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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá hodnotou zdraví za první republiky, tím, jak byla tato 

hodnota předkládána tištěnými médii. V prvních kapitolách je představena první republika 

a tehdejší média, dále jsou definovány pojmy hodnota a zdraví, s nimiţ se v práci operuje. 

Metodou diskurzivní analýzy práce odhaluje, jak prvorepubliková tištěná média psala o 

zdraví, jak předkládala hodnotu zdraví čtenářŧm, v jakém diskurzu. Na zdraví se 

zaměřoval měsíčník Zdraví lidu, analyzovány byly ročníky 1923, 1928, 1933 a 1938. 

Články v tomto periodiku byly určeny laickým čtenářŧm a tomu byl uzpŧsoben i styl psaní 

o zdraví. Autoři psali „laicky“, s minimem odborných termínŧ, jednoduše a detailně. 

Články byly psány buď jako vědecko-populární texty, které pouze poučovaly, anebo jako 

podrobný návod k péči o zdraví. Ve všech čtyřech analyzovaných ročnících je hodnota 

zdraví spojována se zdravím národa, nikoli jednotlivcŧ. Národ musí být zdravý a silný, aby 

se ubránil. Nejsilněji se tento fenomén objevuje v roce 1923, kdy se slavilo pětileté výročí 

republiky, a v roce 1938, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda a kdy se schylovalo k 

válce. Diskurz prvorepublikového psaní o zdraví coby jazyk v akci a proces utváření tehdy 

aktuálních výpovědí nebyl pouze laický či odborný, ale silně odráţel kontext doby a 

situace, v nichţ se Československo nacházelo. To se odráţelo jak v tématech článkŧ, tak ve 

stylu psaní. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Diskurz, diskurzivní analýza, hodnota, výzkum hodnot, zdraví, první republika, média, 

tištěná média 
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ABSTRACT 

This thesis deals with the value of health in the time of the First Republic, how this value 

was presented to the printed media. The First Republic and its media are introduced in the 

early chapters, subsequently are defined concepts of value and health. Using the method of 

discourse analysis this thesis reveals how the First Republic printed media wrote about 

health, how they presented the value of health to the readers and in what discourse. The 

journal that focused on health was Zdraví lidu magazine. This thesis focuses on years 

1923, 1928, 1933 and 1938. Articles in this magazine were intended to laic readers and the 

style of writing about health was adapted them. Authors have written in "laical style" with 

minimum of technical terms, simply and in detail. Articles were written as scientific-

popular texts that educated readers, or as detailed instructions how to take care of health. In 

all four analysed years, the value of health was associated with the health of the nation, not 

individuals. The nation had to be healthy and strong to resist. The strongest this 

phenomenon occurs in 1923, when was celebrated five-year anniversary of the Republic, 

and in 1938 when the Munich Agreement was signed and when a war was expected. The 

discourse of the First Republic writing about health as a language-in-action and as a 

process of forming in that time actual statements was not only laic or expert but strongly 

reflected the context of the time and the situation in which there was Czechoslovakia. This 

was reflected in both the subject of the article, and style of writing. 

 

KEY WORDS 

Discourse, discourse analysis, value, research of values, health, the First Republic, media, 

print media 
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1. ÚVOD 

 

Název práce, Hodnoty první republiky, odkazuje k výzkumu hodnot 

prvorepublikové společnosti. Cílem mé práce ale není vykreslit ţebříček hodnot první 

republiky, nejedná se o výzkum hodnot ve smyslu dnešních dotazníkových šetření. Práce 

se zaměřuje pouze na jednu hodnotu, hodnotu zdraví. Záměrem práce je popsat, jak byla 

tato hodnota předkládána prvorepublikovými médii. 

V dnešní společnosti je zdraví jednou z nejdŧleţitějších hodnot. O naše zdraví 

pečuje velké mnoţství institucí, od ministerstva zdravotnictví, přes pojišťovny, nemocnice, 

lékárny, po výzkumné ústavy a další medicínská zařízení a arzenál lékařŧ všech 

specializací. K péči o zdraví nás vybízejí nejen lékaři a farmaceuti, ale hlavně média. 

Argumenty těchto médií jsou nezřídka podpořeny ujištěním lékařŧ o účinnosti daného 

preparátu či odkazem na výsledky výzkumu prokazujícího účinek. Vychází velké mnoţství 

periodik a publikací zabývajících se stavem našeho těla a duše, televize, rádia a internet 

nás neustále „bombardují“ reklamami doporučujícími rŧzné zdraví podporující potravinové 

doplňky a kompenzační pomŧcky. 

Zpŧsob mluvení a psaní o zdraví je přizpŧsoben laické veřejnosti, proto se 

v masmédiích neobjevuje latina, jazyk pouţívaný vysokoškolsky vzdělanými odborníky. 

Pokud se přeci jen náznak latinského jazyka vyskytne, pak spíše v názvu nemoci. A vţdy 

je uveden překlad do češtiny. 

Jak ale byla hodnota zdraví prezentována v době, kdy vznikl náš první samostatný 

stát – Československo? Vycházela nějaká periodika zaměřující se přímo na zdraví? Pokud 

ano, jak tato periodika předkládala hodnoty zdraví, jak se o zdraví psalo? V jakém 

diskurzu? O čem se nejčastěji psalo a co se promítalo do témat článkŧ? Toto jsou otázky, 

na něţ budu hledat odpověď v předkládané diplomové práci. Mým cílem je popsat, 

v jakém diskurzu se o zdraví psalo, jaký kontext se do textu promítal, jde mi o interpretaci 

souvislostí, do kterých byla témata zdraví tehdejšími autory zasazena. Právě tyto 

souvislosti ukáţou, proč bylo zdraví hodnotou, o kterou bylo dŧleţité usilovat. Diskurz 

jsem ve své práci pojímala jako jazyk v akci, při jehoţ zkoumání je potřeba zohledňovat 

kontext, v němţ se nachází. 
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První kapitola práce bude tvořit historická východiska. V této kapitole se budu 

nejprve stručně věnovat první republice jako celku (jejímu vzniku, uspořádání, společnosti 

atp.), protoţe kontext doby, kulturní i společenský, je pro mŧj výzkum dŧleţitý a pro jeho 

pochopení čtenáři. Více se pak zaměřím na prvorepubliková média, neboť má práce se týká 

výzkumu médií. Ve druhé kapitole se budu zabývat hodnotami a zdravím, resp. tím, jak 

budu na pojem hodnota a na pojem zdraví v práci nahlíţet. Třetí, metodologická kapitola 

bude pojednávat o zvolené metodě výzkumu, o diskurzivní analýze a o směrech 

diskurzivní analýzy. 

V analytické části práce budou představena média, z nichţ budu v práci čerpat. 

K analýze byla zvolena tištěná média, která byla hlavním zdrojem informací v období 

první republiky. Tiskovin vycházelo velké mnoţství, v práci se pokusím zaměřit na 

periodikum, které se zabývalo primárně zdravím, pokud takové periodikum vycházelo, a 

které bylo dostupné nejlépe po celých dvacet let trvání první republiky.  
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2. O PRVNÍ REPUBLICE 

 

V první kapitole své diplomové práce se budu stručně věnovat první 

československé republice, neboť má práce se týká tohoto období naší historie a pro 

zasazení analyzovaných dat do kontextu je nezbytné uvést alespoň nejpodstatnější 

informace. Krátce se zastavím u vzniku, politického uspořádání republiky a skladby 

obyvatel, protoţe to mělo zásadní vliv na ţivot první republiky, neopominutelná je také 

kultura této doby. K tématu mé práce, hodnotám zdraví, se váţe i sféra občanské 

společnosti první republiky, neboť v prvorepublikovém období u nás fungovalo nemálo 

tělocvičných a zdravím se zabývajících spolkŧ a sdruţení, např. Sokol, Orel apod. 

Nejdŧleţitější částí této kapitoly bude podkapitola týkající se médií, která v této době u nás 

existovala. Jedná se hlavně o tisk, rozhlas a film, případně televizní vysílání, se teprve 

rozvíjeli. 

 

2.1. PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 

První československá republika existovala v letech 1918 – 1938. Vznikla po 

rozpadu Rakousko-Uherska a zanikla pod nacistickou okupací. Zaţila období velké 

prosperity a hospodářského rŧstu, toto období se označuje jako zlatá dvacátá léta. Zlatá 

dvacátá léta ale vystřídala krize 30. let, kterou odstartoval krach na newyorské burze v roce 

1929. Československé hospodářství upadlo do silné deprese, z níţ se dostávalo velice 

pomalu. Změny se týkaly nejen ekonomické sféry, ale také společnosti a kultury. 

 

2.1.1. Vznik republiky 

Československo jako „samostatný stát byl vyhlášen 28. října 1918 a prezidentem 

nově vzniklé republiky se stal Tomáš Garrigue Masaryk“ [Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 

154]. První československá republika byla deklarována na Paříţské mírové konferenci 

Saintgermainskou mírovou smlouvou podepsanou 10. 9. 1919 v Saint-Germain-en-Laye. 

Tato smlouva konstatovala rozpad Rakousko-Uherska, vznik Rakouska jako nezávislého a 

suverénního státu a formálně uznávala vznik svrchované Československé republiky. 
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Vývoj československého státu probíhal v kontextu celoevropských změn, nešlo o 

izolovanou událost, ale součást rozsáhlejšího dění. Tak se vedle Československa na mírové 

konferenci ustanovily i další nástupnické státy – Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, 

Finsko, Řecko. Také Německo, Rakousko, Maďarsko a Bulharsko.
1
 „Demokratizační 

proces probíhal i ve státech, které si ponechaly monarchistický systém – v Rusku a 

v Jugoslávii.“ [Olivová 2000: 84] 

 

2.1.2. Politické uspořádání 

V říjnu roku 1918 předloţil Tomáš Garrigue Masaryk americkému prezidentovi 

Wilsonovi tzv. washingtonskou deklaraci – „Prohlášení nezávislosti československého 

národa jeho prozatímní vládou“, která znázorňovala Masarykovu koncepci mezinárodního 

postavení a vnitřního uspořádání Československa. Deklarovala republikánskou formu státu 

a uskutečnění hospodářských, sociálních a politických reforem.
2
 

První republika převzala „významné prvky rakouského liberálního 

konstitucionalismu a také se jí podařilo dosahovat slušné hospodářské prosperity“ [Müller 

2003: 177] Nově vzniklý stát patřil mezi nejdemokratičtější v Evropě i na světě. První 

československá ústava „proklamovala lid jako zdroj a zároveň i účel veškeré moci, člověka 

povaţovala za svobodného občana státu, nadaného rovnými právy a svobodami“ [Kárník 

2000: 100]. Ústava ustanovila zastupitelskou demokracii, v níţ lidé uplatňují svou moc 

prostřednictvím svobodně volených zástupcŧ, kteří tvoří nejvyšší zákonodárný sbor, 

Národní shromáţdění. Vycházela z principu dělby moci na moc zákonodárnou, moc 

                                                             
1 Nástupnickými státy byly konkrétně tyto: Německé Rakousko, První Maďarská republika, První československá 
republika, Druhá polská republika, Lemko-rusínská republika, Stát Slovincŧ, Chorvatŧ a Srbŧ, Rumunské království, 

Italské království, Ukrajinská lidová republika. [Wikipedie – Rakousko-Uhersko [online]. [cit. 19. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko] 
2 V deklaraci se pravilo: 

‚Československý stát bude republikou. Ve stálé snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, náboţenství a vědy, 

literatury s umění, slova, tisku a práva shromaţďovacího a petičního. Církev je odloučena od státu. Naše demokracie 

bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím; ţeny budou postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň muţům. 

Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením; národní menšiny budou poţívati rovných práv. Vláda bude míti 
formu parlamentární a bude vyznávati zásady iniciativy a referenda. Stálé vojsko bude nahrazeno milicí. 

Československý národ provede dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy, velkostatky budou vyvlastněny pro 

domácí kolonizaci, výsady šlechtické budou zrušeny. Národ náš převezme svou část předválečného státního dluhu 

rakousko-uherského, válečné dluhy ponecháme těm, kdo do nich zabředli. 
Ve své zahraniční politice přijme československý národ plnou část odpovědnosti za reorganizaci východní Evropy. 

Přijímá cele demokratický a sociální princip národnostní a souhlasí s naukou, ţe veškeré úmluvy a smlouvy mají býti 

sjednávány otevřeně a upřímně bez tajné diplomacie. 

Naše ústava postará se o účinnou, rozumnou a spravedlivou vládu, která vyloučí jakékoliv zvláštní výsady a znemoţní 
třídní zákonodárství.‘“ [Olivová 2000: 62; zvýraznění L. B.] 
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výkonnou (rozdělenou na pravomoci vlády a prezidenta) a moc soudní, která zaručuje 

nezávislost celé soustavy soudŧ. 

Nejvyšší zákonodárný sbor se skládal ze dvou komor, poslanecké sněmovny, v níţ 

pŧsobilo tři sta členŧ, a senátu, který měl sto padesát členŧ a „který jedině byl oprávněn 

přijímat zákony. Podle paragrafu 54 ústavy byl zřízen i čtyřiadvacetičlenný stálý výbor 

poslancŧ (šestnáct) a senátorŧ (osm), aby mohl činit neodkladná opatření, k nimţ je 

zapotřebí zákona v době, kdy plénum je na prázdninách, parlament je rozpuštěn apod.“ 

[Kárník 2000: 101]. Vládu jmenoval prezident republiky, ji a její vládní program 

schvaloval parlament, jemuţ byla odpovědná, a který ji mohl vyslovením nedŧvěry 

odvolat. Členy vlády, kteří byli zároveň i členy parlamentu, tvořili zástupci politických 

stran tvořících Národní shromáţdění či povolaní odborníci. Ústava uplatňovala rovnováhu 

mezi oběma typy moci. Pasivní volební právo bylo u poslanecké sněmovny třicet let, 

aktivní jednadvacet let, u senátu bylo pasivní právo stanoveno na pětačtyřicet let a aktivní 

na šestadvacet let. Volební období parlamentu bylo stanoveno na šest let, senátu na osm a 

prezidentovi na sedm let. 

Prezident jmenoval premiéra a ministry, mohl se účastnit schŧzí vlády i vládě 

předsedat, účastnit se jednání parlamentu a promluvit v něm, svolávat ho i odročovat, mohl 

také udělovat milosti. Prezident byl volen parlamentem a stejná osoba mohla být zvolena 

pouze dvakrát po sobě (poté aţ po dalším volebním období).  

V první republice bylo velké mnoţství politických stran. Byly tu strany české, 

slovenské, německé a i maďarské
3
. Prvorepublikové vlády nebyly zaloţeny na jednotícím 

                                                             
3 Českými stranami byly tyto: Československá národní demokracie, jejímiţ představiteli byli Dr. Karel Kramář a Dr. 

Alois Rašín; Československá sociálně demokratická strana dělnická, jejímţ představitelem byl např. Vlastimil Tusar a 

další; Československá strana lidová, jejímţ představitelem byl např. Dr. Jan Šrámek; Československá strana národně 

socialistická, mezi jejíţ představitele patřili Dr. Edvard Beneš (do roku 1935) a Václav Klofáč; Komunistická strana 

Československa (KSČ), jejímiţ představiteli byli Dr. Bohumír Šmeral, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký a další; 

Republikánská strana venkovského a malorolnického lidu, jejímiţ představiteli byli Antonín Švehla, Dr. Milan 

Hodţa, Jan Malypetr a další; Československá ţivnostensko-obchodnická strana středostavovská, v níţ pŧsobil např. 

Rudolf Mlčoch; Národní liga, jejímţ představitelem byl Jiří Stříbrný; Socialistické sjednocení; Národní obec 

fašistická, jejímţ představitelem byl Rudolf Gajda; Národní sjednocení, jejímiţ představiteli byli Dr. Karel Kramář a 

Jiří Stříbrný (do roku 1937); Národní strana práce, jejímţ představitelem byl Dr. Jaroslav Stránský. 

Slovenskými politickými stranami byly: Slovenská strana národná a rolnická; Hlinkova slovenská l’udová 

strana, jejímiţ představiteli byli Andrej Hlinka a Dr. Jozef Tiso; Jurigova Slovenská strana l’udová, jejímţ 
představitelem byl Dr. Ferdiš Juriga. 

Německými prvorepublikovými stranami byly: Bund der Landwirte und des ländischen Gewerbes (Svaz 

zemědělců a venkovských ţivnostníků), jejímţ představitelem byl např. Dr. Franz Spina; Deutsche christlich-soziale 

Volkspartei (DCV, Německá křesťansko-sociální strana lidová), kterou reprezentoval např. prof. Dr. Robert Mayr-
Harting; Deutsche Nationalpartei (Německá strana nacionální), jejímţ představitelem byl Lodgman von Auen; 

Deutsche national-sozialistische Arbeiterpartei (DNSAP, Německá dělnická strana nacionálně socialistická), jejímţ 

představitelem byl Ing. Rudolf Jung; Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei (Německá sociálně demokratická 

strana dělnická), v níţ pŧsobil např. Dr. Ludwig Czech a Wenzel Jaksch; Sudetendeutsche Partei (SdP, 
Sudetoněmecká strana), jejímiţ představiteli byli Konrad Henlein, Karl Hermann Frank, Franz May a další. 
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programu koalice a neplatil v nich „princip většiny, ale jednomyslnosti pomocí 

vzájemných kompenzací“ [Müller 2003: 184]. Jednotliví ministři nebyli vybíráni 

premiérem, ale byli vysíláni svými stranami. Byli jakýmisi „zmocněnci stran a ke všemu si 

opatřovali souhlas stranických aparátŧ. Resorty si strany mezi sebou rozdělovaly podle 

svých stranických zájmŧ a jednotlivá ministerstva většinou natrvalo ovládaly jednotlivé 

strany“ [tamtéţ]. 

Co se týče prvorepublikové státní péče o zdraví, bylo 2. listopadu 1918 vytvořeno 

ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a v roce 1920 byl ustaven Poradní 

sbor pro tělesnou výchovu tohoto ministerstva. „Vedle ministerstva veřejného 

zdravotnictví a tělesné výchovy se tělovýchovou a sportem zabývala také další 

ministerstva. Rozhodnutím meziministerské porady ze dne 4. dubna 1929 došlo k 

definitivnímu rozdělení kompetencí v oblasti tělesné kultury.“
4
 Zimní sporty a turistiku 

mělo v kompetenci ministerstvo obchodu; střelectví, jezdecké sporty, šerm a účast 

příslušníkŧ branné moci na hrách olympijských ministerstvo národní obrany; sporty 

motorové (automobilismus, motocyklismus, letectví) připadlo ministerstvu veřejných 

prací; pod ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy pak spadaly všechny 

sporty ostatní.
5
  

 

2.1.3. Skladba obyvatel 

Nový „(s)tát byl zaloţen na koncepci ‚československého národa‘, v němţ vedle 

Čechŧ a Slovákŧ ţily početné národnostní menšiny – především německá, maďarská, 

ukrajinská a polská“ [Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 155]. Prvorepublikový politický 

systém a meziválečná společnost tak byly ovlivněny přítomností těchto menšin. Protoţe se 

celé poválečné mírové uspořádání formovalo ve jménu práva národŧ na sebeurčení, 

zaloţili bezprostředně po vyhlášení republiky čeští Němci čtyři pohraniční „státečky“ a 

snaţili se tak odtrhnout od nového československého státu a připojit se k nově zaloţené 

                                                                                                                                                                                         
Za první republiky u nás pŧsobily i dvě maďarské politické strany: Országos keresztény-szocialista párt (Zemská 

strana křesťansko-sociální) a Országos magyar kisgazdapárt (Zemská maďarská strana malorolnická) [Olivová 

2000: 325 – 331]. 
4 [Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. „Státní péče o tělesnou kulturu v ČSR (1918 - 1939)“ [online]. [cit. 14. 12. 
2013]. Dostupné z: http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_tv/modules/low/kurz_text.php?id_kap=27&kod_kurzu=kat_tv_9025] 
5 Oblasti tělesné kultury se dotýkala i další ministerstva: ministerstvo vnitra povolovalo a zakazovalo existenci 

tělovýchovných spolkŧ; ministerstvo zahraničí mělo v kompetenci propagaci československé tělesné kultury v zahraničí i 

schvalování prostředkŧ na reprezentaci u většiny sportŧ; ministerstvo financí vydávalo stanoviska při udělování 
prostředkŧ na výstavbu tělovýchovných zařízení a i při další finanční podpoře sportu a tělovýchovy. 
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republice Německé Rakousko. Ovšem mírová konference v Paříţi jejich poţadavek na 

autonomii a sebeurčení zamítla. „Protoţe mírová konference nechtěla novému 

(československému – L. B.) státu vnutit jakýkoliv zárodek separatismu, a předem tak 

podkopat jeho schopnost jednoty, odmítla se také navíc zabývat ideou politické autonomie 

pro Němce v českých zemích.“ [Peroutka cit. in Müller 2003: 179] Nevyslyšené stíţnosti 

Němcŧ a jejich neúspěšná snaha o autonomii vedly k nespokojenosti, kterou pak obratně 

vyuţil Hitler a jeho imperialistická politika. 

V roce 1921 se uskutečnilo sčítání lidu prováděné podle národního sebeurčení 

kaţdého občana, resp. podle mateřské řeči. Podle údajŧ Českého statistického úřadu ze 

sčítání lidu z 15. února 1921 ţilo v Československu celkem 10 005 734 obyvatel. Z toho 

bylo československých státních příslušníkŧ 9 815 999 a 189 735 cizincŧ. 

K československé národnosti se přihlásilo 6 727 408 obyvatel, k německé 

2 973 208 obyvatel, k polské 73 020 obyvatel, k maďarské 6 104 obyvatel, k ruské 

(velkoruské, ukrajinské, karpatoruské) 3 321 obyvatel, k ţidovské 30 267 obyvatel a k jiné 

2 671 obyvatel.
6
 

 

2.1.4. Kultura první republiky 

Nejen státotvorný vývoj Československa, ale také kulturní změny byly součástí 

rozsáhlejšího dění. První republika byla kulturně na vysoké úrovni, pŧsobilo tu mnoho 

významných umělcŧ. Výtvarné umění ovlivňovala doznívající secese, jejímţ 

nejvýraznějším představitelem byl Alfons Mucha, impresionistické a symbolické proudy, 

kubismus a expresionismus, ve 20. letech pak dochází k návratu ke klasicismu, jehoţ 

představitelem byli Václav Špála, Vincenc Beneš, Otakar Nejedlý, Otakar Kubín, Antonín 

Procházka, Jan Zrzavý. V duchu surrealismu tvořili Jindřich Štýrský a Toyen (Marie 

Čermínová). Dalšími významnými výtvarníky byli Emil Filla, Antonín Pelc, Josef Čapek 

či Josef Lada, který se proslavil svými ilustracemi dětských knih a karikaturami. Ve 

výtvarném umění se projevoval také dadaismus a expresionismus 

V sochařství se projevuje kubismus a monumentalismus. K rozvoji sochařství 

nejvíce přispěl J. V. Myslbek a jeho ţáci. Hlavními představiteli prvorepublikového 

                                                             
6 [Český statistický úřad [online]. [cit. 2. 9. 2012]. Dostupné z: http://notes3.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/scitani_v_roce_1921] 
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sochařství byli dále Otakar Španiel, Jan Štursa, kubista Otto Gutfreund, Josef Mařatka, 

František Bílek. 

Neopominutelná je prvorepubliková architektura, v níţ dekorativní secese 

ustupovala kubismu a funkcionalismu, prosazovala se i moderna a od roku 1924 se 

rozvíjela puristicko-funkcionalistická architektura. Významnými architekty byli Josef 

Gočár a Jan Kotěra, za první republiky u nás pŧsobili např. Adolf Loose či Josip Plečnik a 

další.  

Nejvýraznější osobností ve světě hudby byl Leoš Janáček, dalšími významnými 

hudebníky byli Josef Suk, Jaroslav Jeţek či Bohuslav Martinŧ. „V poezii zaznívají pokusy 

o formulování vlastních, pŧvodních směrŧ, kupříkladu poetismus (raný Vítězslav Nezval, 

Jaroslav Seifert či Karel Teige, který také sepsal Manifest poetismu) nebo proletářská 

poezie (Jiří Wolker, Stanislav K. Neumann, částečně téţ Jaroslav Seifert).“ [Bednařík, 

Jirák, Köpplová 2011: 156] 

Vrchol proţívala také prozaická tvorba, řada děl dosáhla světové úrovně, např. 

román Osudy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška, nebo dílo Karla Čapka. Dalšími 

významnými autory jsou Vladislav Vančura, Ivan Olbracht, Karel Poláček a další. Rozvíjí 

se psychologická próza, legionářská a katolická literatura. Významní byli i němečtí autoři, 

např. Franz Kafka, Franz Werfel či Max Brod. 

Rozvíjí se divadelní umění a vzniká Osvobozené divadlo (Jiří Voskovec, Jan 

Werich, Jaroslav Jeţek, Jindřich Honzl) nebo D34. Rovněţ se rozvíjí filmová produkce. 

Mezi němými filmy se objevily pokusy s uměleckými ambicemi, např. film Stavitel 

chrámu (1919) od Karla Degla nebo Erotikon (1929) od Gustava Machatého. Některé 

zvukové filmy si získávají ohlas i v zahraničí, např. Extáze (1933) Gustava Machatého, 

Řeka (1933) a Maryša (1935) od Josefa Rovenského nebo Jánošík (1935) Martina Friče. 

Kulturně oţívá i Slovensko, pro nějţ „byl vznik státu ještě větším přínosem, neţ 

tomu bylo v případě kultury české“ [Kašpar 1997: 156]. Slovenská kultura se dostala 

z izolace a setkala se s evropskými vlivy. Roku 1919 byla zaloţena první slovenská 

univerzita, Univerzita Jana Amose Komenského v Bratislavě, bylo vybudováno Slovenské 

národní divadlo a obnovena Matice slovenská.  
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2.1.5. Občanská společnost
7
 první republiky 

V této podkapitole se zaměřím na ty prvorepublikové spolky a organizace, které 

svou činností nejvíce vztahují k tématu mé práce. Jedná se o tělovýchovné a tělocvičné 

organizace, které prosazovaly zdravý ţivotní styl a péči o zdraví. 

„Československo zdědilo společnost s velmi bohatým spolkovým ţivotem, který se 

dále čile rozvíjel.“ [Müller 2002: 184] Podle praţského spolkového katastru vznikalo 

v období první republiky 300 aţ 700 nových spolkŧ ročně. Roku 1918 bylo v praţském 

katastru zaregistrováno celkem 3576 spolkŧ, roku 1938 uţ jich bylo 9115 [Rataj a Ratajová 

in Skovajsa a kol. 2010: 54]. Kvŧli rostoucímu sociálnímu a etnickému napětí bylo toto 

pestré občanské sdruţování a další občanské aktivity velmi polarizované. Podle 

příslušnosti k politickým stranám a ideologiím a rovněţ na základě etnického principu se 

odlišovaly sportovní kluby, mládeţnické spolky, odbory a další organizace. „Etnická 

pluralita zvyšovala společenské napětí, ale současně vytvářela konkurenční prostředí, které 

podporovalo činorodost a umoţňovalo vzájemné učení.“ [Skovajsa a kol. 2010: 55] 

Za první republiky byl velice oblíben tělocvičný svaz Sokol
8
, jehoţ členy byli i 

prezidenti T. G. Masaryk a Edvard Beneš. Tělocvičná jednota Sokol byla zaloţena 

16. února 1862 z iniciativy Jindřicha Fügnera a Miroslava Tyrše, který vytvořil tělocvičnou 

soustavu a ideový program Sokola. Sokolské heslo znělo: „Tam svět se pohne, kam se síla 

napře! Věčný ruch, věčná nespokojenost!“. V roce 1869 byl zaloţen také tělovýchovný 

spolek ţen. 

Sokol povaţoval za svou zodpovědnost pěstovat tělesnou zdatnost a výkonnost, a to 

včetně jejich branné aţ vojenské stránky jako základní kvality občana svobodného státu. 

„Význam a vliv Sokola daleko přesahoval rámec tělovýchovy a sportu. Účast 

uniformovaných sokolŧ na národních slavnostech a akcích povzbuzovala sebedŧvěru 

Čechŧ. Tzv. sokolovny, budované v rŧzných místech, slouţily nejen k tělocviku, ale i 

                                                             
7 Občanská společnost je „oblastí lidského sdruţování neformálního nebo formálního charakteru, hnutí a iniciativ, 

spolkŧ, společností, církví, asociací, svazŧ, klubŧ, sborŧ, nadací a dalších subjektŧ, kterých v kaţdé svobodné společnosti 
existují desetitisíce a které usilují o naplnění nejrozmanitějších cílŧ. Činnost jednotlivcŧ v této tak bohatě rozčleněné a 

jedním pohledem obtíţně přehlédnutelné sféře je jedním z nejautentičtějších projevŧ lidské svobody a neodmyslitelnou 

součástí kaţdé společnosti, která se chce oprávněně označovat za demokratickou. To ovšem neznamená, ţe veškeré 

svobodné občanské aktivity mají pozitivní obsah a cíle. Existují také hnutí a sdruţení xenofobní, netolerantní a 
protidemokratická, pro něţ někteří autoři pouţívají označení neobčanská společnost (Mudde a Kopecký, 2003).“ 

[Skovajsa a kol. 2010: 56; zvýraznění v originále] 
8 „Na prvním poválečném Všesokolském sletu roku 1920 cvičilo 27 000 muţŧ, 23 472 ţen, 9950 dorostencŧ, 10 112 

dorostenek, 6250 ţákŧ a 4920 ţákyň. V roce 1926 se konal slet poprvé na Masarykově sletovém stadionu na Strahově za 
účasti více neţ 100 tisíc cvičencŧ. Toho roku byly prvně pořádány i zimní sletové hry.“ [Klimek 2003: 154] 
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k rŧzným vlasteneckým akcím. Národním svátkem se staly sokolské slety
9
.“ [Klimek 

2003: 153 – 154; zvýraznění L. B.] V sokolovnách se konaly přednášky, besídky, divadelní 

představení, koncerty, šibřinky, Sokol také organizoval zájezdy. Činnost Sokola čítala téţ 

lehkou atletiku, lyţování, bruslení, vodáctví, jízdu na koni či šerm. Sokol „měl i zahraniční 

svazy, tvořené hlavně krajany; ten v USA čítal okolo 22 tisíc členŧ“ [Klimek 2003: 155]. 

Na konci roku 1928 měl Sokol celkem asi 630 tisíc členŧ ve 2288 jednotách, 838 

sokoloven a 1448 přírodních cvičišť. Vedle cvičitelské činnosti pěstoval Sokol téţ 

výchovnou činnost a pěstoval např. zpěv (zejména národních a pochodových písní), 

některé jednoty provozovaly knihovničky, hudební a dramatické krouţky, kapely apod. 

Po Sokolu byly druhou nejsilnější tělocvičnou organizací německé turnerské 

organizace spojené „v Deutscher Turnverband (DTV), které navazovaly na ještě starší 

tradice neţ Sokol (jejich praotcem byl Friedrich Ludwig Jahn) a které byly ještě vypjatěji 

nacionální“ [Kárník 2000: 535; zvýraznění L. B.] a které vstoupily na českou, resp. 

československou pŧdu po podepsání mírových smluv, 23. listopadu 1919. Ač bylo vedení 

DTV oficiálně nadstranické, jeho vnitřní sloţení a tradice jej svazovala 

s protičeskoslovenskými stranami. 

Třetí nejpočetnější tělovýchovnou organizaci tvořily Dělnické tělovýchovné jednoty 

československé (DTJČ), které vznikly odloučením od sokolských organizací. Před první 

světovou válkou měly, spojeny ve Svaz DTJ, zhruba 35 000 členŧ, po válce jejich členstvo 

vzrostlo aţ na 222 000 členŧ. Členové DTJČ byli také, jako sokolové, oporou 

československých legií v zahraničí, ale na rozdíl od Sokola tato organizace podlehla 

rozkolu a většina členŧ přešla do Federace dělnických tělocvičných jednot (FDTJ). V roce 

1926 se reorganizací a spojováním s jinými sportovními kluby FDTJ přeměnily na 

Federaci proletářské tělovýchovy (FPT), která se stala členem Rudé sportovní 

internacionály se sídlem v Moskvě. Jako jediná byla programově organizací mezinárodní. 

Vnitřně byly DTJ uspořádány podobně jako Sokol, jen kladly více dŧrazu na 

sportovní hry (házená, odbíjená, tenis). Rovněţ budovaly i vzdělávací činnost, v níţ se ale 

ideologicky lišily od Sokola. DTJ povaţovaly Sokol za burţoazní organizaci. Mezinárodně 

                                                             
9 „Na prvním (sletu – L. B.) v červnu 1882 cvičilo na Střeleckém ostrově 700 muţŧ a v prŧvodu pochodovalo 1572 

sokolŧ s 57 prapory, nadšeně pozdravovaných Praţany. Na šestém sletu v roce 1912, posledním před světovou válkou, 
vystoupilo při rŧzných akcích přes 30 tisíc sokolŧ před celkem 300 tisíci návštěvníky; účastnili se ho sokolové z  dalších 

slovanských zemí a cvičenci z USA a Francie. … Na sletu v roce 1932 cvičilo 117 100 sokolŧ všech kategorií. Proslulý 

je X. slet v létě 1938, kdy se nad republikou stahovala mračna. Účastnilo se ho 176 tisíc cvičencŧ, kteří pak v jásajícím 

prŧvodu spolu s přihlíţejícími demonstrovali touhu bránit se proti hitlerovské hrozbě. Není divu, ţe nacistický tisk 
publikoval i takové bláboly, jako ţe Sokol zaloţil ruský anarchista M. A. Bakunin.“ [Klimek 2003: 153 – 155] 
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byly DTJ spojeny s ostatními v tzv. Lucernské tělocvičné internacionále
10

 a účastnily se 

mezinárodních olympiád. 

Orel byl čtvrtou nejsilnější tělovýchovnou organizací. Orelské jednoty byly 

zaloţeny roku 1909 a byly katolicky zaměřeny. „Protoţe podobně jako politický 

katolicismus zastávaly orelské jednoty do posledních okamţikŧ před převratem 

prorakouské stanovisko, místo rozmachu následoval po vytvoření republiky spíše útlum.“ 

[Kárník 2000: 537 – 538; zvýraznění L. B.] Ovšem roku 1929 se Orel jiţ početně vyrovnal 

DTJ. I Orel byl vnitřním uspořádáním podobný Sokolu, ideově mu však vládlo katolické 

náboţenství. „Teprve ve 20. letech byl reorganizován, zavedl i cvičení ţen a dorostenek, 

ale stranil se ještě výrazněji neţ Sokol sportovních utkání všeho druhu.“ [tamtéţ; 

zvýraznění L. B.] 

Arbeiter Turn- und Sportverband in der Tschechoslowakischen Republik (ATUS), 

tj. Dělnický tělovýchovný a sportovní svaz, jenţ měl blízko k německé sociální demokracii 

v ČSR, byl další silnou tělovýchovnou organizací. „Ze všech německých organizací byl 

tento svaz, který sledoval aktivistickou politiku své vŧdčí strany, republice nejvíce 

nakloněn.“ [tamtéţ] Silné byly zejména jednoty ve velkých dělnických pohraničních 

střediscích. 

V první republice fungovaly i ţidovské tělovýchovné jednoty Makkabi
11

, které 

měly přes 12 000 členŧ. „Za tělovýchovnou je nutno povaţovat i organizaci Selských jízd. 

V roce 1926 se ustavily celorepublikově a v roce 1928 překvapily svým mohutným 

vystoupením v Praze.“ [Kárník 2000: 539; zvýraznění L. B.] Tělovýchovu začaly 

systematicky pěstovat i československé školy, střední i vysoké. Na vysokých školách 

pŧsobila polospolková a pološkolní instituce Vysokoškolský sport. 

Jinými sportovními spolky byly např. Bruslařský závodní klub v Praze, Český 

lawntennis klub, Český yachtklub a další. Uţ od roku 1893 fungoval fotbalový klub Slavia, 

který vznikl jako Akademický cyklistický odbor při Řečnickém a literárním spolku Slavia, a 

od roku 1894 Athletic Club Sparta, jenţ pěstoval lehkou atletiku a v němţ se později 

prosadila zejména kopaná. 

                                                             
10 Union International d’Éducation Physique et Sportive du Travail 
11 Ţidovské tělovýchovné jednoty Makkabi byly pojmenovány podle Judy Makabejského, legendárního vŧdce 
ţidovského povstání. 
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Vedle tělocvičných a tělovýchovných organizací byly populární i obranné jednoty. 

Nejsilnějšími byly Ústřední matice školská, Národní jednota pošumavská a Národní 

jednota severočeská. Obranné jednoty neměly slouţit jen k obraně, „nýbrţ na dobývání 

krajů pohraničních a národnostních ostrůvků, odpůrci nám urvaných“ [Rádl cit. in Müller 

2002: 184; zvýraznění v originále] a pokračovaly tak v národnostním boji. Jejich úsilí bylo 

zaměřeno hlavně na tzv. „zněmčené kraje“. 

 „I sudetští Němci měli své obranné jednoty, jeţ si také uchovaly svŧj radikálně 

nacionální charakter, které však mohly v daných poměrech svŧj vliv uplatnit jen slabě. 

