867 it was published separately). Individual part of the first chapter is devoted to 

the events of the year 1938. The second chapter deals with Prager Abendblatt itself, its 

history and the characteristics of the media environment it entered. The second chapter 



   

provides the readers with the names of the editors-in-chief since 1918 and the most 

important authors who contributed with their articles to the cultural section during the 

1930s. The chapter focuses also on the thematic content of the newspaper and the 

individual sections. The content before and after the Munich Agreement is compared. 

The third chapter analyses the cultural section and its aim is to find out which part of the 

cultural life (theater, music, film, literature and fine arts) occurs most often on the pages 

of Prager Abendblatt. It focuses also on the ration of the articles about Czech artists to 

articles about German artists. The category of foreign artists is introduced as well.  
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 Úvod 

 Tato bakalářská práce se zabývá německy psaným deníkem Prager Abendblatt, 

který byl vydáván v Praze mezi lety 1867 až 1938. Původně vycházel jako příloha 

Prager Zeitung, a to od roku 1848. V období od roku 1918 do roku 1938 byl dokonce 

vydáván Tiskovým odborem předsednictva vlády. Na rozdíl od jiných německy psaných 

periodik (např. Prager Tagblatt, Prager Zeitung) není v odborné literatuře deník Prager 

Abendblatt téměř vůbec zastoupen.  

 Stať bakalářské práce je rozdělena do tří kapitol. První z nich přibližuje vývoj 

česko-německých vztahů s důrazem na rok 1938. Tato část práce je teoretickým 

východiskem pro samotnou analýzu periodika. Druhá kapitola představuje deník Prager 

Abendblatt z hlediska jeho historického vývoje a tematické náplně. Na konkrétních 

případech jsou ilustrovány změny, které deník postihly po přijetí mnichovské dohody. 

V této kapitole je zařazen také přehled šéfredaktorů deníku od roku 1918 do roku 1938 

a profily nejvýznamnějších přispěvatelů kulturní rubriky ve 30. letech. Třetí kapitolu 

tvoří tematická a kvantitativní analýza kulturní rubriky. Je sledována četnost výskytu 

jednotlivých tematických okruhů (divadlo, hudba, literatura, film a výtvarné umění). 

Srovnáván je též počet příspěvků podle jejich zaměření – české, německé a zahraniční. 

Tato kapitola obsahuje šest podkapitol, které svým zaměřením odpovídají hlavním 

složkám kulturní rubriky Prager Abendblattu - tedy divadlo, hudba, literatura, film a 

výtvarné umění. Šestá podkapitola je věnována sobotní příloze Unterhaltungs-Beilage.  

 Cílem práce je charakteristika deníku Prager Abendblatt, jeho obsahového 

zaměření a především analýza kulturní rubriky. Cílem analýzy je zjistit, které oblasti 

kultury je věnována největší pozornost a jak se změnila kulturní rubrika po přijetí 

mnichovské dohody. Teoretická část práce je založena na deskripci a práci se 

sekundární literaturou, praktická část práce vychází z analýzy tematického zaměření 

deníku a analýzy kulturní rubriky, využívána je též komparace.  

 Při zpracování teoretické části práce je vycházeno z domácí i zahraniční odborné 

literatury. Vzhledem k tomu, že k deníku Prager Abendblatt neexistuje odborná 

literatura, je při charakteristice deníku čerpáno ze studia primárních zdrojů (Prager 

Abendblatt). Dále byly prostudovány některé archivní materiály v Národním archivu 
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České republiky (fond Předsednictva ministerské rady, fond Rudolfa Fuchse, fond 

Policejního ředitelství).     
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1 Vývoj česko-německých vztahů  

 Češi a Němci obývali společné území dlouhá staletí. Než bude přikročeno 

k samotné analýze kulturní rubriky listu Prager Abendblatt, je nutné přiblížit si vývoj 

česko-německých vztahů na českém území. Historický vývoj je rozdělen do dvou 

časových období – před rokem 1938, přičemž důraz je kladen na počátky česko-

německého soužití a na revoluční rok 1848, ve kterém začal Prager Abendblatt 

vycházet jako příloha novin Prager Zeitung. Největší pozornost je soustředěna na 

události zlomového roku 1938, čemuž je věnována samostatná podkapitola 1. 2.  

1. 1 Do roku 1938 

 Počátky společného soužití Čechů a Němců sahají až do 13. století, kdy české 

území začali osidlovat noví obyvatelé. Tato kolonizace získala hned několik označení – 

bývá nazývána „velká,“ „vnější“ či také „německá.“
1
 Z posledně jmenovaného názvu je 

jasně patrné, odkud noví obyvatelé přicházeli. Bylo to tedy především ze „Saska, Bavor, 

Rakous, Falce, Duryňska, Švábska a Porýní.“
2
 Nově příchozí se usazovali především 

v pohraničí. Němečtí přistěhovalci nebyli ostatním obyvatelstvem na českém území 

nijak vřele přijímáni. „Němci byli v zemi vnímáni jako lidé cizí, „cizozemci,“ „hosté,“ 

lidé „němí,“ mluvící jiným jazykem.
3
 Odsud také pochází pojmenování Němec.  

I když německá menšina nebyla na českém území českým obyvatelstvem příliš 

vítána, vydržely tyto dva národy ve společném prostoru až do 20. století. „Revoluce 

v roce 1848 byla stejně jako revoluce v roce 1918 takovou výzvou, u které ideologie 

uzavřeného národního státu jakožto nejvyššího cíle historického vývoje hrála 

významnou roli.“
4
 Rok 1848 znamenal také začátek konfesní a občanské 

rovnoprávnosti. „Od roku 1848 rapidně vzrůstala horizontální mobilita obyvatelstva, 

                                                 
1
 BENEŠ, Zdeněk; JANČÍK, Drahomír; KUBŮ, Eduard. Rozumět dějinám : vývoj česko-německých 

vztahů na našem území v letech 1848–1948. 1. vyd. Praha : Gallery, 2002. 344 s. ISBN: 80-86010-55-4. 
s. 12 

2
 BENEŠ, Zdeněk; JANČÍK, Drahomír; KUBŮ, Eduard. Rozumět dějinám : vývoj česko-německých 

vztahů na našem území v letech 1848–1948. Praha : Gallery, 2002. s. 13 

3
 BENEŠ, Zdeněk; JANČÍK, Drahomír; KUBŮ, Eduard. Rozumět dějinám : vývoj česko-německých 

vztahů na našem území v letech 1848–1948. Praha : Gallery, 2002. s. 17 

4 PRINZ, Friedrich. Deutsche Geschichte im Osten Europas : Böhmen und Mähren. 1. vyd. Berlin : 

Siedler, 1993. 544 s. ISBN: 3-88680-202-7. s. 417 
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což byl výsledek osvobození sedláků.“
5
 Milan Sládek píše o roce 1848 následovně: 

„Nadcházející konflikt mezi Slovany a Němci byl nejzřejmější v Čechách, kde byli 

Slované a Němci nejvíce promícháni a nejvíc si jeden druhého vzájemně 

uvědomovali.“
6
 Vzájemné nesváry plynuly z rozdílných představ o budoucím státním 

uspořádání. Zatímco Češi se přikláněli k myšlence panslavismu či austroslavismu, 

Němci zastávali myšlenku pangermanismu. Tento pojem lze vysvětlit jako „přeměnu 

Němců a Německa z pouhé kolektivity kulturní a etnické v individualitu politickou, 

integraci národa a jeho institucionalizaci v národním státě.“
7
 Do společného německého 

státu by tedy patřili i Němci žijící na českém území. S touto představou se ale Češi 

nebyli ochotni smířit. Němcům žijícím v Čechách se naopak nelíbily snahy Čechů o 

vlastní stát či autonomii v rámci habsburské monarchie a jejich představy o 

zrovnoprávnění. Jedním z krizových momentů bylo i „Palackého odmítnutí účastnit se 

přípravných prací k celoněmeckému parlamentu ve Frankfurtu.“
8
 Tento jeho krok se 

stal „dalším milníkem v českých dějinách, protože Češi a Němci se rychle rozešli a 

srdečné vztahy, které převládaly ve 40. letech 19. století, se brzy změnily v otevřené 

nepřátelství.“
9
  

 

1. 2 V roce 1938 

 Rok 1938 se stal zlomovým rokem pro celé Československo, které nevydrželo 

nátlak svého agresivního souseda – Německé říše, která ho nejprve připravila o třetinu 

jeho území a po šesti měsících i o samostatnost zřízením protektorátu. Opakovaně 

musela v roce 1938 čelit čs. vláda útokům nacistického Německa, které se snažilo 

vyvolat v českých Němcích pocit, že jim jsou českou stranou upírána jejich práva. ČSR 

                                                 
5
 PRINZ, Friedrich. Deutsche Geschichte im Osten Europas : Böhmen und Mähren. Berlin : Siedler, 

1993. s. 424 

6 SLÁDEK, Milan. Němci v Čechách : německá menšina v českých zemích a v Československu 1848–

1946. 1. vyd. Praha : Pragma, 2002. 205 s. ISBN: 80-7205-901-7. s. 8 

7 KŘEN, Jan. Konfliktní společenství : Češi a Němci 1780-1918. 1. vyd. Praha : Academia, 1990. 508 s. 

ISBN 80-200-0337-1. s. 87 
8
 SLÁDEK, Milan. Němci v Čechách : německá menšina v českých zemích a v Československu 1848–

1946. Praha : Pragma, 2002. s. 9 

9
 SLÁDEK, Milan. Němci v Čechách : německá menšina v českých zemích a v Československu 1848–

1946. Praha : Pragma, 2002. s. 9 
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po připojení Rakouska k Německé říši v březnu 1938 zůstala jediným demokratickým 

státem ve střední Evropě. O jeho ovládnutí Hitler cíleně usiloval. Ke svému záměru 

využíval i Sudetoněmeckou stranu (Sudetendeutsche Partei, dále jen SdP).   

 Při svém projevu 20. února 1938 prohlásil Adolf Hitler v říšském sněmu, že 

jedním z úkolů Německé říše je ochránit Němce žijící v Československu a Rakousku. 

V jeho projevu také zaznělo: „Pro světovou moc, která má patřičné sebevědomí, je 

trvale nesnesitelné dívat se na příslušníky svého národa, jimž se pro jejich sympatie 

nebo pro jejich spojitost s mateřským národem, s jeho osudem a jeho světovým 

názorem ustavičně činí nejvážnější příkoří.“
10

 Německá říše ve své snaze ovládnout 

ČSR využívala české Němce a budovala v nich pocit křivdy, kterou jim měli Češi činit. 

Propaganda označovala českou vládu za viníka hospodářské krize ve 30. letech, stejně 

tak jako vysoké nezaměstnanosti v pohraničních oblastech. Německo sebe považovalo 

za supervelmoc, kterou by ostatní státy měly respektovat. Předsedou vlády byl v době 

Hitlerova projevu Milan Hodža. Ten začátkem března odmítl Hitlerovy názory týkající 

se Němců v ČSR s tím, že se jedná o vnitřní záležitosti Československa.
11

 Hodžův 

pohled na mezinárodní situaci se odlišoval od toho Benešova. Hodža pochyboval o tom, 

že by západní státy byly ochotny pomoci Československu v případě jeho ohrožení. 

„Jsme mezi mlýnskými kameny (Německo a Rusko!) a pokud si nepospíšíme, abychom 

se sami stali mlýnským kamenem, budeme rozemleti na prach.“
12

  Pro čs. vládu bylo 

nemyslitelné, aby se Německá říše vměšovala do oblasti, která se týkala interního 

uspořádání ČSR. Nicméně mezi 11. a 13. březnem 1938 došlo k anšlusu Rakouska 

k Německé říši. Tím byla také oslabena pozice ČSR jakožto jediného demokratického 

státu ve středoevropském prostoru. Anšlus ukázal neohroženost a silné postavení 

Německa.  

 Na tajné poradě, která se konala 28. března 1938 v Berlíně, se Hitler s předsedou 

Sudetoněmecké strany Konradem Henleinem dohodli na strategii strany. Měli v úmyslu 

                                                 
10

 BĚLINA, Pavel; BIMAN, Stanislav; BITTNER, Pavel. Kronika českých zemí. 2. vyd. Praha : Fortuna 

Print, 2003. 904 s. ISBN: 80-7321-071-1. s. 687 
11 KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí koruny české : svazek XIV. 1929–1938. 1. vyd. Praha, Litomyšl : 

Paseka, 2002. 767 s. ISBN: 80-7185-425-5. s. 512 
12

 KOSATÍK, Pavel. Čeští demokraté : 50 nejvýznamnějších osobností veřejného života. 1. vyd. Praha : 

Mladá fronta, 2010. 344 s. ISBN: 978-80-204-2373-3. s. 177 
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vyžadovat po české straně takové kroky, jež nebylo možno splnit.
13

 Jejich taktikou bylo 

vyvolat dojem, že jsou ochotni s českou vládou jednat, ve skutečnosti ale věděli, že se 

na ničem dohodnout nechtějí. Jejich cílem bylo vystupňovat napětí, které mohlo 

vyvrcholit jen německým zásahem.  

 O necelý měsíc později, 21. dubna 1938, byl dokončen plán útoku proti ČSR, 

který nesl název Fall Grün (Zelený případ). Německá armáda měla na Československo 

zaútočit pod záminkou vykonstruovaného konfliktu, který se měl odehrát na hranicích. 

Plán počítal i s pomocí Polska a Maďarska. Kladl si za cíl ČSR zničit. 24. dubna 1938 

byl vyhlášen karlovarský program. Jeho náplní byl požadavek úplné politické 

autonomie Němců v ČSR.
14

 Tento požadavek odpovídal německému záměru 

vyprovokovat neshody a neumožnit dohodu. Karlovarský program nemohla česká 

strana v žádném případě akceptovat. „Žádost pana Henleina na úplnou autonomii 

Němců, podle takzvaných karlovarských tezí, nemůžeme splnit, protože by to oslabilo 

republiku – oznámila pražská vláda na jaře 1938. – Místo toho navrhujeme vytvoření 

národnostního statutu pro okresy s německy mluvícími občany.“
15

 Mezi českým a 

německým obyvatelstvem narůstalo napětí. Nenávistný postoj Němců vůči českému 

národu byl vyvoláván a podporován propagandou Německé říše. „Němci přestávali 

zdravit české sousedy – někteří z probuzeného fanatismu, jiní ze strachu před nacisty.“
16

  

 V druhé polovině května 1938 vyhlásila československá vláda částečnou 

mobilizaci. Posílila tak armádu o jeden ročník obrany a zálohy z technických a 

                                                 
13

 „Sudetoněmecká strana žádala: 1. Úplnou rovnoprávnost a rovnocennost sudetských Němců s českým 

národem. 2. Jejich uznání za právnickou osobu. 3. Určení a uznání uzavřeného německého sídelního 

území. 4. Vybudování německé samosprávy ve všech oborech veřejného života, týkajících se německé 

národní skupiny. 5. Zřízení zákonných ochranných opatření pro ty sudetské Němce, kteří žijí mimo 

uzavřené sídelní území. 6. Odčinění bezpráví spáchaného na sudetských Němcích od roku 1918 a náhradu 

škod vzniklých jim tímto bezprávím. 7. Uznání a provedení zásady, že na německém území mají být 

pouze němečtí veřejní zaměstnanci. 8. Úplnou svobodu přiznání se k německému světovému názoru.“ 

BĚLINA, Pavel; BIMAN, Stanislav; BITTNER, Pavel. Kronika českých zemí. Praha : Fortuna Print, 

2003. s. 688 

14 SCHAFFRANNEK, Christof. Poslední fáze sociálně demokratického boje proti Sudetoněmecké straně 

na jaře a v létě 1938. In KOKOŠKA, Stanislav; OELLERMANN, Thomas. Sudetští Němci proti Hitlerovi 

: sborník německých odborných studií. Přeložili Alena Einhornová, Miriam Mráčková, Barbora Hudcová, 

Martin Hudec. 1. vyd. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. 231 s. ISBN: 978-80-7285-101-0. 

s. 45–46  
15 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 1. vyd. Praha : Themis, 1997. 720 s. ISBN: 80-

85821-46-X. s. 142 
16

 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. Praha : Themis, 1997. s. 139 
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speciálních oddílů.
17

 V květnu a červnu 1938 se konaly také komunální volby. V nich 

zaznamenala jednoznačné vítězství Sudetoněmecká strana, která získala 90 % hlasů 

německých voličů. Volby probíhaly v ČSR v 10 896 obcí z celkového počtu 15 770. 

K vítězství SdP kromě masivní propagandy přispěl i fakt, že skoro v polovině obcí 

v Sudetech byla SdP jedinou kandidující stranou.
18

 Výsledky voleb potvrdily silnou 

pozici SdP v pohraničí. 

 V červenci 1938 se konal výroční X. všesokolský slet, který se nesl ve znamení 

obrany republiky. Jedno z vystoupení mužů bylo nazváno Přísaha republice.
19

 

V červenci nabídla Velká Británie české vládě, že do země vyšle nezávislého 

vyšetřovatele, který by zprostředkoval jednání mezi českou a německou stranou. Podle 

Beneše měl být pozorovatel do ČSR vyslán hlavně z toho důvodu, že se Velká Británie 

obávala války a chtěla tímto krokem získat čas.
20

 Pro tento úkol byl vybrán lord Walter 

Runciman, jenž v ČSR pobýval od 3. srpna do 11. září 1938. Během tohoto období 

usilovala česká strana o řešení například v oblastech jazykového zákona pro zajištění 

rovnoprávnosti či obsazování míst ve státní správě.
21

 SdP se ovšem nehodlala vzdát své 

taktiky jednat, ale nedohodnout se. Proto všechny návrhy české vlády odmítala. Mise 

lorda Runcimana tak skončila, aniž by obě strany došly ke kompromisnímu řešení. 

Vláda sice vypracovala několik plánů, jež měly sudetoněmeckou otázku vyřešit, žádný 

z nich ale německá strana nepřijala.  

 V září 1938 se vztahy mezi Čechy a Němci vyostřují a události nabírají rychlý 

spád. V polovině září se v Norimberku uskutečnil sjezd Národně socialistické německé 

dělnické strany (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, dále jen NSDAP). Zde 

                                                 
17

 BĚLINA, Pavel; BIMAN, Stanislav; BITTNER, Pavel. Kronika českých zemí. Praha : Fortuna Print, 

2003. s. 689 

18 BRANDES, Detlef. Die Sudetendeutschen im Krisenjahr 1938. 1. vyd. München : Oldenbourg Verlag, 

2008. 398 s. ISBN: 978-3-486-58742-5. s. 182 
19

 BĚLINA, Pavel; BIMAN, Stanislav; BITTNER, Pavel. Kronika českých zemí. Praha : Fortuna Print, 

2003. s. 690 

20
 BENEŠ, Zdeněk; JANČÍK, Drahomír; KUBŮ, Eduard. Rozumět dějinám : vývoj česko-německých 

vztahů na našem území v letech 1848–1948. Praha : Gallery, 2002. s. 147 

21
 SdP žádala změnu jazykového zákona z roku 1920, který za státní a oficiální jazyk ČSR označil jazyk 

československý. SdP požadovala, aby německý jazyk (kromě něj také polský, maďarský a maloruský) byl 

zrovnoprávněn s jazykem československým. BERAN, Ladislav Josef. Odepřená integrace : systémová 

analýza sudetoněmecké politiky v Československé republice 1918–1938. 1. vyd. Praha : Pulchra, 2009. 

440 s. ISBN: 978-80-87377-02-4. s. 313–315  
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Hitler pronesl další útočný projev vůči ČSR.
22

 To vyvolalo odezvu u Němců žijících 

v ČSR. V českém pohraničí sílila agrese sudetských Němců, kteří útočili i na státní 

instituce. Násilnosti a útoky se československé vládě podařilo po dvou dnech zarazit. 

Záhy po Hitlerovi se 14. 9. 1938 k dění v ČSR vyjádřil i Konrad Henlein. Prohlásil, že 

jediným možným řešením situace sudetských Němců je připojit tuto příhraniční oblast 

k Německé říši.
23

 V reakci na toto prohlášení se čs. vláda rozhodla vydat na Henleina 

zatykač a zakázat Sudetoněmeckou stranu, jejímž předsedou Henlein byl.
24

 Německé 

požadavky přímo ohrožovaly existenci republiky. Na německou stranu se ovšem přidala 

i Velká Británie a Francie, které vyzvaly ČSR, aby Německu vyhověla. Podle nich měla 

čs. vláda odstoupit Německu ty oblasti, v nichž více než polovinu obyvatel tvořili 

Němci. Něco takového bylo pro českou vládu nepřijatelné. Návrh 20. září 1938 odmítla, 

ovšem druhý den nato ho nakonec přijala.
25

 Tento krok vyvolal masivní protesty mezi 

českou veřejností. Uskutečnilo se několik demonstrací – například před Pražským 

hradem či sídlem parlamentu. Kvůli demonstracím a generální stávce odstoupila 22. září 

1938 československá vláda v čele s Milanem Hodžou. Ještě týž den byla nahrazena 

úřednickou vládou, jejímž předsedou se stal generál Jan Syrový. Jedním z jejích prvních 

rozhodnutí bylo vyhlášení mobilizace 23. září 1938.
26

 Ani nová vláda ovšem 

nedokázala odvrátit mnichovský diktát. 29. září 1938 se v Mnichově sešli zástupci 

Německa (Hitler), Itálie (Mussolini), Francie (Daladier) a Velké Británie 

(Chamberlain), kteří se dohodli na odstoupení českého pohraničí Německé říši. Zástupci 

Československa nebyli k jednání přizváni, mnichovskou dohodu ovšem 30. září 1938 

čs. vláda přijala. Přijetí smlouvy bylo pro ČSR nevyhnutelné, neboť tím, že se Francie i 

Velká Británie přidaly na stranu Německa, neměla ČSR v Evropě žádného spojence a 

                                                 
22

 BRANDES, Detlef. Die Sudetendeutschen im Krisenjahr 1938. München : Oldenbourg Verlag, 2008. 

s. 259–260  

23
 BENEŠ, Edvard. Mnichovské dny. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 2003. 554 s. ISBN 80-206-0673-4. s. 