Byly jimi například Deutscher Kulturverband v Praze, Bund der Deutschen in Böhmen 

v Teplicích, Deutscher Böhmerwaldbund v Českých Budějovicích, Bund der Deutschen 

Östböhmens v Broumově, Bund der Deutschen Nordmährens v Olomouci, Bund der 

Deutschen Schlesiens v Opavě aj.“ [Rádl cit. in Müller 2002: 237; zvýraznění v originále] 

Spolkový ţivot v Předlitavsku znamenal „pro českou společnost jakousi náhradu za 

‚přirozenější‘ aktivitu v rámci národního státu, spolky zde ţily svým vlastním ţivotem a o 

centrální vládu se příliš nestaraly. Za První republiky jsou naopak téměř všechna sdruţení, 

ať uţ tělovýchovná sdruţení mládeţe, ţen, vyslouţilých vojákŧ či třeba pěstitelŧ cukrové 

řepy, navázána na nějakou politickou stranu, jejímţ prostřednictvím uplatňují svŧj vliv a 

zájem v Praze“ [Müller 2002: 186]. Podle politické orientace se rozčlenily, a na činnost 

politických stran navazovaly, sítě konzumních i jiných druţstev (Včela, Jednota, Bratrství 

aj.), odborová hnutí i tělovýchovné organizace (Sokol, Orel, Dělnické tělovýchovné jednoty 

aj.). „O co menší byl vliv obranných jednot, které se vznikem samostatného státu 

chránícího ‚čechoslováckou‘ kulturu ztratily svŧj kulturně emancipační význam, na 

kulturní ţivot, o to větší byl nyní jejich praktický vliv na státní úřady.“ [Müller 2002: 186 – 

187] Rovněţ všechny politické strany vytvářely uzavřené státní a společenské články, jeţ 

samy ovládaly. „Snad největšího úspěchu v tomto dosahovala agrární strana, jejíţ 

organizační aparát zahrnoval takřka celé spektrum společenských potřeb. Patřily sem 

stranou kontrolované pracovní úřady, charitativní instituce, pojišťovny, banky, druţstva, 

odborové pomocné fondy, učební zařízení, kulturní spolky, profesní sdruţení, mládeţnické 

a ţenské organizace, odborové organizace atd.“ [Heumos in Müller 2003: 237; zvýraznění 

v originále] 

Jak je vidět, význam tělovýchovných organizací (jednot, spolkŧ, sdruţení atd.) 

netkvěl pouze v péči o tělesnou zdatnost a o zdraví, organizace byly dŧleţité i z hlediska 
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národnostního, politického a náboţenského. Jak Češi a Slováci, Čechoslováci, tak Němci a 

další menšiny měli své organizace, v nichţ pěstovali krom těla hlavně svou národní hrdost 

a identitu, kterou někde doplňoval i náboţenský rozměr. 

Nerozvíjely se pouze spolky a organizace, které byly v českých zemích jiţ 

zavedené, ale uplatňovaly se zde také zahraniční vlivy. Od roku 1914 fungovala česká 

skautská organizace Junák, zaloţená Antonínem Benjaminem Svojsíkem, která navazovala 

na skautské hnutí v Británii a USA. 6. února 1919 byl zaloţen Československý červený kříţ 

(ČSČK), jehoţ předsedkyní se stala dr. Alice Masaryková, dcera prezidenta Masaryka. 

Tuto funkci vykonávala aţ do roku 1938. „V období mezi dvěma světovými válkami 

nahrazoval ČSČK v mnoha případech nedostatky státní zdravotní správy a doplňoval ji. 

Budoval zdravotní ústavy a dětské prázdninové osady, zřizoval poradny pro matky a děti, 

ambulance, jesle, útulky rodiček, sirotčince, ţákovské domovy, útulky pro starce apod. 

Organizoval také dopravní zdravotní sluţbu, posílal nemocné do ústavŧ, pomáhal při 

ţivelních pohromách, rozvíjel zdravotnickou osvětu. V roce 1920 převzal ČSČK do své 

správy Státní ošetřovatelskou školu a současně prováděl i výchovu tzv. samaritánŧ. V 

období velké hospodářské krize (od roku 1929) organizoval ČSČK vyvařování polévek, 

ošacovací akce, rozděloval potraviny v nejchudších okresech, poskytoval i finanční 

sociální podpory….“ [Kutnohorská 2010: 53 – 54; zvýraznění L. B.]  

V roce 1919 byla zaloţena také i Masarykova liga proti tuberkulóze. „V roce 1921 

vznikla česká pobočka britské evangelikální a charitativní organizace Armáda spásy. 

V témţe roce se díky podpoře Alice Masarykové etablovaly jako samostatné organizace 

české odnoţe pŧvodně britského hnutí křesťanské mládeţe YMCA a YWCA“
12

 [Skovajsa a 

kol. 2010: 55; zvýraznění v originále], které se v první republice zaslouţily o propagaci a 

popularizaci sportu, např. basketbalu. Ve 20. letech se v Československu objevila také 

„první pobočka Rotary Clubu, servisní sociální organizace zaloţené roku 1905 v Chicagu“ 

[tamtéţ; zvýraznění v originále]. 

Další oblastí občanské společnosti je církev. V první republice fungovala nejen 

katolická církev, ale byla také povolena protestantská náboţenství. Revolučním krokem 

bylo zrušení povinného vyučování (římskokatolického) náboţenství ve školách, 

náboţenské úkony na školách se staly dobrovolnými, a umoţnění odstranění kříţkŧ ve 

třídách. Nově se lidé mohli sdruţovat pod Církev československou, která byla zaloţena 

                                                             
12 YMCA je zkratkou pro Young Men´s Christian Association, a YWCA pro Young Women´s Christian Association. 
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roku 1920 revolučně smýšlejícími katolickými duchovními, církve evangelické, které se 

roku 1918 spojily v Českobratrskou církev evangelickou (šlo o spojení augšpurského a 

kalvínského vyznání). A velkého rozmachu se dočkalo i bezvěrectví. 

„Ustavení Československa přineslo další díl osvobození i víře ţidovské. Týkal se 

však především národního sebeurčení Ţidŧ, a jen tak mohl mít vliv i na záleţitosti víry. 

Právně existovaly jednotlivé svazy ţidovských náboţenských obcí odděleně. Vedle 

českého svazu existoval i Svaz izraelských náboţenských obcí s německou řečí jednací. 

Jako vrcholný orgán byla proto ustavena Nejvyšší rada ţidovských náboţenských obcí 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.“ [Kárník 2000: 320]  
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2.2. PRVOREPUBLIKOVÁ MÉDIA 

Cílem této práce je výzkum hodnot v prvorepublikových médiích, a proto je 

nezbytné uvést zde, jaká média byla za první československé republiky k dispozici. Práce 

se zaměřuje na tištěná média, nicméně za první republiky byl zdrojem informací nejen tisk, 

ale také rozhlas a film, o nichţ bude v této kapitole téţ krátká zmínka. 

Se vznikem samostatného státu vznikla také národní tisková agentura, která 

zajišťovala základní zpravodajský servis. „Strukturně se tisk první republiky ustanovil jiţ 

před první světovou válkou v rámci rakousko-uherské monarchie. Jeho jádro tvořila 

periodika politických stran. Jako strukturně nový prvek se v meziválečném období rozvinul 

bulvární (revolverový, šestákový) tisk, jehoţ existence do té doby byla ve srovnání 

s jinými zeměmi spíš okrajová. Vedle toho se také posílila role tiskových koncernŧ.“ 

[Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 157] Nejvýznamnější technologickou změnou bylo 

zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. Rozhlas „byl pro svou technickou 

nedokonalost a nákladnost zpočátku omezen na vyšší a část středních vrstev. Jeho 

informační a názorotvorná funkce byla zpočátku minimální“ [Kárník 2000: 326]. Tato 

situace se začala měnit aţ ke konci 20. let. Došlo i k rozvoji časopisŧ s moderním 

designem a s obsahem zaměřeným na výtvarné či uţité umění, ţivotní styl apod. Co se týče 

ţivotního stylu, vycházela i periodika zabývající se zdravím a zdravým ţivotním stylem – 

vycházely především měsíčníky Zdraví lidu a Zdraví. 

 

2.2.1. Tištěná média 

Ve 20. letech měl mediální vliv na společnost tisk. Rozhlas, televize a film jako 

zprostředkovatelé informací se teprve rodili. Tisk 20. let se od dnešního značně lišil svým 

zaměřením. Nejvýznamnější byl periodický tisk, který vycházel v pravidelně určených 

obdobích. 

Z periodicky vycházejícího tisku byly nejvlivnější noviny, nejčastěji deníky, 

protoţe pouze ty přinášely aktuální zpravodajství. Obdeníky, které vycházely dvakrát nebo 

třikrát týdně, „někdy i noviny, jeţ vycházely jen jednou týdně, byly zpravidla krajovou 

variantou ústředních novin a přes svŧj někdy zcela odlišný název přebíraly od mateřského 

listu nejen názory, ale většinou i doslovné znění úvodníkŧ a zásadních článkŧ“ [Kárník 



23 

2000: 326]. Byly to tzv. noviny hlavičkové a přidávaly i rubriku místního zpravodajství. 

Často se jednalo o oznamování schŧzí, shromáţdění či rŧzných spolkových akcích nebo o 

propagaci v jejich prospěch. „Nejvýznamnější deníky se neobešly ani bez večerníkŧ, jeţ 

nebyly jen mutacemi deníkŧ, neboť přinášely nejnovější zprávy nejméně o pŧlden 

čerstvější a často se lišily i pojetím – některé měly také bulvární ráz.“ [tamtéţ] 

Za první republiky vycházelo velké mnoţství tiskovin. Zdeněk Kárník uvádí, ţe 

v Praze v roce 1926 vycházelo 1400 a v roce 1929 1800 titulŧ novin a časopisŧ. „K roku 

1930 se uvádí např. v Moravské Ostravě 74 novin a časopisŧ, v Ústí nad Labem 45, v Plzni 

40, v Českých Budějovicích 35, v Olomouci 32, v Opavě také 32 atd.“ [Kárník 2000: 327] 

Většinou šlo o krajové variace ústředních deníkŧ, výjimečně o deníky, spíše převládala 

niţší periodicita. 

 

2.2.1.1. Stranický tisk 

Většina vydávaných periodik náleţela politickým stranám, výjimek bylo málo. 

Kaţdá politická strana měla svou tiskovou tribunu, v níţ předkládala své názory a jejímţ 

prostřednictvím získávala nové stoupence. Čtenářŧm se zde, zejména v ranících, 

předkládaly projevy stranických činitelŧ, komentáře k politickým událostem, reakce na 

činnost jiných politických stran a další zprávy politické povahy. Většinou v záhlaví novin 

bylo uvedeno, ţe jde o orgán té které politické strany. 

Mezi nejstarší patřil tisk Československé národní demokracie
13

. Strana vydávala 

časopis Národní listy, který vycházel jiţ od roku 1861, a některé jeho rubriky, zejména 

kulturní, dosahovaly vysoké úrovně. Strana vydávala ještě populární večerník Národ, dále 

pak periodika Role, Český Denník (Plzeň) a Moravsko-Slezský Denník (Moravská Ostrava). 

Na obsahu Národních listů se podílelo mnoho významných autorŧ. Např. Miroslav 

Rutte, Vincenc Červinka, Josef Hudec, Antonín Pimper. Přispívali sem Karel Kramář, 

Alois Rašín, Emanuel Poch, Arne Novák, Milena Jesenská, Karel a Josef Čapkovi. 

Národní listy dlouho řídil František Sís, jehoţ bratr Vladimír byl zahraničněpolitickým 

redaktorem listu. Národní listy byly nacionalisticky zaměřené, ve 30. letech spolupracovali 

s krajně pravicovými směry. 

                                                             
13 Československá národní demokracie navazovala na mladočeskou stranu. 
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Československá strana lidová vydávala Lidové listy, které ale nedosahovaly úrovně 

Národních listů. Dalším periodikem této strany byl Lid a Praţský večerník, v Brně Den. Do 

Lidových listů přispíval svými fejetony např. Jaroslav Durych. Listy „lavírovaly často jako 

celá strana mezi hradním a protihradním zaměřením“ [Kárník 2000: 329]. 

Republikánská strana venkovského a malorolnického lidu
14

 vydávala deník Venkov, 

který zaloţil Antonín Švehla a vycházel od roku 1906, bulvárnější Večer a i mnohostních 

variant listu – např. Svoboda (Brno), Slovenská politika (Bratislava), Slovenský Denník 

(Bratislava). Ve svých listech strana často poskytovala zemědělskému obyvatelstvu rady a 

praktické informace. Mezi přispěvatele Venkova patřili občas i Arne Novák či F. X. 

Svoboda. 

Československá strana národně socialistická
15

 vydávala od roku 1907 České slovo. 

Vydavatelem listu nebyla sama strana, ale podnik Melantrich (který vydával vlastní 

periodika – Večerní České slovo, A-zet, Telegraf, Moravské slovo a další, celkem jedenáct 

deníkŧ). Strana dále vydávala list Socialistická budoucnost (Brno) a Český Směr (Plzeň). S 

Českým slovem spolupracovali Hugo Haas, Olga Scheinpflugová, Ema Řezáčová, Karel 

Poláček, Josef Lada, Karel Hájek. Psali sem Václav Klofáč, Fráňa Zemínová, Jaroslav 

Stránský a další. 

Československá sociálně demokratická strana dělnická
16

 vydávala Právo lidu, které 

poprvé vyšlo roku 1897 a navazovalo na několik starších listŧ strany. Vedle Práva lidu 

strana vydávala ještě Duch času (Moravská Ostrava), Novou dobu (Plzeň) a Robotnícké 

Noviny (Bratislava). Mezi autory statí patřili Rudolf Bechyně, Antonín Němec, před 

rozkolem v roce 1920 Bohumír Šmeral, Emanuel Škatula, v roce 1929 (po vyloučení z 

KSČ) i Jaroslav Seifert. 

Nejvýznamnějšími listy Komunistické strany Československa byly Rudé právo, 

které bylo zaloţeno roku 1920, Večerník Rudého práva, resp. Rudý Večerník. Mezi 

komunistické deníky patřila i Svoboda (Kladno), Rovnost (Brno) Dělnický Denník 

(Moravská Ostrava), Pravda chudoby (Bratislava), Vorwärts (Liberec). V prvních letech 

do listu přispívali Ivan Olbracht, Josef Hora, Helena Malířová, Marie Majerová, Jaroslav 

Seifert, Vladislav Vančura, S. K. Neumann, kteří byli roku 1929 z komunistické strany 

                                                             
14 Pŧvodně to byla Republikánská strana československého venkova. 
15 Pŧvodně, do roku 1926, nesla název Československá strana socialistická. 
16 Tato strana navazovala na Československou sociálně demokratickou stranu, která byla ustavena roku 1878; v roce 
1920 se od ní po rozkolu odštěpila marxistická levice, která zaloţila Komunistickou stranu Československa. 
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vyloučení, dál přispívali Julius Fučík, Jan Šverma, Karel Teige, Vítězslav Nezval, 

František Halas. 

Československá ţivnostensko-obchodnická strana středostavovská, v níţ pŧsobil 

např. Rudolf Mlčoch, vydávala list Reforma, později Národní Střed. Nacionalisticky 

orientované Národní sjednocení, jejímiţ představiteli byli Karel Kramář a do roku 1937 

Jiří Stříbrný, vydávalo Národní listy. 

Krajně pravicová hnutí a fašistické skupiny nebyly v první republice politicky 

vlivné „a jejich tisk zŧstával čtenářsky málo přitaţlivý“ [Končelík, Večeřa, Orság 2010: 

52]. Národní obec fašistická (NOF), která vznikla v roce 1927, vydávala týdeník, dočasně i 

deník Říšská stráţ, pak týdeník Stráţ Říše. „Jako oficiální list NOF následoval týdeník 

Fašistické listy.“ [tamtéţ] 

Krajně pravicová Národní liga Jiřího Stříbrného vydávala Pondělní list, Večerní 

list, Nedělní list, Polední list a od roku 1929 bulvární list Expres, který byl tištěný na 

rŧţovém papíře a zabýval se skandály, popisem kriminálních případŧ a příklonem 

k fašismu. 

Svŧj tisk vydávaly i slovenské politické strany. Např. Slovenská strana národná a 

rolnická vydávala list Národné noviny a Hlinkova slovenská l’udová strana vydávala list 

Slovák. 

Rovněţ německé strany měly svŧj tisk. Strana Bund der Landwirte und des 

ländischen Gewerbes (Svaz zemědělcŧ a venkovských ţivnostníkŧ) vydávala Deutsche 

Landspost, jejichţ redaktorem byl Franz Heller a do kterých často přispívali 

nejvýznamnější vŧdci strany Franz Křepek a Franz Spina. 

 Deutsche christlich-soziale Volkspartei (DCV, Německá křesťansko-sociální 

strana lidová) vydávala Deutsche Presse, Deutsche Nationalpartei (Německá strana 

nacionální) vydávala Deutsche Volkszeitung a list Sudetendeutsche Tageszeitung, Deutsche 

national-sozialistische Arbeiterpartei (DNSAP, Německá dělnická strana nacionálně 

socialistická) vydávala periodikum Der Tag (Ústí nad Labem), jehoţ šéfredaktorem byl 

v pozdějších dobách Walter Brand.  

Strana Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei (Německá sociálně 

demokratická strana dělnická), která byla do roku 1935 největší německou politickou 
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stranou v Československu, vydávala řadu novin. Celostranickým časopisem se postupně 

stala teplická Freiheit, na niţ navázal Sozialdemokrat, jenţ byl vydáván aţ do roku 1938. 

Strana měla i mnoho krajských tiskových orgánŧ – např. Nordböhmische Volksbote 

v Děčíně. Sudetendeutsche Partei (SdP, Sudetoněmecká strana) vydávala Die Zeit. 

 

2.2.1.2. Nezávislý tisk 

Tisku, který nebyl závislý na politických stranách, bylo málo. Nejvýznamnějšími 

byli čtyři deníky. Prvním je Národní politika, která byla zaloţena roku 1883. Pŧvodně 

měla blízko ke staročechŧm a po roce 1918 k Československé národní demokracii. 

Národní politiku vydával tiskařský a vydavatelský závod Politika v Praze. Deník vynikal 

solidním a objektivním zpravodajstvím, obsáhlou inzertní rubrikou a snahou nemísit se do 

rozepří mezi stranami. Vycházel v poměrně vysokém nákladu. „Za její zdánlivou 

apolitičností se skrývala ovšem patrná sympatie ke konzervativním směrŧm, v posledních 

letech První republiky dokonce i fašismu.“ [Kárník 2000: 331] V redakci listu nepŧsobila 

ţádná výrazná osobnost, patřil sem třeba Stanislav Nikolau, který byl znám svou 

fašistickou orientací. 

Dalším deníkem je Národní osvobození, později od roku 1924 Československá 

samostatnost, které hájilo zájmy legionářŧ, učitelŧ a státních zaměstnancŧ. List vedl 

legionářský novinář Lev Sychrava a pŧsobili zde další podobně smýšlející, mnozí učitelé, 

bývalí přívrţenci realistické strany apod. Z literárních kritikŧ sem přispíval např. František 

Götz či Edmond Konrád. Politické sympatie patřily jednoznačně Hradu. 

Třetím z významných nestranických listŧ byla Tribuna. Zaloţena byla v roce 1919 

a to na přání, aby tu byly nezávislé noviny se solidním všestranným zpravodajstvím. 

Šéfredaktorem se stal tehdy čtyřiadvacetiletý Ferdinand Peroutka. Pŧsobil zde Bedřich 

Hlaváč a mezi přispěvatele patřil F. X. Šalda, Marie Pujmanová, Josef Kodíček, Alfréd 

Fuchs (který odsud odešel do katolických Lidových listů). „Noviny se staly vŧbec 

‚cvičištěm četných dorŧstajících novinářŧ‘ …, mezi nimi byl také Arne Laurin (vlastním 

jménem Arnošt Lustig), který našel potom svoje místo jako šéfredaktor polooficiálně 

vládního časopisu PRAGER PRESSE, psaného pro informaci ciziny (zaloţen v roce 1921)“ 

[Kárník 2000: 332]. Tribuna zanikla uţ ve 20. letech. 
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Nejvýznamnějším nezávislým periodikem byly Lidové noviny, které v Brně roku 

1892 zaloţil Adolf Stránský jako orgán Moravské lidopokrokové strany. Lidové noviny 

brzy prosluly nezávislým zpravodajstvím a vysokou kulturní úrovní. Vedle brněnské 

redakce byla zřízena i praţská. Po Arnoštu Heinrichovi byl šéfredaktorem Kamil Zdeněk 

Klíma, který byl nejprve parlamentním zpravodajem, pak na tři roky šéfredaktorem, 

úvodníkářem a fejetonistou. Eduard Bass, novinář a spisovatel, vedl noviny od roku 1933. 

Do Lidových novin přispívali osobnosti jako Josef a Karel Čapkové, Ferdinand Peroutka, 

Rudolf Těsnohlídek, Arne Novák, Leoš Janáček. „Lidové noviny zaloţily v Českých 

zemích tradici novinářství nejvyšší úrovně, které se stalo vzorem (bohuţel nikdy 

nedostiţeným).“ [tamtéţ; zvýraznění v originále] Lidové noviny odebírala kulturně 

emancipovaná část národa, učitelé a stoupenci Hradu. 

Německý denní tisk v Praze měl delší historii neţ ten český. Jednalo se především o 

dva deníky – Deutsche Zeitung Bohemia a Prager Tagblatt. 

Deutsche Zeitung Bohemia začal být vydáván jiţ roku 1848, zastaven byl aţ v roce 

1938. Deník vycházel dvakrát denně, byl silně nacionalisticky zaměřen, ale nepodléhal 

ţádné straně. Zpravodajství a literární úroveň tohoto deníku byla vynikající, pŧsobili v něm 

ti nejlepší redaktoři a reportéři (např. Egon Ervín Kisch) a jeho vydavatelem bylo Bruno 

Kafka (bratranec Franze Kafky), který se na konci 20. let podílel na německé aktivistické 

politice. 

Prager Tagblatt byl rovněţ nestranickým listem, který vycházel od roku 1875 a 

zastaven byl v roce 1939. Tento deník byl také nacionalisticky zaměřen, ale soustřeďoval 

se hlavně na aktivistické směry německé politiky v Československu. Max Brod, divadelní 

a hudební kritik deníku, pracoval zároveň v tiskovém odboru předsednictva vlády. 

 

2.2.1.3. Časopisy 

Za první republiky vycházelo i velké mnoţství časopisŧ, z nichţ většinu vydával 

Melantrich. Velký zájem byl o ilustrované týdeníky Praţský ilustrovaný zpravodaj, který 

vycházel od roku 1920, a Hvězda, která vycházela od roku 1925. Tyto dva týdeníky 

navazovaly na Obrazový týdeník Český svět, jenţ vycházel od roku 1904. Přinášely 

informace ze světa kultury, o ţivotě vyšší společnosti a o celebritách uměleckého světa. 

Časopis Ahoj na neděli hledal odbyt mezi mladší, sportovně zaloţenou generací, popularitu 
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získal zejména mezi trampy. Společností a kulturou se zabýval i časopis Salon, který měl 

blízko k agrárníkŧm. 

Roku 1924 zaloţil Ferdinand Peroutka časopis Přítomnost. Tento časopis 

analyzoval otázky tehdejší společnosti, politiky, ekonomiky, kultury a umění a to na velmi 

vysoké úrovni, neboť se kolem něj shromáţdili přední prvorepublikové osobnosti kultury, 

jako byli Josef a Karel Čapkové, Alfréd Fuchs, Hubert Ripka, František Götz, Eduard 

Bass, Emil František Burian, Václav Černý, Marie Pujmanová, Karel Poláček a další, sám 

Peroutka byl zárukou vysoké úrovně. Přítomnost se stala vzorem nezávislého časopisu. 

Od podzimu 1926 vycházel úspěšný titul Pestrý týden, který vydávaly praţské 

Grafické závody Václav Neubert a synové a „(j)ednalo se o zpravodajský a publicistický 

titul vysoké obsahové i grafické úrovně (v úpravě listu byl např. kladen značný dŧraz na 

esteticky hodnotné vyuţití novinářské fotografie)“ [Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 163]. 

I politické strany vydávaly své časopisy, např. agrární strana vydávala od roku 1920 

časopis Brázda. Ta „byla tribunou humanisticky orientovaných mladších straníkŧ pevně 

srostlých s první republikou“ [Končelík, Večeřa, Orság 2010: 54]. 

S komunistickou stranou byly ideově propojené časopisy Červen, který vydával S. 

K. Neumann, VAR, jenţ vydával Zdeněk Nejedlý a do něhoţ přispíval Jiří Wolker a další 

avantgardisté, dále pak Tvorba zaloţená roku 1925 F. X. Šaldou, který ji v roce 1928 

předal Juliu Fučíkovi, pak ještě Kmen, U-blok, Proletkult, Pásmo a další. Karel Teige 

redigoval periodikum Revue Devětsilu, neboli ReD, které psalo o kultuře 

v  konstruktivistickém a poetistickém duchu. 

S katolickým prostředím se ztotoţňovaly časopisy Rozmach a Akord, které byly 

spojené s Jaroslavem Durychem, dále časopisy Na hlubinu, Řád, jeţ měly vysokou literární 

úroveň a konzervativní náboţenské smýšlení. V Brně vycházely časopisy Host, Horizont, 

Telehor, Index, Šaldův zápisník a další.  

Akademie byla časopis „se starou tradicí, ovlivněnou iniciativou T. G. Masaryka 

(1896 – 1927), na kterou navázala Dělnická osvěta, kolem níţ se druţila socialisticky 

zaměřená inteligence (Jaromír Nečas, Zdeněk Kojecký, Josef Macek a další).“ [Kárník 

2000: 335] Časopis Červená a bílá měl blízko k národním socialistŧm. 
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Velmi populární byly i časopisy pro ţeny. Tiskový podnik Rodina vydával od roku 

1924 List paní a dívek, který existoval i v mnoha mutacích jako např. Praţanka, 

Moravanka, Slovenka a dokonce Frauenfreude und Mädchenglück, Melantrich pak od roku 

1928 čtrnáctideník Eva. Přední místo mezi módními časopisy zaujal melantrišský měsíčník 

Vkus. Na ţeny jako na voličky se svými časopisy obracely i politické strany. 

Kromě časopisŧ pro ţeny začaly ve velkém mnoţství vycházet i časopisy pro děti a 

mládeţ. Např. Srdíčko, nakladatelství Rodina vydávalo Punťu, Malého čtenáře a Mladý 

svět. Velký úspěch měl melantrišský časopis Mladý hlasatel, který lákal čtenáře na 

Batličkovy povídky a komiks Rychlé šípy od Jaroslava Foglara. Rozruch, vydávaný 

Melantrichem, a Rodokaps byly románové časopisy, které obsahovaly dobrodruţné, často 

westernové příběhy, někdy označované jako brakové. Časopis Junák, vycházející uţ od 

roku 1915, se roku 1921 vydával pod názvem Skaut – Junák. Oblíbeným časopisem pro 

menší děti byla Zlatá brána a pro starší děti časopis Úsvit, které vycházely od roku 1919. 

Pro starší děti byl ještě určen časopis Roj, jenţ začal být vydáván roku 1932. „Sokol 

vydával od roku 1936 pro děti časopisy Sokolské jaro a Poupě. Jednota Orel měla od roku 

1919 Květy mládí. Československý červený kříţ vydával pro děti od roku 1926 časopis 

Lípa.“ [Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 163; zvýraznění L. B.] Politické strany 

neopomněli ani na budoucí voliče a vydávaly rovněţ mládeţnické časopisy. 

Nakladatelství Aventinum začalo ve 20. letech vydávat časopis Rozpravy Aventina, 

„který se snaţil o podrobnou kritickou reflexi soudobého domácího i zahraničního umění“ 

[Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 162]. 

Existovalo i velké mnoţství jinak zaměřených časopisŧ, např. časopisy rodinné, 

sportovní, zábavné, ekonomické, věnované vědě, umění, zdravotnictví, zahradnictví, 

lesnictví, náboţenství, školství atd. 

 

2.2.1.4. Bulvár 

V první republice byl zastoupen i bulvární tisk, který nastupuje ve druhé polovině 

20. let. Bulvárnímu tisku se v první polovině 20. let přibliţovaly večerníky, které „mívaly 

… nápadnější grafickou podobu s výraznějšími titulky, častěji vyuţívaly fotografie a jejich 

náklad byl zpravidla vyšší“ [Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 160]. Bulvár se objevuje 

spolu s podnikatelskými a politickými aktivitami Jiřího Stříbrného, který byl do roku 1926 
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jedním z čelných reprezentantŧ socialistické strany.
17

 Společně s bratrem Františkem 

vybudoval ve druhé polovině 20. let tiskový podnik Tempo, který vydával několik 

bulvárních novin. „Listy Tempa byly namířeny proti Hradu, reformistické levici, 

agrárníkŧm, lidovcŧm i komunistŧm.“ [Končelík, Večeřa, Orság 2010: 53] 

Prvním listem Tempa byl Pondělní list, který začal vycházet 20. prosince 1926. Od 

března 1927 vycházel Večerní list, který pod tímto názvem vycházel do 21. února 1929, 

kdy byl přejmenován na Polední list. Od ledna 1928 přibyl ještě Nedělní list a od září 1928 

Expres. Expres byl tištěn na rŧţovém papíře a byl zdrojem informací o rŧzných skandálech 

a o kriminálních případech a nezastavil se ani před prezidentem Masarykem. Mezi lety 

1929 a 1933, kdy byl úředně zastaven, vycházel „agresivně satirický týdeník Šejdrem“ 

[tamtéţ; zvýraznění v originále]. Tato bulvární média čtenářŧm poskytovala dopodrobna 

popisované a rozebírané kriminální činy, brutální zločiny, neštěstí a osobní tragédie, 

milostné aféry a skandály celebrit, ale i útoky proti politickým činitelŧm. 

 

2.2.2. Rozhlas 

Rozhlas se stal prvním elektronickým médiem masové komunikace. „První pokusy 

s radiotelegrafií a radiotelefonií prováděli v českých zemích před první světovou válkou 

odborníci z České vysoké školy technické v Praze.“ [Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 177] 

První úspěšný pokus o vysílání mluveného slova a hudby proběhl v roce 1919 na petřínské 

vysílací stanici. Druhým pokusem byl hodinový pořad vysílaný k příleţitosti výročí 

samostatné Československé republiky 27. října 1921. 28. října 1925 byl poprvé vysílán 

projev československého prezidenta T. G. Masaryka. 

Na počátku 20. let 20. století byly prŧkopníky rozhlasového vysílání soukromé 

osoby, zejména Eduard Svoboda, který podnikal ve filmovém oboru, a Miloš Čtrnáctý, 

redaktor deníku Národní politika a člen Spolku českých ţurnalistů. „(O) moţnost 

rozhlasového vysílání u nás (se – L. B.) zajímala také společnost pro výrobu a dovoz 

přijímacích aparátŧ Radioslavia, akciová společnost pro telegrafii a telefonii bez drátŧ 

v Praze.“ [Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 178] 

                                                             
17 Roku 1926 byl Stříbrný vyloučen ze socialistické strany, coţ jej mělo vyřadit z politického ţivota, Stříbrný ovšem 

v roce 1930 zaloţil krajně pravicové hnutí Národní liga, které se roku 1935 spojilo s národní demokracií do Národního 
sjednocení (NSj). 
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Pravidelné rozhlasové vysílání určené pro veřejnost bylo zahájeno ve 20:15 

18. května 1923 ve Kbelích, o tři roky později neţ v USA. 7. června 1923 byla zaloţena 

soukromá společnost Radiojournal, československé zpravodajství radiotelefonické, spol. 

s r.o. Po dvou letech byla tato společnost spojena se státem prostřednictvím státního 

podniku Československá pošta. Stát tak měl moţnost udělovat a prodluţovat vysílací 

licence, ovlivňovat podobu vysílací sítě a finančního rámce, regulovat podmínky poslechu 

rozhlasu a uplatňovat cenzurní právo. Od prosince 1924 uţ rozhlas vysílal celodenně. 

Monopol na veškeré provozování radiofonie (na vysílání i na příjem signálu) měl 

stát. Ten, kdo chtěl vlastnit rozhlasový přijímač, musel mít povolení od ministerstva pošt a 

telegrafŧ, „které dŧkladně prověřovalo bezúhonnost a politickou příslušnost ţadatele“ 

[Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 179]. Koncese začaly být vydávány od září 1923. Za 

příjem vysílání se platily vysoké poplatky. Zpočátku se platily dva poplatky – uznávací 

roční poplatek za evidenci a měsíční předplatné, později byly spojeny v jednotný měsíční 

poplatek. 

Simultánní vysílání bylo zahájeno koncem prosince roku 1926, nejprve mezi 

Prahou a Brnem, později i Bratislavou a od července 1929 i Moravskou Ostravou. „Kaţdá 

stanice mohla přispívat do celostátního vysílání, ale také se kdykoli odpojit pro své 

vysílání krajové či regionální.“ [Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 181] 

Rozhlas se zpočátku zaměřoval na hudbu, drobné zpravodajství a burzovní zprávy. 

Koncem roku 1923 byly denně hlášeny předpovědi počasí a sportovní zprávy a od roku 

1924 byly pravidelně vysílány i přednášky. Od dubna 1924 připravovala zpravodajství pro 

rozhlas Československá tisková kancelář, „která však nebrala ohled na specifické potřeby 

rozhlasu“ [Končelík, Večeřa, Orság 2010: 62], a proto od září 1926 fungovalo rozhlasové 

oddělení, které zprávy z ČTK upravovalo. 

Jedním z prvních pokusŧ o reportáţ byl přenos ze slavnostního kladení základního 

kamene budovy ČVUT nebo vysílání prvního sportovního rozhlasového přenosu 

z letenského stadionu v srpnu 1924. Přenos z fotbalového utkání mezi praţskou Slávií a 

maďarskou Hungarií, který se konal 3. října 1926 na Letné, byl první skutečnou sportovní 

reportáţí v Evropě, jeţ byla zprostředkována přímo z místa konání. Utkání uváděl Josef 

Laufer, který se stal legendou, „s jeho hlasem si spojovala velká část národa účast na 

sportovních utkáních v celém světě“ [Kárník 2000: 339]. A prvním evropským přímým 
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přenosem celého divadelního představení byl přenos Smetanovy opery Dvě vdovy 

z Národního divadla v únoru roku 1925. 

Rozhlas byl i vzdělávací institucí. Vysílaly se přednášky, rozhovory, besedy, 

rozhlasové hry. Vznikaly i předměty pro určité skupiny posluchačŧ, tzv. odborné rozhlasy. 

Od ledna 1926 vysílal Zemědělský rozhlas, který se zaměřoval na zemědělské problémy, 

od září 1926 Dělnický rozhlas, který byl politicky ovládán národně socialistickou a 

sociálně demokratickou stranou a od března 1927 Rozhlas pro průmysl a ţivnosti. Vzniklo 

i ţenské okénko a vysílání pro děti. Objevilo se i vysílání v německém jazyce. 

 

2.2.3. Televize, film 

Film jako informační a zpravodajský prostředek začal fungovat před první světovou 

válkou, jako prostředek umění a zábavy fungoval jiţ dříve. S filmovou tvorbou u nás 

experimentoval Jan Kříţenecký uţ na konci 19. století. 

Zpravodajskému filmu u nás dlouho dominovaly filmy z ciziny, domácí produkce 

se prosazovala těţce. „(P)rvní pokusy o filmový ţurnál se odehrály … jiţ v roce 1912.“ 

[Kárník 2000: 339] Po vzniku republiky realizovaly zpravodajské filmy soukromé 

společnosti, např. mezi roky 1923 a 1924 byl společností A-B vydáván AB-zpravodaj, 

v letech 1928 – 1933 Légia journal, mezi regionálními filmovými ţurnály vynikal Baťŧv, 

který se natáčel v jeho zlínských ateliérech. V letech 1930 – 1937 existoval 

Československý filmový týdeník, který jako jediný přeţil nástup zvukového filmu. „Od 

zlomu 20. a 30. let zaplnil mezeru Osvětový zpravodaj a Vojenský zpravodaj.“ [tamtéţ; 

zvýraznění L. B.] Nejvýznamnějšími filmovými ţurnály byly první zvukový týdeník 

Československý filmový ţurnál, vysílaný od roku 1936, a Aktualita, která se poprvé 

promítala 30. června 1937, podporoval ji stát a finančně přední tiskové podniky. 

„(Z)abývala (se – L. B.) podstatnými událostmi a dobře je zasazovala do domácího i 

světového kontextu. Spolupráce se zahraničními týdeníky ji vzdalovala provinčnosti.“ 

[Končelík, Večeřa, Orság 2010: 64 – 65; zvýraznění v originále] 

Rovněţ byly poloţeny základy televizního vysílání, jehoţ prŧkopníkem byl docent 

experimentální fyziky Univerzity Karlovy Jaroslav Šafránek. „V roce 1935 dokončil 

televizní aparaturu, která fungovala na principu mechanického rozkladu televizního 
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obrazu.“ [Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 182] Pravidelné televizní vysílání 

v Československu začalo ale aţ v roce 1953, takţe televize, která je v posledních několika 

desetiletích tolik dŧleţitá pro předávání informací a pro formování ţivotního stylu, neměla 

na prvorepublikovou společnost ţádný vliv. 
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3. O HODNOTÁCH 

 

Tato práce se zabývá hodnotami zdraví v první československé republice. 

Charakteristiku první republiky jsem podala v předcházející kapitole. V této následující 

kapitole se budu zabývat hodnotami. Pojem hodnota je velice těţko definovatelný, patří 

mezi nejproblematičtější a nejdiskutovanější nejen v sociologii, ale také ve filozofii či 

psychologii. Tento termín se poprvé objevil v matematice a v politické ekonomii. „Poté 

vstoupil do filozofie jako obecnější pojem za ‚Dobro‘ a obdobné pojmy … a posléze do 

psychologie a sociologie“ [Geist 1992: 102 – 103]. 

Pro člověka nejsou dŧleţité pouze věci, předměty, které se vyskytují v jeho 

kaţdodenním ţivotě, pro člověka mají význam, často mimořádný, i věci nehmotné, 

zdánlivě neuţitečné. Hodnoty jsou dŧleţité pro kaţdou společnost a její kulturu, jejíţ 

charakteristiku utvářejí. Hodnoty „jsou ve své vnitřní diferenciaci podstatnou součástí 

osobní i soc. identity lidí a představují vazbu se … sociálním systémem, která umoţňuje 

kontrolu soc. mechanismŧ a automatismŧ nebo alespoň dovoluje o tuto kontrolu usilovat“ 

[Linhart, Vodáková, Klener 1996: 376; zvýraznění v originále]. Hodnoty se tak ale mohou 

stát i nástrojem omezení. Mohou tedy být pozitivní i negativní, kladné i záporné, více i 

méně dŧleţité. 