107 

24
 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918–1938) : o přežití a o život (1936–1938). 1. 

vyd. Praha : Libri, 2003. 803 s. ISBN: 80-7277-119-1. s. 573–574  

25
 OLIVOVÁ Věra. Dějiny první republiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 355 s. ISBN: 80-7184-791-

7. s. 267 

26
 OLIVOVÁ Věra. Dějiny první republiky. Praha : Karolinum, 2000. s. 268 
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zůstala mezinárodně izolována, a proto by nebyla schopna stát vojensky uchránit. Pro 

odstoupení a vyklizení pohraničních oblastí byla ponechána lhůta do 10. října 1938. 

 Mnichovská dohoda nepřinesla fatální následky jen pro občany ČSR, ale zasáhla 

přímo i prezidenta Beneše, který 5. října 1938 odstoupil ze své funkce. Následně Edvard 

Beneš opustil republiku a odjel do emigrace. Novým prezidentem byl 30. listopadu 

1938 zvolen prezident Nejvyššího správního soudu Emil Hácha, který se o prezidentský 

úřad ucházel jako jediný kandidát. Hned druhý den po svém zvolení jmenoval Hácha 

novou vládu. Předsedou vlády se stal Rudolf Beran.
27

  

 

  

                                                 
27

 BĚLINA, Pavel; BIMAN, Stanislav; BITTNER, Pavel. Kronika českých zemí. Praha : Fortuna Print, 

2003. s. 694–695  
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2 Prager Abendblatt 

 List Prager Abendblatt byl německy psaným deníkem, který vycházel v Praze 

od roku 1867.
28

 Původně začal list v roce 1848 vycházet jako příloha deníku Prager 

Zeitung.
29

 Za zrod moderní žurnalistiky v Čechách je považován právě revoluční rok 

1848. „Česká žurnalistika vzniká a rozvíjí se pozdě, teprve rokem 1848 náhle rozbují. 

(…) Skutečným vznikem moderní éry českého novinářství, kdy pak už není přerušení, 

je rok 1860.“
30

 Je tedy patrné, že vývoj žurnalistiky v Čechách zaostával za vývojem 

v zahraničí. Hoch dále píše, že v novinářství není možné vyhnout se vlivům, které 

přicházejí ze zahraničí. Podle něj se u českých novin nejvíce projevoval právě vliv 

německý, vídeňský, a to i přes otevřené nenávistné postoje vůči Němcům.
31

 Německý 

vliv byl v Čechách jasně zřetelný, neboť v polovině 18. století vycházel v Praze jediný 

český deník – Pražské noviny s nákladem 2000 kusů.
32

 Česky psaný tisk tak v nákladu 

jednoznačně zaostával za německým tiskem, neboť samotné Prager Zeitung vycházely 

v nákladu 2800 kusů.
33

 Společně s dalšími významnými německy psanými novinami 

(Bohemia, Tagesbote aus Böhmen, Prager Morgenpost), jejichž celkový náklad činil 

11000 výtisků,
34

 výrazně převyšoval náklad česky psaných novin. Pozice německého 

tisku tedy byla v Praze velmi silná. Česky psaný tisk svůj německý protějšek dostihl až 

po roce 1881.
35

  

Prager Abendblatt byl sice německy psaným deníkem, jeho zaměření bylo ve 

dvacátých a třicátých letech 20. století ale pročeské. Od roku 1918 až do svého zániku 

                                                 
28

 ROUBÍK, František. Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863–1895. Praha : Česká akademie věd 

a umění, 1936. 319 s. s. 173 

29
 KUBÍČEK, Jaromír. Noviny České republiky 1919-1945. 1. vyd. Brno : Sdružení knihoven České 

republiky, 2004. 444 s. ISBN 80-86249-27-1. s. 301 

30
 HOCH, Karel. Dějiny novinářství od roku 1860 do doby současné. In DĚDINA, Václav; PRAŽÁK, 

Albert; NOVOTNÝ, Miroslav. Československá vlastivěda. Díl VII. Písemnictví. Praha : Sfinx, 1933. 607 

s. s. 437 

31
 Tamtéž, s. 442 

32
 Tamtéž, s. 449 

33
 Tamtéž 

34
 Tamtéž 

35
 KÖPPLOVÁ, Barbara. Vývoj německého tisku od poloviny 19. století do konce 2. světové války. In 

KUBÍČEK, Jaromír. Noviny České republiky 1919-1945. Brno : Sdružení knihoven České republiky, 

2004, 444 s. ISBN 80-86249-27-1. s. 61 
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byl list vydáván Tiskovým odborem předsednictva vlády. Opakovaně se na jeho 

stránkách objevovaly výroky
36

 o důležitosti spolupráce Čechů a Němců. Poslední číslo 

vyšlo 31. prosince 1938. „Díky slučovacím tendencím charakteristickým pro druhou 

republiku, ale také kvůli perzekuci zaniklo mnoho periodik. Celkem přestalo do konce 

roku 1938 vycházet téměř 1900 titulů. Celkový počet periodik na území první 

československé republiky byl přitom na konci září 1938 více než 4000.
37

 Během tří 

měsíců přestala na českém území vycházet více než polovina periodik, mezi nimi i 

Prager Abendblatt. V pátek 30. prosince 1938 otiskly noviny upozornění,
38

 že kvůli 

úsporám ve státním rozpočtu bude 31. prosince 1938 vydávání listu po 72 letech 

ukončeno. Zároveň vyzvaly své čtenáře, kteří zůstali v Česko-Slovensku, aby se obrátili 

na list Prager Abendzeitung.
39

 Už během roku 1938 ale Prager Abendblatt zaznamenal 

snížení počtu stran. Původně vycházel v rozsahu od 8 do 16 stran, od října 1938 

v polovičním rozsahu, tedy od 4 do 8 stran. Na konci roku 1938 zaniklo kromě Prager 

Abendblattu několik dalších významných německy psaných periodik – Bohemia či 

Prager Presse. Neokonzervativní Bohemia přitom vycházela od roku 1828 (do roku 

1832 jako kulturní časopis).
40

 Z významnějších německy psaných deníků vycházel ještě 

                                                 
36

 týkající se oblasti kultury 

37
 KONČELÍK, Jakub; ORSÁG, Petr; VEČEŘA, Pavel. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha : 

Portál, 2010. 344 s. ISBN: 978-80-7367-698-8. s. 80 

38
 „An unsere Leser! Als Folge der Sparmaβnahmen im Staatshaushalte wird das „Prager Abendblatt,“ 

das auf einen 72jährigen Bestand zurückblicken kann, am 31. Dezember 1938 sein Erscheinen einstellen. 

Die treuen Leser des „Prager Abendblattes“ seien, soweit sie auf dem Gebiete der Čecho-Slowakischen 

Republik verblieben sind, auf die „Prager Abendzeitung“ hingewiesen, die in der Lage ist, die Ansprüche 

zu erfüllen, die an das „Prager Abendblatt“ gestellt wurden: den Lesern in gedrängter, aber 

übersichtlicher Form die wichtigen Tageseregnisse übermitteln, kurzweiligen und unterhaltenden 

Lesestoff zu bieten, durch die Billigkeit des Abonnementpreises aber auch jenen Volksschichten 

zugänglich zu sein, die sonst nicht in der Lage wären, sich eine Zeitung zu halten.“ (Našim čtenářům! 

Jako následek úsporných opatření ve státním rozpočtu bude vydávání „Prager Abendblattu,“ který se 

může ohlížet na své 72leté trvání, 31. prosince  1938 zastaveno. Věrní čtenáři „Prager Abendblattu“ se 

mohou, pokud zůstanou na území Česko-Slovenské republiky, obrátit na „Prager Abendzeitung,“ které 

jsou schopné naplnit požadavky, které byly kladeny na „Prager Abendblatt:“ zprostředkovat čtenářům 

nejdůležitější události dne ve stručné ale přehledné formě, nabídnout zábavnou četbu, díky láci 

předplatného být přístupné také těm vrstvám národa, které jinak nejsou schopny si noviny dovolit.) An 

unsere Leser. Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 30. 12. 1938, roč. 72, č. 297, s. 3 

39
 Prager Abendzeitung byl večerním vydáním deníku Prager Tagblatt, vycházel od roku 1920 do dubna 

1939. KUBÍČEK, Jaromír. Noviny České republiky 1919-1945. 1. vyd. Brno : Sdružení knihoven České 

republiky, 2004. 444 s. ISBN 80-86249-27-1. s. 301 
40

 BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií : od počátku do 

současnosti. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. 439 s. ISBN 978-80-247-3028-8.  s. 161 
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počátkem roku 1939 Prager Tagblatt, jeho redakci a tiskárnu ale obsadil nový deník 

protektorátní správy Der Neue Tag.
41

  

 Prager Abendblatt vycházel každý den kromě neděle a státních svátků. Jedno 

číslo novin stálo 20 haléřů, měsíční předplatné pak 5 korun a 30 haléřů. Bylo možné 

předplatit si list i do zahraničí, cena pak odpovídala 16 korunám a 50 haléřům za měsíc. 

Deník sám sebe prezentoval jako „billigstes Tageblatt“ (nejlevnější deník). Právě nízká 

cena byla jedním z důvodů, proč se večerníkům dařilo. „Velké rozšíření večerníků je 

vedle jejich láce způsobeno hlavně kolportáží.“
42

 Večerní vydání ve srovnání s ranními 

vydáními svým čtenářům nabízela přitažlivější témata. Jejich obsahové zaměření se 

přibližovalo zahraničnímu bulvárnímu tisku. Výraznější byl také grafický vzhled 

večerníků – tučnější titulky a větší prostor pro fotografii.
43

 Šéfredaktorem listu v roce 

1938 byl Gerhard Schulz (od roku 1935) a od 1. Prosince 1938 Wilhelm Neumann. 

Sídlo novin se nacházelo v Praze v Karmelitské ulici č. 6.  

 

2. 1 Rubriky Prager Abendblattu 

 Pro představení rubrik listu Prager Abendblatt a ilustraci změn, které deník 

postihly po přijetí mnichovské dohody, byla ke srovnání zvolena dvě vydání – jedno 

z počátku a druhé z konce sledovaného období. Srovnávány jsou dva výtisky z všedního 

dne (č. 1 z pondělí 3. ledna 1938
44

 a č. 277 z pondělí 5. prosince 1938). U rubrik jsou 

vždy uváděny konkrétní příklady článků, které v daný den vyšly. Tyto konkrétní 

příklady pomohou utvořit si přesnější představu o náplni jednotlivých rubrik i o 

tematickém zaměření celého listu. V následujícím přehledu jsou rubriky spojeny vždy 

s určitou stranou pro lepší orientaci v novinách. Rozložení rubrik bylo velmi podobné 

                                                 
41

 KÖPPLOVÁ, Barbara. Vývoj německého tisku od poloviny 19. století do konce 2. světové války. In 

KUBÍČEK, Jaromír. Noviny České republiky 1919-1945. Brno : Sdružení knihoven České republiky, 

2004. s. 75 

42
 HOCH, Karel. Dějiny novinářství od roku 1860 do doby současné. In DĚDINA, Václav; PRAŽÁK, 

Albert; NOVOTNÝ, Miroslav. Československá vlastivěda. Díl VII. Písemnictví. Praha : Sfinx, 1933. s. 

500 

43
 BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií : od počátku do 

současnosti. Praha : Grada, 2011. s. 159–160  

44
 vydání z 3. ledna bylo prvním číslem roku 1938, neneslo ale žádné mimořádné znaky novoročního čísla 
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v průběhu obou období (před mnichovskou dohodou a po ní), proto je možné uvádět u 

rubrik i čísla stran.  

 Na titulní straně vycházel úvodník, který reagoval na současná témata a 

prezentoval názor redakce. V úvodníku „Zusammenarbeit im Zeichen des Friedens“ 

(Spolupráce ve znamení míru) z 3. ledna 1938 byl otištěn novoroční projev Josefa Žáka, 

v němž říká: „Svět je tak naplněn neklidem a nepokojem, že mnoha lidem připadá těžké 

věřit v urovnanou a klidnou budoucnost.“ V jeho projevu je také zdůrazněn význam 

kultury pro udržení míru. Žák kulturu chápe jako oblast pro spolupráci a cestu 

k zachování míru. Otištěním tohoto projevu dává redakce najevo svůj souhlas s tímto 

tvrzením. Výroky podtrhující důležitost spolupráce obou národů na poli kultury se 

objevují i v dalších číslech Prager Abendblattu. „Také mír a tím i bezpečnost 

Československé republiky je až ve druhé řadě politickou záležitostí. V první řadě je 

otázkou kultury. Politika nezná žádné pocity, ale nemůže se obejít bez kultury. Samotná 

politika rozděluje a rozeštvává. Pouze jako prostředek kultury udobřuje a buduje.“
45

 

Kromě úvodníku vycházel na titulní straně jeden hlavní článek, který se 

zpravidla věnoval domácímu dění. Pokud byl tento hlavní článek kratšího rozsahu, 

vyplňoval titulní stranu ještě jeden článek. V pondělí 3. ledna 1938 se na titulní straně 

objevil příspěvek „Neujahrsempfang auf der Prager Burg – Präsident Dr. Beneš nimmt 

die Glückwünsche für 1938 entgegen.“
46

 (Novoroční přijetí na Pražském hradě – 

Prezident Beneš přijímá přání do roku 1938). Článek se nevěnuje jen dění v Praze, ale o 

novoročních aktivitách hlav států píše i v souvislosti s jinými zeměmi (v domicilech 

jsou uváděna následující města: Paříž, Bukurešť, Varšava). Popis dění na Pražském 

hradě je poměrně podrobný, autor článku sleduje kroky prezidenta Beneše hodinu po 

hodině.  

                                                 
45

 „Die Welt ist so erfüllt von Unruhe und Unfrieden, dass es vielen Menschen Schwer fällt, noch an eine 

geordnete und friedliche Zukunft zu glauben. Auch der Frieden und damit die Sicherheit der 

Čechoslowakischen Republik ist erst in zweiter Stufe eine politische Angelegenheit. Sie ist zuerst eine 

Frage der Kultur. Politik kennt keine Gefühle, aber sie kann der Kultur nicht entbehren. Politik an sich 

trennt und entzweit. Nur als Mittel der Kultur wirkt sie versöhnend und aufbauend.“ Zusammenarbeit im 

Zeichen des Friedens. Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 3. 1. 1938, roč. 72, č. 1, s. 1 

46
 Neujahrsempfang auf der Prager Burg – Präsident Dr. Beneš nimmt die Glückwünsche für 1938 

entgegen. Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 3. 1. 1938, roč. 72, č. 1, s. 1 
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Hlavním článkem na druhé straně je příspěvek o Rumunsku „Rumänien den 

Rumänen – Keine Unterdrückung der Minderheiten – Vermehrung der Freundschaften 

mit ausländischen Mächten“
47

 (Rumunsko Rumunům – žádné potlačování menšin – 

nárůst přátelských vztahů se zahraničními mocnostmi). Článek se ve velkém odvolává 

na rozhlasový projev šéfa kabinetu Ottaviana Gogy. Prager Abendblatt využívá 

doslovných přepisů projevů poměrně často. Deník vyniká obsáhlým zahraničním 

zpravodajstvím, které se vzhledem k mezinárodním událostem roku 1938 týká 

především informací souvisejících s válkou. Na druhé straně lze nalézt i rubriku 

Politische Übersicht (Politický přehled), která byla složená ze zpráv ze zahraničí (např. 

Rakousko, Francie, Rusko). Krátké zprávy, zpravidla v rozsahu jednoho odstavce, které 

nebyly zařazeny do žádné samostatně označené rubriky, se opět ve značné míře 

věnovaly událostem v zahraničí, byly ale orientované na provázanost s domácím 

prostředím. V pondělí 3. ledna 1938 se jednalo například o následující zprávy: udělení 

čestného občanství Užhorodu ministerskému předsedovi Milanu Hodžovi, přijetí 

českého vyslance v Bukurešti rumunským ministrem zahraničních věcí, ale i o 

informaci o přijetí pravidel pro výrobu teploměrů. Tyto zprávy se objevovaly na druhé a 

třetí straně. Vycházely zde také Trauernachrichten (Smuteční zprávy), 3. ledna 1938 

bylo oznámeno úmrtí celkem 36 osob, vždy bylo uvedeno jejich jméno (u žen i rodné 

příjmení), věk, povolání a místo úmrtí.  

Na čtvrté straně tvořil hlavní zprávu příspěvek „Japanische Friedensbedingung 

abgelehnt – Tschian Kai-schek zurückgetreten“
48

 (Japonská mírová podmínka 

odmítnuta – Čankajšek odstoupil). Také se píše o lavinovém neštěstí v Rakousku, při 

němž zemřelo pět osob, dále o sedmdesáti mrtvých v Bulharsku, kde se prolomila 

střecha kina pod tíhou sněhu, o odstěhování čtyřiceti rakouských rodin do jižní Ameriky 

či o událostech v Egyptě. Co se týká zahraničního zpravodajství, je sledované území 

opravdu velké. Na stránky Prager Abendblattu se v této souvislosti nedostávají jen 

zprávy týkající se politiky, ale i zprávy méně závažného charakteru, případně zprávy se 

zanedbatelným či vůbec žádným dopadem na čtenáře v Československu. Lze 

                                                 
47

 Rumänien den Rumänen – Keine Unterdrückung der Minderheiten – Vermehrung der Freundschaften 

mit ausländischen Mächten. Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 3. 1. 1938, roč. 72, č. 1, s. 2 

48
 Japanische Friedensbedingung abgelehnt – Tschian Kai-schek zurückgetreten. Prager Abendblatt. 

Praha : Staatsdruckerei, 3. 1. 1938, roč. 72, č. 1, s. 4 
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vypozorovat, že zprávy, které nesouvisejí s politikou, se často zaměřují na negativní 

události (úmrtí, tragédie). 

Pátou stranu tvoří Kurzberichte (Krátké zprávy). Ty se opět týkají hlavně 

zahraničního zpravodajství – New York, Varšava, Hannover. Hlavním článkem na této 

straně je zpráva z USA „Das Haus, das Geister bauten – das seltsamste Gebäude der 

Welt“
49

 (Dům, který postavili duchové – nejpodivnější stavba světa). Dále se objevuje 

informace o rozšíření nákazy dětské obrny v Austrálii a Tasmánii. Zaznamenat lze i 

ryze praktické upozornění ohledně správného psaní adres na poštovní zásilky. Tyto 

Kurzberichte nejsou nijak tematicky provázány, jedná se o zprávy z různých odvětví i 

různě závažného obsahu. Spojuje je tedy pouze menší rozsah.  

Šestou stranu plní znovu zprávy ze zahraničí, které nejsou uspořádány do žádné 

samostatné rubriky (cesta říšského kancléře Hitlera do Říma, protesty ve Vídni, uhoření 

rodiny v Bruselu, připravenost Ameriky na válku). Za zmínku také stojí předpověď 

počasí na následující den „Wahrscheinliches Wetter am Dienstag“
50

 (Pravděpodobné 

počasí v úterý). Na této straně vychází i rubrika Prager Nachrichten (Zprávy z Prahy). 

Zde jsou otištěny zprávy méně důležité, které nejsou natolik významné, aby dostaly 

prostor na titulní straně (vedoucí kanceláře prezidenta republiky Jan Otakar Webr 

odešel do důchodu, novým šéfredaktorem Národní politiky se stal Václav Crha). Tyto 

zprávy se často věnují příběhům jednotlivých lidí, kteří žijí v Praze, či jsou jinak spojeni 

s hlavním městem. Obvykle se jedná o osoby známé z veřejného a společenského 

života, ale objevují se i zmínky o neznámých lidech, které potkal tragický osud či něco 

výjimečného. 

Na sedmé straně vycházela rubrika Blick in die Welt (Pohled do světa), která se 

celá zaměřovala na dění v zahraničí. Objevovaly se zde zprávy spíše lehčího a 

zábavnějšího charakteru – „Eine vierzehnköpfige Familie stirbt in 10 Tagen aus“
51

 

(Čtrnáctičlenná rodina vymřela během deseti dnů), dále zpráva o otevření kina v New 

                                                 
49

 Das Haus, das Geister bauten – das seltsamste Gebäude der Welt. Prager Abendblatt. Praha : 

Staatsdruckerei, 3. 1. 1938, roč. 72, č. 1, s. 5 

50
 Wahrscheinliches Wetter am Dienstag. Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 3. 1. 1938, roč. 72, 

č. 1, s. 6 

51
 Eine vierzehnköpfige Familie stirbt in 10 Tagen aus. Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 3. 1. 

1938, roč. 72, č. 1, s. 7 
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Yorku, v němž bude možné i přespávat, a podobné zajímavosti. Jsou zde otištěny také 

vtipy a kulturní rubrika Theater, Musik, Literatur (Divadlo, hudba, literatura). Jejímu 

rozboru je v této práci věnovaná samostatná kapitola. Polovinu strany zabírá román na 

pokračování, jehož další část se objevuje i na následující straně. 

Na osmé straně je zastoupena rubrika Volkswirtschaftliches (Národní 

hospodářství), v níž byly otiskovány také kurzy deviz a zprávy z burzy a která 

pokračuje i na další (deváté) straně. V prvním vydání v novém roce je zde pro čtenáře 

k dispozici i daňový kalendář na rok 1938.  

Součástí novin byly i programy rádií (např. Praha, Brno, Břeclav, Vídeň, Königs 

Wusterhausen). Poslední stranu obvykle tvořilo sportovní zpravodajství 

Sportnachrichten. Zprávy byly řazeny podle jednotlivých sportovních odvětví – např. 

lední hokej, fotbal, zimní sporty či tenis. Kromě sportu bylo na poslední straně možné 

najít inzeráty či křížovku. 