Slejška píše, ţe hodnoty jsou „kategorizované duchovní síly, které v sobě 

zkoncentrovaly zkušenosti a potřeby z mnoha desítek tisíc let vývoje lidského rodu a 

postupně se osamostatnily ve zvláštní sféru individuálního i společenského vědomí“ 

[Slejška 1990: 11]. 

 

3.1. CO JSOU HODNOTY 

Záměrem této podkapitoly není podat přehled teorií hodnot či výzkumŧ hodnot, ale 

přiblíţit, jak se bude v této práci na pojem hodnota nahlíţet. Zmíněni tak budou autoři, 

myslitelé, jejichţ definice pojmu hodnota zapadá do konceptu práce. 

André Lalande ve svém Technickém a kritickém slovníku filozofie vysvětluje 

hodnotu jako výraz, který se pouţívá v nejširším slova smyslu, a to buď ve 
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smyslu abstraktním (mít hodnotu), nebo konkrétním (být hodnotný/hodnota). Tento druhý 

smysl je novější. Pŧvodní význam odpovídal chrabrosti, odvaze. André Lalande následně 

uvádí osm významŧ pojmu hodnota: subjektivní, objektivní, hypotetický, ekonomický, 

normativní, logický, estetický a matematický [Lalande 1992: 1182 – 1184]. 

Bohumír Blíţkovský a kol. charakterizují hodnotu jako to, co „je, resp. má být 

předmětem lidského chtění. Hodnotit znamená přičítat nebo upírat význam, dŧleţitost, 

cennost nějakému jevu z hlediska lidských tuţeb a snah. … Vědomí hodnot motivuje 

tvořivé úsilí člověka a dává mu vyšší a ušlechtilejší smysl i formu.“ [Blíţkovský a kol. 

1997: 7]. Panajotis Cakirpaloglu v knize Psychologie hodnot cituje N. Rota, který rovněţ 

tvrdí, ţe „hodnoty označují ideje nebo situaci, o kterých existuje přesvědčení, ţe 

představují něco dobrého, ţádoucího, něco, k jehoţ realizaci je třeba směřovat“ [Rot cit. in 

Cakirpaloglu 2009: 285].
18

 

Hodnoty mohou být povaţovány za skupinový produkt a „… jako nástroj a 

výsledek skupinové kontroly jsou projevem přesvědčení, ţe chování jedince musí odpovídat 

zájmŧm skupiny, avšak stupeň shody mezi těmito póly určuje odpověď kolektivu: jestliţe 

jedinec pŧsobí ve skupinově prospěšném směru, přináleţí mu sociální odměna, pokud ne, 

je posílení negativní, tedy skupina trestá. Odměna stimuluje jedince k ţádoucím hodnotám, 

trest vytváří mechanismy seberegulace a příslušné pocity studu.“ [Prudký a kol. 2009: 27; 

zvýraznění v originále] Také podle Panajotise Cakirpaloglua „hodnoty a přesvědčení tvoří 

součást skupinového vědomí, které podporuje kontinuitu a persistenci kaţdé kultury a 

společnosti“ [Cakirpaloglu 2009: 285].  

Odlišnosti na úrovni hodnot mohou mezi lidmi vyvolávat konflikty. „Kulturní 

odlišnosti jsou dílem diverzity hodnot, jejich rozdílného společensko-historického 

(etnického i regionálního) utváření, rozdílné afirmace a institucionalizace hodnot.“ 

[Blíţkovský a kol. 1997: 7] Toto mŧţe být vysvětlením nacionálních vášní a mnohých 

mezikulturních problému dnešního světa. 

Podle Dragoslava Slejšky hodnoty „nesporně geneticky souvisí s lidskými 

potřebami a s jejich fylogenetickým utvářením. Avšak poté, co se … generovaly z potřeb, 

                                                             
18 Naproti tomu např. C. Kluckhohn a T. Parsons „dŧrazně zastávali názor, ţe (hodnoty – L. B.) nelze pojímat jako 
‚chtěné věci‘, ţe představují ‚koncepce o ţádoucím‘ (desirable). … Parsons pokládal rozdílné chápání (hodnot – L. B.) – 

buď jako chtěných věcí, nebo jako obecných pojetí o ţádoucím – za jedno ze zákl. dělítek mezi … školou chicagskou a 

harvardskou“ [Linhart, Vodáková, Klener 1996: 376; zvýraznění v originále]. Parsons a harvardská škola pravděpodobně 

navazují na některé autory z konce 19. století (např. Ch. von Ehrenfels, 1897 – 1898), kteří jiţ tehdy rozpoznali, ţe 
hodnoty není moţné definovat jako předměty chtění, ale jako něco, co je „ţádoucí“. 
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se od nich ontogeneticky během dlouhodobého vývoje lidstva permanentně relativně 

oddělují, aby mohly z nadhledu hrát kriteriální roli v procesu ‚uznávání potřeb‘ a v jejich 

preferenčních volbách.“ [Slejška 1990: 11] 

Max Weber pojímá hodnotu jako to, „co je schopno stát se obsahem postoje 

vyjádřeného ve vědomě členěném pozitivním nebo negativním soudu, něco, co se u nás 

uchází o platnost a čehoţ platnost jako (hodnoty – L. B.) uznáváme, odmítáme nebo 

hodnotově posuzujeme v nejrozmanitějších spletitých souvislostech.“ [Linhart, Vodáková, 

Klener 1996: 375] 

Podle Maxe Schelera jsou hodnoty zvláštními vlastnostmi, kvalitami, „které existují 

vedle jiných ne-hodnotových vlastností, i kdyţ se od nich zároveň podstatně liší. To, ţe 

existují, dokládá nejlépe oblast smyslově ‚příjemného‘, kdy jsme s to určitou (hodnotu – 

L. B.) pociťovat a přitom si ji vŧbec nemusíme spojovat s nějakou věcí, obecněji: 

nositelem hodnoty“ [Scheler cit. in Dorotíková 1998: 25]. Tvŧrcem hodnot však podle 

Schelera není člověk, hodnoty existují objektivně, ale proţíváme je subjektivně. 

„Relativnost se nevztahuje k hodnotám, ty jsou svou povahou absolutní; relativní je však 

naše zkušenost cítění hodnot. Tím lze vysvětlit, proč absolutní hodnota mŧţe být proţívána 

rŧznými subjekty nestejně nebo mŧţe představovat vyšší či naopak niţší hodnotu.“ 

[Prudký a kol. 2009: 24] 

Člověk hodnoty utváří pouze tak, „ţe usiluje o jejich realizaci jakoţto uznávané 

hodnotové skutečnosti“ [Dorotíková 1998: 21]. Svou činností člověk vytváří „statky“, coţ 

jsou skutečnosti, které mají hodnotu, hodnoty samy o sobě existenci nemají.  

Hodnoty mŧţeme také chápat jako sociální jevy, které vznikají v určitých 

procesech a při pŧsobení určitých vlivŧ. Hodnoty tak mohou vznikat v procesu hodnocení, 

anebo v procesu socializace. 

Východiskem systému hodnocení u člověka je „citová vnímavost, citlivost, 

oslovitelnost, záţitek libosti nebo nelibosti jako následek uspokojení nebo neuspokojení 

pudŧ a potřeb“ [Kučerová 1996: 63]. Člověk je schopen cítit i hodnotit, tzn. 

„hierarchizovat své city, podřídit je všeobecným principŧm, svŧj názor o hodnotě uplatnit 

třeba i proti svým citŧm. … City se ovšem připínají k tomu, co je předmětem našich tuţeb 

a snah, takţe hodnocení obsahuje i volní procesy jako neoddělitelnou sloţku.“ [tamtéţ] 
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Hierarchicky uspořádané hodnoty nejsou v rovnocenném postavení, nejsou stejně 

významné. Do pozice dominantních hodnot se dostane jedna či dvě hodnoty, které mají 

prioritní postavení v hierarchii a ovlivňují pohyb struktury systému a zpŧsob jeho 

fungování. Funkce těchto dominantních hodnot je dŧleţitá z hlediska trvalosti a dynamiky 

systému a z hlediska tendencí směřujících k integraci či dezintegraci jednotlivých prvkŧ 

systému. 

Přirozeným jevem jsou změny v hierarchii hodnot. Pokud ovšem změny směřují 

proti dominantním hodnotám, mohou ohrozit základ systému, oslabit jeho integraci, vést 

k nerovnováze a deformacím, které vzniknou při snaze udrţet systém, jenţ přestává 

fungovat, a objevují se příznaky krize. 

Hodnota se liší od věci tím, ţe má jak daný obsah, který jí odlišuje jako empirický 

objekt od jiných objektŧ, a význam, kterým navrhuje další objekty – ty, se kterými byla 

aktivně spojená v minulosti; naproti tomu věc nemá význam, má pouze obsah, a stojí sama 

za sebe. Hodnoty se zdají být dŧleţitější neţ věci. Ţivot začínáme adaptováním se na svět 

plný významŧ a o hodně později, pod vlivem praktických a teoretických úvah, se někteří 

z nás naučí povaţovat některé momenty za bezvýznamné [Znaniecki 1934: 41 – 42]. 

 

V mé diplomové práci budu pojem hodnota chápat jako něco, co je pokládáno za 

dŧleţité, čemu jednotlivec nebo skupina přikládá význam a co se proto promítá do 

rozhodování jednotlivce či skupiny a projevuje se v postojích a stanoviscích, jeţ jsou 

jednotlivci či skupinou zastávána, a „v tom, co povaţují za dobré či špatné, za přijatelné či 

nepřijatelné“ [Lukášová 2010: 21]. Kaţdý člověk má svŧj individuální hodnotový systém, 

kterým vymezuje to, co je pro něj dŧleţité. Z individuálních hodnotových systémŧ 

vyvstává systém hodnot dŧleţitých pro určitou skupinu a projevuje se normami platnými v 

té které skupině
19

. 

 

                                                             
19 S tímto nesouhlasí kupř. Blahoslav Zbořil, který míní, ţe často dochází k záměně hodnot za normy, k čemuţ „svádí 

okolnost, ţe vše, co má hodnotu, vše positivně hodnotné, mŧţeme prohlásit a nezřídka i prohlašujeme za býti mající. 

V tomto smyslu je pak kaţdá hodnota tím, co býti má, t. j. o b s a h e m  n o r m y , tedy na př. i chléb, umělecké dílo atd.“ 
[Zbořil 1947: 11; zvýraznění v originále]. 
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3.2. HODNOTY ZDRAVÍ 

Neboť se soustředím na hodnoty zdraví, uvedu zde i sociologickou definici pojmu 

zdraví, coţ nebude snadné, protoţe stejně jako pojem hodnota je i pojem zdraví 

mnohorozměrný a ţádná všeobecně přijatelná definice tohoto pojmu nebyla zatím podána. 

Nejrozšířenější je definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1948, která 

zdraví definuje jako „stav úplné tělesné, duševní a spol. pohody (well-being)“ [Linhart, 

Vodáková, Klener 1996: 1435; zvýraznění v originále]. Tato definice je komplexní, neboť 

nedefinuje zdraví pouze jako nepřítomnost nemoci. Zdraví je výsledkem i procesem 

vzájemné interakce organismu a prostředí. „Podle R. Bureše (1960) je (zdraví – L. B.) 

potenciálem schopností organismu přizpŧsobit se, snést, vyváţit měnící se nároky 

prostředí. Proto rozeznáváme rŧzné stupně (zdraví – L. B.) podle přizpŧsobivosti 

organismu rŧzně náročným prostředím.“ [tamtéţ] 

Ve Velkém sociologickém slovníku je zdraví definováno jako „dynamická 

rovnováha organismu ve vztahu k endogenním a exogenním podmínkám, která zajišťuje 

jeho optimální fungování“ [tamtéţ]. 

Zdraví je pokládáno za určující společenskou hodnotu, která má v podmínkách 

vědecko-technologické civilizace „rostoucí zdrojový význam pro soc. ţivot a ekon. rozvoj 

a jeţ má stále závaţnější cílovou povahu“ [tamtéţ]. Hodnota zdraví se často objevuje ve 

výzkumech hodnot jako jedna z nejpreferovanějších. 

V této práci se bude na zdraví pohlíţet jako na stav lidského těla a duše, v němţ 

absentuje nemoc či zranění. 

 

3.3. HODNOTY A MÉDIA 

Předmětem mé práce jsou média a hodnoty, a proto v této podkapitole nastíním, jak 

spolu souvisejí, jaký mají média vliv na utváření hodnot a názorŧ apod.  

Média mají velký vliv na ţivot ve společnosti. Lidé jsou médii informováni, 

ovlivňováni a nezřídka i klamáni, „média mohou nabízet obrazy událostí, které jsou 

deformované a které zčásti nebo vŧbec neodpovídají realitě. Lidé však jednají podle těchto 

médii zprostředkovaných obrazŧ, zpráv“ [Lokaj 2007: 9]. Média jsou mocná a mohou 
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ovlivňovat i vnímání hodnot ve společnosti. Mají sílu diktovat lidem, co je pro ně dŧleţité, 

jaké hodnoty povaţovat za dŧleţité apod., aniţ by si to lidé plně uvědomovali. 

Ve 20. a 30. letech 20. století se objevily první názory na vliv médií, které zněly, ţe 

mediální sdělení vnímají všichni stejně a publikum je proti tomuto nabízenému sdělení 

bezmocné. DeFleur a Ballová-Rokeachová popisují tzv. „teorii magické střely“, jejíţ 

základní myšlenkou je, ţe „mediální zprávy jsou přijímány jednotným zpŧsobem kaţdým z 

příjemcŧ a ţe takovými podněty jsou spouštěny okamţité a přímé reakce“ [DeFleur, 

Ballová-Rokeachová 1996: 175]. 

Mediální sdělení ale není všemi vnímáno identicky. Podle Katze a Lazarsfelda je 

mediální sdělení „šířeno ve dvou krocích a … jeho interpretace je ovlivňována sociální 

skupinou a jejími vazbami a závisí na ní. V prvním kroku interpretují mediální sdělení tzv. 

názoroví vŧdci (opinion leaders), kteří takovou interpretaci v druhém kroku dále nabízejí 

ostatním členŧm sociální skupiny“ [Lokaj 2007: 28]. 

V 70. letech 20. století se díky rozvoji lingvistiky a novým poznatkŧm 

v psychologii a sociologii prosazuje názor o stále větších účincích médií. Podle teorie 

inspirované lingvistikou je svět tvořen pomocí významŧ, které sdílejí jednotlivé sociální 

skupiny. „Média produkují významy ve velkém, a tudíţ jsou velmi mocná: konstruují 

svět(y) pomocí významŧ, jejichţ produkci ovládají (nebo jí dominují). Dŧleţitější neţ to, 

co se opravdu stalo, je, co si o události myslí lidé – a to ovlivňují právě média.“ [Lokaj 

2007: 29] Podle agenda-setting teorie média svým výběrem událostí nastolují téma 

(agendu), o němţ se mluví a jemuţ lidé věnují pozornost a povaţují jej za dŧleţité. 

V 80. letech 20. století se mění názor na příjemce mediálních sdělení, kteří uţ 

nejsou povaţováni za pasivní, ale „je rozpoznána jejich role při interpretaci mediálního 

sdělení, která je do jisté míry aktivní a popřípadě i rezistentní vŧči nabízeným významŧm“ 

[tamtéţ]. 

„Jak příprava sdělení, tak jeho přijetí jsou procesy produkce významŧ. Podavatel 

(médium) musí sdělení připravit tak, aby mu příjemci rozuměli a byli schopni je 

dekódovat. Podavatel pracuje s předpoklady, které má o příjemcích sdělení. Ti je dekódují 

v mantinelech svých kultur, společností a společenských vztahŧ.“ [tamtéţ] 
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4. O METODĚ VÝZKUMU 

 

V mé diplomové práci nejde o výzkum hodnot ve smyslu současných 

dotazníkových šetření, který by ukázal, které hodnoty byly za první republiky povaţovány 

za nejdŧleţitější, který by odkryl hodnotový ţebříček prvorepublikové společnosti, jde mi 

jen o jednu konkrétní hodnotu a pouze o odhalení toho, jak byla tato hodnota, hodnota 

zdraví, za první republiky předkládána v médiích. 

Pro výzkum jsem zvolila diskurzivní analýzu, jelikoţ budu čerpat z tištěných 

prvorepublikových periodik a protoţe se zaměřuji na induktivní zkoumání významŧ, které 

byly charakteristické pro kulturu a společnost první republiky. 

 

4.1. DISKURZIVNÍ ANALÝZA 

Diskurzivní analýza je kvalitativní metoda výzkumu, je teorií i metodou zároveň, 

neboť „zahrnuje specifickou konceptualizaci reality“ [Zábrodská 2009: 67] a definuje 

postupy sběru a analýzy dat. Zahrnuje jak studium textu, tak kontextu, zdŧrazňuje Deborah 

Schiffrinová [Schiffrin cit. in Alba-Juez 2009: 7 – 8]. Cílem diskurzivní analýzy je popsat 

jazyk v kontextu, v němţ je uţíván, tzn. v souvislosti s lidskou interakcí. Tato interakce 

kromě jazyka často zahrnuje i další média, např. gesta, tanec, zpěv, fotografie nebo 

oblékání, a úkolem diskurzivního výzkumníka je vysvětlit spojení mezi těmito systémy a 

jazykem [Alba-Juez 2009: 12]. 

Ovšem současný diskurzivně analytický výzkum pramení z rŧzných vědních 

disciplín, coţ je jeden z dŧvodŧ proč termíny diskurz a diskurzivní analýza znamenají u 

rŧzných autorŧ odlišné věci. Schiffrinová a kol. uvádějí, ţe všechny definice spadají do tří 

hlavních kategorií: 1) cokoliv nad rámec věty, 2) pouţití jazyka, 3) širší rozsah sociální 

praxe, která zahrnuje nelingvistické a nespecifické instance jazyka [Schiffrin cit. in Alba-

Juez 2009: 12]. 

John E. Richardson v knize Analysing Newspapers: an Approach from Critical 

Discourse Analysis píše, ţe termíny „diskurz“ a „diskurzivní analýza“ (DA) jsou silně 

sporné pojmy, jejichţ definice jsou nad rámec rozsahu samotných studií diskurzu. 
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Metodicky, teoreticky a analyticky je pole diskurzivní analýzy extrémně rozmanité 

[Richardson 2007: 21]. 

Analýza textu je podle Normana Fairclougha pouze jedna část diskurzivní analýzy. 

Diskurz má tři elementy: text, interakce a sociální kontext. Mezi nimi jsou tři stupně 

kritické diskurzivní analýzy: popis textu, interpretace vztahu mezi textem a interakcí a 

vysvětlení vztahu mezi interakcí a sociálním kontextem [Fairclough 1992: 109]. 

Podle Jana Miesslera v současné době existují a jsou vyuţívány dvě odlišné metody 

analýzy textu, obsahová analýza a diskurzivní analýza. Obě metody jsou zcela odlišné. 

Podle klasických i současných autorŧ „je klasická obsahová analýza kvantitativní, 

orientovaná na proměnné (variable-oriented), a pouţívá předdefinované kategorie, 

tj. postupuje ‚shora dolŧ‘ (top-down approach) a soustředí se na dále neproblematizovaný 

a objektivně chápaný ‚obsah‘“ [Miessler 2008: 116 – 117; zvýraznění v originále]. Jde o 

počítání výskytu slov či tvrzení ve velkém vzorku reprezentativních textŧ. „Nevýhodou je 

ztráta významu v prŧběhu kódování: analytik v textu hledá výskyt jednotlivých předem 

vybraných instancí, případně jednotlivé části textu zařazuje do několika předem vybraných 

kategorií.“ [tamtéţ] 

Diskurzivní analýza (i kritická diskurzivní analýza, CDA) je kvalitativní, orientuje 

se na jednotlivé texty – případy (case-oriented) a „nevychází z předdefinovaných kategorií, 

ale přímo z textu, ve kterém tyto kategorie teprve objevuje, tj. postupuje ‚zdola nahoru‘ 

(bottom-up approach) a soustředí se na významy, kterých text (či jeho jednotlivé součásti) 

mohou nabývat v příslušných sociálních kontextech“ [Miessler 2008: 117; zvýraznění v 

originále].  

Diskurzivní analýza tak překonává nedostatky obsahové analýzy, tj. předem 

definované kategorie a ztrátu významŧ v prŧběhu kódování, a soustředí se více na text a 

jeho kontext. Diskurzivní analýza je proto vhodnější pro tuto diplomovou práci, jejíţ 

analýza bude zaloţena na induktivním výzkumu bez předem definovaných kategorií a 

významŧ, které se budou se zdravím pojit. Pracovat metodou diskurzivní analýzy znamená, 

ţe se analytik „nechává textem vést a kategorie vytváří aţ na základě toho, co v textech 

objevil“ [tamtéţ]. 
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4.2. DISKURZ 

Diskurz je jazyk v akci
20

 a jeho zkoumání vyţaduje věnovat pozornost jak jazyku, 

tak akci, resp. jednání a kontextu, v němţ se nachází [Hanks cit. in Blommaert 2005: 2]. 

Analýza diskurzu je nezbytně analýzou jazyka v provozu
21

. Nemŧţe být omezena na popis 

lingvistických forem nezávislých na účelech a funkcích, které jsou navrţeny tak, aby 

slouţily v lidských záleţitostech [Brown and Yule cit. in Schiffrin 1988: 1]. 

S diskurzem je zacházeno buď jako s komplexem lingvistických forem větších neţ 

jednoduchá věta („text“), nebo jako s jazykem v provozu
22

, tzn. jazykové struktury 

skutečně pouţívané lidmi – „skutečný jazyk“ [Brown and Yule; de Beaugrande; Dressler 

cit. in Blommaert 2005: 2]. Diskurz podle Jana Blommaerta zahrnuje všechny formy 

smysluplné sémiotické lidské činnosti v souvislosti se sociálními, kulturními a 

historickými vzorci [Blommaert 2005: 3]. 

Deborah Schiffrinová definuje diskurz jako jednotlivou jednotku jazyka, konkrétně 

jako jednotku jazyka „nad“ větou. Tento přístup se soustředí na formu, kterou jazyk 

zaujímá – a konkrétně jak diskurz dosahuje kvality být jednotný a smysluplný – nazývá se 

formalistická nebo strukturalistická definice diskurzu. Neodkazuje tedy k jednotkám 

vymezeným formálně, jako je slovo nebo věta, ale jednotkou je pro diskurzivní analýzu 

nejčastěji smysluplný text nebo výpověď. Cameronová uvádí, ţe pokud se analýza 

diskurzu potýká s „jazykem nad větou“, znamená to, ţe hledá vzory (strukturu, organizaci) 

v jednotkách, které jsou větší, více rozšířené neţ jedna věta [Schiffrin; Cameron cit. in 

Richardson 2007: 22]. Teoretici, kteří přijali tuto definici diskurzu, mají tendenci hledat 

znaky, které spojují věty dohromady; formální znaky, které ze dvou vět vytvářejí „diskurz“ 

spíše neţ jen dvě nespojené věty [Richardson 2007: 22]. 

Podle Richardsona smysl diskurzu hledáme částečně vytvářením domněnek – 

obvykle nevědomě – zaloţených na sociální znalosti [Richardson 2007: 23]. Na coţ 

odkazuje uţ to, ţe za základní kámen diskurzu a diskurzivní analýzy je povaţován 

smysluplný text či promluva a vymezování smysluplného textu závisí na sociálních 

znalostech výzkumníka. 

                                                             
20 language-in-action 
21 language in use 
22 language-in-use 
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Michel Foucault pojímal diskurz velice abstraktně. „Spadá mu v jedno s věděním o 

určitém tématu, … daný diskurz je pro Foucaulta systém pravidel, který dovnitř i vně 

vymezuje prostor pro tvorbu aktuálních výpovědí. Uvnitř je diskurz určen pravidly 

strukturace výpovědí. Vně tak, ţe má určitou formu vztahŧ k jiným diskurzŧm a tak 

vyznačuje své hranice. V centru pozornosti je samotný ‚prostor‘, ve kterém výpovědi 

vznikají, a nikoli aktuální diskurz jako proces, jako tvorba výpovědi.“ [Vávra 2008: 208] 

Foucault se nezajímá o diskurz jako o konkrétní děj, stejně tak se nezabývá lingvistickou 

analýzou diskurzu. 

Vztah mezi textem a sociální strukturou je nepřímý, zprostředkovaný. Je 

zprostředkovaný především diskurzem, jehoţ je text součástí, protoţe hodnoty textových 

znakŧ se stanou reálnými, sociálně operativními, pouze pokud jsou vloţené do sociální 

interakce, kde jsou texty produkovány a interpretovány … Procesy diskurzu, a jejich 

závislost na předpokladech v pozadí, jsou předmětem zájmu … interpretace [Fairclough 

1992: 140]. Při analýze diskurzu se výzkumníci nesoustředí pouze na lingvistická fakta, 

věnují pozornost pouţití jazyka ve vztahu k sociálním, politickým a kulturním aspektŧm 

[Alba-Juez 2009: 10]. Diskurz by měl být studován jako konstitutivní část svých lokálních 

a globálních, sociálních a kulturních kontextŧ. Text a řeč v mnoha ohledech signalizují 

svŧj kontextový význam, a proto musí být struktury kontextu sledovány a podrobně 

analyzovány také jako moţné následky diskurzu: prostředí, účastníci a jejich komunikační 

a sociální role, cíle, příslušné sociální znalosti, normy a hodnoty, institucionální nebo 

organizační struktury atd. [Dijk 1997: 29]. 

Kritické přístupy se „shodují v tom, ţe diskurzy jsou rŧzné zpŧsoby reprezentace 

sociálního ţivota či protikladné zpŧsoby zvýznamňování a organizace světa“ [Fairclough; 

Richardson; St. Pierre cit. in Zábrodská 2009: 82]. Podle Wodakové, kterou cituje Kateřina 

Zábrodská, je diskurz formou sociální praxe, jenţ má produktivní povahu, neboť vytváří 

situace, objekty vědění, sociální identity a vztahy mezi lidmi a skupinami. „(D)iskurz se 

projevuje ve všech aktech, procesech, identitách, jeţ nesou nějaký význam, a … mŧţeme 

(jej – L. B.) zkoumat jako opakující se pravidelnosti v sémiotických datech. Diskurz 

definuje jisté vědění, jisté praktiky a jisté identity jako normativní, a je proto provázán 

s mocí.“ [tamtéţ] 

Kritická diskurzivní analýza chápe diskurz ve dvou významech. Zaprvé „jde o 

diskurz jakoţto praxi, proces. Zadruhé pak jde o ‚foucaultovskou‘ náplň tohoto pojmu, 
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tedy diskurz jako systém pravidel. Kritická diskurzivní analýza vidí oba významy jako 

navzájem spjaté aspekty jednoho fenoménu, kdy kaţdá diskurzivní formace musí být 

produkována a reprodukována skrze praxi a chce oba tyto aspekty zkoumat současně. 

[Vávra 2008: 210] Při zkoumání se ale pokouší drţet blíţe sociální praxi a vycházet od 

konkrétních výpovědí, na rozdíl od metody Michela Foucaulta. 

Deborah Schiffrinová diskurz vnímá jako „projevy“/„výpovědi“, tzn. „jednotky 

jazykové produkce (ať mluvené či psané), které jsou ze své podstaty širšího kontextu“ 

[Schiffrin cit. in Alba-Juez 2009: 13]. Z tohoto pohledu nejsou cíle DA jen sekvenční nebo 

syntaktické, tedy zaměřené na gramatické struktury, ale také (a z hlediska sociologie 

především) sémantické a pragmatické, tedy zaměřené na obsah a smysl. 

 

4.3. SMĚRY DISKURZIVNÍ ANALÝZY 

Diskurzivní analýza mŧţe být podle Wetherellové, Taylorové a Yatese definována 

jako skupina přístupŧ, které hledají pravidelnosti objevující se při vytváření významu 

sociální reality [Zábrodská 2009: 67]. 

Diskurzivní analýza se zpravidla dělí na tzv. etnometodologické či 

interakcionistické směry, které se zabývají primárně řečovou interakcí a studují diskurz ve 

smyslu uţitého jazyka, a směry kritické či socio-politické, které diskurz studují ve smyslu 

globálnějších významových struktur. „V rámci směrŧ definujících diskurz jako uţitý jazyk 

přitom musíme rozlišit mezi interakcionistickými směry, jako jsou konverzační analýza a 

diskurzivní psychologie, a kritickou diskurzivní analýzou. V případě kritické diskurzivní 

analýzy je situace komplikovanější, neboť některé její ‚školy‘ definují diskurz jako uţití 

jazyka v řeči a písmu, zatímco jiné aplikují foucaultovskou definici diskurzu jako relativně 

abstraktních forem vědění.“ [Wodak cit. in Zábrodská 2009: 68]  

Propracovaný přístup k analýze diskurzu vytvořil Michel Foucault. Foucaltova 

metodologie analýzy diskurzu je nejpatrnější v dílech Zrození kliniky (rok prvního vydání 

1963), Slova a věci (1966) a Archeologie vědění (1969)
23

. V této době pojímá diskurz 

velmi abstraktně. Analýza, jejímţ cílem je popis diskurzu, musí vycházet z konkrétních 

výpovědí, z nichţ kaţdá byla vyprodukována lidmi za určitých podmínek. „Od toho chce 

                                                             
23 V dílech, které těmto třem předcházely a rovněţ v dílech, které po těchto třech následovaly, Foucault pouţívá jinou 
metodologii. 
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však Foucault na další úrovni abstrahovat. Centrem jeho zájmu je ‚prediskurzivní realita‘ – 

ne nějaká realita mimo diskurz, ale právě ona realita pravidel, onen řád diskurzu, který 

dává konkrétním výpovědím vzniknout.“ [Vávra 2008: 208] 

Hlavními nedostatky Foucaultovy archeologické metody jsou nadměrná 

abstraktnost, koncentrace na verbalizované vědění a odtrţenost od kaţdodenního diskurzu. 

Na Foucaultově „přístupu shledáváme dŧleţitým dŧraz na omezení při vytváření výpovědí 

daná podobou samotného diskurzivního prostoru. Úspěšný popis diskurzu je pro Foucaulta 

takový, který abstraktně popisuje vědění v určité době jako systém omezení a pravidel pro 

formování výpovědi. Právě toto zavazující a vymezující (ale současně i umoţňující – 

poskytující moţnost rozhodování a jednání v relativně strukturovaném světě, vzájemné 

dorozumění díky sdíleným významŧm atd.) pŧsobení diskurzu ostatní přístupy často 

opomíjejí, nebo jej neberou dostatečně v úvahu.“ [Vávra 2008: 209] 

Konverzační analýza a diskurzivní psychologie se zaměřují na detailní analýzu 

řečové interakce, řeč povaţují za formu sociálního jednání, „jejíţ jednotlivé prvky musejí 

být interpretovány z hlediska funkce, kterou mají v aktuálním interakčním kontextu“ 

[Zábrodská 2009: 69]. Obě metody se zajímají o tzv. účastnickou orientaci, o to, „jak se 

mluvčí v interakci orientují na aspekty sociální reality, které v dané interakci činí 

relevantními“ [tamtéţ]. Obě metody vycházejí z etnometodologie. Interakcionistické směry 

povaţují mluvčího za aktivního účastníka sociálního dění, který vyuţívá svých jazykových 

a sociálních dovedností k dosahování zamýšlených cílŧ. „Studují zpŧsoby, jimiţ se mluvčí 

orientují na sociální řád a jimiţ tento řád udrţují, a to v procesu vzájemné interakce a 

opakujícího se interpretativního a význam produkující jednání.“ [Speer cit. in Zábrodská 

2009: 69] 

Konverzační analýza (CA) patří mezi hlavní metodologické přístupy studia verbální 

interakce, jenţ se soustředí na tzv. konverzační architekturu, „tedy formálních a z velké 

části implicitních pravidel, jimiţ se mluvčí v konverzaci řídí“ [Zábrodská 2009: 70]. 

Diskurzivní psychologie (DP) analyzuje uţívání jazyka v psaném a mluveném 

textu, analyzuje, jak je jazyk mluvčími pouţíván k vykonávání rŧzných sociálních aktivit. 

Diskurzivní psychologie vychází z toho, ţe lidé pouţívají jazyk nejen jako prostředek 

reprezentace a komunikace, ale hlavně k tomu, aby něco „dělali“ (ţádali, přesvědčovali 

atp.). „K řeči proto přistupuje jako k formě sociálního jednání, kterým mluvčí sledují jisté 

záměry. Základním poznatkem DP je, ţe stejní mluvčí popisují stejné jevy v rŧzných 
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situačních kontextech rŧzně a ţe rozdíly mezi odlišnými konstrukcemi určitého jevu 

odráţejí odlišné cíle, kterých chtějí mluvčí v dané situaci dosáhnout. Coţ … má dŧsledky 

pro interpretaci výzkumných dat, protoţe empirická zjištění o provázanosti variability 

řečeného a na kontextu závislé funkce výrokŧ zpochybňují obvyklé interpretace rozhovorŧ 

(ale také dotazníkŧ), v nichţ jsou výroky chápány jako neproblematická cesta k odhalení 

trvalých vlastností či postojŧ mluvčích. DP namísto toho ukazuje, ţe specifické uţití 

jazyka je funkcí sociální aktivity, které konkrétní uţití jazyka slouţí.“ [Zábrodská 2009: 72 

– 73] 

Diskurzivní psychologie „vychází z představy primárnosti diskurzivního subjektu – 

tedy subjektu, který pouţívá symboly, jejichţ význam je funkcí jejich pouţívání 

v diskurzu. ‚Diskurz zahrnuje jak symbolické interakce, tak i konvence a vztahy, v kterých 

jsou tyto interakce vázané neformálními pravidly‘“ [Harré, Gillet cit. in Vávra 2008: 213]. 

Podle diskurzivní psychologie lidé pouţívají jazyk ke strategickému konstruování podob 

sociálního světa. 

Kritické směry, zejména kritická a poststrukturální diskurzivní analýza, kladou 

dŧraz na „konstituování subjektu v rámci normativních sociálních praktik a diskurzŧ, 

a v dŧsledku toho na radikální podmíněnost a ideologickou saturaci aktérství“ [Zábrodská 

2009: 69]. Zaměřují se na produktivní efekty diskurzu a propojení jazyka, diskurzu a moci. 

Kritická diskurzivní analýza znamená „rozkrývání či dekonstrukci sociálních praktik, které 

konstituují konvenční významové struktury sociálního ţivota“ [Jaworski, Coupland cit. in 

Zábrodská 2009: 69]. Cílem kritických směrŧ je zkoumat, jak jsou udrţovány nerovné 

mocenské vztahy mezi jedinci či skupinami a přispívat k řešení společenských problémŧ. 

Pro kritickou diskurzivní analýzu „neexistuje diskurz jako autonomní fakt. Je vţdy 

součástí širšího sociálního světa, který zahrnuje i nediskurzivní realitu. Diskurz je vţdy 

diskurzem nějaké instituce a instituce má svŧj diskurzivní doprovod. V sociální realitě 

existují mocenské vztahy, které jsou diskurzem reprodukovány, posilovány a měněny. 

S tím souvisí i rozlišování ideologických a neideologických diskurzŧ“ [Vávra 2008: 212], 

coţ umoţňuje zaujetí stanoviska ke stavu společnosti z pozic neideologického diskurzu. 

Hlavním předmětem zájmu kritické diskurzivní analýzy (CDA) je ideologická 

funkce jazyka, role, jiţ jazyk hraje při vytváření a udrţování vztahŧ moci a dominance. 

„CDA studuje více či méně skryté strukturální vztahy dominance, diskriminace, moci a 

kontroly tak, jak se manifestují v jazyku. Jejím záměrem je demystifikovat ideologii a moc 
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prostřednictvím systematického výzkumu sémiotických dat.“ [Wodak cit. in Zábrodská 

2009: 74] Kritická diskurzivní analýza se zabývá vztahem mezi formou jazyka a funkcí, 

které tato forma slouţí při reprezentaci, legitimizaci, podpoře nebo skrývání mocenských 

nerovností. Analyzuje se ţánr projevŧ, jejich styl, slovník. V rámci kritické diskurzivní 

analýzy jsou prováděny podrobné analýzy „pouţitých výrazŧ, gramatických tvarŧ a 

rétorických figur … Zkoumají se také pouţité metafory, jevy jako metonymie nebo 

synekdocha, anebo například pouţívání aktivních nebo pasivních tvarŧ sloves.“ [Vávra 

2008: 210 – 211] 

Teun van Dijk píše, ţe kritická diskurzivní analýza se vyvinula současně 

s feministickým hnutím, kterým byla inspirována, a kritickým studiem genderu, jazyka a 

diskurzu. Navzdory rozsáhlému studiu sociálních a politických dimenzí diskurzu 

nevyvinula CDA ţádnou vlastní teorii kontextu a kontext-diskurzivních vztahŧ. Ovšem, 

mnoho jejích studií předpokládá rŧzné formy sociálního determinismu, podle kterých je 

diskurz přímo řízen sociálními silami [Dijk 2010: 8]. 

Poststrukturální diskurzivní analýza (PDA) je metodou analýzy textu, jejímţ 

záměrem je zkoumat jazyk a „jiná sémiotická data s cílem porozumět vytváření a 

udrţování současné sociální reality, a napomoci tím řešení současných společenských 

problémŧ“ [Zábrodská 2009: 76]. Studuje jazykové prostředky, jimiţ je moc vykonávána a 

reprodukována, primárně se zajímá o „nejednoznačnosti, posuny a zvraty vztahŧ moci a 

bezmoci v závislosti na změnách diskurzivních kontextŧ“ [Baxter cit. in Zábrodská 2009: 

76]. 