Rubriky se během týdne výrazně neměnily,
52

 pouze se podle rozsahu 

jednotlivých zpráv měnilo jejich rozložení na stránkách listu. V pondělí mívaly noviny 

deset stran, v ostatní všední dny osm. Co se rozsahu týká, nejobjemnější bylo sobotní 

vydání, které vycházelo s přílohou Unterhaltungs-Beilage (Zábavní příloha). V ní byla 

otištěna literární tvorba – poezie, fejetony a povídky. Dále zde byla rubrika Haus – Hof 

– Garten (Dům – dvůr – zahrada) s návody a radami, jak by se člověk měl starat o svůj 

dům či zahradu. Součástí byla též sekce Die Frau und ihre Welt (Žena a její svět), která 

poskytovala rady ženám a věnovala se tématům jim blízkým (domácnost, vaření, péče o 

děti).   

Z výše uvedeného rozboru rubrik Prager Abenblattu vyplývá, že velmi 

významný podíl na jeho obsahu tvořilo zahraniční zpravodajství. Věnovaly se mu jak 

celé rubriky (Blick in die Welt, Politische Übersicht), tak se ho týkaly i hlavní články na 

daných stranách i články menšího rozsahu, které nebyly do jednotlivých rubrik 

organizovány. Zpráv z pražského prostředí se objevovalo menší množství, a to zpravidla 

pouze v rubrice Prager Nachrichten.  

                                                 
52

 v pátek vycházel program pražských kin a nepravidelně se objevovala rubrika Film 
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 Od 25. října 1938 vycházel Prager Abendblatt na čtyřech stranách, se sobotní 

přílohou měl rozsah osm stran. Tato příloha však po přijetí mnichovské dohody vyšla 

poprvé až 12. listopadu 1938. V čísle 277, které vyšlo v pondělí 5. prosince 1938, se na 

titulní straně tradičně objevuje úvodník,
53

 tentokrát se jedná o přepis proslovu premiéra 

Rudolfa Berana. V obsahu úvodníku tedy k žádné výrazné změně oproti prvnímu 

sledovanému období nedošlo. Hlavní článek na titulní straně se i nadále týká domácího 

dění: „Deutschland garantiert die Grenzen der Čecho-Slovakei“
54

 (Německo garantuje 

hranice Česko-Slovenska). Druhý příspěvek na titulní straně „Präsident Dr.  Hácha: 

Loayalität und Offenheit gegenüber Berlin“
55

 (Prezident Hácha: loajalita a otevřenost 

proti Berlínu) tento trend zařazení domácího zpravodajství na první stranu potvrzuje. Je 

to právě zahraniční zpravodajství, které po snížení počtu stran přichází nejvíce zkrátka. 

Poměr mezi domácími a zahraničními zprávami se tak v porovnání s obdobím před 

mnichovskou dohodou mírně vyrovnává.  

 Na druhé straně vychází hlavní článek týkající se Tuniska a Korsiky, ale též 

článek „Erster Armeebefehl“
56

 (První armádní příkaz), v němž se píše o Háchově 

projevu o armádě v souvislosti s jeho nástupem do funkce prezidenta země. Dále se zde 

ve třech příspěvcích menšího rozsahu píše o tom, jak Hácha přijal zástupce soudní 

moci, o dočasném pozastavení činnosti honorárního konzulátu Česko-Slovenské 

republiky v Ženevě v souvislosti s podáním demise honorárního konzula a o výsledcích 

probíhající sbírky v Říši. Zachována zůstala rubrika Politische Übersicht, která se 

zaměřovala na dění v cizině (např. Anglie, Francie, Španělsko, Rumunsko).  

 Třetí stranu tvořily zprávy výhradně o zahraničí – „Aufenthalt von Ausländern 

in Frankreich beschränkt“
57

 (Pobyt cizinců ve Francii omezen), „Regierungsumbildung 

                                                 
53

 po zredukování počtu stran nevycházel úvodník každý den 

54
 Deutschland garantiert die Grenzen der Čecho-Slovakei. Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 5. 

12. 1938, roč. 72, č. 277, s. 1 

55
 Präsident Dr.  Hácha: Loayalität und Offenheit gegenüber Berlin. Prager Abendblatt. Praha : 

Staatsdruckerei, 5. 12. 1938, roč. 72, č. 277, s. 1 

56
 Erster Armeebefehl. Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 5. 12. 1938, roč. 72, č. 277, s. 2 

57
 Aufenthalt von Ausländern in Frankreich beschränkt. Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 5. 12. 

1938, roč. 72, č. 277, s. 3 
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in Belgien“
58

 (Přeměna vlády v Belgii). Článek „Das Judenproblem“
59

 (Židovský 

problém) se zabývá židovskými uprchlíky z Německa, kteří se chtějí usadit v Anglii a 

dále jednáním ostatních vlád vůči svému židovskému obyvatelstvu. Na poslední stranu 

jsou vtěsnány rubriky, které se orientují na domácí dění – Prager Nachrichten, kulturní 

rubrika, Volkswirtschaft, Sportnachrichten a program rádií. Zcela tak vymizely rubriky 

Blick in die Welt a Kurzberichte a snížil se i počet kratších nezařazených zpráv. Ani 

kulturní rubrika nevycházela každý den.  

 Vzhledem ke snížení počtu stran na polovinu (v případě pondělního vydání i 

méně než polovinu) původního rozsahu byl Prager Abendblatt nucen některé rubriky 

zcela vypustit, jiné nezařazoval pravidelně každý den. Z hlediska tematické náplně se 

ale deník drží svého zaměření (snad jen s výjimkou kulturní rubriky, kde je možné 

pozorovat jisté změny související s poměrem zpráv o českých a německých umělcích. 

Tyto změny jsou blíže rozebrány ve třetí kapitole této bakalářské práce). 1. prosince 

1938 vystřídal Gerharda Schulze v pozici šéfredaktora listu Wilhem Neumann, žádné 

výrazné změny ve struktuře či tematického zaměření ale v souvislosti s jeho nástupem 

do funkce nebyly pozorovány. 

 

2. 2 Šéfredaktoři Prager Abendblattu od roku 1918 do roku 1938 

 Od vzniku Československa v roce 1918 do zániku deníku Prager 

Abendblatt v roce 1938 se na pozici šéfredaktora během dvaceti let vystřídalo šest osob. 

Je tedy možné pozorovat, že k přeobsazování místa šéfredaktora docházelo poměrně 

často. Nejdéle redakci vedl Hans Regina Nack, který svůj post zastával deset let. 

Naopak nejkratší dobu ve funkci setrval Wilhelm Neumann, jenž byl v čele Prager 

Abendblattu pouhý měsíc.  
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 Regierungsumbildung in Belgien. Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 5. 12. 1938, roč. 72, č. 

277, s. 3 

59
 Das Judenproblem. Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 5. 12. 1938, roč. 72, č. 277, s. 3 
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Jméno
60

 Šéfredaktorem 

od 

do 

A. G. Przedak
61

 1918
62

 března 1921 

Louis Weinert
63

 března 1921 září 1922 

Heinrich Schindler
64

 září 1922 prosince 1925 

H. R. Nack
65

 prosince 1925 ledna 1935 

Gerhard Schulz ledna 1935 listopadu 

1938 

Wilhelm Neumann
66

 prosince 1938 prosince 1938 

 

                                                 
60

 Jména v tabulce vycházejí z podoby, kterou uváděl Prager Abendblatt.  

61
 Alador Guido Przedak se narodil v roce 1857 v Rimavské Sobotě, zemřel v roce 1926. Během období, 

kdy vedl deník Prager Abendblatt, se mu podařilo zvýšit náklad listu až pětkrát. LEBENSAFT, Elisabeth. 

Przedak Aladar Guido 1857–1926. Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften. [online]. [cit. 

13. 5. 2013]. Dostupné z WWW <http://epub.oeaw.ac.at:8000/oebl/oebl_P/Przedak_Aladar-

Guido_1857_1926.xml>. Przedak se věnoval novinářství i z odborného pohledu, v roce 1904 publikoval 

knihu o dějinách německy psané žurnalistiky v Čechách. PRZEDAK, Alador Guido. Geschichte des 

deutschen Zeitschriftenwesens in Böhmen. Heidelberg : Winter, 1904. 248 s. V Prager Abendblattu 

působil i jeho otec, Wenzel Ottokar Przedak. PRZEDAK, Alador Guido. Geschichte des deutschen 

Zeitschriftenwesens in Böhmen. Heidelberg : Winter, 1904. 248 s. s. 169 

62
 rok 1918 je začátek sledovaného období 

63
 Alois Weinert se narodil 11. května 1875 v Bezdružicích. Navštěvoval vojenskou školu a od roku 1901 

pracoval v Praze jako novinář. Dříve, než se stal šéfredaktorem Prager Abendblattu, pracoval v deníku 

Prager Tagblatt. Byl činný také jako obchodní ředitel Nového německého divadla v Praze. Psal 

detektivní příběhy pod pseudonymem Louis Weinert-Wilton. Zemřel 5. září 1945 v Praze v českém 

táboře pro Němce. JOCKERS, Angelika a kol. Lexikon der deutschsprachigen Krimi-Autoren. 1. vyd. 

München : Verlag der Criminale, 2002. 291 s. ISBN: 3-935877-30-7. s. 269 
64

 v záznamech policejního ředitelství je uváděna česká podoba křestního jména Jindřich Schindler. 

Národní archiv ČR. PŘ II – ODD. Fond: Policejní ředitelství Praha II – oddělení tiskové, spolkové, 

bezpečnostní a dopravní. Karton 1. Signatura tabulka Prager Abendblatt. 

65
 Hans Regina von Nack se narodil 21. srpna 1894 do rodiny advokáta. Sám také práva studoval. Jako 

redaktor kulturní rubriky psal pro Prager Abendblatt divadelní kritiky a recenze knih. Překládal i romány 

amerických autorů. Jeho manželkou byla Židovka Milada Narenta, během války ji nacisti věznili 

v koncentračním táboře. V roce 1948 po komunistickém převratu se Nack se ženou usadili ve Vídni. Zde 

Nack v roce 1976 zemřel. SERKE, Jürgen. Böhmische Dörfer : putování opuštěnou literární krajinou. 1. 

vyd. Přeložila Veronika Dudková. Praha : Triáda, 2001. 555 s. ISBN 80-86138-28-3. s. 449 –451 

66
 v záznamech policejního ředitelství je uváděna česká podoba křestního jména Vilém Neumann. 

Národní archiv ČR. PŘ II – ODD. Fond: Policejní ředitelství Praha II – oddělení tiskové, spolkové, 

bezpečnostní a dopravní. Karton 1. Signatura tabulka Prager Abendblatt. 
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2. 3 Významní přispěvatelé Prager Abendblattu ve 30. letech  

 Cílem této podkapitoly je stručné představení několika nejvýznamnějších autorů, 

kteří přispívali do listu Prager Abendblatt ve 30. letech 20. století.  