 

Analýza dat v mé diplomové práci bude vycházet z metody kritické diskurzivní 

analýzy s tím rozdílem, ţe se nebude primárně zaměřovat na ideologickou funkci jazyka a 

roli, kterou jazyk hraje při vytváření a udrţování vztahŧ moci a dominance. Při analýze tak 

budu v duchu této metody především vycházet z toho, ţe jazyk a jeho pouţívání není 

izolován od sociálního kontextu, v němţ se nachází, ţe se jedná o jazyk v akci. Fairclough 

zmiňuje tři stupně kritické diskurzivní analýzy (popis textu, interpretace vztahu mezi 

textem a interakcí a vysvětlení vztahu mezi interakcí a sociálním kontextem), podle nichţ 

budu v své analýze postupovat. Analyzovaný text tedy nejprve popíšu – o čem text 

pojednává, k čemu se vztahuje, jestli se jedná o frekventované téma apod., následně popíšu 

interakci mezi textem a čtenářem – jak text na čtenáře pŧsobí, resp. jak by na čtenáře 
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pŧsobit měl, co by v něm měl vyvolat atd. Posledním krokem pak bude vysvětlení této 

interakce na základě širšího kontextu, tzn. na základě společenské a politické situace, v níţ 

se společnost první republiky nacházela. 
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5. JAK SE PSALO O ZDRAVÍ  

 

Cílem této diplomové práce je popsat, jak byly za první republiky předkládány 

hodnoty zdraví, jak prvorepubliková média zdraví prezentovala, nakolik se o zdraví 

zmiňovala a jakým jazykem. Hlavní výzkumná otázka tedy zní: Jak prvorepubliková média 

předkládala hodnoty zdraví, jak se o zdraví psalo? 

K zodpovězení hlavní výzkumné otázky bude potřeba si poloţit a zodpovědět ještě 

tyto dílčí otázky: Jaká periodika o zdraví psala? Jaká témata byla nejčastější? A proč? 

Reflektují články zabývající se zdravím a zdravým ţivotním stylem politickou či 

hospodářskou situaci a dŧleţité zvraty v ţivotě první republiky? Jaký byl charakter článkŧ?  

 

5.1. TYPOLOGIE TIŠTĚNÝCH MÉDIÍ 

K analýze se nabízela periodika jako Lidové noviny, které vycházely po celou dobu 

trvání první republiky, další moţností byl měsíčník Zdraví, který vycházel mezi lety 1928 

a 1940 a třetí moţností byl měsíčník Zdraví lidu, jenţ byl vydáván od roku 1923 do roku 

1940. 

V Lidových novinách, které se na rozdíl od měsíčníku Zdraví a měsíčníku Zdraví 

lidu zdraví explicitně nevěnovaly, se toho čtenáři o zdravovědě moc nedozvěděli. 

V Lidových novinách se zřídka vyskytl nějaký osvětový, poučný lékařský článek, tu tam se 

objevil krátký článeček např. o epidemii či o vlakovém neštěstí, ale to je vše. Velice časté 

byly ale rŧzné inzeráty na lékaře a lékařské přípravky, coţ dokládá, ţe péče o zdraví byla 

uţ za první republiky silně komercializována. 

Měsíčník Zdraví vycházel sice v letech 1928 – 1940, ale v Národní knihovně byly 

k dispozici pouze ročníky 1935 aţ 1940, coţ nedostatečně pokrývalo období první 

republiky. 
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5.2. MĚSÍČNÍK ZDRAVÍ LIDU 

Pro analýzu jsem tedy zvolila Zdraví lidu, coţ byl měsíčník Čs. Červeného kříţe
24

, 

který vycházel v letech 1923 aţ 1940, téměř po celou dobu existence první republiky. 

Z měsíčníku jsem zvolila ročníky 1923, 1928, 1933 a 1938, které kopírují dŧleţitá období 

a události v ţivotě první republiky. V roce 1923 se slavilo pětileté výročí Československé 

republiky a nastupovala zlatá dvacátá léta, rok 1928 byl sklonkem těchto úspěšných let, 

30. léta byla poznamenaná celosvětovou hospodářskou krizí
25

 a rok 1933 byl rokem, „kdy 

krize dosáhla v Československu svého nejhlubšího bodu“ [Lacina 1984: 86], a rokem 1938 

první československá republika zaniká. 

Měsíčník měl kaţdý rok deset čísel, časopisy z roku 1923 měly osm, ve dvou 

případech deset stran, všechna čísla ročníkŧ 1928, 1933 a 1938 měla uţ stran šestnáct. 

K některým článkŧm se objevovaly i ilustrace, či dokonce fotografie případně také snímky 

z mikroskopu. Články byly často organizovány do rubrik, např. DOMÁCÍ 

ZDRAVOVĚDA, DĚTSKÝ KOUTEK, CO U NÁS NOVÉHO, kde se čtenáři dočetli 

novinky ze zdravovědy, a další. V prvním ročníku se objevovala i rubrika DOTAZY A 

ODPOVĚDI, kde lékaři odpovídali na otázky čtenářŧ (jeden čtenář se např. ptá: „Věříte 

v nachlazení?“ [Zdraví lidu 1 (7 – 8): 14]). 

Dŧleţité je také upozornit na vzhled a uspořádání textu v tomto periodiku. Články 

byly častokrát dlouhé (např. od str. 1 aţ na str. 7), vytištěné v jednom kuse, tedy ne jako 

dnes, kdy na titulní straně novin je část článku, který pak pokračuje např. aţ na straně šest. 

Text v tomto prvorepublikovém měsíčníku byl jen málokdy upravován do menších 

rozměrŧ tak, aby na jedné stránce mohly být zároveň třeba čtyři rŧzné články (pokud byl, 

tak byl většinou rozdělen na dva sloupce). Na jedné stránce byl jeden článek rozprostírající 

se po celé velikosti stránky
26

. Autoři článkŧ nejsou v prvním a druhém ročníku většinou 

                                                             
24 Československý červený kříţ byl zaloţen roku 1919 a jeho předsedkyní se na celou dobu trvání první republiky stala 
dcera prezidenta T. G. Masaryka Alice Masaryková. Ovšem „(h)istorie ČČK sahá aţ do roku 1868, kdy byl zaloţen 

„Vlastenecký pomocný spolek pro Království české“, jako třináctá národní společnost Červeného kříţe na světě.“ [Český 

červený kříţ. 2013. „Historie Československého červeného kříţe a Českého červeného kříţe.“ [online]. Praha: Český 

červený kříţ [cit. 5.12.2013]. Dostupné z: http://www.cervenykriz.eu/cz/historie.aspx]  
25 Velká hospodářská krize (také Světová hospodářská krize či Velká deprese) 30. let 20. století byla odstartována 

velkým propadem akcií na newyorské burze 29. října 1929, na tzv. černý pátek. Tento propad akcií následovalo 

zhroucení de facto všech ekonomik světa vyjma SSSR.  „I kdyţ … těţiště (hospodářské krize – L. B.) bylo v oblasti 

hospodářské, zasáhla celý ţivot společnosti. … Charakteristickým rysem světové hospodářské krize … bylo, ţe ve 
srovnání s předchozími krizemi byla neobyčejně dlouhá a hluboká.“ [Lacina 1984: 5 – 72] Krize současně zasáhla 

všechna odvětví ekonomiky, probíhala zároveň s krizí agrární, úvěrovou, měnovou, krizí zahraničního obchodu, 

nejvýrazněji se projevila v prŧmyslu. V Československu se krize nejvíce projevila v roce 1933. 
26 To se týká měsíčníku Zdraví lidu. Např. v měsíčníku Zdraví nebo v Lidových novinách bylo na jednom listu i více 
článkŧ rozdělených do sloupcŧ apod. 
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uvedeni (pouze, kdyţ jde o věhlasného lékaře), v dalších ročnících uţ články autory mají 

uvedeného téměř pokaţdé. 

Časopis doporučuje i mnoho knih a publikací týkající se zdraví, jejichţ autory jsou 

lékaři (např. kniha Změny ve výskytu cukrovky a organisovaná péče o diabetiky, kterou 

napsal Dr. J. Stříteský), doporučovány jsou také výstavy vztahující se k zdraví, např. stálá 

výstava Čsl. společnosti pro potírání pohlavních chorob. 

 Součástí časopisu je také reklama. V prvním ročníku se nevyskytuje vŧbec, 

v dalších ročnících uţ ano. Reklama nevypadá jako ta dnešní, není ani barevná, ani 

křiklavá, ani moc poutavá, většinou jde jen o rámeček s textem, případně je tento text 

doplněn o obrázek. 
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5.2.1. Ročník 1923 

Měsíčník Zdraví lidu se začal vydávat v roce 1923, na pětileté výročí vzniku 

Československé republiky. Redigoval jej MUDr. K. Driml, lékař a vysoký úředník 

ministerstva zdravotnictví, popularizátor medicíny. Jedno jeho vydání stálo 40 hal., roční 

předplatné 4 Kč, jednotlivá čísla měla osm stran, dvě čísla měla dokonce deset stran. 

Během roku bylo vydáno deset čísel. Články v časopise byly celkem dlouhé, např. článek 

PÉČE O CHRUP zabírá stránky 1 aţ 7, často byly doplněny o ilustraci či fotografii, 

případně i graf (např. graf ukazující správný poměr výšky k váze školní mládeţe 

v devátém čísle Zdraví lidu). U většiny článkŧ nebyl uveden autor, pokud byl, šlo o lékaře. 

 

5.2.1.1. „Poučení“  

Nejčastější kategorií článkŧ v tomto periodiku jsou články poučné, které šíří 

zdravotnickou osvětu mezi lidmi. Tyto články byly velice dlouhé, plné informací. 

V prvních číslech časopisu se tyto poučné články věnují hlavně lidskému tělu. Správné 

výţivě těla, správnému postoji, kondici, kŧţi atd. 

Např. hned v prvním čísle Zdraví lidu je článek „O VÝŢIVĚ“, který dává odpověď 

na otázku, „co máme jísti a jak máme jísti, abychom s co nejmenším nákladem uhradili 

hlad našeho těla po potravě?“ [1923. „O VÝŢIVĚ.“ Zdraví lidu 1 (1): 3] V článku se 

čtenáři dovědí, ţe „(z)ákladními zdroji veškeré potravy jsou pŧda, voda, vzduch a paprsky 

sluneční. Z nerostných látek země tvoří rostlina teplem paprskŧ slunečních své tělo – tělem 

rostliny ţiví se ţivočich – jeho masem a krví ţiví se pak masoţravec. Člověk, jsa odkázán 

na potravu smíšenou, ţiví se i rostlinami i masem zvířat, přidávaje k potravě i látky 

nerostné (sŧl).“ [tamtéţ] 

Článek poukazuje i na dŧleţitost bílkovin, které jsou v masu, bílcích i rostlinách, 

v semenech hrachu, čočky apod. Autor článku uvádí, ţe není „lehko stanoviti, kolik 

bílkovin denně člověk k výţivě potřebuje. Závisí to od zpŧsobu ţivota a všemocného 

zvyku. Jsou národy, které se ţiví téměř výlučně stravou masitou (rybářští kmenové), zatím 

co celé raçy poţívají převáţně potravu rostlinnou (Indové, Číňané). Pro naše poměry stačí 

uvésti, ţe prŧměrná potrava našeho lidu jest bílkovinami velmi bohata a ţe se stanoviska 

zdravotnického i národohospodářského musíme poţívání bílkovin spíše omezovati, neţ 
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doporučovati.“ [tamtéţ] Na otázku, proč poţívání bílkovin máme spíše omezovati, autor 

uvádí, ţe „při normální potravě poţíváme denně asi 120 gramŧ bílkovin, coţ by 

odpovídalo asi 60 dkg masa. Leč spotřeba neznamená ještě skutečnou potřebu. Bylo 

dokázáno, ţe člověk vystačí dobře i se 7 dkg bílkovin (70 gramŧ). … Přebytečné bílkoviny 

v potravě nejen ţe zatěţují zaţívání, jsouce příčinou rŧzných onemocnění, leč značí i 

velkou škodu finanční, neboť jsou to potraviny, které nejdráţe platíme.“ [tamtéţ] 20. léta 

sice byla blahobytná, ale i tak se v textech objevuje nabádání k šetrnosti a opatrnému 

utrácení. Zde se tak zohledňuje nejen zdraví, starost o zdraví, ale také šetrnost a mravnost. 

Dŧleţitá byla také hygiena při jídle, resp. správný zpŧsob jezení. „Při posuzování 

výţivy nerozhoduje pouze jakost a mnoţství potravin, leč i zpŧsob, jak je poţíváme. … 

Také stav duše padá tu na váhu, jeţto k jídlu třeba plného duševního klidu. Kaţdé 

rozrušení, ať veselé, ať smutné, porušuje pochody trávení. Při jídle má býti duše ukolébána 

v jakýsi posvátný stav příjemného uklidnění. Není bez významu, kdyţ přicházíme k 

hlavním jídlŧm vkusně ustrojeni, oholeni, s rukama čistýma, kdyţ děkovnou modlitbou 

vsuneme mezi starosti dne a chvilku domácí intimity jakousi oponu. … Význam tlumené 

hudby na trávení jest velice dobře znám jiţ odedávna.“ [Driml. 1923. „KAPITOLKA O 

JÍDLE.“ Zdraví lidu 1 (5): 3] Pojmem hygiena zde není míněna ani tak čistota, ale spíše 

správné chování u jídla, etiketa jídla. Zdraví, podle prvorepublikových autorŧ, souvisí 

značně s estetikou a etiketou, nejde o hodnotu v úzkém slova smyslu, ale o zdravý, 

estetický a etický ţivotní styl. 

Autor poukazuje, ţe špatná strava vede k většímu pití alkoholu a skleslosti: „Ţe 

pravidelné poţívání chladné potravy má v zápětí nechutenství a zaţívací poruchy, vidíme 

často u dělníkŧ pracujících mimo domova, jsou-li nuceni obědvati ‚na studeno‘. Tím jsou 

sváděni pak ku poţívání silných alkoholických nápojŧ, jako je pálenka, aby oklamali 

ţaludek nepřirozeným pocitem tepla. … Horkou potravou nastávají v těle některé závaţné 

změny. Předně mŧţe nastati stoupnutí teploty těla s tím nepříjemný pocit skleslosti.“ 

[Driml. 1923. „KAPITOLKA O JÍDLE.“ Zdraví lidu 1 (5): 4] V devátém čísle časopisu je 

kladena do souvislosti podvýţiva a špatné výsledky ve škole. „Zuby jsou veřejemi ţaludku. 

Jsou-li špatné – vázne zaţívání – dostavuje se podvýţiva a z podvýţivy neúspěch ve 

škole.“ [1923. „ŠKOLA, ZÁKLAD ZDRAVÍ NÁRODA.“ Zdraví lidu 1 (9): 4] 

Pozornost je věnována i lidské postavě a správnému drţení těla. Článek nabádá 

čtenáře ke správnému drţení těla a motivuje ho nejen zdravím, ale také úspěchem v ţivotě. 
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„V přímé postavě jest klíč k úspěchu v ţivotě – a ke zdraví. … Přímý postoj i pohyb mají 

veliký vliv i na duši člověka, propŧjčujíce ji energii k boji o ţivobytí, a jasnou, vyrovnanou 

a neklesající mysl.“ [1923. „O LIDSKÉ POSTAVĚ.“ Zdraví lidu 1 (3): 1] … Za správnou 

polohu moţno označiti onu, kdyţ postavíme se těsně ke kolmé stěně, aby lýtka, hýţdě, 

lopatky a nejzadnější bod hlavy se této stěny dotýkaly. K posílení svalstva šíje moţno 

vhodně přispěti, sepneme-li často ruce za hlavou a vzpíráme-li se hlavou proti jejich 

tlaku.“ [1923. „O LIDSKÉ POSTAVĚ.“ Zdraví lidu 1 (3): 2] 

„Dalším hříchem proti přímé postavě jest nošení nehygienické obuvi s vysokými 

podpatky, čímţ celé těţiště těla se přesunuje ku předu a mění se poloha pánve. Změnou 

polohy pánve pak mŧţe dojít i ke změnám tvaru kosti pánevní a tím k značnému 

znesnadnění prŧchodu hlavičky dítěte při porodu. Přímá postava jest základem správného 

vzrŧstu, správný vzrŧst jest základem zdraví a zdraví jest základem úspěchu jednotlivce i 

národŧ.“ [1923. „O LIDSKÉ POSTAVĚ.“ Zdraví lidu 1 (3): 3] 

Další částí lidského těla, které je věnován článek, je lidská kŧţe. Ve čtvrtém čísle 

Zdraví lidu je lidská kŧţe popsána. Je objasněno, ţe se skládá ze tří částí, pokoţky, škáry a 

podkoţních tkání. Nejprve se autor článku věnuje kŧţi na hlavě, kde z ní vyrŧstají vlasy. 

„Normální tělo je sice skoro celé pokryto více méně silnými vlasy, u kaţdého mladšího 

člověka však pokrývají v největší hustotě lebeční část jeho hlavy. … Vlasy normálně po 

nějaké době vypadávají a nahraţují se novými. Jestliţe však vypadávání vlasŧ stane se 

častějším, neţ dříve, jest ihned vyhledati pomoc lékařskou. Učiníme tak i tehdy, jestliţe 

vlasy jsou příliš mastné aneb tvoří se příliš lupŧ. Ne vţdy podaří se u muţŧ lékařskému 

umění vypadávání vlasŧ zastaviti, poněvadţ zde hraje jistě značnou úlohu dědičnost, přes 

to však dá se skoro vţdy vypadávání vlasŧ zvolniti, kdyţ ne zastaviti.“ [Pelc. 1923. „PÉČE 

O KŦŢI.“ Zdraví lidu 1 (4): 5] Článek se pak postupně věnuje kŧţi na obličeji, rukou, 

nohou a celému povrchu těla, „které obyčejně bývá pokryto šatem. Prádlo, které přímo na 

tělo přiléhá, vsává přímo odměšky kŧţe a musí býti tedy často vyměňováno. Obyčejně 

postačí vzíti čisté prádlo dvakrát za týden, u osob, které se mnoho potí, nutno učiniti tak 

častěji.“ [Pelc. 1923. „PÉČE O KŦŢI.“ Zdraví lidu 1 (4): 7] 

Hygiena této doby byla méně přísná a kázala, ţe „(v)edle takového denního 

omývání míst, která jsou dráţdění odměšky koţními zvláště vystavena, je třeba trvati se 

stanoviska hygienického na poţadavku, ţe kaţdý má alespoň jednou týdně se celý 

vykoupati.“ [tamtéţ] A naopak od dnešního názoru doporučovala, ţe „(n)ejlepší je koupel 
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vanová v teplé vodě s pouţitím mýdla“ [tamtéţ]. Dnes se doporučuje koupel sprchová, coţ 

svědčí o proměnlivost zdravotnických doporučení v běhu času. 

Tělo se musí procvičovat, aby bylo zdravé. O tom se zmiňuje v pátém čísle článek 

o tělocviku, respektive o tělocviku malých dětí. V článku, jehoţ autorem je A. Otčenášek, 

se zdŧrazňuje dŧleţitost pohybu pro zdraví. Pohyb je dŧleţitý pro rozvoj těla a jeho 

udrţení při zdraví. „Pohyb není však výkonem jenom svalŧ, jsou při něm činny i smysly, 

zrak, hmat, sluch, přímo a nepřímo celé ústrojí dýchací, nervové a oběhu krevního.“ 

[Otčenášek. 1923. „O TĚLOCVIKU MALIČKÝCH.“ Zdraví lidu 1 (5): 1] 

Většina tvorstva má podle A. Otčenáška dostatek pohybu díky opatřování potravy a 

boji s nepřítelem, stejně tak člověk pracující na poli nebo v dílně nebo připravující se na 

boj o ţivot. Otčenášek podává z dnešního pohledu zajímavou definici tělocviku: „Kde 

povolání člověka jest toho druhu, ţe mu dává buď málo pohybu, omezujíc jej ku práci 

duševní v sedě – nebo kde mu dává pohyb jednostranný – musí člověk si vypomoci 

pohyby umělými, zvlášť vybranými za účelem rozvoje a udrţení těla. Těmto pohybŧm, 

které přímo sice nepřinášejí potravy, ale jsou právě tak dŧleţité jako potrava, říkáme 

tělocvik.“ [tamtéţ] Otčenášek zde vlastně popisuje civilizační změnu, kdyţ poukazuje na 

to, ţe dříve byl pohyb přirozený a nutný pro přeţití, kdeţto dnes, resp. v roce 1923 jde o 

nezbytnost pro naplnění hodnoty zdraví. 

„Tyto pohyby, ač nemusí je člověk vykonávati, přece je vykonává rád, protoţe tělo 

jich potřebuje a proto při jejich provádění pociťuje uspokojení a radost. Nazýváme je hrou 

(pohyby neproduktivní a radostné) na rozdíl od pohybŧ váţných, vykonávaných za účelem 

obţivy.“ [Otčenášek. 1923. „O TĚLOCVIKU MALIČKÝCH.“ Zdraví lidu 1 (5): 1 – 2] 

Dále uţ se Otčenášek věnuje pohybu dětí. „Potřebu radostné hry pociťuje více dítě 

neţ dospělý člověk, jeţto příroda dala mu větší pohyblivost a radost ze ţivota a na váţné 

pohyby za účelem obţivy u dítěte jest brzo. Tu zatím obstarávají rodiče.“ [Otčenášek. 

1923. „O TĚLOCVIKU MALIČKÝCH.“ Zdraví lidu 1 (5): 2] 

Otčenášek dává rodičŧm radu, zajímavě zde pojímá děti: „Nečiní tedy rodiče dobře, 

kdyţ chtějí, aby dítě bylo tak váţné a rozumné jako oni. Aby sedělo tiše, zpŧsobně, 

nekřičelo, moudře poslouchalo a odpovídalo jako dospělý člověk. Děti do 6ti let, to jsou 

jen malá zvířátka, která se chtějí po svém vyběhati, vyskákati, vysmáti a která, kdyţ zrovna 

nespí nebo nejedí, mají si hráti, ne ovšem v sedě, hry po svém zpŧsobu, kde kaţdý 
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poznatek, kaţdý vjem si dítě upraví na hru.“ [tamtéţ] Dětem se tedy podle A. Otčenáška 

nemusí vštěpovat principy a pravidla k udrţení zdraví, neboť děti hodnotu zdraví přirozeně 

naplňují svou hrou a aktivitou. 

Vzorem dítěti by podle Otčenáška měl být otec, který by také dítě měl vésti 

k tělocviku. Píše, ţe „(o)bírati se dítětem a vésti je umělým tělocvikem ku tělesné 

zdatnosti, patří především otci. Otec jest dítěti představitelem síly, kterou dítě pudově 

uznává a ctí.“ [tamtéţ] Zde by se dalo poukázat na genderové stereotypy ve výchově dítěte, 

nicméně gender není tématem této práce, takţe se mu nebudu věnovat více neţ tímto 

upozorněním. 

Jiná poučení se pak týkají nemocí. Např. článek věnující se vzteklině, proti které je 

třeba se bránit. „Jeţto jde o chorobu strašné povahy, proti které jsme téměř bezmocni, kdyţ 

se jiţ u člověka její příznaky objevily, nutno proti ní bojovati v prvé řadě preventivně, 

hlavně výchovou, aby jejímu vzniku bylo vhodnými opatřeními zabráněno. Hlavně však 

nutno znovu a znovu upozorňovati obecenstvo, ţe včasným, protivzteklinovým očkováním 

pokousaného člověka moţno téměř s jistotou propuknutí této nemoci u člověka zameziti. 

… Roku 1804 poznal … Zinkl, ţe nakaţlivá látka jest obsaţena ve slině nemocných zvířat 

a touto ţe se dostává kousnutím do člověka. Kde se však ona látka v člověku usídlí, aby jej 

otravovala a ničila, poznal teprve roku 1881 Louis Pasteur, který dokázal, ţe nákaza se 

dostává do mozku, míchy a nervŧ infikovaného jedince.“ [1923. „O VZTEKLINĚ.“ Zdraví 

lidu 1 (2): 1] 

V devátém čísle se pak věnují svrabu. Tomu, co svrab je, jak se šíří a hlavně jak se 

proti němu bránit. „Častou koţní nemocí ve školách je svrab. Svědivá tato choroba 

podmíněna jest vniknutím drobného příţivníka, zvaného zákoţka svrabová do kŧţe, kdeţ 

se zavrtává a tvoří chodbičky. Nabodneme-li na konec takovéto jemné chodbičky a 

vyšetřujeme-li její obsah pod mikroskopem (stačí slabé zvětšení), nalezneme tam malého 

tohoto ţivočicha, opatřeného četnými chloupky v podobě štětinek. Sameček jest menší 

samičky. Parasit dostává se do ruky nečistotou a dotekem s nakaţenými osobami a 

šatstvem, jakoţ i prádlem. V kŧţi v chodbičkách klade samička vajíčka, která se mění za 

týden v larvu. Za další dvě neděle larvy se promění v dospělého parasita. … Chorobu lze 

dosti snadno léčiti zničením parasitŧ rŧznými protisvrabovými prostředky. To jest jiţ 

úkolem lékaře.“ [1923. „SVRAB.“ Zdraví lidu 1 (9): 6 – 7] 
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Z těchto poučných článkŧ je patrné, ţe k hodnotě zdraví se vázaly rovněţ hodnoty 

estetické, mravní a dokonce i ekonomické. Zdravý byl nejen člověk, který netrpěl nemocí, 

ale rovněţ ten, kdo dodrţoval zásady hygieny, tedy správného chování, a estetiky. Pro 

zdraví je nutná správná a zdravá výţiva, na níţ se ale musí vynaloţit přiměřeného 

mnoţství financí. 

 

5.2.1.2. Zdravý národ 

Silnou kategorií prvního ročníku Zdraví lidu, kategorií, na které se dá ukázat 

komplexnost v diskurzu prezentované hodnoty zdraví, je „zdravý národ“. V prvním 

ročníku se velice často objevuje výzva lidu, aby byl zdravý a fyzicky schopný 

Československou republiku bránit. Lidé by měli myslet na své zdraví, pečovat o ně atd. ne 

pro svou pohodu, ale pro blaho národa, republiky, kterou si tvrdě vybojovali. Tato výzva se 

objevuje v mnoha článcích. V této podkapitole se budu věnovat tomuto fenoménu, který se 

v dnešní době v této vyhrocené podobě nevyskytuje. 

Hned na prvních dvou stranách prvního vydání je článek DO NOVÉHO ŢIVOTA. 

Článek je doplněn i krátkou básničkou. - Novému národu – nové zdraví. – v začátku článku 

se píše o tom, ţe nový národ, který si vydobyl národní samostatnost, byl postaven před 

nové otázky. Nový národ musí být fyzicky zdatný, aby svou státnost ubránil. To odkazuje 

na skutečnost, ţe Čechoslováci ţili dlouhou dobu v područí Rakousko-Uherska: „Volnému 

národu nutno zabezpečiti i volný rozvoj, nutno jej učiniti tělesně i duševně silným, aby 

mohl vzdorovati v zápolení o existenci s jinými národy. Jen zdravý národ vytrvá, neboť 

historie nás jiţ poučila, ţe tam, kde počet úmrtí stoupá a počet porodŧ klesá, mŧţeme 

předvídati plným právem blízký konec státu.“ [1923. „O VÝŢIVĚ.“ Zdraví lidu 1 (1): 1] 

S poklesem porodnosti se potýkají státy i v dnešní době, ale v současnosti není tento 

problém spojován s potřebou silného a početného národa, který se potřebuje bránit před 

ostatními státy, spíše je spojován s ekonomickými problémy vyplývajícími ze stárnutí 

populace. 

Odkazování na Velkou válku a vybojovanou svobodu národa je vidět v části 

článku, kde se píše o nemocech, které byly a jsou nejčastějšími nositeli smrti. Jde o 

nemoci, kterým bylo moţno předejít, „kdyby lidstvo se řídilo tím, co nám zdravověda 

přikazuje.“ [tamtéţ] Těmi nemocemi jsou střevní tyfus, souchotiny (bílý mor) či úmrtí 
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malých dětí v dŧsledku toho, ţe matky nebyly řádně poučeny, jak o ně mají pečovati a jak 

je mají ţiviti. Píše se tu: „Stačí nám, ţe si uvědomíme, ţe více neţ polovině chorob, jimiţ 

předčasně umíráme, by bylo lze zabrániti.“ [tamtéţ] Neštovicím (očkováním), choleře, 

moru, skvrnivce, „choroby to, které byly vţdy věrnými nohsledy války. Věda ukázala nám 

jiţ cesty, jak se tyto nemoci přenášejí a naučila nás proti nim úspěšně bojovati.“ [tamtéţ] 

Válka a boj o samostatnost je tu převedena do analogie nemoci a mikrobŧ. Nemoc a 

mikrobi jsou nepřáteli, proti nimţ stojí věda a lékaři. Abychom se ubránili, je třeba 

poučovat lid o nemocích a hlavně o léčbě a prevenci nemocí. 

V článku se také píše: „Víme, ţe jdeme v boj za věc dobrou a spoléháme v sílu 

zbraní, které nám dala věda, zákony a výchova. Víme, ţe náš šik jest největší armádou 

světa, neboť jest v ní spojeno celé lidstvo proti nejhroznějšímu svému škŧdci – nemoci.“ 

[1923. „O VÝŢIVĚ.“ Zdraví lidu 1 (1): 2] I zde je analogie nemoci-protivníka a vědy-

obránce zdraví. 

Jiţ za první republiky se objevuje snaha vést lidi, resp. národ ke zdravé výţivě. Ve 

Zdraví lidu se tak objevuje rubrika DOMÁCÍ ZDRAVOVĚDA a hned v prvním čísle je 

v této rubrice článek s názvem O VÝŢIVĚ, v němţ se píše: „Jiţ dávno před tím, neţ 

člověk přišel na zemi, hrála otázka výţivy dŧleţitou roli v dějinách naší země. Sotva 

vychládající kŧra povrchu zemského dala první podmínky ţivotu, jiţ vynořila se také 

otázka boje o potravu. Jen ten druh rostlinstva a ţivočichŧ mohl obstáti, který se dovedl 

přizpŧsobiti poměrŧm výţivy, neb který si dovedl samostatně vyhledati výhodnější 

prostředí.  Nastal boj na ţivot a na smrt. Silný ničil slabého, aby ţil z jeho těla. Leč ani 

dnes, po mnoha tisíci létech není tomu jinak. Jen ty národy vytrvají, které dovedly rozřešiti 

otázku výţivy.“ [tamtéţ] Tento článek odkazuje na darwinistické pojetí evoluce. 

Darwinova evoluční teorie říká, ţe přeţijí ti jedinci, kteří se dokáţí lépe adaptovat na nově 

se utvořivší prostředí. Přeţije ten, kdo si dokáţe obstarat potravu. Principy vycházející 

z Darwinismu jsou zdrojem hodnot, jejichţ nositelem je v tomto případě národ jako celek, 

nikoli jednotlivec. 

Dŧraz na národ jako nositele hodnot zdraví lze vyčíst i zde: „Výţiva jest 

nejdŧleţitějším problémem národní ekonomie a zdatnosti národŧ. Proto i s hlediska 

zdravotnického připadá výţivě dŧleţité místo.“ [1923. „O VÝŢIVĚ.“ Zdraví lidu 1 (1): 3] 

Zde je vidět, ţe zdravotnictví se výţivou zabývalo v souvislosti s konstrukcí potřeby 
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silného a zdatného národa, který musí být dobře a správně ţiven, aby byl silný a schopný 

bránit Československou republiku. 

Nejen správná výţiva posiluje národ, ale také tělesná výchova. „Náš národ předstihl 

na tomto poli jiţ dávno četné jiné národy, vytvořiv organisaci Sokolskou, která se snaţila 

pěstováním souladného výcviku těla a soustavnou výchovou české duše postaviti pevný 

základ zdraví a zdatnosti našeho státu.“ [1923. „O LIDSKÉ POSTAVĚ.“ Zdraví lidu 1 (3): 

2] 

Podle článku je naší nejlepší visitkou přirozené, nepřehnaně vzpřímené drţení těla, 

které „budí pocit dŧvěry v naši sílu a v naši přímou povahu. … Proto jest systematický 

cvik, jaký propaguje sokolstvo a všechny organisace, které přejaly sokolskou myšlenku, 

nejen v ohledu zdravotním, leč i v ohledu výkonnosti pracovní a úspěchu v ţivotě 

neocenitelnou pomŧckou v ţivotě jedincŧ i celého národa. Ne těţká jednostranná athletika, 

pěstující pouze některé skupiny svalové, leč harmonický, na rythmu zaloţený cvik, vytváří 

ideální postavu a propŧjčuje jí vzorné a podmaňující si drţení.“ [tamtéţ] Také v tomto 

článku je jasně dáváno do souvislosti zdraví a estetika. Zdraví znamená krása, ten, kdo je 

zdravý, má tělo v kondici, je také krásný, ošklivost některých lidí svědčí o jejich špatném 

zdravotním stavu. 

Další výzva k péči o národní zdraví se objevuje po volbách. „Nemoc jest největším 

škŧdcem lidu a největší pijavicí rodinné i obecní pokladny. Střevní tyf jest dosud upírem 

četných československých obcí. Pokuste se napraviti, co snad dosud bylo opomenuto!“ 

[1923. „PO VOLBÁCH. – STAROSTOVÉ!“ Zdraví lidu 1 (7,8): 11] Stejně jako dnes je 

zdraví také ekonomickou hodnotou. 

V devátém čísle periodika je článek ŠKOLA, ZÁKLAD ZDRAVÍ NÁRODA., 

v němţ se píše: „Národní školství udrţelo nás po staletí poroby při ţivotě a dalo nám 

svobodu. Národní školství má však ještě jiný úkol. Má vychovati silný a zdravý lid. Jest 

povinností školy, aby nejen chránila zdraví dětí v době povinné školní návštěvy, leč má je i 

naučiti ţít čistým, plným a zdravým ţivotem.“ [1923. „ŠKOLA, ZÁKLAD ZDRAVÍ 

NÁRODA.“ Zdraví lidu 1 (9): 1] 

„Jen zdravé dítě, ţijící v normálním prostředí bude prospívati – jinak ztrácí národ 

větší část investice, kterou dal na školství. … Bylo by neekonomické a krátkozraké šetřiti 

na školních lékařských prohlídkách, které mají národní ztráty odstraniti.“ [1923. „ŠKOLA, 
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ZÁKLAD ZDRAVÍ NÁRODA.“ Zdraví lidu 1 (9): 2] Je vidět, ţe o zdraví obyvatel má 

pečovati nejen lékařstvo, ale také další státní instituce, jakou je škola. Kaţdá škola by měla 

mít svého lékaře, který bude konat pravidelné prohlídky, a také školní zdravotní sestru, 

která bude ve škole stále přítomna. Školní zdravotní sestra ovšem neměla pŧsobit pouze ve 

škole, pokud zjistila, ţe nějaké dítě neprospívá, protoţe je nemocné či podvyţivené apod., 

bylo její povinností zjistit okolnosti, tzn. měla zajít do rodiny dítěte, aby poznala zdravotní 

stav rodičŧ a dalších rodinných příslušníkŧ, aby poznala místo, kde dítě ţije a jestli toto 

místo není příčinou jeho nemoci. V tomto poţadavku mŧţeme spatřovat analogii 

Foucaultovy představy společnosti dohledu, v níţ se jednotlivé instituce, jako škola, 

zdravotnictví atd., prolínají, doplňují, spolupracují a vytvářejí tak dohled nad společností a 

na něm zaloţenou co nejefektivnější korekci a výchovu. 

 

5.2.1.3. Styl psaní o zdraví 

Některé články byly psány spíše jako napínavé příběhy, neţ jako věcné poučné 

texty. Aby bylo příběhovosti dosaţeno, jsou tu jako aktéři prezentováni např. komáři a 

malárie, kterou přenášejí. Článek o malárii začíná takto: „Přicházejí nepozorovaně z domŧ 

nemocných, nesouce zárodky chorob a smrt nové oběti. Byli záhadnými, pokud věda 

nestrhla z nich závoj tajemna, ve který se halili. Jsou malincí, však četní a strašní. Letí 

s větrem, neboť mají křídla. … Kdo jsou tito nepřátelé našeho zdraví? … Dlouho jsme o 

nich nevěděli. … V jiţních baţinatých krajích panují smrtelné zimnice. Kdo je vyvolává? 

Myslili, ţe zkaţený vzduch tŧní a močálŧ. Lidé, kteří večer museli jíti zamořenou krajinou, 

tiskli úzkostlivě šátek k ústŧm, aby se nenadýchali zkaţeného vzduchu. A přece 

onemocněli, neboť byl to nepatrný komár Anofeles, který je nakazil bodnutím do ruky, 

tisknoucí ve strachu šátek k obličeji. … Dnes víme, ţe bahenní horečku – malárii – přenáší 

bodnutím komár, podobný našemu. …“ [1923. „POŤOUCHLÍ NEPŘÁTELÉ.“ Zdraví lidu 

1 (4): 1 – 2]  

Napínavé čtení je i v článku o vzteklině, kde je popisováno, jak Louis Pasteur 

vynalezl očkování proti této nemoci. Pasteur se zabýval očkováním proti vzteklotině, 

hledal, kde vzít očkovací látku – „Pasteur ji nalezl v míše uměle nakaţených zvířat. Mnoho 

pokusŧ muselo býti vykonáno, neţ se mu podařilo dokázati, ţe sušením vyňaté zvířecí 

míchy na vzduchu se její nakaţlivá síla stále oslabuje. Nakazil-li zvíře míchou čerstvou, 

onemocnělo vţdy za příznakŧ vztekliny; očkoval-li však míchou sušenou, tu nejen ţe 
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neonemocnělo, leč stalo se vzdorným vŧči všem pozdějším pokusŧm nakaziti je. … 

Podařilo se mu tak zachrániti očkováním zvířata, která by byla jistě bez jeho zákroku 

onemocněla vzteklinou. Pasteur sám jen s nechutí prováděl pokusy na zvířatech. Tím 

nesnadněji bylo jej přiměti, aby se odhodlal učiniti prvý pokus očkováním vysušenou 

míchou nakaţených králíkŧ – na člověku. Leč nebylo vyhnutí. Vzteklým psem pokousaný 

chlapec Josef Meister, jehoţ ruce a nohy byly pokryty strašnými ranami, byl přiveden 

k Pasteurovi, který jedině jej mohl zachrániti před hrozícími následky a jistou smrtí. 