2. 3. 1 Max Brod (1884 – 1986) 

 Max Brod se narodil 27. května 1884 v Praze do židovské rodiny.
67

 Brod byl 

německy píšícím spisovatelem a jedním z čelných představitelů pražské německé 

literatury. „Praha. Stará rakouská Praha bylo město, kde mezi sebou nepolemizovali jen 

jednotlivci, ale kde se vzájemně potíraly tři národnosti: Češi jako většina, Němci jako 

menšina a Židé jako menšina v lůně této menšiny.“
68

 Jeho jméno je často spojováno 

především s vydáním díla Franze Kafky. Zasloužil se také o propagaci spisovatele 

Jaroslava Haška a hudebního skladatele Leoše Janáčka. Brod byl činný také jako 

novinář – ve 20. a 30. letech (do roku 1939) působil jako divadelní a hudební kritik 

v denících Prager Tablatt a Prager Abendblatt.
69

 Věnoval se také hudební tvorbě a 

překladům. Svůj život zaznamenal v knize Život plný bojů
70

 (něm. Streitbares Leben). 

Brod stihl 14. března 1939 uprchnout před nacisty. Usadil se v Palestině, kde se stal 

dramaturgem telavivského divadla Habiman.
71

 Prahu navštívil až jako osmdesátiletý 

v roce 1964.
72

 Zemřel 20. prosince 1986 v Tel Avivu.  

2. 3. 2 Rudolf Fuchs (1890 – 1942) 

Blízkým přítelem Maxe Broda byl i novinář, básník a překladatel Rudolf Fuchs, 

který se narodil do židovské rodiny 5. března 1890 v Poděbradech. Fuchsovou 
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 KNEIDL, Pravoslav. Pražská léta německých a rakouských spisovatelů. 1. vyd. Praha : Pražská edice, 

1997. 254 s. ISBN: 80-901509-3-4. s. 144 

68
 BROD, Max. Život plný bojů : autobiografie. 2. vyd. Přeložil Bedřich Fučík. Praha : Nakladatelství 

Franze Kafky, 1994. 352 s. ISBN: 80-85844-00-1. s. 7 

69
 KNEIDL, Pravoslav. Pražská léta německých a rakouských spisovatelů. Praha : Pražská edice, 1997. s. 

144 

70
 BROD, Max. Streitbares Leben : Autobiographie. München : Kindler, 1960. BROD, Max. Život plný 

bojů : autobiografie. Přeložil Bedřich Fučík. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1966. 316 s. 

71
 KNEIDL, Pravoslav. Pražská léta německých a rakouských spisovatelů. Praha : Pražská edice, 1997. s. 
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mateřštinou byla čeština, navštěvoval českou školu v Poděbradech. Německy se začal 

učit až v deseti letech poté, co se jeho rodina přestěhovala do Prahy. Vystudoval 

obchodní akademii a stal se úředníkem – nejprve působil v Praze, poté v Berlíně.
73

 „V 

Rudolfu Fuchsovi se židovství, češství a němectví pojilo v jedinečnou trojjedinost.“
74

 

Mezi lety 1923 a 1938 přispíval do německy psaných periodik vycházejících v Praze – 

Prager Tagblatt, Prager Abendblatt či Prager Presse.
75

 Věnoval se především 

divadelní a výtvarné kritice, ale otiskovány byly i jeho básně, fejetony či povídky. 

V Prager Tagblattu se stal vedoucím výtvarné a umělecké rubriky. Fuchs byl aktivní 

v protinacistickém hnutí, stál v čele Ligy pro lidská práva.
76

 Před nacisty v roce 1939 

uprchl do Anglie, kde zemřel při nehodě 17. února 1942.
77

  

 „Často jsem chodil do německého divadla, četl jsem německé knihy a v tichosti 

jsem si předsevzal, že budu překládat, a tak svým přátelům ukážu, co pěkného je 

v české literatuře.“
78

 Rudolf Fuchs přeložil například Bezručovy Slezské písně.
79

 Mezi 

jeho vlastní významná díla patří básnické sbírky Meteor či Karawane. V rukopisu své 

nedokončené knihy Deutsche Almanach aus der Čechoslovakei píše Fuchs o Čechách: 

„Čechy jsou více než pojem politického zeměpisu, Čechy jsou myšlenkou, ještě přesněji 

smýšlení, dokonce i ten, kdo mu nechce rozumět, vnímá Čechy alespoň jako atmosféru 

hýbanou protichůdnými silami, nasycenou tradicí, prosluněnou barvami čistě 

kontinentální povahy.“
80
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2. 3. 3 Alfred Fuchs (1892–1941) 

 Alfred Fuchs se narodil 23. června 1982 v Praze českým židovským rodičům, 

v roce 1921 se nechal pokřtít a konvertoval ke katolicismu.
81

 V Praze studoval postupně 

na filozofické, teologické a právnické fakultě. Víra měla v jeho životě velmi silnou 

pozici. Ve 20. a 30. letech psal kromě Prager Abendblattu do několika dalších periodik 

– např. Křesťanské revue, Literárních novin, Lidových novin, Tribuny či Přítomnosti. 

Používal různé značky a pseudonymy, nejznámější se stala zřejmě značka Draf.
82

 Od 

roku 1921 do roku 1939 působil v Tiskovém odboru Předsednictva ministerské rady, 

získal funkci vrchního odborového rady.
83

 Věnoval se také překladům z němčiny a 

latiny. Je autorem autobiografického románu Oltář a rotačka.
84

 Po roce 1939 ho 

opakovaně vyslýchalo gestapo, o rok později byl zatčen a uvězněn. Pro svůj židovský 

původ byl umučen v koncentračním táboře Dachau. Zemřel 16. února 1941.
85

  

2. 3. 4 František Robert Kraus (1903–1967) 

 František Robert Kraus se narodil v roce 1903 v Praze. Absolvoval gymnázium a 

stal se novinářem. „Povinnost finančně přispívat na chod domácnosti ho přivedla k 

novinám: Začínal jako lokálkář a soudničkář v Bohemii a dalších pražských německých 

novinách, zejména ve slavných Prager Tagblatt a Prager Presse, později pravidelně 

přispíval i do novin českých, zejména do Tribuny.“
86

 Ve 30. letech působil také 

v Prager Abendblattu.
87

 Kraus pracoval i v Československém rozhlase a České tiskové 

kanceláři. Přátelil se s novinářem Egonem Erwinem Kischem, jenž byl jeho vzorem.
88
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Ve své literární tvorbě zpracovával téma holocaustu, sám byl vězněn v terezínském 

ghettu.  
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3 Analýza kulturní rubriky 

 V analýze kulturní rubriky Theater, Musik, Literatur je z období roku 1938 

zkoumán vždy první týden každého měsíce. Celkem je analyzováno 66 čísel. Cílem 

analýzy je zjistit tematické složení kulturní rubriky a četnost výskytu příspěvků o 

jednotlivých kulturních odvětvích (divadlo, hudba, literatura, film a výtvarné umění) ve 

srovnání období před mnichovskou dohodou a po jejím přijetí. Zkoumán je také poměr 

mezi zprávami o českých, německých a zahraničních umělcích/uměleckých dílech. Do 

těchto kategorií
89

 jsou příspěvky rozdělovány na základě celkového vyznění článku, 

avšak hlavním kritériem je osobnost umělce, který je v příspěvku zmiňován. Pokud je 

v článku výrazněji akcentováno též prostředí, kde k dané kulturní události došlo, je 

tento příspěvek zařazen do vlastní kategorie
90

. Do analýzy nejsou zařazeny programy 

divadel, kin a přehledy nově vydaných knih, pokud jsou tyto knihy pouze vyjmenovány 

a nejsou nijak komentovány. V předkládané analýze není vzhledem k její povaze 

zohledněn rozsah jednotlivých příspěvků.  

 Ve sledovaném období vyšlo v kulturní rubrice Prager Abendblattu celkem 338 

příspěvků, přičemž i vzhledem k nestejně dlouhým časovým úsekům téměř všechny 

(315) z tohoto počtu spadají do období před mnichovskou dohodou (průměrně 35 

článků týdně). Od října do prosince jich vyšlo pouze 23 (průměrně osm článků týdně). 

V průměru tak v období před mnichovskou dohodou vycházelo šest článků denně, po ní 

pouze jeden až dva. Počet příspěvků v kulturní rubrice po přijetí mnichovské dohody je 

tedy čtyřikrát nižší než před ním. Od října se také často stávalo, že vyšly pouze 

programy divadel či román na pokračování a jinak v kulturní rubrice nebyl žádný 

příspěvek. Příspěvky jsou při zkoumání rozděleny do pěti tematických okruhů – 

divadlo, hudba, literatura, film a výtvarné umění. Články, které se týkaly kultury obecně 

a nemohly být zařazeny do žádné z těchto kategorií, nejsou předmětem zkoumání. 

Takových článků vyšlo zanedbatelné množství (osm). Každá kategorie je dále rozdělena 
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do tří skupin – česká, německá a zahraniční podle toho, jaké má článek zaměření.
91

 Ve 

všech tematických odvětvích kromě divadla tvoří nejpočetnější skupinu články týkající 

se zahraničních umělců, přičemž zastoupení jednotlivých zemí se mění v závislosti na 

příslušném kulturním odvětví (např. u filmu se ze zahraničních zemí objevují nejčastěji 

Spojené státy americké, u divadla Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 

v hudbě a literatuře Rakousko, u výtvarného umění žádný zahraniční stát výrazně 

nepřevládá nad ostatními).  

 Dále je možné v období před mnichovskou dohodou vysledovat, že u divadla, 

filmu a literatury až dvojnásobně převažuje počet článků týkajících se německých 

umělců nad články, které se věnují českým umělcům. Naopak po přijetí mnichovské 

dohody převažuje počet zmínek o českých umělcích a událostech nad těmi německými, 

a to v divadle, hudbě a výtvarném umění. Ve filmu je shodný počet (nula) a pouze u 

literatury je jedna zpráva o německém autorovi, zatímco o českém není žádná.  

 Kulturní rubrika na začátku sledovaného období vycházela každý den spíše 

v zadní části novin. Její rozsah se obvykle pohyboval mezi polovinou strany až celou 

stranou (bez románu na pokračování). Po přijetí mnichovské dohody byla kulturní 

rubrika i vzhledem k událostem – uzavření německých divadel Neues Deutsches 

Theater (Nové německé divadlo, dále jen NDT)
92

 a Kleine Bühne – výrazně 

zredukována, v některých dnech nebyla do novin vůbec zařazena. Srovná-li se kulturní 

rubrika s ostatním obsahem Prager Abendblatt, nepatrně méně se v ní objevují zprávy o 

zahraniční, naopak je v prvním
93

 období orientována spíše na německé umělce, ve 

druhém období pak spíše na ty české. Příspěvky je možné rozdělit do několika skupin – 

pozvánky na představení, recenze, zprávy o umělcích (např. úmrtí) či informace týkající 

se kulturních institucí. Články kratšího rozsahu nebyly podepisovány, zkratky jmen 
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autorů byly uváděny pouze u příspěvků delšího rozsahu, které obvykle odrážely 

autorovu účast na daných akcích.  