Pasteur byl rozčilen. On, nelékař má naočkovati člověku nakaţlivou látku, která snad hojí, 

snad usmrcuje, není-li jí správně pouţito. Zde však stál před nutností. Hoch byl bez jeho 

pomoci ztracen. Rozhodl se tedy po naléhání a prošení k prvnímu očkování člověka. Dne 

6. července 1885 vstříkl poprvé dobře vysušenou a rozmělněnou míchu vzteklinou uměle 

nakaţeného zvířete pod kŧţi chlapcovu. Po celou dobu léčení stále čerstvějšími a 

čerstvějšími dávkami byl Pasteur v nepopsatelném strachu. Leč jeho první zákrok byl 

korunován výsledkem. Chlapec neonemocněl. Od té doby statisíce lidí bylo zachráněno 

očkováním podle této metody před vzteklinou. Po celém světě byly zřízeny Pasteurovy 

ústavy, kde se vyrábí látka proti vzteklině a očkují pokousaní lidé.“ [1923. „O 

VZTEKLINĚ.“ Zdraví lidu 1 (2): 2 – 3] 

Jako próza je psaný i tento odstavec v článku z pátého čísla. Článek se jmenuje 

KAPITOLKA O JÍDLE a nezabývá se zpŧsoby a nezpŧsoby při jídle, ale hygienou, tzn. 

etiketou…; „Při posuzování výţivy nerozhoduje pouze jakost a mnoţství potravin, leč i 

zpŧsob, jak je poţíváme. Výsledek správného vyuţití podaných látek závisí po mnohých 

okolnostech. Předně je tu pocit hladu, kterým příroda sama u zdravého člověka reguluje 

příjem potravy. Tam, kde rŧznými poruchami pocit hladu jest ničen, dochází velmi lehce 

k podvýţivě. Hlad není pouze nejlepším kuchařem, leč je i tím nejsviţnějším bičem, který 

ţene člověka a celé lidstvo do nových podnikŧ, ukazuje mu nové cesty, vede ho k odhalení 

nových zemí, nových lovišť, a nových oborŧ honby za skývou chleba. Věrným jeho 

pomocníkem jest apetit, čili chuť. Ten určuje přirozeným zpŧsobem výběr potravin dle 

poměrŧ, v nichţ ţijeme.“ [Driml. 1923. „KAPITOLKA O JÍDLE.“ Zdraví lidu 1 (5): 3] 

V článku je personifikován hlad a apetit, jimţ je v článku přisuzována největší zásluha na 

objevení nových území apod. 

Další příklad mŧţeme najít v článku PÉČE O CHRUP ve dvojčísle 7. – 8.: „Špatné 

vyuţívání chrupu anebo nedbání jeho zle se pak mstí. Osoba taková vstupuje do 

začarovaného kruhu nesnází, kde jedno zlo vyplyne z druhého a je čím dále tím hŧře. 
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Počátek zla je v nedostatečném rozmělňování potravy chrupem kusým nebo kazem 

postiţeným. Špatně rozkousaná potrava jednak neodevzdá tělu své výţivné látky, nýbrţ 

nespotřebována tělem prochází, jednak dráţdivě pŧsobí na stěny ţaludku i střeva a 

vyvolává tím přímo rŧzné choroby anebo choroby dřímající probouzí k úplnému vzplanutí. 

Špatnou výţivou trpí celé tělo, tudíţ i zuby, kde kaz snáze se šíří ve tkáni oslabené, špatně 

ţivené a tím méně odolné. A to je právě ten začarovaný kruh, který sám sebou se 

roztrhnouti nemŧţe a je k tomu potřeba pomoci jiné.“ [Přibyl. 1923. „PÉČE O CHRUP.“ 

Zdraví lidu 1 (7. – 8.): 2] 

Jeden odstavec tohoto článku je také zajímavý tím, ţe se v něm střídá 1. osoba čísla 

mnoţného a 2. osoba čísla jednotného, čtenář je tu přímo oslovován a tím je na něj vyvíjen 

tlak a vyvoláván pocit povinnosti pečovat o zdraví: „Nešel-li’s s bolavým zubem k lékaři, 

dřeň odumírá, bolesti na čas přestávají. Avšak pouze na čas! … Jak mŧţeme zabrániti 

všemu tomu utrpení a nebezpečí? Především ţivotosprávou. … Potravu řádně 

rozţvýkejme, s jídlem nespěchejme! Z potravy rozmělněné a tím pro ztrávení upravené 

vezme si tělo mnohem více, neţ z potravy předem nezpracované. Zároveň se ústrojí 

zaţívací méně obtěţuje. Nejezme potravu ani příliš horkou, ani příliš studenou, obé zubŧm 

škodí. Čistěme si zuby vţdy po jídle. Prosté vypláchnutí úst bez pouţití zubního kartáčku 

nestačí! Párátkem, nebo napiatou nití odstraníme částky potravy, uvízlé mezi zuby a pak 

teprve je vyčistíme kartáčkem. Nečisti si jenom přední zuby, nýbrţ i zadní stejně pečlivě. 

Nemŧţeš-li čistiti si zuby po kaţdém jídle, čiň tak alespoň ráno a večer před spaním. 

Kartáčku uţívej prostředně tvrdého. Příliš tvrdý škodí zubŧm. Netři zuby kartáčkem pouze 

ve směru příčném, nýbrţ i podélně, aby štětiny vnikly hluboko mezi zuby. K vodě, kterou 

si ústa vyplachuješ, mŧţeš přidati něco dobré ústní vody s osvěţující vŧní. Zubních práškŧ 

a past uţívej opatrně. Příliš časté a hojné upotřebení jich porušuje sklovinu a u dásní tvoří 

se pak hladké vruby. Stačí jednou, nanejvýše dvakrát týdně vyčistiti si zuby pastou. Neber 

k čištění popele nebo prášku z dřevěného uhlí: vnikají do sliznice tvoří ošklivě zbarvený 

lem na dásni, který se nedá ničím odstraniti. Kartáček nezavírej neprodyšně do krabice, 

tam se ho chytne plíseň, usuš ho na slunci a slunce, dárce ţivota, samo zničí 

choroboplodné bakterie na něm tkvící. Krvácejí-li dásně při čištění, neznepokojuj se, 

vezmi si pouze měkčí kartáček a teprve za několik dní, kdyţ se dásně otuţily, vrať se 

znovu k prvnímu kartáčku. Přetíráš-li si mírně i dáseň, děláš tím prospěšnou masáţ.“ 

[Přibyl. 1923. „PÉČE O CHRUP.“ Zdraví lidu 1 (7. – 8.): 6 – 7] Pouţitím 2. osoby 
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jednotného čísla se autor snaţí svá slova zdŧraznit a čtenáře varovat před zanedbáním péče 

o chrup. 

V desátém čísle je velký článek O TAK ZVANÉ TŘETÍ MANDLI, který má 

zajímavý úvod: „Revoluce francouzská prohlásila politická práva lidská. Nynější století 

pokračuje dále, uvádějíc ve skutek právo jednoho kaţdého na ţití plné, dle moţnosti 

dokonalé, právo na zdraví. Kaţdý ţivot lidský má svou cenu a proto nutno jej opatrovati, 

chrániti od škody všeliké, a to jiţ od počátku, od nejútlejšího mládí. Neběţí zde vţdy jen o 

udrţení zdraví celkového, ale téţ o to, aby veškery úkony tělesné i duševní mohly býti 

správně prováděny, aby byla dána moţnost kaţdému uplatniti se, existovati samostatně i 

čestně v ţivotním zápase. A tu přináleţí úkol ušlechtilým smyslŧm člověka: zraku i 

sluchu.“ [Kutvirt. 1923. „O TAK ZVANÉ TŘETÍ MANDLI.“ Zdraví lidu 1 (10): 1] 

Článek se pak dále věnuje tzv. třetí mandli, nosohltanové, a sluchu a komplikacím, které 

tato mandle zpŧsobuje sluchu. Tento úvodní odstavec se psán ve stylu politické deklarace 

(odkazováním se na francouzskou revoluci a její deklarace a pouţitým jazykem), která 

zaručuje všem lidem právo na ţivot a hlavně na zdraví a na uplatnění se v ţivotě. 

 

5.2.1.4. Shrnutí  

První ročník Zdraví lidu přinesl čtenářŧm mnoho informací. Články byly psány 

spíše laicky, tak aby jim rozuměli i čtenáři neodborníci, ale v textu se občas objevují i 

odborné termíny. Články jsou velice detailní, plné informací, a proto jsou mnohdy i velmi 

dlouhé. Z dnešního pohledu jsou některá poučení mylná (např., ţe pro zdraví je nejlepší 

vanová koupel v teplé vodě s pouţitím mýdla), dnes uţ neplatná. Hodnocení tehdy 

poskytovaných informací z hlediska dnešní medicíny není tím, co mě zde zajímá, 

podstatnější je hledání a interpretace souvislostí, do kterých jsou tehdejšími autory témata 

zdraví a nemoci uváděna. Právě tyto souvislosti ukazují dŧleţitost hodnoty zdraví. 

Obsahově se autoři zaměřují hlavně na lidské tělo a jeho údrţbu, tzn. správné 

výţivě, správnému drţení těla, procvičování těla, kŧţi a jejímu sloţení. Další oblastí jsou 

pak nemoci, které suţují lidstvo. Články např. nenavádí jen ke zdraví a k péči o něj, ale 

často také k finanční šetrnosti a k estetice a etice. Zdraví a krása jde ruku v ruce, nemoc se 

na lidech projevuje ošklivostí. 
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To, ţe se autoři zaměřují ve velké míře na lidské tělo a jeho kondici souvisí i 

s dalším frekventovaným tématem, či fenoménem. Tím je zdŧrazňování národa
27

 a jeho 

svobody, která je v roce 1923 ještě čerstvá, pětiletá. Velice silně jsou zde tak zastoupeny 

články posilující národní sebevědomí a vzbuzující odpovědnost jednotlivcŧ za národ, resp. 

za zdravý a silný národ, a jeho svobodu. Autoři i čtenáři si připomínají jak tvrdě o 

republiku a samostatnost bojovali a aby republika nezanikla, je potřeba silných občanŧ, 

kteří jí budou bránit. Hodnota zdraví je zde spojována s celkem, ne s jednotlivci. Lidé 

musejí být zdraví a silní ne pro sebe, ale pro národ, pro republiku. Být zdravý by mělo být 

jakousi morální povinností kaţdého. 

Zaměření se na zdravé lidské tělo připomíná Foucaultŧv koncept biomoci, resp. 

biopolitiky. „Biomoc je moderní forma moci, která … klade dŧraz na ţivot místo pouhého 

rozhodování o smrti. … (S)estává z mechanismŧ pouţívaných k disciplinování 

individuálního i sociálního těla, avšak jejím konečným terčem je kultivace ţivota.“ 

[Parusniková 2000: 133] Biomoc se dále „soustředí se na včlenění ţivota do politických a 

vládních struktur v dané společnosti, na jakési vtáhnutí ţivota do soukolí byrokratických 

aparátŧ. … Biomoc zde pracuje formou řízení populace i jedincŧ prostřednictvím jemných 

mechanismŧ regulace a manipulace, distribuovaným skrze administrativní aparáty 

moderního státu. Biomoc tak integruje ţivot do oblasti politiky a vládnutí – stává se 

správou zdraví.“ [tamtéţ; zvýraznění v originále] Foucault tento zpŧsob uplatňování moci 

nazývá „zpŧsob vládnutí (governmentality). ‚Governmentality lokalizuje regulační aktivity 

do všech úrovní společenského ţivota, od rodiny, sdělovacích prostředkŧ a škol aţ k 

byrokratickým institucím jako parlament, legislativa či policie.‘ [Lupton 1997: 9]“ [tamtéţ; 

zvýraznění v originále]. Ústředním tématem biomoci je zdraví. 

Biopolitika je jedním z pólŧ, kolem kterých se biomoc organizuje
28

. Zaměřuje se na 

zdraví populace, která je předmětem kontroly, regulace, analýzy, intervence, modifikace. 

„Biopolitika kombinuje zdravotní a administrativní metody v péči o populaci; zdraví je 

politizováno a zařazeno jako priorita vládních programŧ.“ [Parusniková 2000: 135] Tělo 

jednotlivce se tak stává objektem manipulace. „Nová věda, či přesněji technologie těla jako 

objektu moci, se postupně utvářela na oddělených a okrajových místech. Foucault ji 

označuje jako ‚disciplinární moc‘, jejímţ (h)lavním účelem … je vytvořit člověka, s nímţ 

                                                             
27 Pojem národ není v textu časopisu nijak explicitně definován, není uvedeno, zda je zde míněn národ Čechoslovákŧ či 

Čechŧ, Slovákŧ a Němcŧ apod. Národ je zde chápán jako samozřejmá entita, kterou není nutno definovat, jde o občany 

tehdejší Československé republiky. 
28 Druhým pólem biomoci je anatomo-politika lidského těla, která se zaměřuje na disciplinování těla, optimalizaci jeho 
schopností a sil, zvýšení jeho uţitečnosti, poslušnosti a integrace do systému ekonomické produktivity. 
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se dá zacházet jako s ‚poslušným tělem‘. Toto poslušné tělo musí být také tělem 

produktivním.“ [Dreyfus, Rabinow 2002: 214] Dŧraz na rozvoj zdraví, kondice a síly 

vidíme na řadě míst i v analyzovaném korpusu textŧ. Aby si nově vzniklá Československá 

republika udrţela svou svobodu, potřebuje silné a hlavně zdravé, produktivní jedince. Této 

produktivity se snaţí dosáhnout rŧznými opatřeními, např. ve zdravotnictví, a 

zdŧrazňováním této potřeby lidem. 

S připomínáním výročí vzniku republiky souvisí i rŧzné metafory boje v textech. 

Objevuje se např. analogie lékařŧ s bojovníky, kteří bojují proti nemocem a mikrobŧm, 

kteří představují nepřátele. Celkově je z podtextu článkŧ znát radost a hrdost na republiku, 

na vybojovanou samostatnost, coţ se projevuje i ve stylu psaní, který často připomíná spíše 

román či detektivku. Články jsou často psány v první osobě jednotného či mnoţného čísla, 

čtenář je tak přímo oslovován, čímţ autoři na čtenáře silněji apelují a vzbuzují v něm 

odpovědnost. Co se týče radosti, tak některé poučné texty zase zní, jako by byly vytrţeny 

z románu či napínavé detektivky. 
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5.2.2. Ročník 1928 

Vydání z roku 1928 mají více stran, kaţdé šestnáct. Jedno číslo stojí 80 hal., roční 

předplatné 8 Kč. I tento ročník rediguje MUDr. Karel Driml. Článkŧ je v tomto ročníku 

více, jsou kratší, v pozdějších vydáních (3., 4.) jsou články uţ dlouhé, jsou rozdělené na 

části – kaţdá má nadpis
29

 a i několik odstavcŧ, nejsou tu stejné rubriky jako v 

ročníku 1923. Autoři se více odvolávají na zahraničí, hlavně na USA a VB – např. 

v sedmém čísle v článku Desatero hygieny kůţe: „Kaţdodenní koupel – jak tomu uvykli 

v Anglii a Americe – je ideálem, jemuţ se máme podle moţnosti blíţiti.“ [1928. „Desatero 

hygieny kŧţe.“ Zdraví lidu 6 (7): 103 – 104] V prvním čísle je článek o počtu nemocných 

školních dětí, v němţ je uveden nejen počet zdravých dětí v Československu, ale také 

statistiky nemocí v Anglii a USA. V tomto ročníku se jiţ také objevuje reklama a inzerce 

(ve vydání 1923 nebyla reklama vŧbec). 

 

5.2.2.1. „Poučení“ 

V šestém ročníku periodika Zdraví lidu se objevují především články informující 

čtenáře o tom, co ohroţuje jejich zdraví, tzn. o nemocech a jak jim předcházet a léčit je. 

Velká pozornost se věnuje tuberkulose, jeţ je povaţována za „nejhroznější sociální 

chorobu naši!!“ [1928. Zdraví lidu. 6 (10): 146]. Této nemoci se věnuje celé desáté číslo 

ročníku 1928. „Je tuberkulosa věru nejsmutnější písní lidskou. Její prvá sloka zpívá 

nejčastěji o chorobě dětské, její aţ poslední sloka zpívá o těţké plicní formě dospělého 

člověka, která nejčastěji pramení z tuberkulosy dětské.“ [1928. Zdraví lidu. 6 (10): 145] 

Prví odstavce nejprve upozorňují na omyl povaţovat tuberkulosu za nemoc dětskou a 

nabádají k prevenci tuberkulosy. 

Čtenáři jsou na dalších stránkách poučováni o tuberkulose, o souchotinách, na něţ 

umírá nejvíce lidí. Čtenářŧm je osvětlováno, ţe tuberkulosa počíná nejčastěji v útlém 

mládí, ţe jí trpí nejvíce školní děti, ţe jí lze předejíti a ţe největší šance na vyléčení je 

v dětském věku. „Proto první ochrana mládeţe musí směřovati k tomu, aby děti nebyly 

ohroţovány nemocnými osobami. … Bohuţel bývají tímto zdrojem nejčastěji nemocní 

rodiče, příbuzní nebo osoby ţijící s dětmi pod jednou střechou. … Čím těsnější styk, tím 

                                                             
29 Nadpis je uprostřed, vypadá jako věta- první písmeno velké, zbylá jsou malá (pokud nejde o jméno apod.) a na konci je 
tečka – např.: Epištola k rodičům školní mládeţe. 
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pravděpodobnost nákazy je větší. … Vţdyť ve slině a v chrchli nemocných bývají statisíce, 

ba miliony tuberkulosních zárodkŧ (bacilŧ).“ [1928. „Epištola k rodičŧm školní mládeţe.“ 

Zdraví lidu. 6 (10): 148] 

Článek poučuje i o tom, jak se nákaza šíří. „Kašlem, kýcháním a pliváním se tyto 

bacily dostávají do vzduchu, do prachu, na potraviny a na předměty, aby pak byly 

vdechnuty nebo jinak přeneseny do zdravých plic. …. Čím je člověk mladší, tím spíše tělo 

podléhá nákaze. … Stačí polibek choré matky, aby vykonal více zla neţ polibek Jidášŧv. 

Proto nemocné osoby nesmějí líbati děti. Hlavně ne na ústa, která jsou vlastně vstupní 

branou nákazy.“ [tamtéţ] V článku se píše i o kapénkové infekci, která je šířena kýcháním 

a kašláním. „Říká se tomu »Kapénková nákaza«, neboť tímto zpŧsobem se rozprašují 

jemné částečky slin, které jsou nositelem bacilŧ.“ [tamtéţ] 

Jiná nemoc, které se věnuje velká pozornost, je tyfus. V devátém čísle ročníku 1928 

se píše, ţe „(p)ři potlačování střevního tyfu se zpozorovalo, ţe vyskýtá se ještě jiná tyfu 

podobná nemoc, paratyf, kteráţ se po leckteré stránce liší od střevního tyfu, mnohdy pod 

jiným obrazem probíhá a především z jiných příčin vzniká.“ [1928. „Poučení o paratyfu.“ 

Zdraví lidu. 6 (9): 139] V článku se dále píše, ţe se rozeznávají dva druhy paratyfu, paratyf 

A a paratyf B. Je popsán i rozdíl mezi tyfem a paratyfem. „Paratyf vyvolávají stejně jako 

střevní tyf malí, pouhému oku neviditelní tvorové, paratyfové bacily. Kdeţto střevní tyf 

děkuje za svŧj vznik bakteriím, pocházejícím z nemocných tyfem, kteréţ se mohou 

rozmnoţovati také mimo nemocné tělo ve vodě, v pŧdě a v některých potravinách a potom 

opět vniknouti do lidského těla a nemoc vyvolati, přenáší se paratyf zcela jinak. Bacily 

paratyfu vyskytují se totiţ převáţně ve střevu zvířat: skotu, telat, koní, skopcŧ, vepřŧ a 

pod., dostávají se pak znečištěním do masa a nacházejí se tudíţ v mase a masných 

produktech z těchto zvířat.“ [1928. „Poučení o paratyfu.“ Zdraví lidu. 6 (9): 140] Tento 

článek je příkladem vědecko-populárního psaní o zdraví. Je psán odborně, ale zároveň je 

určen laickému čtenáři. Autor nedává čtenáři konkrétní rady co má a nemá dělat, aby 

neonemocněl, pouze popisuje do detailu nemoc a co ji zpŧsobuje. Bedlivý čtenář jistě 

pochopí, jak se nemoci co nejlépe bránit. Tento článek se tak odlišuje od těch, které jsou 

přesným návodem, jak dbát o zdraví.  

Varování před nakaţením se nemocí se vztahuje i na osvětu týkající se hmyzu, 

který nemoci přenáší. Např. v prvním čísle se mŧţeme dozvědět něco o tom, jak hmyz saje 

lidskou krev. „Hmyz nekouše, jak se obyčejně za to má, jeţto jeho jemné ústroje nemají té 
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síly, aby kŧţi rozrušily. Není toho ani třeba, jeţto kŧţe má mnoho jemných otvorŧ, jimiţ 

mohou hlavové ústroje hmyzu při bodnutí proniknouti. Jsou to hlavně vývody potních ţláz, 

kterých hmyz k tomu účelu pouţívá. V nich jsou jemné vlásečnice, tvořené pouze jednou 

vrstvou buněk. Kdyţ bodací a ssací ústroj hmyzu vnikne do vývodu potní ţlázky v kŧţi, 

vstřikne do ní tekutinu z vlastních slinných ţláz. Tím se cévky stáhnou a hmyzu se umoţní 

ssání krve. Proto jest bodnutí spojeno se svěděním a pálením.“ [1928. „Jak hmyz ssaje 

lidskou krev.“ Zdraví lidu 6 (1): 10] 

Autor článku uvádí i konkrétní nemoci, které přenáší konkrétní druh hmyzu. 

„Některý hmyz mŧţe přenášeti ssáním krve typické choroby, které se pouze touto cestou 

rozšiřují. Tak komár Anopheles přenáší bahenní zimnici – malarii, veš skvrnitý tyf, 

moucha stego myia ţlutou zimnici, moucha tsé-tsé spavici, krysí blecha mor a pod. Ale i 

naše bodavé mouchy mohou přenésti rŧzné choroboplodné mikroby do kŧţe, právě tak, 

jako blechy, štěnice a komáři.“ [tamtéţ] Článek končí varováním: „Vidíme, ţe lidský ţivot 

jest často ohroţován dotěrným hmyzem, byť se zdál mnohdy neškodným.“ [tamtéţ] 

Nebezpečnému hmyzu se věnuje také MUDr. Karel Driml v článku Zimní hosté 

našich příbytků. Článek pojednává konkrétně o dvou druzích komárŧ: Culex, který je u nás 

rozšířen, a Anopheles, jenţ je u nás vzácnější a který přenáší malarii. Autor poučuje 

obecenstvo o tom, který komár je více nebezpečný, jak jej poznat (autor detailně popisuje 

rozdíly mezi komáry), jaké nemoci přenáší a jak se bránit tomu, aby se komáři dostali do 

příbytkŧ. „Některé druhy komárŧ mohou býti lidskému zdraví velmi nebezpečny – ale i 

druhy ostatní jsou při nejmenším protivnou havětí, hlavně v době, kdy samičky ţízní po 

lidské krvi a neúprosně nás bodají.“ [Driml. 1928. „Zimní hosté našich příbytkŧ.“ Zdraví 

lidu. 6 (9): 135] 

Nemocným se mŧţe stát člověk i po poţití špatného jídla. Na to upozorňuje MUDr. 

J. Říha v článku Potrava jako příčina nemoci. MUDr. Říha, upozorňuje, ţe „to jsou ty 

případy, kdy potrava, sama sebou bezvadná, ale poţitá ve velkém mnoţství nebo při malé 

chuti k jídlu, pŧsobí obtíţe zaţívací. Nemŧţeme sice mluviti o nemoci, ale pocity přeplnění 

ţaludku a tlaku v útrobách nebývají zrovna příjemné; a opakují-li se, mohou vésti ke 

skutečnému onemocnění.“ [Říha. 1928. „Potrava jako příčina nemoci.“ Zdraví lidu 6 (8): 

122] Příčinou nemoci mohou dále být otravy, „které vznikají poţitím zkaţených nebo 

rozloţených pokrmŧ. Je jenom málo poţivatin, které by jiţ samy o sobě byly jedovaty.“ 

[tamtéţ] 
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Dále autor čtenáře poučuje o bacilech a bakteriích, z nichţ většina je snadno 

zničitelná varem nebo silnou ţaludeční šťávou. „Jinak bacily, které zpŧsobují zapáchající 

rozklad potravin, jsou samy o sobě neškodnými a mohou zpŧsobiti nebezpečné 

onemocnění jenom nepřímo, to jest, kdyţ rozloţí potraviny, ve kterých se pak vytvoří 

rozkladné jedy čili ptomainy.“ [tamtéţ] V dalších odstavcích se pak MUDr. Říha zmiňuje o 

nemocích vleklých čili chronických, které jsou „zpŧsobené tím, ţe v potravě po delší dobu 

chybí některé prvky, na příklad jod.“ [Říha. 1928. „Potrava jako příčina nemoci.“ Zdraví 

lidu 6 (8): 123] 

Vedle nemocí a jejich přenašečŧ ovlivňuje lidské zdraví také vzduch, který 

dýcháme. O tom se píše v článku Chvála vzduchu v třetím čísle časopisu. Článek 

pojednává o tom, ţe na venkově je vzduch čistší neţ ve městech. O městském vzduchu se 

zde píše, ţe „(b)arva vzduchu městského není jiţ krásně modrá, nýbrţ šedá, šedá je také 

obloha nad městem, i paprsek sluneční v městě je méně jasný. Všimněme si, jak bývá 

město zahaleno do šedých oblakŧ, kdyţ k němu přijíţdíme na př. vlakem. Tu nevidíme do 

takových dálek a obrysy jednotlivých předmětŧ, na př. domŧ, jsou jiţ v malé vzdálenosti 

nepřesné, jako smazané. Četné součásti, přimíšené k městskému vzduchu, dělají jej méně 

prŧhledným.“ [Roček. 1928. „Chvála vzduchu.“ Zdraví lidu 6 (3): 34] Toto je velice častá 

charakteristika města a venkova. Města jako špinavého a nezdravého prostředí a venkova 

jako naopak čistého a zdravého. Ovšem v některých článcích je moţné setkat se i 

s opačným názorem – venkov je povaţován za nezdravý, protoţe tu často není kanalizace, 

záchody a hnojiště se nacházejí v blízkosti studní, do nichţ tak prosakují nečistoty a 

zárodky nemocí, a lehce se tak dostanou do lidského těla. Střetává se tu tedy 

„tradicionalistický“ pohled, který zdraví spojuje s přírodou, s jednoduchostí, „přirozeností“ 

venkova a venkovského ţivota a proti tomu jde pohled „modernistický“, který klade 

dŧvěru spíše v město a vymoţenosti s ním spojené. 

Škodlivé účinky vzduchu nejsou tak nápadné, „jako nějaká prudká otrava, nýbrţ je 

to pouze ponenáhlé nepříznivé pŧsobení, které se obyčejně projevuje teprve za delší dobu, 

a ještě ne jako nějaká zřejmá nemoc, nýbrţ spíše jako ochablost a sešlost člověka, který 

takový vzduch stále dýchá. Jeví se tím, ţe městský člověk prŧměrně nevyhlíţí tak dobře 

jako venkovan, nemá té zdravé barvy, nemá té odolnosti a jiných vlastností, které 

spojujeme s představou zdravého venkovana. Ovšem není to jenom vzduch, jsou to i jiní 

činitelé v městě, kteří k tomu přispívají, je to zpŧsob ţivota vŧbec, ale vzduch je z těchto 

činitelŧ, a to hodně, dŧleţitý.“ [Roček. 1928. „Chvála vzduchu.“ Zdraví lidu 6 (3): 34 – 35] 
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„Ústrojí lidského těla snaţí se ovšem tyto závady překonati a přizpŧsobuje se 

postupně městskému prostředí. Lidé na město zvykají. Proto vidíme často, ţe zdravotní 

stav zhoršuje se zejména u lidí, kteří se před krátkou dobou přestěhovali z venkova do 

města. Říkáme o nich, ţe město jim nesvědčí. A ještě lépe neţ na lidech dospělých, 

mŧţeme tyto škody pŧsobené městem viděti na dětech, které jsou mnohem vnímavější neţ 

dospělí. Dítě tu vadne často jako útlá květinka, přenesená na nevhodnou pŧdu.“ [Roček. 

1928. „Chvála vzduchu.“ Zdraví lidu 6 (3): 35] 

Autor článku píše, ţe je dŧleţité „aby obyvatel města hleděl vyuţíti svého volného 

času k tomu, aby dopřál svým plicím hojnost pokrmu vzduchového, hojnost čistého 

vzduchu. Z dusných příbytkŧ, z těsných a zakouřených ulic do volné přírody, budiţ naší 

zásadou! A kdyţ se konečně dostanete z oblasti města, ne abyste hned někde usedli a 

tábořili do večera! Jestliţe chcete hodně uţít čistého vzduchu, musíte se pohybovati, aby 

vaše dýchání bylo hluboké a rychlé, aby se plíce hodně vzduchem plnily.“ [Roček. 1928. 

„Chvála vzduchu.“ Zdraví lidu 6 (2): 37] Autor článku zde pouţívá rozkazovací zpŧsob, 

čímţ podtrhuje dŧleţitost svých slov o pobytu na zdravém čerstvém vzduchu a nutí tak 

čtenáře, aby jeho rad poslechli a chovali se odpovědně. 

 I tento ročník se věnuje lidské kŧţi, pokoţce, pleti. V šestém ročníku se objevuje 

v nová rubrika SALON KRÁSY, KOSMETICKÁ LABORATOŘ S. V. V. P., která je o 

kosmetice, čili o péči o krásu. V rubrice se píše: „Zde chceme dáti našim čtenářkám – a 

čtenářŧm – hygienické pokyny, jak moţno pleť udrţeti zdravou a svěţí. Současně 

upozorníme i na nehygienický zpŧsob péče o pleť, který jiţ zavinil mnoho škod a přivodil 

nesčetná rozčarování.“ [1928. „SALON KRÁSY, KOSMETICKÁ LABORATOŘ S. V. V. 

P.“ Zdraví lidu 6 (7): 103] Zde je opět vidět dŧraz na spojitost mezi zdravím a krásou. 

Hodnota zdraví souvisela s hodnotou krásy a časopis se tak nezaměřoval pouze na zdraví 

jako na absenci nemoci, ale také na pěkný vzhled jako součást i dŧsledek zdraví. 

V této rubrice se pak čtenáři mohli dozvědět mnoho např. o kŧţi v článku Desatero 

hygieny kůţe, v němţ se píše, co je kŧţe, jak funguje a jak se o ni starat. Píše se např. toto: 

„Celý povrch kŧţe kryt je rohovou vrstvou, t. j. látkou nesmírné trvanlivosti a vzdornosti 

proti nejrŧznějším vlivŧm. Neporušenou vrstvou rohovou nemŧţe ţádná nákaza do kŧţe 

vniknouti. Proto nutno chrániti kŧţi od zranění, spálení a pod., poněvadţ porušením 

souvislosti rohové vrstvy otevřena jest brána nákazám. … Povrch kŧţe svlaţován je také 

více méně potem. Vyměšování potu upravuje tepelný poměr k okolí. I kdyţ se člověk 
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zřetelně nepotí, odpařuje se přece pot ustavičně – v zimě méně, v létě více. To nazýváme 

nezjevným dýcháním kŧţe – transpiratio insensibilis. Je dŧleţito, aby vysoušený pot se 

nehromadil na kŧţi, kde rozkladem – nehledíc k zápachu (potné nohy) – ucpává póry a 

spolu s mazem a prachem skýtá vhodnou pŧdu pro rozmnoţování bakterií. Jednoduchá, u 

kulturního člověka obvyklá čistota, to jest mytí vodou a toiletním mýdlem, postačí zdravé 

kŧţi úplně. … Nejen kŧţe obličeje a rukou, ale kŧţe celého těla potřebuje čistoty. Hlavně 

v záhybech kŧţe (podpaţí, krajina pohlavní, rýha řitní, kŧţe mezi prsty nohou) je třeba 

dbáti čistoty, které nejlépe vyhovíme koupelí. … V letních měsících, kdy pleť leskne se 

odpařeným potem, není na škodu vysušiti ji lehce zásypem – pudrem. Pouţívejme k tomu 

zásypŧ zdravotních, ne příliš mastných, ne nevkusně barevných. Kŧţi jakkoliv 

podráţděnou (na příklad holením nebo v záhybech koţních) doporučuje se zapudrovati. 

Líčiti si tvář, rty a j. barevnými přípravky nemá s hygienou ani vkusem nic společného.“ 

[1928. „Desatero hygieny kŧţe.“ Zdraví lidu 6 (7): 103 – 104] Stejně jako v ročníku 1923 i 

zde se objevuje spojení zdraví a krásy. Je zde ovšem míněna krása přirozená, nikoli krása, 

které bylo dosaţeno líčením tváře a rtŧ. Lidé zdraví jsou krásní a vkusně upravení. 

Hygiena zde znamená jak čistotu a péči o zdravou pleť, tak i správný vkus. 

Uţ v roce 1928 se zdravotníci zabývali civilizačními chorobami
30

, jakou je třeba 

otylost. Té se věnuje rubrika PRO KUCHYŇ A DOMÁCNOST v šestém čísle: „Prof. dr. 

E. Babák ve své publikaci »O výţivě« vykládá vznik otylosti takto: »Otylost mŧţe 

vzniknouti, kdykoli příjem potravy po delší dobu převaţuje výdej odpadových látek z těla; 

ale ovšem příčiny takto porušené rovnováhy příjmu a výdeje mohou býti velmi rŧzné a 

nejsou dosud úplně známy. Nejprostší případy přílišného ztučnění záleţejí v tom, ţe při 

normálním zpŧsobu ţivota se poţívá příliš mnoho potravy, takţe přebytek, zvláště tukŧ a 

uhlohydrátŧ, rozhojňuje zásoby tukové v těle přes normální míru. Jindy však mŧţe rovněţ 

dojíti ke ztloustnutí, i kdyţ člověk nejí víc neţ jídával, ale jí v dŧsledku změněného 

zpŧsobu ţivota (a ţe příliš málo se pohybuje atd.) přece jen více, neţ potřebuje.“ [1928. 

„Výţiva nemocných. Otylost.“ Zdraví lidu 6 (6): 93] Toto je další ukázka toho, jak velký 

                                                             
30 Civilizační choroby je označení pro skupinu nemocí, které se častěji vyskytují ve vyspělých zemích neţ v zemích 

třetího světa. Předpokládá se, ţe jsou dŧsledkem moderního městského ţivotního stylu. Za příčiny těchto chorob se 

povaţují zejména: konzumace prŧmyslově vyráběných potravin, příjem kaloricky bohatých potravin (zejména tučných a 

slaných jídel), nadměrná konzumace jídla, alkoholu a cigaret, nadměrný a trvalý stres, nedostatek fyzického pohybu. 
Mezi civilizační choroby se obvykle zahrnují: ateroskleróza, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, hypertenze, 

obezita, diabetes mellitus, rakovina, revmatické nemoci, předčasné porody a potraty, některé vrozené vývojové vady 

nervového systému novorozencŧ, Alzheimerova choroba, chronický únavový syndrom, zácpa, syndrom vyhoření, 

deprese. [Wikipedie – Civilizační choroba [online]. [cit. 22. 9. 2013]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Civiliza%C4%8Dn%C3%AD_choroba] 
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dŧraz se kladl na krásu. Z článku vyplývá, ţe otylý člověk je evidentně nemocný, neboť 

otylost není pěkná na pohled. 

Otylost ale mŧţe vzniknout i v dŧsledku nějaké vnitřní poruchy, „zvláště některých 

ústrojŧ s t. zv. »vnitřním vyměšováním«, jako je na př. štítná ţláza (leţící na hrtaně na krku 

– zvětší-li se zároveň s poruchami ve své stavbě, mluví se o »voleti«); tyto ţlázy 

nevydávají svého výměšku ven (jako na př. slinná ţláza do úst, nebo játra do střeva), nýbrţ 

do krve, a krví pŧsobí pak vyměšené látky na ţivotní děje celého těla, nebo zvláště 

některých ústrojŧ tělových. A tu se ukázalo, ţe na př. štítná ţláza zesiluje ţivotní děje ve 

tkáních tělových, takţe kdyţ je slabě činna, zmenšují se rozkladné děje v těle a tudíţ, 

poţívá-li se zároveň dostatek potravy, následkem slabé potřeby ţivných látek hromadí se 

látky ty v těle ve zpŧsobě zmnoţeného tuku. [tamtéţ] Obdobné případy mohou nastat i u 

jiných ţláz s vnitřním vyměšováním, např. u těch obsaţených ve vaječníku a varleti. 

 

5.2.2.2. Péče o děti 

V ročníku 1928 se uţ neobjevují články o zdravém národu, který ubrání svou 

svobodu. A to ani na desáté výročí vzniku republiky. V tomto ročníku se klade velký dŧraz 

na péči o děti. Pravděpodobně proto, ţe děti podle autorŧ analyzovaných textŧ představují 

budoucnost československého státu a aby stát nezanikl, potřebuje zdravé a silné občany. 

Motiv dětí jako budoucnosti je stále aktuální, v období první republiky byl ale spojován se 

silou a zdravím národa, byť to v tomto ročníku nebylo explicitně psáno. 

V sedmém čísle v článku Epištola rodičům školní mládeţe uvádí MUDr. Karel 

Driml, ţe aby škola z dětí vychovala zdravé a schopné občany, musí jí v tom pomáhati 

rodiče. „Výchova neznamená jen čtení, psaní, kreslení a počítání, ale i upevňování 

charakteru a zdraví dítěte. A hlavně v tom musí domov pomáhati škole – nebo alespoň 

nerušiti, co škola koná.“ [Driml. 1928. „Epištola rodičŧm školní mládeţe.“ Zdraví lidu 6 

(7): 97] Autor článku apeluje na rodiče i na opatrovníky dětí, aby dbali o jejich výchovu a 

zdraví – jsou za to odpovědni příbuzným dětí (pokud jde o opatrovníky) i národu!  