3. 1 Divadlo 

 Svým rozsahem byly příspěvky o divadle nejdelší, v celkovém počtu příspěvků 

ale divadlo zaostávalo za hudbou a filmem. Často se jednalo o recenze na představení. 

Ty byly utvářeny podle následujícího vzoru: nejprve popis obsahu a pak zasazení do 

širších souvislostí – význam díla, jeho interpretace a zhodnocení. Byli v nich vždy 

uváděni herci, kteří v představení vystupovali. Nejvíce zpráv o divadle vycházelo na 

začátku sledovaného období, kdy si Neues Deutsches Theater připomínalo padesátileté 

výročí od otevření. Kromě recenzí a zpráv o divadelních představeních byly denně 

otiskovány i programy několika divadel – Neues Deutsches Theater, Kleine Bühne 

(Malá scéna), Čechisches
94

 Nationaltheater (České Národní divadlo) a Ständetheater 

(Stavovské divadlo). Programy divadel přinášely vždy přehled představení od 

následujícího dne do konce týdne. 

 Ve sledovaných týdnech roku 1938 vyšlo celkem 84 článků, které se zabývaly 

divadlem. Naprostá většina (77, tedy průměrně osm týdně) jich bylo otištěno v období 

od ledna do září. Po přijetí mnichovské dohody jich vyšlo pouze sedm (průměrně dva 

týdně). Pět ze sedmi článků o divadle vyšlých v posledním čtvrtletí roku 1938 se týkalo 

Čech, jeden Německa a jeden článek spadal do kategorie česko-ruské. Poměr zpráv o 

českých a německých umělcích a dílech se tak oproti období před mnichovskou 

dohodou významně proměnil.  

Politické napětí se odráželo i v kulturní rubrice. V článku „National, nicht 

nationalistisch“
95

 (Národní, ne nacionalistické) z února 1938 říká ředitel Nového 

německého divadla Paul Eger
96

: „Dokud budu ředitelem divadla, nebude politika za 
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žádných okolností hrát v Německém divadle žádnou roli. Nepodléháme žádným 

politickým hnutím, zůstáváme jen německým divadlem.“
97

 V souvislosti s přijetím 

mnichovské dohody byla ale divadla Neues Deutsches Theater a Kleine Bühne
98

 

zavřena, neboť byla „spielunfähig“
99

 (neschopná hraní). Z Prahy uprchli nejen ředitel 

NDT Paul Eger s manželkou ale i někteří herci.
100

 Dále se v článku píše: „Jsme 

připraveni chránit naši republiku a její demokratickou ústavu. My všichni jsme kdykoliv 

připraveni k oběti nejvyšší.“
101

  

  I přesto, že bylo NDT uzavřeno, jsou zprávy o divadle druhou nejvíce 

zastoupenou skupinou v kulturní rubrice po přijetí mnichovské dohody hned po hudbě 

(předtím třetí po hudbě a filmu). Zároveň ale přestaly vycházet programy divadel. 

Pokud by se vycházelo z názvu
102

 kulturní rubriky Theater, Musik, Literatur, dalo by se 

očekávat, že divadlo, jež je zmíněno na prvním místě, bude v rubrice zastoupeno 

nejvíce. (Články o filmu vycházely ve vlastní oddělené rubrice Film). Divadlo ale tvoří 

největší část kulturní rubriky z hlediska délky jednotlivých příspěvků, což v provedené 

analýze nebylo zohledněno. Z tohoto pohledu má proto název rubriky své opodstatnění.  

3. 2 Hudba 

 Hudba je oblast, kde příspěvky o českých umělcích výrazněji převyšují počet 

příspěvků o německých umělcích, a to v obou obdobích. V prvním období jich o 

českých hudebnících vyšlo 35 (průměrně čtyři týdně), ve druhém šest (průměrně dva 
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týdně). O německých umělcích vyšlo v prvním období 25 článků (průměrně tři týdně), 

ve druhém období nevyšel žádný. 

 Z českých umělců je nejčastěji zmiňováno jméno Leoše Janáčka, Antonína 

Dvořáka a Bedřicha Smetany. Významnou část příspěvků o hudbě tvoří recenze na 

pražská operetní představení, ale prostor je věnován i koncertním turné českých 

hudebníků v zahraničí. V těchto případech Prager Abendblatt často cituje zahraniční 

periodika nebo se na ně odkazuje. Například v článku o turné Pražského smyčcového 

kvarteta v Anglii
103

 z listopadu 1938 se Prager Abendblatt odkazuje na Manchester 

Guardian: „Referent listu říká, že se zde nejedná jen o koncertní turné, ale o víc. 

Orchestr nezískal všude, kde hrál, pouze obvyklé uznání za svoje výkony, ale také přijal 

velké projevy sympatií, které jsou třeba Československu v jeho těžkých časech.“
104

  

 Srovnají-li se jednotlivá kulturní odvětví, nejvíce zpráv vyšlo právě o hudbě. Ze 

zahraničí je v hudbě nejvíce zastoupeno Rakousko a Itálie, pravidelně se psalo o 

Vídeňské státní opeře. Z italských umělců byl nejsledovanější dirigent Arturo 

Toscanini. Ten se kriticky vyjadřoval k fašistickému režimu, za což mu byl dočasně 

zabaven cestovní pas.
105

 O jeho osobě tak Prager Abenblatt neinformuje jen 

v souvislosti s jeho uměleckou činností, ale též v souvislosti s jeho politickými názory. 

O několik dní později píší noviny o uprchnutí Toscaniniho s ženou a dcerou do USA.
106

 

Spolu s ostatními politicky orientovanými zprávami to dokazuje, jaký byl význam 

kulturní rubriky. To je patrné hlavně v článcích vyzývajících ke spolupráci mezi českým 

a německým národem.  
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3. 3 Literatura 

 Příspěvky o literatuře se svým počtem rovnají méně než třetině příspěvků o 

hudbě a méně než polovině článků o divadle. Před přijetím mnichovské dohody vyšlo 

31 článků o literatuře (průměrně tři týdně), po přijetí mnichovské dohody se jejich počet 

snížil průměrně na pouhý jeden článek týdně. Často byla literatura zastoupena pouze 

tím, že byly vyjmenovány knihy, které se nově objevily na trhu (od českých i 

zahraničních nakladatelství). Čtenáři byli též informováni o udílení literárních cen 

(Nobelova cena, Baťova cena, Mnichovská cena). Kromě jednotlivých knih píše Prager 

Abendblatt i o osudech některých spisovatelů – např. o propuštění vídeňského autora 

Raoula Auernheimera z koncentračního tábora.
107

 Samotná literární díla menšího 

rozsahu se objevovala v sobotní příloze. Každý den vycházel román na pokračování. 

3. 3. 1 Romány na pokračování 

 Ve zkoumaném období byly v listu otištěny celkem čtyři romány na pokračování 

– Die Sage vom Hause Huffberg od Anny von Panhuys
108

, Der Ring des Lebens od 

Hanse Schulze, Die fromme Lüge od Herthy von Puttkamer-Netto a Die Symphonie für 

Katja od Victora von Burena. Každý den vycházely čtyři strany románu ve velikosti 

formátu A6. Bylo možné si listy vystřihnout a složit do knihy. Vydávání bylo přerušeno 

pouze výjimečně, a to v době po vydání mnichovské dohody. Důvodem bylo omezení 

rozsahu novin a tedy nedostatek papíru. I tak ale poslední román Die Symphonie für 

Katja stihl vyjít kompletní. 

3. 4 Film 

 Film tvoří po hudbě a divadlu třetí nejpočetnější kategorii. Vyšlo celkem 82 

příspěvků o filmu (včetně fotografií s popiskem), přičemž pouze jeden z tohoto počtu 

vyšel po přijetí mnichovské dohody. Nejvíce příspěvků je o zahraničních filmech (36), 
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z čehož více než polovinu (20) tvoří filmy americké. Příspěvky o filmu se objevovaly ve 

vlastní rubrice Film, která vycházela nepravidelně. Obvykle zde byla fotografie 

hlavních postav z určitého filmu se stručným popiskem. V některých číslech byl rovněž 

uveden přehled filmových premiér ve vybraných kinech a každý pátek vycházel 

program pražských kin (např. Adria, Alfa, Lucerna, Světozor, Koruna, Kinema aj.). 

Kromě filmů se píše i o různých zajímavostech z filmového světa – např. o módě 

kratších sukní a delších vlasů v Hollywoodu
109

 nebo o protestech anglických novinářů 

proti zkreslování jejich profese ve filmu.
110

 Z hereckých osobností byla nejčastěji 

zmiňována švédská herečka Greta Garbo. 

3. 5 Výtvarné umění 

 Výtvarné umění je v kulturní rubrice ze všech zkoumaných oblastí zastoupeno 

nejméně, i když odstup mezi literaturou (celkem 35 článků) a výtvarným uměním 

(celkem 26 článků) není natolik výrazný. Kromě výstav je informováno i o kulturních 

záležitostech souvisejících s politikou – např. o rozhodnutí papeže, aby během 

Hitlerovy návštěvy ve Vatikánu zůstalo uzavřeno muzeum a obrazová galerie.
111

 

Nejvíce příspěvků o výtvarném umění se věnuje zahraničním umělcům a výstavám 

(jedenáct). O českých výtvarnících a výstavách na území Československa vyšlo celkem 

devět článků. Pět článků má německé zaměření.  

3. 6 Unterhaltungs-Beilage 

 Unterhaltungs-Beilage vycházela každou sobotu a obsahovala literární tvorbu – 

básně, povídky, fejetony. Vydávání přílohy bylo po přijetí mnichovské dohody 

obnoveno až 12. listopadu 1938. Seznam autorů, kteří publikovali svá díla v Prager 

Abendblattu během sledovaného období je uveden v Příloze č. 4. Někteří z nich 

publikovali v deníku i opakovaně. Při příležitosti různých svátků vycházela příloha 

tematicky zaměřena a podle toho měnila i svůj název (Ostern-Beilage – Velikonoční 
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příloha, Zum Muttertag – Ke dni matek, Weihnachts-Beilage – Vánoční příloha, 

Neujahrs-Beilage – Novoroční příloha). V každé příloze vyšla vždy jedna báseň a 

několik dalších literárních děl (většinou povídek). Rozsah přílohy byl obvykle čtyři 

strany, na dalších dvou stranách vycházela přílohová rubrika Tier und Mensch a Die 

Frau und ihre Welt.  

 

 Cílem této kapitoly bylo provést analýzu kulturní rubriky a zjistit, která oblast 

kulturního života je zde nejvíce zastoupená. Nejvíce bylo informováno o hudbě (celkem 

ve 110 případech), dále divadlu (84) a filmu (82). Naopak menší množství zpráv vyšlo o 

literatuře (35) a výtvarném umění (26). Byl porovnáván počet příspěvků o českých, 

německých a zahraničních umělcích. Pro období před mnichovskou dohodou ze 

srovnání vyplynulo, že také kulturní rubrika byla hodně orientována na zahraničí, neboť 

o všech tematických celcích vyšlo nejvíce příspěvků právě o zahraničních umělcích (s 

výjimkou divadla, kde mírně převládá počet příspěvků o německých umělcích). 

V období po přijetí mnichovské dohody se výrazně snížil počet příspěvků v kulturní 

rubrice, a to čtyřikrát. Zde je možné pozorovat tendenci, že je více informováno o 

českých umělcích, neboť zprávy o německých umělcích téměř vymizely. Také zahraničí 

již netvoří tak početnou skupinu.  

 Dále bylo zjištěno, že i do kulturní rubriky pronikaly zprávy spíše politického 

charakteru, a to hlavně týkající se nacistického režimu a podpory Československa 

v souvislosti s nároky Německa na Sudety.   
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Závěr 

Bakalářská práce Kulturní rubrika listu Prager Abendblatt v roce 1938 

zpracovává téma z oblasti německy psaného tisku v Praze v období před druhou 

světovou válkou. Zaměřuje se na deník Prager Abendblatt v posledním roce, ve kterém 

vycházel.   

Stať práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž první kapitola „Vývoj česko-

německých vztahů“ je teoretickým východiskem pro následující dvě kapitoly. 

Pojednává o počátcích soužití Čechů a Němců na společném území. Nejvíce prostoru je 

věnováno událostem roku 1938. Druhá kapitola nazvaná „Prager Abendblatt“ se věnuje 

představení deníku, jeho obsahovému zaměření a rozboru jednotlivých rubrik. Při něm 

bylo zjištěno, že významný podíl v obsahu Prager Abendblattu tvořilo zahraniční 

zpravodajství. Dále byly srovnávány rubriky v období před mnichovskou dohodou a po 

jejím přijetí. Ze srovnání vyplynulo, že deník si i nadále uchoval orientaci na zahraniční 

události, nicméně některé rubriky (Blick in die Welt, Kurzberichte) vymizely. Změny, 

které jsou blíže specifikovány ve třetí kapitole, postihly i kulturní rubriku. Dále je zde 

uveden přehled osob, které se od roku 1918 vystřídaly na postu šéfredaktora. Ukázalo 

se, že ve funkci vedoucích redakce se vystřídalo více lidí, kteří obvykle nezastávali 

funkci déle než čtyři roky. Výjimku tvořil H. R. Nack, který v čele deníku zůstal deset 

let. Druhá kapitola obsahuje také medailonky čtyř významných přispěvatelů, kteří psali 

do kulturní rubriky Prager Abendblattu ve 30. letech -  Max Brod, Rudolf Fuchs, Alfred 

Fuchs a František Robert Kraus.  

K rozboru kulturní rubriky byl vybrán vždy první týden každého měsíce. 

Z provedené analýzy bylo zjištěno, že nejvíce článků vyšlo o hudbě (110), která je 

následována divadlem (84) a filmem (82). Výrazně menší počet článků pojednával o 

literatuře (35) a nejméně bylo zastoupeno výtvarné umění (26). Po přijetí mnichovské 

dohody a zredukování počtu stran deníku se počet příspěvků v kulturní rubrice snížil 

v průměru čtyřikrát. V některých dnech v závěru roku nebyla kulturní rubrika vůbec 

zařazena.  

Porovnáván byl počet článků o českých a německých umělcích a kulturních 

událostech. Výraznou skupinu příspěvků tvořily informace o zahraničních umělcích. 
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Podrobný rozpis počtu příspěvků podle jednotlivých zemí je uveden v Příloze č. 2 a 

Příloze č. 3. Bylo zjištěno, že před přijetím mnichovské dohody převažoval počet 

příspěvků o německých umělcích nad českými (kromě hudby a výtvarného umění). 

Naopak po jejím přijetí převažoval počet článků o českých umělcích nad německými 

(kromě literatury a filmu – o filmu byl pouze jeden příspěvek, a to zahraniční).  

 

Summary 

 The bachelor thesis „Cultural section in the newspaper Prager Abendblatt in 

1938“ deals with the phenomenon of German written press before the Second World 

War. The thesis provides the readers with a theoretical background which is based on 

the development of Czech-German relationship and mainly on the events of the year 

1938. In the practical part of the thesis, the daily itself is presented and analysed. During 

the analysis it proved that most of the news items are oriented towards foreign affairs. 

The aim of this part was to show how the content changed after the Munich Agreement. 

The conclusion is that some of the sections (Blick in die Welt, Kurzberichte) 

disappeared which was a result of the cut in the number of pages due to the lack of 

paper.  

The amount of articles in the cultural section changed a lot after the Munich 

Agreement. Significant decrease has been noted since October 1938. The figure lowered 

four times. The change in the number of articles which were oriented towards Czech 

artists and those ones which were oriented towards German artists is to be mentioned  as 

well. Whereas before the Munich Agreement the German ones prevail, the opposite is 

true for the period after the Munich Agreement. More detailed results are to be seen in 

the appendixes.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Srovnání počtu článků před přijetím mnichovské dohody a po něm podle 

zemí a témat (tabulka)  

Téma + země Před  Po 

   

Divadlo celkem 77 7 

Průměr týdně  7, 5 2, 33 

Průměr denně 1, 5 0, 12 

Divadlo - české 14 5 

Divadlo - německé 31 1 

Divadlo - zahraniční
112

 28 1 

Divadlo – česko-

německé/sudetoněmecké 

3/1 0 

   

Hudba celkem 101 9 

Průměr týdně 11, 3 3 

Průměr denně 2 0, 5 

Hudba - česká 35 6 

Hudba - německá 25 0 

Hudba - zahraniční 37 3 

Hudba – česko-německá 4 0 

   

                                                 
112

 do zahraničí jsou řazeny všechny články kromě českých, německých, sudetoněmeckých a česko-

německých 
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Literatura celkem 31 4 

Průměr týdně 3, 5 1, 33 

Průměr denně 0, 6 0, 2 

Literatura - česká 5 0 

Literatura - německá 10 1 

Literatura - zahraniční 14 3 

Literatura – česko-německá 2 0 

   

Film celkem 81 1 

Průměr týdně 9 0, 33 

Průměr denně 1, 65 0, 06 

Film - český 19 0 

Film - německý 27 0 

Film - zahraniční 35 1 

Film – česko-německý 0 0 

   

Výtvarné umění celkem 24 2 

Průměr týdně 2, 66 0, 66 

Průměr denně 0, 5 0, 12 

Výtvarné umění - české 8 1 

Výtvarné umění – německé 5 0 

Výtvarné umění - zahraniční 10 1 

Výtvarné umění – česko-

německé 

1 0 
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Příloha č.2: Počet příspěvků podle tematických okruhů a zemí před mnichovskou 

dohodou, podrobný rozpis (tabulka) 

 

Země 

 

Počet - 

divadlo 

Počet - 

hudba 

Počet - 

literatura 

Počet - 

film 

Počet – 

výtvarné 

umění 

Bulharsko     1 

Československo 14 35 5 19 8 

Dánsko 1  1   

Egypt    1  

Francie 2 3  3 2 

Itálie 2 5 1  1 

Irsko 2     

Jugoslávie  4 1   

Německo 31 25 10 27 5 

Nizozemí  1  1 1 

Norsko 1   1  

Polsko  1    

Rakousko 6 8 4 2 1 

Sovětský svaz
113

  3 3 1 1 

Spojené 

království 

8 1 2 3  

Švédsko 1   2  

Švýcarsko 2     

USA  3  20  

Mezinárodní
114

  3 1   

Česko-německé 3 4 2  1 

Sudetoněmecké 1     

                                                 
113

 objevuje se např. Rusko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko 

114
 článek se zaměřuje na více než dva státy 
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Česko-rakouské 2     

Německo-

rakouské 

1     

Česko-švédské  1    

Česko-

francouzské 

 1    

Německo-

francouzské 

 1 1   

Německo-

americké 

 1    

Italsko-sovětské  1    

Německo-

sovětské 

   1  

Německo-

vatikánské 

    1 

Neurčeno     2 
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Příloha č. 3: Počet příspěvků podle zemí a témat po přijetí mnichovské dohody, 

podrobný rozpis (tabulka) 

 

 

Země 

Počet - 

divadlo 

Počet - 

hudba 

Počet - 

literatura 

Počet - 

film 

Počet – 

výtvarné 

umění 

Bulharsko      

Československo 5 6   1 

Dánsko      

Egypt      

Francie      

Itálie  2    

Irsko      

Jugoslávie      

Německo 1  1   

Nizozemí      

Norsko     1 

Polsko      

Rakousko      

Sovětský svaz
115

  1    

Spojené 

království 

  1   

Švédsko    1  

Švýcarsko      

USA   1   

Vatikán      

Mezinárodní   1   

Česko-německé      

Sudetoněmecké      

Česko-rakouské      

                                                 
115

 objevuje se např. Rusko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko 
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Německo-

rakouské 

     

Česko-švédské      

Česko-

francouzské 

     

Německo-

francouzské 

     

Německo-

americké 

     

Italsko-sovětské      

Česko-sovětské 1     

Německo-

sovětské 

     

Neurčeno      
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Příloha č. 4 – Seznam autorů,
116

 kteří publikovali v sobotní příloze Prager Abendblattu 

(tabulka) 

Albert E. 
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Back Claus 

Behrendt J. 

Benneburg Hans 
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Bethge Hans 
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Friedrichs Franz 

Gebhardt Karl 

Goerlitz Theo L. 

Göschla-Windt Helene 

Hansen R. 

Hartenfels Otto W. 

Hedin Sven 

Heller Leo 

Hodt Margarete 

                                                 
116

 Jména jsou uváděna v takové podobě, v jaké se objevila v Prager Abendblattu, ovšem zde je nejdříve 

uváděno příjmení, podle něhož jsou jména abecedně seřazena 
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Holfert Hans 

Hudes I. R. 

Kirchhoff Walter 
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Kurt R. 
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Ler Hermann 

Lohr Josef El. 
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Manuel Bruno 
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Paal Charlotte 
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Pichnoto Ernst Hermann 
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Reimann Hans 

Rudloff Werner 

Schäfer Wilhelm 
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Trost E. 

Waldau Ludwig 
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Werth Martha 
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Příloha č. 5: Titulní strany Prager Abendblattu  - první a poslední číslo roku 1938 

(fotografie) 

 

Zdroj: Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 3. 1. 1938, roč. 72, č. 1, s. 1 

 

Zdroj: Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 31. 12. 1938, roč. 72, č. 298, s. 1 
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Příloha č. 6: Ukázka sobotní přílohy Unterhaltungs-Beilage (fotografie) 

 

Zdroj: Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 6. 8. 1938, roč. 72, č. 178, s. 7 

 

Zdroj: Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 6. 8. 1938, roč. 72, č. 178, s. 8 
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Zdroj: Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 6. 8. 1938, roč. 72, č. 178, s. 9 
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Příloha č. 7: Ukázka kulturní rubriky – před přijetím mnichovské dohody a po něm 

(fotografie) 

 

Zdroj: Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 7. 6. 1938, roč. 72, č. 130, s. 10 

 

Zdroj: Prager Abendblatt. Praha : Staatsdruckerei, 3. 10. 1938, roč. 72, č. 225, s. 7 