Velice dŧrazně se varují rodiče před tuberkulosou, která byla v té době velice 

častou příčinou umírání. „Chraňte děti před stykem se souchotináři! A jste-li sami nemocni 

plicemi, dbejte, abyste nákazu nemohli šířiti. Nelíbejte děti! Nemluvte na ně zblízka (do 

obličeje)! Chraňte si ústa při kašlání a při kýchání! Myjte si často ruce! Spěte odděleně, na 
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vlastním lŧţku a ve vlastním pokoji nebo alespoň daleko od lŧţka druhých! Často větrejte! 

Moţno-li, pošlete děti z domu – k příbuzným (zdravým) na venkov, do preventoria. 

Hleďte, aby byly co nejvíce ve volné přírodě.“ [1928. „Epištola k rodičŧm školní 

mládeţe.“ Zdraví lidu. 6 (10): 149] 

Autor článku nabádá rodiče, aby zvýšili odolnost svých dětí před tuberkulosou, 

protoţe jí „podléhá daleko snadněji tělo oslabené, špatně ţivené, unavené a neduţivé neţ 

tělo jinak zdravé. … Snaţte se proto děti vésti k pravidelné ţivotosprávě, jak byla jiţ dříve 

vylíčena. Veďte je k pravidelnému jídlu, otuţujte je mytím a koupelemi a přejte jim hodně 

slunce a pohybu na volném vzduchu. Přejte jim dostatek zdravého spánku ve vyvětrané 

loţnici.“ [tamtéţ] 

Zajímavou radou, jak nabádat nejen děti k prevenci tuberkulosy je tato: „Stěny 

učeben, chodeb a záchodŧ lze vedle jiných prŧpovědí opatřovati také prŧpověďmi, 

vybízejícími k čistotnosti a varujícími před nezpŧsoby ….“ [1928. „Jak zameziti a potírati 

ve školách tuberkulosu.“ Zdraví lidu. 6 (10): 156] 

Další dětskou nemocí, na níţ jsou rodiče upozorňováni, je dětská obrna. V článku 

se píše, ţe „(a)č neznáme, jak nemoc jest přenášena, přece je téměř jisto, ţe se šíří přímo 

z osoby na osobu. Víme, ţe nakaţlivina je obsaţena ve hlenu nosní a ústní sliznice. Nemoc 

se projevuje po vniknutí nákazy do člověka za 3 – 14 dnŧ (inkubace). … Prŧměrně 

počítáme 7 dní. Nemoc počíná náhle horečkou a vrhnutím, coţ trvá několik dní. Pak se 

objevují obrny (ochrnutí). … Předně musíme dbáti, aby se děti vystříhaly styku s osobami 

nemocnými. V době epidemie nepouštíme děti na veřejná hřiště a nedovolíme, aby si hrály 

s jinými dětmi. … Strava dětí má býti bohata svařeným mlékem a čerstvou, dobře opranou 

zeleninou. … Nemocný má býti isolován (oddělen) v čistém, vzdušném pokoji po dobu asi 

šesti týdnŧ. Návštěvy nejsou dovoleny. … Všechny výměty (hlen, vrhnutí, moč, výkaly) 

nutno desinfikovati před vynesením. Prádlo se má ponořiti do 3% roztoku odoritu nebo 

vyvařiti, neţ se odevzdá prádelně.“ [1928. „Ochrana před dětskou obrnou.“ Zdraví lidu 6 

(1): 6 – 7] Autor článku naznačuje, ţe řádnou disciplínou nemocného a těch, kdo se o ně 

starají, je moţné nemoc ovládnout a překonat. Nejde tedy pouze o to aplikovat nějaká 

zdravotnická opatření, dŧleţitý je správný postoj nemocného, disciplinovanost jeho i jeho 

okolí. 

 V šestém ročníku se objevovala rubrika PRO KUCHYŇ A DOMÁCNOST, která 

se v prvním čísle věnovala dětem v článku Výţiva školní mládeţe. Co má jísti – a jak má 
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jísti.  Podle školních lékařských prohlídek trpí mnoho ţactva podvýţivou a chorobami z ní 

vyplývajícími, podvýţiva se odráţí v opoţdění tělesného vývoje a ve špatném prospěchu; 

podvýţivu zaviňuje nepořádek v jídle a neznalost hlavních zákonŧ zdravé výţivy mládeţe. 

„Špatné návyky vedou děti k poţívání potravy, která se pro ně nehodí a k opovrhování 

potravinami, které jim svědčí (mléko, chléb, brambory, zelenina).“ [1928. „Výţiva školní 

mládeţe. Co má jísti – a jak má jísti.“ Zdraví lidu 6 (1): 11] 

Děti by měly dostávat potraviny s hojností škrobovin, coţ jsou zejména jídla 

moučná (chléb, pečivo, moučníky, knedlíky, brambory, mrkev). „Dále všechny zeleniny, 

jeţto obsahují mnoţství nerostných látek a vitaminŧ. Pak je to mléko a jeho produkty: 

smetana, máslo, sýr, tvaroh. V mléku a hlavně v některých výrobcích, jako ve tvarohu a 

v sýrech je také mnoho bílkovin., potřebných ke stavbě těla.“ [tamtéţ] Omylem je, kdyţ se 

rodiče domnívají, ţe bílkoviny dodají dětem nejvhodněji masem. „Masa a uzeniny 

nepotřebuje dítě mnoho. Stačí několikráte v týdnu – ale rozhodně se nemá masa dávati 

dětem vícekráte denně.“ [tamtéţ] K masu má dítě dostat dostatek škrobovin (brambory, 

kaše, mrkev, zelenina), bílkoviny je také moţné dodati v luštěninách nebo vajíčkách. 

„Z tukŧ se nejlépe hodí pro rostoucí tělo máslo a vaječný ţloutek, neboť jsou bohaté na 

vitaminy. Ţe děti přibývají na váze po tucích … vidíme při léčebném podávání rybího tuku 

(Lebertranu) podvyţiveným a slabým dětem. Také olejové rybičky, které obyčejně děti 

velmi rády, jsou vhodným jídlem, jsou-li doplněny škrobovinami (chléb).“ [tamtéţ] 

Je dŧleţité, aby děti jedly pravidelně, zvolna a v klidu. Před kaţdým jídlem si musí 

umýt ruce, po jídle vypláchnout ústa. Nejen čistota, ale i morálka při jídle je tu opět 

zdŧrazněna. „Netrpte, aby si děti při jídle hrály nebo četly. Jídlo je obřad, který musí býti 

vykonán pokud moţno slavnostně a přesně. Nedovolte dětem jísti mezi hlavními jídly – 

obzvláště ne cukroví. Tím se ničí chuť. Cukroví a sladkosti mají býti odměnou za to, ţe 

dobře jedly – a proto se dávají aţ po jídle. Naučte děti milovati zeleninu, mléko a prostá 

jídla, a … ovoce, které je jim nejen pochoutkou, ale i dŧleţitou potravinou. Dětský, zdravý 

ţaludek nepotřebuje býti dráţděn silným kořením a masovými výtaţky …. Nezapomeňte, 

ţe se jedná o zdraví vašich dětí a proto dbejte, aby byly ţiveny tak, jak toho vyţaduje 

jejich tělo a jak to radí lékaři a hygienikové, kteří vidí ve špatné dětské výţivě kořen 

nejedné nemoci pozdějšího věku.“ [1928. „Výţiva školní mládeţe. Co má jísti – a jak má 

jísti.“ Zdraví lidu 6 (1): 13] 
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Velice dŧleţitá je péče o sluch, zejména o dětský. „Ze smyslových ústrojŧ vedle 

oka je pro dítě nejdŧleţitějším ústrojí sluchové. Jeho poruchy mají škodlivý vliv na vývoj 

řeči. Dítě od narození hluché nenaučí se vŧbec mluviti, řeč dětí nedoslýchavých je drsná, 

bezpřízvučná, nezřetelná. Čím hŧře rozumí dítě rodičŧm a sourozencŧm, tím více jsou 

počátky jeho duševního vývoje poškozeny. Proto si musí rodiče uvědomiti, ţe je nutno 

starati se o zachování normálního sluchu u dětí zdravých a nedoslýchavé děti svěřiti péči 

lékaře a odborně vzdělaného učitele.“ [Ninger. 1928. „Péče o ústrojí sluchové u dítěte.“ 

Zdraví lidu 6 (4): 50] Článek se postupně zabývá péči o sluch u ještě nenarozených dětí, u 

kojencŧ, u dětí předškolních, školních, téţ osvětluje rýmu a dává návod, jak čistiti nos a 

nabádá rodiče, aby při volbě budoucího povolání svých dětí brali v potaz stav ústrojí 

sluchového. 

Některé články upozorňují i na dŧleţitost bydlení dětí a denní reţim dětí. 

MUDr. Driml v článku popisuje, jak má dítě správně bydlet, spát, snídat a vykonávat ranní 

toaletu: „Dítě potřebuje – jako květina – ke svému vývoji světla, vzduchu a vhodné výţivy. 

… Dejte dítěti alespoň koutek v příbytku, kde by se cítilo ve svém a nebylo rušeno při 

hraní, čtení a psaní úloh. Hleďte mu dáti k tomu místo světlé a dobře větrané!“ [Driml. 

1928. „Epištola rodičŧm školní mládeţe.“ Zdraví lidu 6 (7): 98] Dítě by rovněţ mělo spát 

ve vlastní posteli, v suché a nepřeplněné místnosti. Spát by děti měly chodit nejdéle o 20., 

v létě o 21. hodině, ráno by se neměly povalovat, ale přivstat si, aby se v klidu nasnídaly, 

ustrojily a nemusely pospíchat do školy. „Po procitnutí nebo po probuzení má dítě ihned 

vstáti, vykonati svou potřebu a umýti se nejméně po pás vodou a mýdlem, vyčistiti si 

zoubky … a provésti u pootevřeného okna několik tělesných a dechových cvičení. … 

Snídaně školního dítěte má býti vydatná. Káva a čaj bez dostatečného mnoţství mléka jsou 

nevýţivné. Dbejte, aby vţdy bylo ve snídani dostatek mléka. K tomu velký krajíc 

domácího chleba s pomazánkou (máslo, med, zavařenina, povidla).“ [Driml. 1928. 

„Epištola rodičŧm školní mládeţe.“ Zdraví lidu 6 (7): 99] 

Neméně dŧleţitá je strava dětí. Např. ke svačině „(h)odí se chléb s máslem nebo 

jinou pomazánkou, buchta, pečivo nebo i ovoce. Hlavně mají rodiče podporovati školní 

mléčné akce, které jsou v mnohých městech zavedeny a při nichţ se dětem vozí hromadně 

mléko do školy a prodává po případě i s pečivem.“ [Driml. 1928. „Epištola rodičŧm školní 

mládeţe.“ Zdraví lidu 6 (8): 116] K obědu pak píše toto: „Má-li polévka ţiviti, pak musí 

býti hustá – byť byla falešná. Proto brambory, krupice, rýţe, zelenina, ságo, nudle, kapání, 

vajíčko a pod. jsou vhodné pro dětskou polévku, má-li skutečně dáti dítěti sílu. … Masa 
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není třeba denně. Nehodí se také dávati dětem k obědu velké kusy masa jako pro dospělé – 

nebo dokonce maso dvoje. Doplňte raději maso příkrmem – brambory, knedlíkem, 

zeleninou, coţ jde dětem více k duhu. … Moučník je zlatým bodem oběda pro děti. 

Neodpírejte jim této pochoutky. Nemusí být ani z mouky. Stačí i jídla z brambor, omaštěná 

a posypaná cukrem, perníkem, tvarohem (škubánky, noky, placky). … Zbytečno říkati, ţe 

alkohol v ţádné podobě se pro děti nehodí! … Po obědě jim přejte chvilku zábavy (klidné) 

nebo odpočinku. Děti slabé a podvyţivené nebo choré by měly po obědě (po krátkém 

odpočinku) ještě pŧl hodiny aţ hodinu spáti na čerstvém vzduchu.“ [Driml. 1928. „Epištola 

rodičŧm školní mládeţe.“ Zdraví lidu 6 (8): 117] Autor doporučuje odpolední svačinu, 

která nemusí býti tak výţivná jako snídaně. Píše, ţe „(s)píše jest v době odpolední třeba 

dětem hry, pohybu, slunce a vzduchu, aby jim chutnala večeře.“ [tamtéţ] 

„Před spaním nemá dítě ani jísti ani píti, leda jen v malých dávkách. Dŧleţité jest, 

aby před spaním vykonalo svou potřebu, umylo se a vypláchlo si ústa. Má se převléknouti 

do nočního prádla a denní prádlo pořádně rozvěsiti a obuv dáti před dveře. Obuv, hlavně 

nečistá, nemá se nikdy válet u postele.“ [Driml. 1928. „Epištola rodičŧm školní mládeţe.“ 

Zdraví lidu 6 (8): 118; zvýraznění v originále] 

Ve spojitosti s dětmi souvisela hodnota zdraví s hodnotou morálky, správným 

vychováním, dobrým charakterem a s disciplínou při vykonávání úkonŧ posilujících 

zdraví. Řádnému ţivotu a pevnému charakteru mají dítě naučit rodiče a škola. 

 

5.2.2.3. Péče o chrup 

Péče o chrup byla dalším vcelku hojným tématem objevujícím se v číslech Zdraví 

lidu z roku 1928. Např. článek Začarovaný kruh upozorňuje na to, ţe špatná výţiva 

zaviňuje choroby chrupu, ale i ţe špatný chrup je příčinou špatné výţivy. „… Špatný chrup 

zaviňuje nechutenství, jeţto se činností zubních bakterií tvoří zapáchající látky v ústech, 

které nás připravují o poţitek z jídla. Bolavý a nedostatečný chrup také špatně kouše a nutí 

člověka polykati nerozkousanou a nerozţvýkanou potravu. Z toho se pak vyvinují těţké 

poruchy ţaludku a střev, vedoucí k úporným katarhŧm a podvýţivě. …“ [1928. 

„Začarovaný kruh.“ Zdraví lidu 6 (1): 13] 

Ve čtvrtém čísle vyšel článek Lidský chrup a civilisace, v němţ se píše mimo jiné 

to, ţe „(d)nes si nelze představiti civilisovaného člověka, který by si nepěstoval vlas, vous, 
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nehty a chrup. Péče o tyto části lidského těla se stala jaksi nezbytným poţadavkem hygieny 

denního ţivota kulturního člověka. Nepřikazuje to pouze moda a krasocit, ale zájem 

zdravotní. To platí v prvé řadě o péči o chrup.“ [1928. „Lidský chrup a civilisace.“ Zdraví 

lidu 6 (4): 59] Zde opět mŧţeme vyčíst souvislost mezi zdravím a krásou. Podle názvu 

článku je ještě patrné, ţe zdravotní stav, hodnota zdraví, byla spojována s civilizační 

úrovní společnosti. 

Autor článku pak píše o rozdílu mezi primitivním a kulturním člověkem. Člověk 

primitivní se obešel bez péče o chrup, „neboť přirozené poměry, ve kterých ţije, 

neohroţují tak zdraví jeho chrupu, jako zpŧsob ţivota kulturního člověka. Odklon od 

přírody nám přinesl nejednu zdravotní závadu. Předně náš zpŧsob výţivy není bez 

škodlivého vlivu na náš chrup.“ [tamtéţ] Rozdíl mezi primitivním a kulturním člověkem, 

tedy rozdíl mezi civilizační úrovní, je evidentně spojen se zdravím, s úrovní zdraví národa. 

Další odstavec se pak věnuje také výţivě a procvičování zubŧ. „Většina potravy, 

kterou dnes poţíváme, jest vařená, změkčená nebo konservovaná. Tím se zbavujeme 

jednak mnoţství přirozených látek, podporujících vývoj a zdraví chrupu, hlavně vitaminŧ, 

jednak nedopřáváme zubŧm a čelistem dostatečně příleţitosti k přirozené gymnastice, 

kterou se posilují, kousajíce tuhé, nepřipravené pokrmy. K tomu přistupuje nedostatek 

rostlinné čerstvé potravy, hlavně zelenin a ovoce, která jest bohatým zdrojem nerostných 

solí, nezbytných pro vývoj chrupu.“ [tamtéţ] 

Chrup je potřeba chránit prostředky „k zabránění … vadám a posílení chrupu. … 

Těmito prostředky jsou hlavně moderní péče zubolékařská – a péče preventivní, starající 

se, aby k zubnímu kazu nedošlo. … Kromě reformy výţivy a propagace rostlinné potravy 

jest nejdŧleţitějším poţadavkem zubní hygieny péče o čistotu chrupu. … Zubní kartáček a 

zubní pasty a vodičky se stávají nezbytnou součástí inventáře moderního člověka.“ 

[tamtéţ] 

V pátém čísle je článek věnovaný poranění chrupu. „Při úrazech dochází velmi 

často k poranění kostí obličejových, hlavně čelistí a chrupu. Vyraţení nebo zlomení zubu 

je zjevem dosti obyčejným. Často však dochází pouze k vnitřnímu poranění zubu – 

poškození nervŧ a cév, vstupujících kořenem do zubu. Po kaţdém poranění by měl chrup 

býti odborně vyšetřen, aby se včas mohl zub ošetřiti. … Zanedbá-li se takovéto neviditelné 

poranění chrupu, dochází k zánětŧm zubní dřeně a mrtvá dřeň počne hnisati. … Prostoupí-

li odúmrť a hnisání zubním kanálkem do okolí, vyvinou se zubní píštěle, zánět okostice a 
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mŧţe dojíti k váţnějším změnám. … Ale i jiná drobná poranění zubŧ mohou vésti a často 

vedou k vytvoření se zubního kazu, odúmrti dřeně a zánětŧm okolí zubu. Jsou to jemná 

poranění, vznikající při překusování nití, při louskání ořechŧ a čištění chrupu tvrdými a 

ostrými předměty. … Má se proto pouţívati pouze dřevěných nebo brkových párátek 

k odstranění zbytkŧ mezi zuby. Také hedvábnou nití lze lehce zbytky jídla odstraniti. … 

Pamatujte si, ţe sebemenší poranění skloviny a zuboviny mŧţe míti váţné následky pro 

zdraví chrupu.“ [1928. „Poranění chrupu.“ Zdraví lidu 6 (5): 71] 

Chrupu se věnuje i článek v devátém čísle šestého ročníku. V článku Tajemství 

krásného úsměvu v rubrice SALON KRÁSY se čtenáři a čtenářky dozvědí, ţe veselá mysl 

má velký vliv na krásu. „Lidé, kteří se nikdy neusmějí, nejsou obyčejně hezcí, neboť krása 

obličeje předpokládá jakousi jemnou hru svalŧ a převahu těch lícních svalŧ, které se stahují 

a napínají právě při úsměvu.“ [1928. „Tajemství krásného úsměvu.“ Zdraví lidu 6 (9): 141] 

Dále se píše, ţe „(j)est ještě jedna příčina, pro kterou se lidé neusmívají. Jsou to nepěstěné, 

zanedbané a zkaţené zuby. Takoví lidé se přirozeně obávají, ţe by tento svŧj nedostatek 

úsměvem prozradili. … Ale chrup lze spraviti. Proto včasná péče o chrup a pravidelné jeho 

lékařské ošetření spadají do péče o krásu.“ [1928. „Tajemství krásného úsměvu.“ Zdraví 

lidu 6 (9): 142] Zde se opět setkáváme se spojením krásy a zdraví. Člověk, jehoţ chrup 

není v pořádku, není zdravý, a tudíţ není ani krásný. Dalším prvek je tu veselost, která má 

vliv na krásu – člověk je veselý, protoţe je zdravý a to jej činí krásným. 

„Ţe se lidé s krásným a pěstěným chrupem rádi smějí, je dobře známo. Řeknete, ţe 

se chtějí pochlubiti svými zoubky. Je tomu tak, ale je i jiná, přirozenější příčina. Kdo má 

zdravý chrup, jest obyčejně vesel, neboť zdravé zuby často jsou známkou, ţe i tělo je 

zdravé. Při mnohých nemocech těla trpí i chrup. Je tu jakýsi začarovaný kruh, neboť dobrý 

chrup je i příčinou dobrého zdraví. Potrava dobře rozkousaná lépe chutná a lépe se tráví. 

Chrup špatný zaviňuje poruchy zaţívání i výměny látek. A špatné trávení zřídka se 

projevuje usměvavou tváří.“ [tamtéţ] I zde je vidět, ţe hodnota zdraví byla silně propojena 

s hodnotou krásy. Zdravý chrup je krásný a aby byl krásný, musí být opečovávaný. 

 

5.2.2.4. Shrnutí 

I šestý ročník Zdraví lidu přinesl velké mnoţství informací. Články jsou i v tomto 

ročníku směřovány hlavně neodborným čtenářŧm, takţe jsou psány laicky, ovšem odborné 
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termíny se zde také vyskytují. Více článkŧ je psáno z vědecko-populárního hlediska, tzn., 

ţe čtenářŧm vysvětlují, jak jaká nemoc probíhá, jaké má příznaky, jaký parasit ji přenáší 

atp. (např. článek o paratyfech), ostatní články zase dávají přesné rady a návody, jak s 

nemocí bojovat či se před ní bránit. 

 Co se týče obsahu, tak se šestý ročník zaměřoval hlavně na nemoci, jejich 

příznaky, šíření a léčbu. Největší hrozbou byla tuberkulosa a nejvíce jí byly ohroţeny děti. 

S tím souvisí i časté téma ostatních článkŧ, a to jsou děti. Na děti, jejich vývoj, zdravotní 

stav atd. se klade velký dŧraz. Články o péči o děti jsou dlouhé a plné dŧleţitých sdělení a 

rad. Proč se články tolik věnují dětem? Děti představují budoucnost a budoucnost 

Československé republiky musí mít v rukou silní a zdraví jedinci, kteří ji budou bránit. 

Národ a jeho svoboda je v textech zmíněn velice sporadicky, ač se v roce 1928 

slavilo desetileté výročí vzniku Československé republiky. Národ je zde nahrazen dětmi. 

Autoři článkŧ o dětech takto vyzývají rodiče a nepřímo, ojediněle i přímo, jim tím říkají, ţe 

jsou svou výchovou a péčí o děti odpovědni národu a státu. Jsou odpovědni v tom smyslu, 

ţe mají ze svých dětí vychovat zdravé, silné a moudré dospělé, kteří budou bránit svou 

vlast. 

I tento dŧraz by se dal vyloţit z hlediska Foucaultova konceptu biopolitiky. Stát má 

zájem na svém fungování a pokračování, a aby ho zajistil, potřebuje zdravé občany. I skrze 

„zdravotně-popularizační média“, jako je Zdraví lidu se prosazuje dŧraz na péči o děti, na 

správnou výchovu dětí, které se má dětem dostávat u rodičŧ, lékařŧ a kantorŧ, je 

mechanismus, kterým se snaţí vychovat si „produktivní těla“, která udrţí stát a jeho 

svobodu. 

 Frekventovaným tématem byl také chrup a péče o něj. Zuby jsou povaţovány za 

ukazatele zdravotního stavu. Zkaţené zuby totiţ mohou signalisovat nějaký skrytý 

zdravotní problém v těle. Nebo naopak zkaţené zuby mohou zpŧsobit a vyvolat nemoc. 

Čtenáři jsou proto vybízeni, aby se o zuby svědomitě starali. Jak je v článcích čtenářŧm 

nepřímo sděleno, úroveň péče o chrup, jak péče lékařská, tak svědomitá péče jednotlivcŧ, 

odráţí civilisační úroveň (viz článek Lidský chrup a civilisace). Na vysoké úrovni jsou ti, 

kdo se o chrup starají svědomitě a jejich zuby jsou zdravé a krásné. Krása a zdraví je 

rovněţ častý fenomén – uţ za první republiky souviselo zdraví s krásou a etiketou. 
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Zdravý chrup byl spojován s civilizační úrovní národa. V článcích se i konkrétně 

mluví o rozdílu mezi primitivním a kulturním člověkem, který je zaloţen právě na stavu 

chrupu a stavu péče o chrup. 
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5.2.3. Ročník 1933 

Všech deset čísel jedenáctého ročníku Zdraví lidu z roku 1933 mělo šestnáct stran. 

Jedno číslo stálo 80 hal., roční předplatné vyšlo na 8 Kč. Časopis redigoval MUDr. Mir. 

Šulc. Články ve vydáních z roku 1933 jsou velice dlouhé (např. článek Rady cestovatelům 

zabírá strany 81 – 88), psané přes celou stránku. Jsou na rozdíl od článkŧ v ročníku 1928 

málokdy doplněné o ilustraci, pokud se na stránkách objevují nějaké kresby či fotografie, 

jedná se o reklamu. V časopise se také neobjevuje tolik rubrik jako v předešlých ročnících. 

Většina článkŧ má jiţ uvedeného autora, zpravidla jde o doktora. Objevují se zde i články 

na pokračování (např. poučný článek Drobnohledné zárodky – bakterie, který je rozdělen 

mezi druhé a třetí číslo časopisu). 

 

5.2.3.1. „Poučení“ 

Poučné články v ročníku 1933 se nevěnovaly ani tak moc nemocem, jako prevenci 

nemocí a ochraně zdraví, články jsou místy aţ výstraţné. Čtenáři jsou varováni před 

škodlivostí kofeinu, nikotinu a dokonce i sportu. Namísto sportu je doporučována 

manuální práce. Také se hodně zdŧrazňuje čistota, která je základem zdraví, a hygiena. 

Poučení o nemocích a prevence nemocí je dŧleţitá, dŧleţitější je ale věnovat 

pozornost prŧvodnímu jevu nemoci, bolesti. Bolest není nic příjemného, ale plní dŧleţitou 

funkci, poukazuje na to, ţe něco není v pořádku. „První funkce bolesti je signalizovat 

nebezpečí nemoci aneb jejího začátku. Vhání lidi do ordinace lékaře. … Proto je bolest do 

jisté míry dobrodiním. Označuje i prŧběh nemoci, změnu stavu k horšímu neb lepšímu, 

recidivu nemoci, postup a hojení. Bolest je dŧleţitým vodítkem při určování diagnosy. 

Jsou nemoci, jeţ by se bez typických bolestí nepoznaly.“ [Slabihoudek. 1933. „Dobrodiní 

bolesti.“ Zdraví lidu 11 (5): 75]  

„Nemoci, jeţ probíhají bez bolesti, jsou zvány zákeřné. Přepadají náhle svými 

následky, jelikoţ měly bezbolestný prŧběh. Často tuberkulosa plic, zejména u lidí dobře 

ţiveného zevnějšku, probíhá bez známek, aţ najednou se dostaví těţké krvácení a rozpad 

značné části tkáně. Podobně probíhají rŧzné zhoubné nádory, arterioskleróza malých cev 

atd. … Proto bezbolestné nemoci jsou často těţkého rázu jiţ proto, ţe nemocný není nucen 

zavčas se dát vyšetřit aneb se léčit. Tyto nemoci zpŧsobují ponejvíce změnu funkce orgánŧ 
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a tím dávají se jiţ včas poznat. Odtud dŧleţitost pravidelné prohlídky lékařem, zejména ve 

starším věku.“ [Slabihoudek. 1933. „Dobrodiní bolesti.“ Zdraví lidu 11 (5): 75 – 76] Autor 

ale také poukazuje na nemoci téměř bezvýznamné, které jsou doprovázeny značnými 

bolestmi (např. kariosní zub, zánět hltanoprŧduškový, akutní zánět sliznice ţaludku, střev 

atd.). Úkolem článku je tedy přesvědčit čtenáře, aby bolest nepodceňovali, ani pokud jde o 

mírnou bolest, a šli k lékaři, který určí diagnosu a případnou nemoc začne léčit. Autor 

nabádá čtenáře k větší péči o zdraví a k větší zodpovědnosti. 

V tomto odstavci o bolesti je opět zmíněna souvislost mezi vzhledem a zdravím. 

Autor zde ale připouští, ţe i krásný a upravený člověk „dobře ţiveného zevnějšku“ mŧţe 

být uvnitř nemocný. Vzhled uţ tedy nemŧţe být tolik spolehlivým vodítkem při určování 

toho, zda je někdo nemocný. 

O škodlivosti kofeinu a nikotinu a o závislosti na nich se píše např. v článku O 

černé kávě a kouření v prvním čísle Zdraví lidu z roku 1933. Článek přibliţuje čtenáři, jak 

pŧsobí kofein a nikotin na lidský organismus a jeho fungování. „Kofein pŧsobí dráţdivě na 

srdce a cevy a systém nervový. … Ve větších dávkách zpŧsobuje otravy charakterisované 

bušením srdce, úzkostí a nespavostí. Při chronickém pouţívání třesení končetin, obtíţe 

ţaludeční a nepravidelná činnost srdce není nic zvláštního. V tomto stavu sahá člověk po 

nových vzrušujících dávkách, novém osvěţení a tak další otravování. Nakonec nezbývá 

neţ činnost mozku provokovat stále většími dávkami. … Podobně se má záleţitost 

nikotinu. Po několika akutních otravách známých nevolností ţaludku a částečnou mdlobou, 

dostavuje se otrava chronická.“ [Slabihoudek. 1933. „O černé kávě a kouření.“ Zdraví lidu 

11 (1): 12 – 13] Chronickou otravou je zde míněna závislost. 

Jaké jsou následky otravy, tedy závislosti? „Tělo snáší chronické otravy aţ do 

určitých hranic, pokud mŧţe kompensovat vše vylučováním škodlivin. Jelikoţ však často 

rŧzné otravy se kumulují a starší věk nestačí svou výměnou látkovou, dostavují se rŧzné 

zjevy, jako např. zvýšení tlaku krevního, arterioskleróza, srdeční angina, často jako 

předčasný dŧsledek. Připočteme-li k tomu nedostatek pohybu a kyslíku, který jest 

samozřejmým ve zpŧsobu ţivota kuřákŧ a kofeinistŧ (jiţ dŧsledkem stálých nevolností a 

nechutí k pohybu), pochopíme, proč vidíme často mladé starce a ulekané a vydráţděné 

neurastheniky.“ [Slabihoudek. 1933. „O černé kávě a kouření.“ Zdraví lidu 11 (1): 13] 

Tady autor klade do souvislosti vzhled a náladu člověka a jeho zdravotní stav. 
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Autor článku, Dr. F. Slabihoudek, v závěru popisuje závislost a radí, jak se jí 

vyvarovat. Píše, ţe ve „svěţesti po černé kávě a kouření jest veliký omyl. Člověk nechápe, 

ţe kaţdá špatná ţivotospráva vede k otravám. Intelektuál a civilisovaný člověk ţije 

nezdravě, nepohybuje se dostatečně a nemá čerstvého vzduchu a slunce. Z toho resultuje 

únava, otupělost, chorobnost. Proto sahá se po černé kávě a cigaretě. Dosahuje se krátko 

trvající excitace, ale mnohem trvalejší a zdravější se dosáhne vycházkou do polí a 

gymnastikou. Ctitel černé kávy nepochopil, ţe jiţ jeho otrávený organismus sahá po 

kofeinu dŧsledkem nezdravého ţivota. Jeho mozek, neosvěţen pohybem a vzduchem, 

potřebuje draţdidla jako morfinista stále větších dávek. Nikdy by nepotřeboval černé kávy, 

kdyby si uvědomil, ţe duch a tělo jsou organická jednota. Ţe duch onemocní, není-li 

zdravé tělo. A proto ve svěţích myšlenkách po černé kávě měl by si připamatovat, ţe 

otravuje jiţ otrávené tělo. A léčit otravu otravou se dělá jen při první pomoci.“ [tamtéţ] 

V tomto článku autor uvádí do spojitosti civilisaci a úpadek zdraví, zdŧrazňuje negativa 

civilisačního vývoje. Civilisace tu není vykreslena jako pokrok, ale jako úpadek lidstva. 

Ve druhém a třetím čísle se Dr. Driml rozepsal o bakteriích ve článku na 

pokračování Drobnohledné zárodky – bakterie. Dr. Driml seznamuje čtenáře 

s drobnohledem a s bakteriemi, které díky němu mŧţeme vidět. „Některé bakterie moţno 

viděti teprve při tisícinásobném zvětšení – ba víme, ţe jest ještě mnoho takových, které 

dosud vŧbec nemŧţeme viděti, ač předpokládáme podle jejich projevŧ, ţe existují. … 

Podle tvaru mluvíme o bakteriích podoby čárkovité, zvaných bacily (bacillus = tyčinka), o 

bakteriích kuličkových (kokky), o zárodcích podobajících se vývrtce (spirilly) nebo 

poloměsíčku (vibria).“ [Driml. 1933. „Drobnohledné zárodky – bakterie.“ Zdraví lidu 11 

(2): 26] Tento článek je psán vědecko-populárně, čtenářŧm jsou předkládány i odborné 

názvy bakterií. Článek také čtenáře varuje před bakteriemi tak malými, ţe nejsou ani vidět 

a tudíţ pouhá kontrola čistoty pohledem nestačí. 

Autor popisuje i mnoţení a vznik bakterií. „Bakterie, přijdou-li do vhodných 

podmínek, rychle se rozmnoţují, a to pouhým štěpením. Z jednoho bacilu jsou za chvilku 

dva, z těch čtyři – osm – šestnáct atd., aţ jich je v nedlouhé době jednoho dne mnoho 

milionŧ. … Hlavně potraviny jsou dobrou ţivnou pŧdou pro rŧzné bakterie.“ [Driml. 1933. 

„Drobnohledné zárodky – bakterie.“ Zdraví lidu 11 (2): 27] 

Autor popisuje, jak se tělo brání bakteriím. „Vniklo-li jich málo, je-li tělo 

dostatečně silné nebo je-li nějakým zpŧsobem proti nim obrněné, nevyvolávají nemoc, 
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jsouce tělem rychle přemoţeny a odstraněny. … Jinak je tomu, vniklo-li jich větší 

mnoţství nebo nebylo-li tělo dostatečně připraveno k obraně. … Tu se počnou 

rozmnoţovati, ţíti svým osobitým ţivotem, vytvářeti jedovaté látky a hubiti naše zdraví. 

… Ale i tu se tělo brání. Zvyšuje svou teplotu (horečka), zachycuje vetřelce do mízních 

ţláz (zduření ţláz) a vytváří v krvi a tělesných tkáních a šťavách protilátky, mající za úkol 

ochromovati zhoubnou činnost a ţivot bakterií a ničiti jejich jedy. … Hlavním nositelem 

protijedŧ je krevní serum, v němţ tyto látky často zbudou ještě dlouho po vyléčení, 

mnohdy po celý ţivot, takţe je pak tělo chráněno pro příště proti téţe chorobě. Říkáme, ţe 

je tělo imunní.“ [Driml. 1933. „Drobnohledné zárodky – bakterie.“ Zdraví lidu 11 (3): 38] 

Tělo mŧţe imunitu získat i uměle, očkováním. 

Nejúčinnější zbraní proti bakteriím a nemocem je čistota. V článku Čistota všude a 

ve všem je čistota a hygiena silně opěvována a jsou jí připisovány obrovské zásluhy, jako 

např., ţe „blahodárná pŧsobivost čistoty přesahuje u člověka i hranice tělesného ústrojí. 

Dotýká se aţ morální sféry, která dovoluje jedinci povznésti se nad sebe samého. … 

Tělesná čistota je výraz úcty k sobě samému i úcty k bliţnímu. Aniţ bychom přeháněli, 

ujišťujeme, ţe péče o čistotu přispívá stále více a více k štěstí lidstva“ [1933. „Čistota 

všude a ve všem.“ Zdraví lidu 11 (4): 49]. Zde je opět dávána do souvislosti čistota a 

morálka, tedy estetika a etiketa, se zdravotním stavem. Autor neklade dŧraz na štěstí a 

zdraví jednotlivce, ale celého lidstva, jednotlivec musí být zdravý pro lidstvo, ne pro sebe. 

O vlivu hygieny na člověka píše Dr. Fr. Slabihoudek v pátém čísle Zdraví lidu. 

Zabývá se hygienickým zákonem preventivní činnosti (ochranné), t. zv. profylaxe. Dr. 

Slabihoudek rozlišuje dva typy člověka – kulturního a nekulturního. Člověk kulturní, 

neboli moderní ţije nezdravým zpŧsobem ţivota – pracuje v továrnách, ţije v malých, 

vlhkých, tmavých bytech bez vzduchu, necvičí tělo a jen se ţene za výdělkem, aby měl na 

chléb. Člověk nekulturní je jeho přesným opakem. Cílem profylaxe je ozdravit člověka. 

Profylaxe, výtvor hygienické vědy, „má nesmírný vliv na tvorbu člověka. Mobilisovala sta 

jedniček tělocvičných, vytvořila tělocvičné systémy, zorganisovala tělesnou práci a 

urovnala nepoměr mezi prací tělesnou a duševní. Tvoří svaly člověka, jeţ hrozí zakrnutím 

a dává jim přirozenou pruţnost. Nelze vystihnouti význam tělocviku pro tělo. … Profylaxe 

vyhnala člověka z uzavřených bytŧ a měst do vzduchu, polí a lesŧ. Nutí ho k oxydaci krve, 

ventilaci plic a odehnání bledosti se svých tváří. Člověk bez těchto zásad podobá se 

nevětranému příbytku, hrozí sesutím. Tělocvik, sport a pobyt na čerstvém vzduchu jsou 

základy k budově preventivní činnosti“ [Slabihoudek. 1933. „Vliv hygieny na člověka.“ 
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Zdraví lidu 11 (4): 66]. Zde je opět zdŧrazňován rozdíl mezi nezdravým městem a 

zdravým venkovem. Autor článku zde také naznačuje, ţe civilisace přinesla, co se zdraví, 

ţivotosprávy, zpŧsobu ţivota a kondice obyvatel týče, spíše úpadek neţli pokrok. 

Profylaxe zasahuje i dále do ţivota člověka nařizujíc mu opustit vlhké a tmavé byty 

bez dostatku vzduchu, předepisuje šířku ulic, stavbu měst a domŧ, doporučuje zřizovat 

parky, zahrady, koupaliště a slunné lázně. „Vytvořila se zvláštní věda hygieny bytové, 

měst, ulic, organisovala se otázka zřizování kanalisací, čištění měst, spalování odpadkŧ, 

odstraňování smětí. Do všech těchto otázek zasahovala hygiena ve smyslu činnosti 

preventivní.“ [tamtéţ] 

„Profylaxe zasáhla i do otázek čistě sociálních. Poukázala na nezdravý zpŧsob 

práce, na úrazy, na deformace těla při práci, na otravy, ztráty smyslŧ následkem práce, na 

přepracování těla a jeho následky. … Vynutila si zákony ve formě hygieny prŧmyslové a 

ţivnostenské. Donutila lidskou společnost k ochraně mladistvých těl, zorganisovala práci a 

omezila dobu pracovní. Upozorňuje na nedostatečný výdělek a z toho plynoucí defekt 

zdraví člověka, jako na př. podvýţiva, špatné bydlení, křivice, otupělost, sníţení vzdornosti 

těla atd. Kategoricky připomíná závislost frekvence nemocí kulturních s výdělkovými 

poměry.“ [tamtéţ] Profylaxe ovšem zasahuje i do oborŧ právních řádŧ, soudnictví a 

kriminalistiky. „Preventivní činnost vztahuje se na jednotlivce a celou lidskou společnost.“ 

[tamtéţ] 

Článek o profylaxi je ukázkou Foucaultovy biopolitiky, kde se stát svým opatřením, 

profylaktickým zákonem, snaţí disciplinovat individuální těla tak, aby byla pro stát 

produktivní a stát byl ţivotaschopný. „Biomoc zde pracuje formou řízení populace i 

jedincŧ prostřednictvím jemných mechanismŧ regulace a manipulace, distribuovaným 

skrze administrativní aparáty moderního státu.“ [Parusniková 2000: 133] Jedná se o zpŧsob 

vládnutí, governmentality, který se snaţí ovládnout lidi ne přímou mocí, ale rŧznými 

opatřeními, v tomto případě zdravotními, která lidé přijmou za své, protoţe je uznají za 

pravdivé a správné. Pokud jsou tato opatření navíc opřena o odborná lékařská stanoviska, 

lidé je přijímají o to snáze, neboť se jedná o lékařsky ověřená opatření. Jak se píše i přímo 

v článku – prevence se vztahovala na jednotlivce a tím pádem hlavně na celou společnost. 

Co se týče nemocí, objevují se v ročníku 1933 články o nich jen málo. Např. ve 

druhém čísle se píše o tasemnici jako o nemoci. Čtenáři se dočtou, jak tasemnice vypadá, 

jaké délky dosahuje, ţe se skládá z oddílŧ čili článkŧ, jak se dostane do těla. „Kaţdý 
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článek tasemnice mŧţe se samostatně pohybovati. Kdyţ se tyto oddíly dostaly ze střeva 

lidského a leţí v trávě, bývají s travou snědeny domácím dobytkem; pak vnikne tento 

příţivník do svalŧ svého nového hostitele, jenţ se takto stává »uhrovitým«. Příţivník 

vytváří ve svalech dobytka boubel (cystocercus bovis) a mŧţe tam ţíti i několik let. … Je-li 

maso takového uhrovitého kusu málo propečeno, zustávají parasiti naţivu a jsou pak poţiti 

lidmi. Asi šedesát dní poté, co byli tito příţivníci snědeni, začínají se ve stolici objevovati 

jejich oddělené články.“ [1933. „Tasemnice. (Taenia Saginata.).“ Zdraví lidu 11 (2): 24] 

Tento článek je psán z vědecké perspektivy. Nedává konkrétní návody na to, jak se nemoci 

bránit, pouze detailně popisuje ţivot tasemnice a zpŧsob, jakým se dostane do těla svého 

hostitele. 

Autor článku uvádí, ţe tasemnice svému hostiteli zpŧsobuje v mnohých případech 

malé anebo téměř ţádné obtíţe. Uznává ale, ţe se také stává, ţe hostitel tasemnice „trpí 

kolikami, při nichţ prŧjmy se střídají se zácpou. … Ale tasemnice mŧţe zpŧsobovati také 

váţnější příznaky, jako je značná chudokrevnost, závrať nebo i záchvaty padoucnice a 

halucinace. Takový příţivník oslabuje celkově svého hostitele, coţ je tím větším dŧvodem, 

aby byl odstraněn.“ [tamtéţ] Podle autora je nejúčinnějším lékem na tasemnici odvar 

z kapradě samce (filix mas). 

Nemocí, o které se čtenáři mohli dočíst v osmém čísle, byla nervosa a neurasthenie. 

„Slova nervosní a neurasthenie označuje jistou oslabenost nervového systému, nepořádek 

ve funkcích nervŧ a chaos v jednotlivých jevech nervové činnosti.“ [Slabihoudek. 1933. 

„Nemocným a neurasthenikŧm.“ Zdraví lidu 11 (8): 118] 

Dr. Slabihoudek popisuje příznaky této nemoci: bolest, která postihuje svými 

záchvaty hlavu, končetiny, vnitřní orgány, oči, jednotlivé kmeny nervové atd., někdy 

vystupuje jako ţaludeční obtíţe, migraena, bolesti v rukou, nohou, píchání na prsou či u 

srdce. „Jindy vystupují do popředí závrati, kola před očima, hučení v uších, bušení srdce, 

vrhnutí, třes končetin atd., často nespavost, noční poty, nechutenství a lenivost duševní 

činnosti.“ [tamtéţ] 

Jako další je popisován zánět slepého střeva. Jedná se o zánět červíkovitého 

přívěsku slepého střeva. „Toto zjištění, od něhoţ nemoc má jméno zánět slepého střeva, 

otevřelo cesty, které nás přivedly k úplnější znalosti této choroby. Díky četným 

pojednáním chirurgŧ jsme čím dál tím více přesvědčeni, ţe zánětu slepého střeva nejlépe 

čelíme, odstraníme-li operativně nemocnou část, a to co moţná nejdříve po vypuknutí 



87 

nemoci, pakliţe ovšem zvláštní okolnosti se proti tomu nestaví.“ [Bauer. 1933. „Zánět 

slepého střeva.“ Zdraví lidu 11 (9): 129] 

Na tuto chorobu umíralo hodně lidí, a proto jsou v článku podrobně popsány 

příznaky, prŧběh, léčba i celý orgán. Střevo Dr. Fr. Bauer popisuje takto: „První část 

tlustého střeva se jmenuje střevo slepé (caecum). Mezi tímto a tenkým střevem se nachází 

přívěsek, jakási rourka 10 cm dlouhá, tlustá jako tuţka. Jeden z jeho koncŧ se otvírá do 

slepého střeva, druhý jest uzavřen. Tato malá část střeva, tento přívěsek vyvolává shora 

jmenovanou nemoc. Jeho buňková stavba je táţ jako ostatního střeva, ale jeho stěny 

obsahují ve větším mnoţství tkáň, jeţ se podobá tkáni krčních mandlí. Tato tkáň bere 

snadno do sebe rŧzné druhy mikrobŧ, jeţ vyvolávají zduření a zánět přívěsku. S druhé 

strany pak, jelikoţ jest přívěsek spojen se slepým střevem, mohou látky přicházející 

z tohoto střeva vniknouti do přívěsku, tam ztvrdnouti a uzavříti jeho vchod. … Nemoc tedy 

skutečně spočívá v zánětu, v zápalu, coţ znamená, ţe jejím pŧvodcem jest nákaza 

zpŧsobená mikroby.“ [Bauer. 1933. „Zánět slepého střeva.“ Zdraví lidu 11 (9): 129 – 130] 

Tento článek zabývající se slepým střevem je také psán „vědecky“, objevují se tu odborné 

názvy a detailní informace. Článek nedává návod, jak se zánětu vyvarovat, ale co je slepé 

střevo a jakou má stavbu, jak vzniká zánět. 

Nemoc mŧţe býti mírného, ale i velice prudkého rázu. Mŧţe se sama od sebe 

vyléčiti, ovšem při prudší nákaze je tu veliká pravděpodobnost smrti. „Největším 

nebezpečím při prudkých zánětech jest proděravění přívěsku. Tehdy mŧţe se hnis provaliti 

do dutiny břišní a vzniká prudký zánět pobřišnice. Tato komplikace je téměř vţdy 

smrtelná, leč ţe by byla provedena okamţitá operace. Pokračuje-li zánět pomaleji, tvoří se 

často u přívěsku hnisavé loţisko, jeţ jest srŧsty odděleno od dutiny břišní. Nevykoná-li se 

operace, bývá uzdravování velmi pomalé. Mŧţe se také státi, ţe jedy vyrobené hnisem 

dostanou se do krve; v tom případě nastává ve dvou nebo třech dnech smrt otravou.“ 

[Bauer. 1933. „Zánět slepého střeva.“ Zdraví lidu 11 (9): 130] 

Hojně rozšířenými dětskými nemocemi jsou rŧzné nemoci koţní, spála, záškrt a 

další infekční choroby. Jak rodiče poznají spálu a záškrt? „Při spále převládají bolesti 

hlavy, horečka, zvracení, bolesti v krku, pak se objeví drobná červená skvrnitá vyráţka, 

která mŧţe býti velmi rozmanitého vzhledu, kolem úst jest nápadná bledost kŧţe, jazyk 

jest značně povleklý, později se olupuje a podobá se barvou i vzhledem malinám. … Při 

záškrtu se objeví nejdříve horečka, bolesti v krku, na mandlích se vytvoří bělošedé 
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pablány, splývající dohromady, ba mnohdy se mŧţe dítě dusit.“ [Mílek. 1933. „Návrat 

z prázdnin a dětské choroby.“ Zdraví lidu 11 (10): 147] Rodiče mohou ale své děti 

ochrániti před záškrtem očkováním. Článek podává rodičŧm jasné příznaky nemoci a tím i 

návod, ţe v případě těchto příznakŧ se mají co nejrychleji dostavit k lékaři. Je dŧleţité, aby 

rodiče své děti bedlivě hlídali a pozorovali. 

Pro zdraví má velký význam zdravá ţivotospráva a podle Dr. Ctibora Bezděka také 

tělesná práce, ovšem nemíní tím sport. Naopak, sport povaţuje za zdraví škodlivý. Je 

„nutno si jasně uvědomit, ţe k udrţení svého zdraví nutně potřebujeme tělesné práce, 

neboť tak jako potřebuje činnosti náš duch, jako se musí cvičit ve sféře citovosti i naše 

duše, zrovna tak potřebuje usilovné činnosti i tělo, které je úplně rovnocennou sloţkou 

oběma dříve jmenovaným partnerŧm našich osobností.“ [Bezděk. 1933. „Práce ve 

výchově.“ Zdraví lidu 11 (10): 154] Dr. Bezděk ale odsuzuje sport, resp. přílišné 

přesportování. „Bude potřeba … nahrazovat pomalu sport prací, neboť při ţádné práci se 

neshledáváme s něčím, co ve sportu nazýváme přebornictvím, a je velmi neblahou přítěţí 

kaţdého sportovního podnikání, poněvadţ je příčinou, ţe sport právě pro tuto vlastnost 

ztrácí svou schopnost uklidňovat, ale naopak stává se podnětem k novému, ještě prudšímu 

zneklidnění. Proti sportu nutno ještě vyzvednout tu okolnost, ţe práce přináší positivní 

výsledky, jimiţ se sport pravidelně nemŧţe vykázat. Vědomí dobře vykonané práce však 

naplňuje člověka podivuhodným uklidněním, někdy přímo pocitem štěstí, jehoţ je na světě 

zdánlivě tak málo.“ [Bezděk. 1933. „Práce ve výchově.“ Zdraví lidu 11 (10): 154 – 155] 

Toto je jediný článek, který poukazuje na to, ţe sport zdraví nesvědčí. Ostatní články, 

zabývající se sportem, naopak sport a dobrou kondici těla vyzdvihují jako nutnou sloţku 

zdraví. O oblíbenosti sportu jako nástroje pro utuţování zdraví svědčí i velké mnoţství 

tělovýchovných spolkŧ a organisací jako Sokol a Orel. 

 

5.2.3.2. Výţiva 

V některých číslech Zdraví lidu z roku 1933 se objevovala rubrika VÝŢIVA, 

Úvahy o lidové výţivě v Československu, jejíţ autorkou byla RNDr. Marie V. 

Podzimková. Hned v prvním čísle se zamýšlí nad lidovou výţivou v Československu 

v článku nazvaném Nebezpečí dneška. Autorka v článku uvádí, ţe strava československého 

lidu je velice sytá, coţ je dŧsledek poţívání potravin škrobnatých (obilniny a brambory) a 

tukŧ. Strava je sytá jak na venkově, tak ve městě. „Obyvatelé měst, většinou duševně 
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pracující lidé, potřebují však vzhledem ke svému zpŧsobu ţivota stravy odlišného sloţení 

neţli zemědělští pracovníci na polích a v hospodářství. U obyvatelŧ venkova volá vydané 

značné mnoţství pracovní energie po dŧkladném jejím znovuzískání ve vhodných 

potravinách (škrobnatých a tucích).“ [Podzimková. 1933. „Úvahy o lidové výţivě 

v Československu.“ Zdraví lidu 11 (1): 14] Autorka zde poukazuje na socio-kulturní 

rozdíly mezi obyvateli Československa a jejich rozdílné potřeby pro zdravé tělo. 

Nejdŧleţitější je správná výţiva, jejíţ sloţení se liší v závislosti na zpŧsobu vykonávané 

práce a místě bydliště. 

Podzimková dále píše, ţe „(j)akmile se však základní poţadavky správné výţivy 

postupem vědeckého poznávání rozšířily na kvalitní stránku obsahu jednotlivých ţivin 

v potravinách, začala se nám objevovati lidová výţiva v Československu ve světle svých 

nedostatkŧ. Chybělo nerostných látek a vitaminŧ ve stravě a nebylo dosti potřebné 

buničiny. V potravinách to znamená, ţe je naše strava chudá na ovoce, zeleniny a výrobky 

z celozrnných obilnin.“ [tamtéţ] 

Podzimková se zaměřuje hlavně na děti, pro jejichţ vývoj je dŧleţitá zdravá a 

bohatá strava. Píše, ţe díky zdravotnickým lidovýchovným organisacím ve spojení se 

školou se výţiva dětí stala „předmětem dŧkladné pozornosti rodičŧ, učitelŧ a lékařŧ a ţe se 

její kvalita záhy začala odráţeti ve zlepšeném zdravotním stavu a tělesném vývoji … dětí.“ 

[tamtéţ] Následuje výčet potravin, které jsou kvalitní a levné: „levné a prvotřídní bílkoviny 

se dostanou dítěti v mléčných a tvarohových pokrmech. Vitaminy z čerstvého másla a 

vajec nahradí nám syrová nebo vařená mrkev. Vitaminy z čerstvého ovoce … nahradí 

dětem v největší nouzi košťály ze zelí … Vitamin protikřivičný opatří dětem nemocenská 

pojišťovna v podobě rybího tuku nebo horského slunce. … Černý chléb, kroupy a krupky 

dodají vedle jiného vitaminu i nerostné soli … Švestková povidla poskytnou tělu ţeleza a 

jiných nerostných látek proti chudokrevnosti…“ [Podzimková. 1933. „Nebezpečí dneška.“ 

Zdraví lidu 11 (1): 15] V tomto článku se opět objevuje dŧraz na výţivu a zdraví dětí, které 

představují budoucnost, a rovněţ na šetrnost – zdravé a výţivné pokrmy nemusí být drahé. 

Ve druhém čísle se RNDr. Podzimková zabývá křivicí, resp. ochranou před křivicí. 

Popisuje, ţe „(k)řivice jest choroba, která postihuje jen rostoucí organismus a jest 

zaviňována nedostatkem vitaminu D. … Nemá-li tělo potřebné mnoţství tohoto vitaminu, 

jest porušeno harmonické tělesné hospodářství dvou kostitvorných nerostných látek: 

vápníku a fosforu. Chrupavka není schopna měniti se v dospělou kost proto, ţe ukládání 
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nerostných látek, hlavně vápníku a fosforu, které mění chrupavku v kost, jest nedostatkem 

vitaminu D znemoţněno. Proto zŧstávají kosti při křivici »měkké«. Nesnesou váhu těla, 

rŧzně se ohýbají a deformují, jak nám lékař při prohlídce zjistí u dětí, postiţených křivicí. 

Celkový vzrŧst dítěte bývá při křivici zaraţen a značně opoţděn. Velmi trpí vývin zubŧ.“ 

[Podzimková. 1933. „Ochrana před křivicí v zimě.“ Zdraví lidu 11 (2): 29] Lékem na 

křivice je vitamin D, který je hlavně v rybím tuku, dalším zdrojem vitaminu D jsou 

„ţloutky z vajec v létě snesených a letní máslo, které však proti rybímu tuku obsahují jen 

malá mnoţství protikřivičného vitaminu.“ [Podzimková. 1933. „Ochrana před křivicí v 

zimě.“ Zdraví lidu 11 (2): 29 – 30]  

V pátém čísle se rubrika VÝŢIVA zabývá výţivou zemědělského lidu. Autorka 

článku nejprve uvádí, ţe se výţivě venkovského obyvatelstva nevěnovalo moc pozornosti, 

protoţe se předpokládalo, ţe venkovská strava je automaticky stravou zdravou, výţivnou a 

bohatou na všechny vitaminy a další prvky dŧleţité pro ţivot. Nicméně tato domněnka 

byla mylná. „Na venkově jsme se příliš spoléhali na dobrodiní čerstvého vzduchu. 

Zapomněli jsme, ţe ve venkovských, třeba malebných chaloupkách čerstvého vzduchu 

mnoho nebylo. Ten, který je na polích a v lese, zvyšuje chuť k jídlu. Jestliţe se obyvatel 

venkova ţiví jednostrannou stravou, nijak mu čerstvý vzduch nedostatky výţivy 

nenahradí.“ [Podzimková. 1933. „Výţiva zemědělského lidu.“ Zdraví lidu 11 (5): 77] 

V souvislosti s venkovem se vţdy poukazovalo na jeho dobrý vliv na zdravotní stav. 

Zdŧrazňoval se čerstvý vzduch, dostatek slunce, přírody atd. V tomto článku ale autorka 

poukazuje i na stinné stránky venkova, čímţ je zde jednostrannost stravy. Také bylo 

poukázáno, ţe venkov bývá zaostalý, často nemá zavedenou kanalizaci a to je další zdroj 

nemocí. Kadibudky a hnojiště jsou často v blízkosti studní, do nichţ tak prosakují nečistoty 

a nebezpečné zárodky zpŧsobující nemoci a otravy. 

Výţiva zemědělského lidu byla dostatečná mnoţstvím, ale „nevyhovující 

biologickou jakostí potravin, coţ zejména u rostoucích organismŧ dětských sniţuje značně 

odolnost vŧči některým chorobám. Chybí v ní vejce a máslo, … zelenina a ovoce, … i tukŧ 

je ve výţivě zemědělských obyvatelŧ méně neţ u obyvatelŧ měst. … Předností výţivy 

venkovského lidu je … dostatečné mnoţství mléka a střídmost v mase.“ [tamtéţ] I zde se 

poukazuje na rozdíl mezi městem a venkovem, ale v tom smyslu, ţe město je zdravé a 

venkov nezdravý – z hlediska sloţení výţivy. 
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Posledním odstavcem autorka apeluje na čtenáře, aby dbali správné výţivy svých 

dětí. „Je nanejvýš nutno, abychom se svědomitě rozhlédli po našem venkově a společně 

vědou, výchovou i praksí se snaţili ţiviti venkovské děti tak, aby nám z nich vyrŧstala 

generace schopná skutečného ozdravění našeho státu.“ [tamtéţ] Zde se opět neklade dŧraz 

na zdraví jednotlivce, ale na zdravý národ. Z dětí musí vyrŧst zdravý a silný lid, který 

ozdraví stát, tzn., ţe mu pomŧţe překonat hospodářskou krizi, v níţ se Československo 

v roce 1933 nacházelo. I toto je příklad biopolitiky. 

 

5.2.3.3. Velká hospodářská krize 

Rok 1933 byl rokem, „kdy krize dosáhla v Československu svého nejhlubšího 

bodu“ [Lacina 1984: 86]. V článcích se čtenář tu a tam setkal s naráţkou, která odkazovala 

ke kritické hospodářské situaci. 

Tak se např. v prvním čísle jedenáctého ročníku čtenáři, resp. čtenářky-matky 

v článku Úvahy o lidové výţivě v Československu dočetly, jaké potraviny mají kupovat, aby 

byly plné vitaminŧ a dalších pro vývoj dětí dŧleţitých látek a zároveň, aby byly levné. Píše 

se tu, ţe výţivě dětí se začala věnovat velká pozornost jak ze strany rodičŧ, tak ze strany 

učitelŧ a doktorŧ, ovšem to „bylo před hospodářskou tísní, v době, kdy nikdo 

v Československu neměl hlad.“ [Podzimková. 1933. „Úvahy o lidové výţivě 

v Československu.“ Zdraví lidu 11 (1): 14] O zdravotní stav dětí, budoucnosti 

Československa, se silně zasazuje stát, který potřebuje zdravé a silné občany. Opatření 

jako školní lékař, školní zdravotní sestra, pravidelné návštěvy lékaře atp., odpovídají 

biopolitice v pojetí Michela Foucaulta. 

Drobné upozornění na špatnou hospodářskou situaci lze najít v článku Odpovědnost 

školní zdravotní pracovnice. V tomto článku se píše o tom, jak má školní zdravotní 

pracovnice pracovat, jak se starat o zdraví dětí a komu je svou péčí odpovědna. Některé 

děti, které má pracovnice v péči, „vyţadují intensivnějšího úsilí, aby správný jejich vývoj 

byl dosaţen a kontrolován“ [Carter. 1933. „Odpovědnost školní zdravotní pracovnice.“ 

Zdraví lidu 11 (4): 60]. V souvislosti s tím autor dále píše, to „jest zvláště významné, 

přihlíţíme-li k nynější hospodářské situaci, a to z dvou dŧvodŧ: předně, poněvadţ vzrŧstá 

ohroţení dětského duševního i tělesného zdraví následkem nezaměstnanosti a z ní 

vyplývajících stavŧ duševního napětí a předráţdění, špatné výţivy a jiných následkŧ; a za 
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druhé, poněvadţ je nyní dŧleţitější neţ kdy jindy, aby školní pracovnice dobře uplatnila 

kaţdé své úsilí a plně vyuţila kaţdé minuty“ [tamtéţ]. Zde je naznačena špatná 

hospodářská situace, s níţ souvisí nezaměstnanost a z ní pramenící špatná výţiva, neboť na 

kvalitní stravu nemají rodiny finance. Tento článek byl ale pravděpodobně převzat ze 

zahraničního časopisu, jeho autorem je doktor Carter. Nicméně krize nepanovala jen 

v Československu, ale téměř všude po světě. 

V pátém čísle pokračuje článek Odpovědnost školní zdravotní pracovnice, v němţ 

je opět připomenuta špatná hospodářská situace. „Zdravotní pracovnice má neobyčejnou 

příleţitost upozorniti učitele na význačné činitele v domácím okolí dítěte a na chování 

rodičŧ k dítěti, jeţ musí míti vliv na jeho zdravotní stav. Ona mŧţe upoutati pozornost 

učitelovu na jednotlivé dítě, jeţ se pak objeví před ním jako pozoruhodná osobnost a ne 

pouze jako jedna z třiceti či čtyřiceti jednotek z třídy. Toto zde bere opět na sebe zvýšený 

význam vzhledem k nynější hospodářské situaci.“ [Carter. 1933. „Odpovědnost školní 

zdravotní pracovnice.“ Zdraví lidu 11 (5): 68] Zde se zdŧrazňuje jednotlivec, ne národ. 

Dŧraz se klade na zdraví jednotlivého dítěte. 

Poukázání na špatnou hospodářskou situaci lze vyčíst i v článku Výţiva 

v automatech, kde se píše, ţe restaurační podniky, automaty, „(v)ystihují tempo dnešního 

ţivota, kdy i v době zpomalené hospodářské intensity trvá denní program většiny z nás od 

nejčasnějších hodin ranních do pozdního večera.“ [Podzimková. 1933. „Výţiva 

v automatech.“ Zdraví lidu 11 (8): 116] 

Hospodářská krize je naznačena i v článku Dr. Ctibora Bezděka Práce ve výchově. 

V tomto článku Dr. Bezděk poukazuje na dobrý vliv fyzické práce na naše zdraví. Zejména 

lidé, kteří pracují duševně, by měli nějak fyzicky ještě k tomu pracovat, aby tak utuţovali 

své zdraví. Bezděk zdŧrazňuje fyzickou práci jako truhlářství či řezbářství a odmítá sport, 

který podle něj jen rozdmýchává vášně svým přebornictvím. Nejde tedy o podporu tělesné 

kondice jakýmikoli prostředky, ale pouze prostředky „rozumnými“. Hospodářská krize je 

zmíněna, kdyţ se autor zamýšlí nad tím, kde vzít práci: „Ovšem dalo by se zcela správně 

namítnout, kde vzít práci nyní, v době všeobecné nezaměstnanosti… Bohuţel anebo snad 

bohudíky je práce okolo nás všude velice mnoho. Naše cesty jsou většinou ve velmi 

špatném stavu…“ [Bezděk. 1933. „Práce ve výchově.“ Zdraví lidu 11 (10): 156] 
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5.2.3.4. Shrnutí 

Ročník 1933 svým čtenářŧm předloţil mnoho pouček a rad. I v tomto ročníku byly 

články určeny zejména laikŧm, takţe se v textech objevuje pomálu odborných výrazŧ. 

Nicméně těchto odborných názvŧ se tu uţ vyskytuje více, neţ v předchozích dvou 

analyzovaných ročnících. Autoři článkŧ si uţ mohli dovolit pouţívat více medicínských 

termínu, protoţe věrní čtenáři tyto termíny uţ jistě znali. Styl psaní je věcný. 

Po obsahové stránce článkŧ se autoři nevěnovali tolik nemocem, podrobnému 

popisu jejich příznakŧ, prŧběhu, léčby atd. V článcích v tomto ročníku se autoři zaměřují 

spíše na vnější vlivy, které ničí zdraví, a věnují se více prevenci. Místo detailních popisŧ 

nemocí, jejich prŧběhu, parasitŧ apod., jsou čtenáři poučováni o tom, jak se nemocem 

vyhnout, ale především co, krom nemocí, ničí lidské zdraví (kofein, nikotin …). Čtenáři 

jsou seznamováni s celou vědou o prevenci, profylaxí. Profylaxe se nezabývá jen tělem a 

jeho kondicí, ale také správným bydlením, pracovním prostředím, zahradami, parky, 

stavbou bytŧ a měst, údrţbou měst, zasahovala rovněţ do soudnictví a kriminalistiky. 

Tento profylaktický zákon odpovídá Foucaultově boiopolitice, kdy se stát určitými 

opatřeními a postupy snaţí zajistit, aby občané státu byli zdraví a zároveň aby byli v rámci 

svého státu prospěšní. Lidé tato opatření přijímají ne protoţe, ţe by k tomu byli donuceni, 

ale protoţe je to správné, vědecky (lékařský) podloţené a ověřené. 

Častým a opakujícím se námětem v tomto ročníku byla správná výţiva. I tyto 

články spadají charakterem do prevence, neboť čtenáři vštěpují, jak správně se stravovat (a 

to ve smyslu zdravých potravin, ale také správného zpŧsobu jezení), aby byl člověk silný a 

zdravý, zejména správná dětská výţiva je dŧleţitá. Dŧraz na správnou a kvalitní výţivu 

mŧţeme opět vykládat jako snahu o posílení národa. Národ, aby přeţil a případně se i 

ubránil, musí být silný, coţ zajistí správná výţiva. Fenomén vztahování hodnoty zdraví na 

národ, nikoli na jednotlivce se zde tedy opět objevuje, byť není v textu explicitně popsán. 

 Správně a zdravě se ţivit bylo ve 30. letech obtíţné, protoţe panovala hospodářská 

tíseň a mnoho lidí bylo bez práce. I na toto omezení byl v článcích o výţivě brán zřetel a 

hospodyňkám byl předloţen přehled levných, ale výţivných potravin. Články se zabývaly 

výţivou konkrétních skupin obyvatel, jako byly děti, dělníci, zemědělský lid atd. Je 

zajímavé, ţe o hospodářské tísni se autoři příliš nezmiňují. Pokud ano, objeví se pouze 

naráţka či letmá zmínka. Pravděpodobně se autoři chtěli věnovat pouze zdraví a nikoli jiné 

problematice. 
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I v článcích v tomto ročníku, stejně jako v předchozích, je často uváděna spojitost 

mezi zdravím a krásou, dobrou náladou. Také je zdŧrazňován rozdíl mezi zdravým 

venkovem a nezdravým městem, pouze v několika málo případech je tomu naopak. 
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5.2.4. Ročník 1938 

Zdraví lidu mělo i v roce 1938 deset čísel, kaţdé po šestnácti listech, cena jednoho 

vydání byla 80 haléřŧ, roční předplatné stálo 8 Kč. Ročník 1938 redigoval rovněţ 

Dr. Miroslav Šulc. Oproti ročníku 1933 se podoba a struktura časopisu příliš nezměnila. 

Články v šestnáctém ročníku Zdraví lidu jsou taktéţ dlouhé, např. článek O dětském 

spánku v osmém čísle zabírá strany 115 aţ 121. Velice často se také objevují články na 

pokračování. Články v tomto ročníku byly téţ málokdy doplněny ilustrací. Texty jsou 

psané po celé velikosti listu, ve spodní části stránky je často reklama. Na konci kaţdého 

čísla byla minimálně jedna stránka věnovaná reklamě, inzerátŧm apod. V časopise se uţ 

neobjevují ţádné rubriky. 

 

5.2.4.1. „Poučení“ 

V „kategorii“ poučných článkŧ se autoři zaměřovali více na konkrétní tělní orgány 

a jejich nemoci, neţ na nemoci obecně, také se věnují těhotenství a nebezpečí přílišné zimy 

či vedra. 

Poučné články začínají osvětou o nejdŧleţitějším lidském orgánu, o srdci, resp. o 

srdečních chorobách. MUDr. Anna Helbichová popisuje ve svém článku Nemoci srdce a 

cev, jaké choroby mohou srdce napadnout. Čtenáři se tak dozvídají, ţe „spolu 

s reumatickým postiţením kloubŧ často onemocní srdce, stává se obětí této potměšilé 

choroby a zŧstává pak jiţ navţdy porušeno a poškozeno. … Pokud se týče léčení 

reumatismu, třeba si uvědomiti, ţe dosud známé léky nedovedou zabrániti vzniku změn na 

vnitrobláně. Najíti tento lék je cíl, který se jeví při dnešním stavu vědy ještě nedostiţný.“ 

[Helbichová. 1938. „Nemoci srdce a cev.“ Zdraví lidu 16 (1): 4] 

„Stejným zpŧsobem, to jest poznenáhlu a plíţivě, mohou se vyvinouti srdeční 

choroby i po zdánlivě bezvýznamném horečnatém onemocnění, jako je na př. po angině, 

která probíhá tak lehce, ţe jí nemocný nevěnoval zvláštní pozornost a ţe ji přechodil.“ 

[Helbichová. 1938. „Nemoci srdce a cev.“ Zdraví lidu 16 (1): 5] Také se stává, ţe mnoho 

srdečních chorob vzniká uţ v dětství, ale jsou objeveny aţ v dospělosti. „Příčina je v tom, 

ţe se mladé srdce dovede přizpŧsobiti změněným poměrŧm vyvolaným chorobným 
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pochodem, takţe onemocnění neprojevuje se po dlouhý čas určitými známkami a postiţený 

se cítí zdráv.“ [tamtéţ] 

Srdce také ohroţuje zvýšená činnost štítné ţlázy. Při této chorobné činnosti vznikají 

látky, které „ukládají zvýšenou práci celému krevnímu oběhu a nadto poškozují přímo 

srdeční sval.“ [tamtéţ] Čím je choroba závaţnější, tím více se projevují srdeční poruchy: 

rychlý tep, „činnost srdeční se stává zprvu přechodně, později trvale nepravidelná, coţ je 

výrazným projevem změn, jeţ postihly srdeční svalovinu“ [tamtéţ]. 

MUDr. Helbichová se zmiňuje i o arteriosklerose. „O podstatě arteriosklerosy, 

která podmiňuje nejrŧznější potíţe srdeční a cevní, nemáme přesných vědomostí. Dŧvod 

toho je ten, ţe se na jejím vzniku účastní celá řada činitelŧ jak vrozených, tak získaných. I 

kdyţ se zdá, ţe známe všeobecné podmínky, nutné k vývinu této choroby, musíme 

přiznati, ţe jde spíše o dohady neţ o přesné zjištění. Na prvním místě uvádí se zpravidla 

dědičnost; ze zevních činitelŧ bývají nejčastěji udávány: alkohol, nikotin, otrava olovem, 

infekční choroby, namáhavý zpŧsob ţivota, přemíra práce a nesprávná výţiva. Ale třeba 

přiznati, ţe bezpečně prokázán nebyl ani jeden z těchto faktorŧ. Sklerotické změny jsou 

buď povšechné, nebo postihují jen některé oblasti: srdečnici, cevy věnčité, ledvinné nebo 

cevy končetinové. Podle umístění jsou pak projevy kornatění někdy osamocené, jindy 

velmi sloţité.“ [tamtéţ] 

MUDr. Helbichová varuje čtenáře před další nemocí, která mŧţe srdci a cevy 

postihnout. Jedná se o příjici neboli syfilis. Příjice vyvolává „nejčastěji změny ve stěnách 

nebo na chlopních srdečnice a při odstupu věnčitých cev. Umístí-li se na méně dŧleţitých 

oblastech, mŧţe onemocnění přejíti nepozorováno nemocným i lékařem.“ [Helbichová. 

1938. „Nemoci srdce a cev.“ Zdraví lidu 16 (2): 25] 

Dále se klade velký dŧraz hlavně na prevenci srdečních a cevních nemocí. „Nejvíce 

lze snad ještě očekávati od povinného očkování proti záškrtu, od včasného operativního 

odstranění chorobně zvětšené štítné ţlázy, vynětí mandlí a od intensivní léčby příjice. Jinak 

se kryjí ochranná opatření proti srdečním chorobám celkem s pokyny povšechně platných 

zdravotně-hygienických pravidel.“ [tamtéţ] 

O reumatismu pojednává článek Čo s reumatikmi v zime?, který napsal MUDr. 

Ľudovít Billeč, jedná se o jeden z mála článkŧ ve slovenštině. MUDr. Billeč píše o novém 

odvětví medicíny, o meteoropathologii, která se zabývá vlivem počasí na reumatismus. 



97 

„Zhoršenie stavu reumatikov podlieha priamo barometrickému tlaku, ktorý pôsobí priamo 

na srdce centrálne ako aj na periferné srdce, t. j. cévstvo.“ [Billeč. 1938. „Čo s reumatikmi 

v zime?“ Zdraví lidu 16 (1): 6] 

Co se děje s tělem reumatika při změnách počasí? „Následkom pôsobenia 

jedovatých látok neznámého pôvodcu reumatického onemocnenia nastane ochrnutie 

vlásenkovitých ciev v končatinách, ktoré vlastne sprostredkujú látkovú výmenu cévstva. 

Nastane nedostatočné okysličovanie krve, čo má za následok presýtenie organizmu 

kysličníkom uhličitým. Při peknom počasí, keď je teplo, nastane rozšírenie týchto 

kapillárov tak, ţe trebárs sú ochrnuté, preca práve dostačujú, aby dodaly organizmu 

potrebný kyslík. V zime, keď barometrický tlak klesá, nastane súţenie ciev a bez toho uţ 

zahatený krvný obeh má pred sebou ešte d’alšie a väčšie prekáţky, ktoré zdolať nie je 

schopný. Nastane miestna nedostatočnosť ciev, čo má za následok, ţe organizmus sám od 

seba snaţí sa vytvorenú chybu vyrovnať a brání sa spôsobom pre seba najjednoduchším, 

zbujením tkáne (opuchliny) a tvorením výpotkov.“ [tamtéţ] 

Úspěšnou léčbou reumatismu v zimě je přírodní thermální bahno. To má účinek na 

celý organizmus. „Teplota stúpa. Krvý obeh sa zrychluje, krv uloţená v telesných dutinách 

putuje smerom na povrch a nastane zaplavenie organizmu bielymi krvinkami a krvným 

serom. Nastane rozšírenie kapillárov a tým zlepší sa výmena kyslíku, nasýtenie chorej 

končatiny ţivotopotrebnými látkami. Tieto skutky majú za následok, ţe vstrebávajú sa 

výpotky a nastane rychlejšie vymešovanie telesných štiav. V klinickom obraze ukáţe sa 

zmenšenie opuchlín, vrátenie pohyblivosti klbov a zmenšenie boľastí.“ [Billeč. 1938. „Čo 

s reumatikmi v zime?“ Zdraví lidu 16 (1): 7] 

Celý článek zabývající se reumatismem je psán spíše vědecko-populárně, cílem je 

s nemocí dŧkladně seznámit čtenáře, aby věděl, oč jde a co tyto nepříjemnosti zpŧsobuje. 

Autor článku nepodává čtenáři návod, seznamuje jej s moţnou léčbou. Reumatik musí 

dodrţovati správnou ţivotosprávu, má se vyhýbati těţkým tělesným námahám, omezit 

alkohol a nikotin. 

Dalším dŧleţitým orgánem v lidském těle jsou játra, s nimiţ čtenáře seznamuje 

MUDr. Alois Wachstätter. „Játra jsou ústrojím, které má obrovské ţivotní reservy. 

V případě porušení značné části tohoto ústrojí chorobou zbývající část roste a zastupuje 

v práci část ochuravělou. Horší případ je, kdyţ strŧjci choroby napadnou najednou celé 

ústrojí, a známe takové, které v malých dávkách mohou býti někdy předpisovány jako 
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léky, ve větších však ničí játra a mohou vyvolati těţké, i smrtelné onemocnění.“ 

[Wachstätter. 1938. „Játra.“ Zdraví lidu 16 (8): 122] 

Autor dŧkladně popisuje činnost a dŧleţitost jater, resp. zdravých jater. „Potrava, 

kterou polykáme, se v zaţívacím ústrojí rozkládá a v podobě svých nejjednodušších sloţek 

se dostává do krve. Některé z těchto sloţek bílkovitých obsahují azot, jsou pro lidský i 

zvířecí organismus jedovaté. Organismus se brání a přeměňuje tyto jedovaté sloţky na 

látky organismu neškodné, t. zv. látky močové, které jsou pak vyměšovány ledvinami. … 

Churavá játra nejsou však schopna splniti svŧj úkol, a proto se objevují v organismu látky 

pŧvodu bílkovinného, škodlivé tělu a nezneškodněné játry. A proto člověk, stiţený 

chorobou jater, trpí a v prŧběhu let umírá, coţ se neděje následkem nedostatku cukru, 

nýbrţ následkem otravy organismu, vyvolané ochabnutím tohoto celého ústrojí, jedy 

odstraňujícího, jakým jsou játra.“ [Wachstätter. 1938. „Játra.“ Zdraví lidu 16 (8): 123] 

Játra nezneškodňují pouze bílkovinné látky, ale neutralisují účinek mnoha jiných látek pro 

tělo jedovatých. 

Ani tento článek nedává čtenáři ţádné konkrétní rady co dělat a nedělat pro zdraví 

jater, autor pouze dŧkladně, ale zároveň jednoduše popisuje dŧleţitost jater, z něhoţ si 

čtenář má vzít poučení. 

S plícemi a plicními nemocemi seznamuje čtenáře MUDr. Ľudovít Izák v článku 

Domáce ošetrovanie chorých na pľúca ve čtvrtém a pátém čísle časopisu. Autor vysvětluje 

fungování plící na analogii se stromem. „Koreňmi stromu ţivota sú ústa a nosné priechody, 

jeho kmeňom je priedušnica, konármi priedušku-bronchy aţ po najmenšie priedušničky-

bronchioly a jeho lístočkami sú pľucne skliepky, bobuľky, aleveoly.“ [Izák. 1938. 

„Domáce ošetrovanie chorých na pľúca.“ Zdraví lidu 16 (4): 59] Dýchací orgány nabírají 

svou potravu, vzduch, ústy a nosem. „Táto vzdušná potrava postupuje cez kmeň-

priedušnicu, do konárov-priedušiek aţ do najmenších konárkov-priedušničiek a prichádza 

do listočkov, čiţe skliepkov, bobuliek, alveolov pľucnych. … So vzduchom prichádzajú do 

pľúc a zachycujú sa v skliepkach, aleveoloch i neviditeľní drobní chrobáčikovia, viac 

menej nebezpečné, chorobné bakterie. Medzi ne patrí aj bacil tuberkulózy.“ [Izák. 1938. 

„Domáce ošetrovanie chorých na pľúca.“ Zdraví lidu 16 (4): 59 – 60] Článek je psán velice 

jednoduše, pro laického čtenáře, ke snazšímu pochopení funkce a stavby plic slouţí 

analogie se stromem. Autor ovšem čtenáře seznamuje i s odbornými názvy jednotlivých 

částí plic. 
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Jak propuká v plicích tuberkulóza? „Tento bacil, alebo viac bacilov vniká aţ do 

pľúcných skliepkov, bobuliek, alveolov, a tu sa zachytí, usalaší, prichytí. A hneď sa začne 

rozmnoţovať a rozrastať. To na pľúcnu tkaň v najbliţšom okolí pôsobí jako jed. Začne sa 

brániť, začne sa potiť, obklopí bacily zdravotnou policiou, čiţe bielymi krvinkami a začne 

sa boj na ţivot i na smrť v napadnutom mieste, vnikajú a vzrastajú tam rôzne útvary, 

buňky, takţe to – pravda len pri pitve – môţe uţ zbadať i slobodné okov podobe uzlíčka , 

alebo viacerých uzlíčkov  v pľúcach. Latinsky sa uzlík menuje tuberculum … , a preto i 

choroba sa volá tuberkulóza .“ [Izák. 1938. „Domáce ošetrovanie chorých na pľúca.“ 

Zdraví lidu 16 (4): 60] 

„Keď bacily zvíťazia a biele krvinky i pľúcna tkaň v tom mieste odumre, boj sa šíri 

ďalej, uzlík sa zväčšuje, alebo viaceré uzlíky sa slejú, splývajú a chorý človek to všetko 

vykašláva i s bacilami. Tak sa to všetko potom vyprázdni a v pľúcach vznikne dutinka, 

kaverna. Pravda, bacily môţu odchádzať i tam, kde niet dokazateľnej dieročky, kaverny 

v pľucnej tkani.“ [tamtéţ] 

„Keď zvíťazí napadnuté telo, obklopí chorobné miesto, loţisko pevnou tkanou, 

väzivom – niečo na spôsob jazvy – a uloţí sem dokonca i vápno, takţe bacily v pravom 

slova smysle zamuruje. Povieme, ţe choré miesto zvápenatelo. Bacily však ani tak 

nemusia zhynúť: tlejú, ţivoria tu dlhé roky a keď za istých okolností sa organizmus oslabí, 

na pr. chrípkou, alebo inou závaţnějšou chorobou, či neprimeraným spôsobom ţivota, 

môţu bacily ochrannú hrádzu prelomiť a choroba sa šíri do okolia.“ [Izák. 1938. „Domáce 

ošetrovanie chorých na pľúca.“ Zdraví lidu 16 (4): 60 – 61] 

Rovněţ tento článek o plicích je určen laickému čtenáři, takţe je psán velice 

jednoduše a pro lepší pochopení stavby a funkce plic je čtenáři předloţena analogie se 

stromem či policií (bílé krvinky). Nicméně v tomto článku uţ se objevuje poměrně hodně 

odborných názvŧ. Autor článku chce čtenáře varovat před tuberkulózou tím, ţe přesně 

popíše, co se při této nemoci děje a hlavně to, jak nemoc propuká a jak se do těla dostává. 

Dŧleţitá je upozornění, co čtenáři mají dělat, aby nenakazili sebe nebo ostatní okolo.  

Ve třetím čísle seznamuje MUDr. Alois Wachstätter čtenáře a hlavně čtenářky 

s méně známými změnami, které se dějí v těhotenství. Ke značným změnám dochází 

v činnosti ţláz vnitřní sekrece a zvláštního nervového aparátu, který je s těmito ţlázami 

spojen, t. zv. vegetativní nervové soustavy. „Co se týče ţláz vnitřní sekrece, zv. 

dokrevními, tu konstatujeme veliké změny v štítné ţláze. Tato ţláza, umístěná na krku nad 
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mŧstkem, podléhá zvětšení, ale činnost se zřejmě zmenšuje. … Následky toho jsou: 

nahromadění tuku v organismu, zadrţení vody ve tkáních a otoky.“ [Wachstätter. 1938. 

„Hygiena těhotenství.“ Zdraví lidu 16 (3): 35] 

„Jestliţe činnost štítné ţlázy podléhá redukci, tu naopak zvětšuje se výkonnost 

malých ţlázek sousedících se ţlázou štítnou, t. zv. tělísek epithelialních. Zvýšená činnost 

těchto malých ţlázek, ale velmi významná stanice v soustavě ţláz nitrosekretorických, 

objevuje se mezi jiným v pohybu vápna v rŧzných tkáních organismu. Ochuzení 

organismu o vápník dělá jej zpŧsobilým pro stavy chorobné zvané eklempsií.“ [tamtéţ] 

V těhotenství mohou zaostávati také játra a ledviny.  

Čtenářky jsou zde dŧkladně seznamovány s tím, co je čeká v těhotenství a jaké 

zdravotní problémy mohou nastat. Jsou seznamovány hlavně s méně známými změnami. 

Nastávajícím matkám zde autor klade na srdce, aby dodrţovaly správnou výţivu, kterou 

potřebuje jak ona, tak i plod.  

Co se týče nemocí, jejich příznakŧ, léčby atd., jsou čtenáři ve třetím čísle Zdraví 

lidu seznámeni se slintavkou. Jsou upozorněni na to, ţe tato nemoc nepostihuje pouze 

dobytek, ale mŧţe jí onemocnět rovněţ člověk. „Slintavka je nemocí, která probíhá 

v akutní formě a je doprovázena horečkou. Pŧvodcem nemoci je dosud neznámý virus, 

jenţ zŧstává ve filtrátu i po filtraci nejjemnějšími filtry. Jeho oblíbeným místem útoku – 

kde se tedy nemoc lokalisuje – je sliznice ústní dutiny a pokoţka. Místem nákazy mohou 

se také státi nepatrná poškození pokoţky, na př. na rukou.“ [Wachstätter. 1938. 

„Slintavkou mŧţe se nakaziti i člověk.“ Zdraví lidu 16 (3): 45] 

Tato nemoc začíná „obyčejně bolením hlavy, celkovým zeslabením organismu a 

pocitem únavy. Nemocný trpí zimnicí, teplota stoupá rychle na 39°. Po několika dnech 

objevují se puchýřky na sliznici ústní dutiny, na okrajích a uprostřed jazyka, na tvrdém a 

měkkém patře, na pokoţce rtŧ na vnitřní straně, sliznice stává se při tom načervenalá a 

překrvená.“ [tamtéţ] 

Puchýřky vznikají i na rukou a nohou, někdy i na očních spojivkách. „Nejčastěji 

projevují se změny na kŧţi v okolí nehtŧ a vznikají zánětlivé stavy zasaţených míst, pro 

nemocného velmi bolestivé. … Nákaza přenáší se z nemocného zvířete na člověka přímým 

stykem buď: 1. s produkty dotyčného zvířete (mléko atd.), 2. s vyměšovanými substancemi 
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(z huby atd.), 3. s přístroji, s nimiţ se u dotyčných zvířat pracuje (hrnce, hoblíky atd.).“ 

[tamtéţ] Nemocný se obyčejně po 10 – 14 dnech uzdraví, nemoc většinou není smrtelná. 

Článek o slintavce varuje čtenáře, ţe i nemoc, která ve většině případŧ postihuje 

zvířata, mŧţe napadnout i člověka, takţe si musí dávat pozor i na nemocná zvířata. Nemoci 

je o to těţší se bránit, neb ji zpŧsobují viry tak malé, ţe je nezachytí ani nejjemnější filtr. 

Dŧleţitá je proto čistota. 

Objevují se i články varovné, které čtenáře v tomto ročníku varují před omrzlinami 

či před nedostatečným pitím za velkého vedra. V článcích stojí, ţe v zimě je potřeba 

chránit se proti omrzlinám. Těm jsou nejvíce vystaveny prsty na rukou a nohou, uši a nos. 

„Pod vlivem nízké teploty krevní cevy se smršťují a vzniká takto charakteristický příznak – 

bledost pokoţky. Toto smrštění netrvá však dlouho, po určité době nastává v krevních 

cevách ochrnutí, tyto se zase rozšiřují a projevuje se druhý zevní příznak – pokoţka stává 

se modře červená. Je to jiţ skutečný příznak omrzliny, cítíme ji konečně velmi zřetelně, 

jelikoţ omrzlé části začínají svěděti neb páliti následkem podráţdění koncŧ nervŧ.“ [1938. 

„Jak předejíti omrzlinám.“ Zdraví lidu 16 (2): 30] Pokud i přes tyto příznaky nebudeme 

omrzlé části chrániti, mŧţe dojít k trvalému ochrnutí. Části těla vystavené tomuto 

nebezpečí je třeba chrániti za mrazu správným oděvem a zajištěním volného krevního 

oběhu.  

Slabě omrzlé části těla se mají léčiti natíráním salicylovým lihem anebo 2% 

roztokem jodu. „Objeví-li se po silné omrzlině otok, nutno dáti na něj obklad z čisté vody 

v teplotě pokoje s přidáním několika kapek čistého lihu. Pak teprve v následujících dnech 

mŧţeme přistoupiti k radikálnější léčbě, a to vlaţnou koupelí, lehkou masáţí, vtíráním 

kamforové masti do pokoţky atd.“ [1938. „Jak předejíti omrzlinám.“ Zdraví lidu 16 (2): 

31] Tento článek čtenáře varuje před nebezpečím omrzlin a podává návod, jak 

s omrzlinami zacházet a jak je léčit.  

V létě, za vedra, je potřeba hodně pít, neboť se člověk hodně potí. „Chemické 

sloţení tohoto potu je zcela odlišné od sloţení potu vyměšovaného při fyzické práci. Pot 

vzniklý následkem vedra (jeho úkolem je ochlazovati tělo) obsahuje minimální mnoţství 

soli a sestává skoro výhradně z vody, kdeţto pot, vyměšovaný při fysické práci, obsahuje 

mimo vodu rŧzné rozpustné látky a mezi nimi značné procento soli.“ [Wachstätter. 1938. 

„O ţízni za letního vedra.“ Zdraví lidu 16 (7): 106] 
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Za vedra ztrácí tak člověk velké procento vody. „Náš organismus obsahuje za 

normálních podmínek přes 90 l vody. Skládá se totiţ ze 60% z vody a je na toto mnoţství 

tak zvyklý, ţe ztráta vody mŧţe zpŧsobiti značné poruchy. Chemické sloţení našeho 

organismu je tak regulováno, ţe trvalá ztráta 1 l vody měla za následek škodlivé změny ve 

sloţení krve i ostatních šťáv. Při tom organismus, vody zbavený, nemŧţe se jiţ tak potiti a 

ochlazovati, následkem čehoţ je pak přehřátý.“ [Wachstätter. 1938. „O ţízni za letního 

vedra.“ Zdraví lidu 16 (7): 107] Za veder je tedy nutné píti, zejména děti by měly píti 

dostatečně. Voda by neměla býti ledová, musí však býti bezvadná. 

Opakujícím se tématem jsou bakterie. V sedmém čísle ročníku 1938 o nich píše 

MUDr. Wachstätter. Tentokrát seznamuje čtenáře s mikroby. „Jisté experimenty jiţ 

dokazují, ţe ve světě bakterií musí existovati ţivočiši ještě mnohem menší, neţ nejmenší 

bakterie, ţivočiši tak maličcí, ţe je nelze ţádným mikroskopem spatřiti a ţádným filtrem 

‚odcediti‘. Bakterie tyto byly nazvány ‚virus‘ a jejich existence byla objevena následujícím 

zpŧsobem: Tekutina nacházející se v hnisavých puchýřích nemocných zvířat, 

zachvácených slintavkou a kulhavkou, byla propuštěna filtrem, který všechny bakterie 

zachycoval a propustil jenom tekutinu, v které i za pomoci nejsilnějších mikroskopŧ 

nebylo moţno zjistiti přítomnost nejmenších ţivočichŧ. Touto tekutinou byly dávány 

injekce zdravým zvířatŧm a injekce měla za následek onemocnění slintavkou a kulhavkou. 

Experiment tento dokazuje, ţe bakterie, které tuto nemoc vyvolaly, musily býti tak malé, 

ţe nebyly viditelné ani nejlepším mikroskopem.“ [Wachstätter. 1938. „Bakterie.“ Zdraví 

lidu 16 (7): 99 – 100] Nemoci, které jsou vyvolané těmito ultramikroby, jsou neštovice, 

osypky, vzteklina. 

Senzací bylo objevení virusŧ, které ničí bakterie některých nemocí. „Nález 

cizopasníkŧ, ničících bakterie, vyvolal velké naděje, ţe se stanou pomocníky lidstva v boji 

s nemocí. Bohuţel, nebyli doposud nalezeni takoví, kteří by pomáhali proti bakteriím, 

vyvolávajícím nejstrašnější choroby.“ [Wachstätter. 1938. „Bakterie.“ Zdraví lidu 16 (7): 

100] 
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5.2.4.2. Krev 

Velice častým námětem článkŧ byla krev. Čtenáři byli seznamováni 

s problematikou vysokého krevního tlaku, s krevními skupinami, s jejich objevem, 

s problematikou transfuse krve.  

Krevnímu tlaku se věnuje MUDr. Alois Wachstätter, který píše, ţe „celý ţivot je 

neustálou a velmi účelnou a mistrnou hrou tlaku, jenţ se v některých částech organismu 

sniţuje, v jiných opět zvyšuje. Tyto odchylky musí míti své meze, kterých nesmějí 

překročiti. Pečuje o to velmi komplikovaný nervový systém s ústředím v míše a mozku.“ 

[Wachstätter. 1938. „Vysoký krevní tlak.“ Zdraví lidu 16 (2): 21] Krevní tlak ovlivňuje 

správné fungování všech orgánŧ. Mezi činitele, kteří krevní tlak vychyluje ze svých mezí, 

je vliv psychický. Psychický vliv zpŧsobuje, ţe „krevní tlak překročuje svou nejvyšší 

přípustnou hranici, zastavuje na vyšším bodě, s počátku přechodně, pak ale se ustálí a 

vyvolá stav, jemuţ říkáme »zvýšený krevní tlak«“ [tamtéţ].  

V pátém čísle jsou čtenáři seznámeni s krevními skupinami a s krevní transfusí. 

„Transfuse je operativní metoda, při které převádíme krev z jednoho člověka, kterého 

jmenujeme »dárce krve«, do ţíly člověka druhého, potřebného této krve, kterého 

jmenujeme »příjemce krve«.“ [Voţenílek. 1938. „Úkol sestry (ošetřovatelky) při 

venepunkci, venesekci a transfusi krve.“ Zdraví lidu 16 (5): 69] Transfusi předcházejí dvě 

menší operace, venepunkce a venesekce. 

Nejvíce rozšířené zpŧsoby transfuse krevní jsou: 1. přímá transfuse pomocí 

Oehleckerova aparátu, 2. nepřímá, citrátová transfuse pomocí Bécartovy aparatury a 

3. transfuse krve konservované. „Při přímé methodě pomocí Oehleckerova aparátu 

převádíme krev nezměněnou přímo ze ţíly dárce do ţíly příjemce. … Druhá, taktéţ velmi 

rozšířená technika transfuse krevní je methoda Bécartova. Je to methoda nepřímé 

transfuse, při které smísíme krev dříve s citranem sodným, aby se nám nesrazila.“ 

[Voţenílek. 1938. „Úkol sestry (ošetřovatelky) při venepunkci, venesekci a transfusi krve.“ 

Zdraví lidu (6): 83 – 84] „V poslední době zejména ruští pracovníci propracovali metodu 

konservace krve, které prakticky bylo vyuţito v občanské válce ve Španělsku. Krev je 

plněna do zvláštních nádob chovaných v lednicích a tak je moţno po dobu 1 – 3 týdnŧ krev 

uschovati podobně jako léčivá sera a zasílati na místo potřeby.“ [Drbohlav. 1938. „Krevní 

skupiny a jich význam pro transfusi krve.“ Zdraví lidu 16 (6): 91] 
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„Krev potřebnou k transfusi krevní získáváme ze ţíly dárcovy buďto nabodnutím 

ţíly – venepunkcí, nebo naříznutím ţíly – venesekcí. Obě tyto operace se provádějí vedle 

transfuse krevní také tam, kde chceme, ať uţ z jakýchkoli dŧvodŧ – nejčastěji pro sníţení 

příliš vysokého tlaku krevního – odebrati určité mnoţství krve.“ [Voţenílek. 1938. „Úkol 

sestry (ošetřovatelky) při venepunkci, venesekci a transfusi krve.“ Zdraví lidu (5): 71] 

V článku o krvi a o transfuzi krve se jiţ často objevují odborné termíny. 

Dŧleţité je, ţe ne kaţdá krev se hodí pro krevní transfusi kaţdému člověku. „Český 

badatel Jánský první poukázal na to, ţe všechno lidstvo je rozděleno na čtyři skupiny 

krevní, z nichţ první je skupina t. zv. universálních dárcŧ, t. j. tito lidé smějí dáti krev 

kterékoliv jiné skupině. Sami však smějí v případě potřeby přijmouti krev toliko své vlastní 

skupiny. Čtvrtá skupina je pravý opak první skupiny. Jsou to tak zvaní universální 

příjemci. Smějí přijímati krev kterékoli jiné skupiny. Jejich krev však smějí přijímati toliko 

lidé čtvrté skupiny. … Příslušníci druhé a třetí skupiny smějí dáti krev toliko příjemci své 

vlastní skupiny nebo příslušníku skupiny čtvrté. Přijímati pak smějí krev své vlastní 

skupiny nebo skupiny první.“ [Voţenílek. 1938. „Úkol sestry (ošetřovatelky) při 

venepunkci, venesekci a transfusi krve.“ Zdraví lidu (5): 69 – 70] První skupiny je 

označována jako nulová, druhá skupina je označena písmenem A, třetí písmenem B a 

čtvrtá písmeny AB. 

Doc. MUDr. Jaroslav Drbohlav v článku Krevní skupiny a jich význam pro 

transfusi krve píše o organisacích dárcŧ krve. „Potřeba většího počtu dárcŧ krve ukázala se 

teprve ve světové válce. Nutnost pohotovosti určitého typu vedla ke snaze zříditi 

organisaci dárcŧ, kteří by byli k disposici nemocnicím, klinikám, praktickým lékařŧm etc. 

a ochotni podrobiti se odnětí krve ve dne neb v noci. Tak v rŧzných zemích povstaly 

organisace dárcŧ, které se vyvinuly ve dva základní typy. R. 1917 vznikl v USA. typ  

profesionálních dárcŧ , který se stal nejrozšířenějším typem. Na stejném podkladu 

zaloţeny organisace dárcŧ v Německu, Rakousku, Francii a nyní i v Rusku. Dárci mají své 

zaměstnání a k transfusi jsou jen voláni. R. 1921 zorganisoval v Anglii Červený kříţ 

organisaci  dobrovolných dárcŧ krve , která se stala typem tohoto systému 

zavedeného také v Holandsku a v poslední době rozšířeného v Itálii.“ [Drbohlav. 1938. 

„Krevní skupiny a jich význam pro transfusi krve.“ Zdraví lidu 16 (6): 90] 

Články o krevní transfusi a jejím prŧběhu byly velice dlouhé a detailní. Byly 

primárně určeny zdravotním sestrám, které budou při transfusi asistovat. Autoři kladli 
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velký dŧraz na přesný postup a bezchybnou asistenci sestry. Dalším cílem těchto článkŧ 

pak bylo představit transfusi čtenářŧm a ukázat jim, ţe jde o jednoduchý zákrok a vzbudit 

v nich odpovědnost za budoucnost Československa a pobídnou je, aby darovali krev. 

Články obsahovaly velké mnoţství odborných termínŧ, jeţto byly určeny primárně 

odbornému zdravotnickému personálu, ale zároveň byly psány jednoduše, aby si z nich 

vzal poučení i laický čtenář. V článcích o krvi, zejména o nutnosti dárcovství krve, je 

hodnota zdraví opět spojena s další hodnotou, a to s hodnotou solidarity mezi členy 

společnosti. 

 

5.2.4.3. Válka 

V článcích v posledních číslech časopisu z roku 1938 se objevují zmínky o válce a 

o uprchlících. O válce a míru se zmiňuje např. MUDr. Voţenílek v souvislosti s krevní 

transfusí. Ta je velice rozšířenou a nepostradatelnou operací a ještě „většího uplatnění 

dojde … v dobách válečných. Tam při těţkých poraněních, spojených se značnou ztrátou 

krve, bude transfuse krevní ţivotadárnou operací, která zachrání ţivot tisícŧm raněných 

vojínŧ, kteří za dřívějších válek, dokud se transfuse všeobecně neprováděla, při stejném 

poranění a stejné ztrátě krve bývali ztraceni. Jiným raněným vojínŧm umoţní rychlejší 

uzdravení a tím i moţnost vrátiti se opět do bitevního pole.“ [Voţenílek. 1938. „Úkol 

sestry (ošetřovatelky) při venepunkci, venesekci a transfusi krve.“ Zdraví lidu (5): 69] 

Válka je zmíněna i ve velkém článku o transfusi krevní. V šestém čísle se píše o 

metodě transfuse krve konservované, „která zejména v případě války bude padati značně 

v úvahu“ [Voţenílek. 1938. „Úkol sestry (ošetřovatelky) při venepunkci, venesekci a 

transfusi krve.“ Zdraví lidu (6): 83]. 

Na válku a moţnost leteckých náletŧ upozorňuje občany Čs. Červený kříţ nabídkou 

samaritských kursŧ laické první pomoci a v nabídce výstroje nutné pro první pomoc, v níţ 

se píše: „Je poţadavkem zákonných předpisŧ a hlavně váţné doby, aby v kaţdé, i malé 

obci, bylo několik samaritských hlídek, několik polních nosítek a několik samaritských 

toreb, které tvoří, stane-li se neštěstí – jiţ určitou pohotovost.“ [1938. Zdraví lidu 16 (7): 

108] 
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O válce je zmínka i v osmém, říjnovém čísle Zdraví lidu. Jedná se číslo vydané po 

Mnichovské dohodě
31

, kdy se uvaţovalo o vojenské obraně republiky. Článek je o 

dárcovství krve a snaţí se čtenáře povzbudit a vyvolat v nich patriotismus a hrdost na 

národ a republiku, kterou je potřeba bránit. Aby vojáci mohli republiku a národ bránit, 

potřebují často darovanou krev, neboť tu svou prolévají v boji. „Červený kříţ shromaţďuje 

dobrovolné dárce krve! Dnešní doba dodává jeho volání tragického přízvuku. Ukazuje se i 

zde, ţe moderní válka nebude míti ţádného rozdílu mezi frontou a zázemím, mezi bojující 

a nebojující částí národa. Pro náš národ je v tom nejen tragika, ale i něco potěšujícího. 

Budeme skutečně v případě nutnosti bojovati všichni, kaţdý na svém místě a kaţdý svým 

zpŧsobem! Jedno nás při tom bude spojovat, to nejdrahocennější – prolitá vlastní krev. Ať 

komukoli z nás otevře nepřátelská zbraň cévy, budeme vědět, ţe za uniklou krev 

dostaneme náhradu z ohromného reservoiru krve celého národa. Jednotlivec mŧţe 

vykrvácet, ale nemŧţe vykrvácet národ, v němţ jeden nenechá vykrvácet druhého. Je 

moţno hlásat jednotu krve jako symbol nenávisti k druhým. Je ji moţno však také hlásat 

jako symbol lidské solidarity a obětavosti za druhé. Volíme druhou cestu, třeba je méně 

efektní a méně schŧdná.“ [1938. „Věnujme svou krev!“ Zdraví lidu 16 (8): 113]  

Dále se píše, ţe „(a)kce dárcŧ krve ukáţe, ţe jsme ochotni dáti krev. Bude-li 

nejhŧře, dáme i ţivoty. Ale hlavně dáme peníze, práci i krev, aby nikdo z nás nemusel dáti 

ţivot. Neboť to je to jediné, co se jiţ nedá nahraditi“ [1938. „Věnujme svou krev!“ Zdraví 

lidu 16 (8): 114]. 

V desátém, prosincovém čísle se nepíše o válce, o hrozbě války apod., ale o 

uprchlících a o péči o nich. Uţ nejde o něco, co se moţná stane, ale o to, co uţ se stalo. 

Jedná se o Čechoslováky vystěhované z pohraničních území, která na základě Mnichovské 

dohody připadla Německu. „Desetitisíce našich spoluobčanŧ jsou vyrvány ze své pŧdy, 

nevědí, kde, kdy a jak opět zakotví a jsou odkázány na cizí pomoc.“ [Šulc. 1938. 

„Zdravotní péče o uprchlíky.“ Zdraví lidu 16 (10): 145] Dr. Šulc v článku zdŧrazňuje 

nutnost nejen základní péče (jídlo, oděv, obydlí), ale hlavně zdravotní péče o uprchlíky. 

„Hlad a zima se těţko snášejí, ale snáze se při nich zŧstane na ţivu neţ při nějaké epidemii, 

jejíţ nebezpečí se nám nezdá strašlivým, dokud se neobjeví.“ [tamtéţ] 

                                                             
31 Mnichovská dohoda byla podepsána 30. září 1938 mezi zástupci čtyř velmocí – Británie (Neville Chamberlain), 

Francie (Édouard Daladier), Německa (Adolf Hitler) a Itálie (Benito Mussolini). Podle dohody muselo Československo 
postoupit Německu do 10. října pohraniční území obývané Němci, tzv. Sudety. 
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Lidé, „kteří byli nuceni opustiti nebo opustí obsazené území, vyţadují výšené 

zdravotnické péče se strany veřejné správy zdravotní.“ [1938. „Zdravotnické směrnice pro 

péči o vystěhovalce.“ Zdraví lidu 16 (10): 148] Zdravotnická směrnice stanovovala na př. 

toto: denně vytírati podlahu vlhkým hadrem a nejméně jednou týdně vydrhnouti s přísadou 

desinfekčního roztoku; denně utírati prach, větrati; záchody oddělit pro muţe a ţeny 

zvlášť; v umývárnách musí býti dostatečné mnoţství umyvadel, mýdel a ručníkŧ; uprchlíci 

musí míti moţnost omýti si celé tělo; dŧleţitá je čistota oděvu a lŧţka, správná výţiva a 

nezávadná voda; také je třeba zajistiti lékařský dozor. Tento článek o uprchlících se snaţí 

vyvolat ve čtenářích odpovědnost a vŧli pomoci jim. 

 

5.2.4.4. Shrnutí 

Stejně jako v ročnících 1923, 1928 a 1933 se i v tomto ročníku objevovaly 

především články poučné. Diskurz, v němţ jsou články psány, zŧstává stejný, laický, ale 

pouţívání odborných výrazŧ je zde frekventovanější. Články jsou často psány velice 

jednoduše a detailně, pro lepší pochopení se pouţívají i rŧzné analogie (se stromem apod.), 

protoţe texty jsou primárně určené laickým čtenářŧm. V posledních číslech se ovšem 

objevují velmi dlouhé články, které jsou naopak určené odborníkŧm, resp. odbornicím – 

zdravotním sestrám. V těchto článcích je jiţ hodně odborných výrazŧ a návodŧ pro 

správnou asistenci zdravotní sestry. 

Články mají čtenáře varovat a nabádat jej k prevenci, po obsahové stránce se autoři 

zaměřují na konkrétní orgány a nemoci, které je postihují. Články se také snaţí být pro 

čtenáře povzbudivé, vyvolávající patriotismus a odvahu bojovat za republiku. V ročníku 

1938 se autoři opět snaţili čtenáře přesvědčit, ţe musí dbát o své zdraví ne kvŧli sobě, ale 

kvŧli republice a demokracii, která je v ohroţení. Tento charakter se stupňuje, nejsilněji je 

„cítit“ v posledních několik číslech Zdraví lidu. Dŧvodem byla situace, v níţ se 

Československo v roce 1938 nacházelo – po podpisu Mnichovské dohody muselo 

postoupit Německu pohraniční území, Češi byli z těchto území vyhnáni, republika se také 

připravovala na moţnost války. Nicméně v ţádném článku se neobjevují ţádné faktické 

údaje týkající se situace, aktérŧ apod.  

V tomto ročníku se také vytratil styl psaní, který spíše připomínal prózu, články uţ 

nejsou psány jako např. napínavá detektivka, ale věcně, často se v nich objevují odborné 
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výrazy apod. V roce 1938 nikdo neměl chuť vtipkovat, ale všichni se připravovali na 

moţnost války. Časopis Zdraví lidu z roku 1938 tak reflektuje události a situaci, v níţ se 

národ a republika ocitla, ačkoliv to v článcích není úplně explicitně zmiňováno. 

V posledních číslech časopisu se objevují zmínky o válce a o uprchlících, resp. 

vystěhovalcích. Jedná se o Čechoslováky, kteří byli po podpisu Mnichovské dohody 

vyhnáni z pohraničních oblastí Československé republiky, které připadly Německu. 

Se slovem válka se v článcích čtenáři setkali málo, většinou šlo o poukázání, ţe 

např. nějaké nemoci se nejlépe daří za války, kdy lékařská péče nemŧţe být plnohodnotná. 

Ovšem velice častým námětem, který se často objevoval právě s termínem válka, byla 

krev. Krev je vzácná tekutina, které se ve válce mnoho prolije a která je během války 

velice potřebná. I proto autoři celkem často píší o krevních skupinách, o transfusi a o 

uchovávání krve v konservách pro případ války. Autoři přímo i nabádali čtenáře, aby se 

stali dárci krve, aby tak pomohli národu bránit se. 

Z obsahového hlediska je časopis jednoduchý, neobjevují se téměř ţádné rubriky, 

ilustrace či fotografie jsou u textu zřídka. Autoři se v tomto ročníku zaměřují hlavně na 

tělní orgány, jejich funkci a nemoci, které je postihují. 

 Na tomto posledním ročníku Zdraví lidu je vidět velký rozdíl oproti prvnímu 

ročníku. První ročník byl plný radosti, pýchy a hrdosti na vybojovanou svobodu a 

republiku. V podtextu článkŧ byla cítit radost. Naproti tomu poslední ročník je velice 

strohý, věcný, připravuje lid na to nejhorší, na válku a vyzývá je, aby byli zdraví a silní a 

mohli republiku bránit. V podtextu je čitelný strach.  

Na tomto rozdílu mezi prvním a posledním analyzovaným ročníkem je zřetelně 

vidět vliv sociálního a kulturního kontextu doby a situace, v níţ se Československo 

nacházelo. Kontext doby se tedy silně do jazyka, kterým se o zdraví psalo, promítal, ačkoli 

tato situace nebyla v textu explicitně popsána a zmíněna. 
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6. ZÁVĚR 

 

Moje diplomová práce se zabývá hodnotami první republiky. Nejedná se ovšem o 

sestavení hodnotového ţebříčku občanŧ první československé republiky, v práci jsem se 

zaměřila pouze na jednu hodnotu, na hodnotu zdraví. Cílem mé práce bylo popsat, jak byla 

tato hodnota za první republiky předkládána médii. Na zdraví jsem se zaměřila, neboť 

v dnešní společnosti je to jedna z nejdŧleţitějších a nejcennějších hodnot. Téma zdraví a 

péče o něj se objevuje nejen v ordinacích, nemocnicích a lékárnách, ale také v médiích – 

tisk, televize, rádia i internet jsou plné článkŧ či naučných programŧ o zdraví. Svou 

pozornost jsem soustředila na období první republiky, protoţe toto období naší historie je 

označováno jako velice pokroková a vyspělá doba, proto mě zajímalo, jak média této doby 

apelovala na občany v oblasti péče o zdraví. Jelikoţ hlavním zdrojem informací za první 

republiky byl tisk, týkal se mŧj výzkum tištěných prvorepublikových médií. 

V práci pracuji s pojmem hodnota, který je velice těţko definovatelný. Kaţdý 

hodnotu vymezuje jinak, pro kaţdého je hodnotou něco jiného, kaţdý z nás má svŧj 

hodnotový ţebříček, podle něhoţ jedná. V této práci jsem pojem hodnota chápala jako 

něco, co je pokládáno za dŧleţité, čemu jednotlivec nebo skupina přikládá význam a co se 

promítá do rozhodování jednotlivce, případně skupiny. Stejně jako Bohumír Blíţkovský a 

kol. jsem hodnotu koncipovala jako to, co „je, resp. má být předmětem lidského chtění. 

Hodnotit znamená přičítat nebo upírat význam, dŧleţitost, cennost nějakému jevu 

z hlediska lidských tuţeb a snah. … Vědomí hodnot motivuje tvořivé úsilí člověka a dává 

mu vyšší a ušlechtilejší smysl i formu.“ [Blíţkovský a kol. 1997: 7]. Pojem zdraví byl v mé 

práci definován jako stav lidského těla a duše, v němţ absentuje nemoc či zranění. 

Při zkoumání, jak byly za první republiky médii předkládány hodnoty zdraví, jsem 

se zabývala tím, v jakém diskurzu se o zdraví psalo, jaký kontext se do textu promítal, šlo 

mi o interpretaci souvislostí, do kterých byla témata zdraví tehdejšími autory zasazena. 

Právě tyto souvislosti ukazují, proč bylo zdraví hodnotou, o kterou bylo dŧleţité usilovat. 

Diskurz jsem ve své práci pojímala jako jazyk v akci, při jehoţ zkoumání je potřeba 

zohledňovat kontext, v němţ se nachází. Jednotkou diskurzu je smysluplný text nebo 

výpověď a při analýze diskurzu mě zajímalo, jakým jazykem se o zdraví psalo a nakolik se 

společenský a politický kontext doby promítal do psaní o zdraví a do častých témat článkŧ 

o zdraví. 
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Pro zodpovězení výzkumných otázek jsem zvolila metodu diskurzivní analýzy, 

která zahrnuje studium textu i kontextu. Cílem diskurzivní analýzy a mé diplomové práce 

je popsat jazyk, kterým se psalo v tomto případě o zdraví, v kontextu, v němţ byl uţíván, 

tzn. v souvislosti s lidskou interakcí. Při analýze jsem postupovala tak, ţe jsem 

analyzovaný text nejprve citovala a popsala – o čem text pojednával, k čemu se vztahoval, 

jestli se jednalo o frekventované téma apod., následně jsem popsala interakci mezi textem 

a čtenářem – jak text na čtenáře pŧsobil, resp. jak na čtenáře pŧsobit měl, co v něm měl 

vyvolat atd. Posledním krokem pak bylo vysvětlení této interakce na základě širšího 

kontextu, tzn. na základě společenské a politické situace, v níţ se společnost první 

republiky nacházela.  

Jsem si vědoma toho, ţe má práce je hodně popisná a obsahuje velké mnoţství 

citací, ale jelikoţ mým cílem bylo popsat a ukázat, jak se za první republiky psalo o zdraví, 

je popisnost pro mou práci nevyhnutelná. 

Nyní bych ráda odpověděla na otázky, které jsem si poloţila na začátku práce. 

Zajímalo mně, jak prvorepubliková média předkládala hodnotu zdraví, resp. jak se o zdraví 

psalo. Tato hlavní otázka zahrnuje řadu dílčích otázek: Jaká periodika o zdraví psala? Jaká 

témata byla nejčastější? A proč? Reflektují články zabývající se zdravím a zdravým 

ţivotním stylem politickou či hospodářskou situaci a dŧleţité zvraty v ţivotě první 

republiky? Jaký byl charakter článkŧ? Všechny tyto otázky směřují k odhalení diskurzu 

psaní o zdraví za první republiky. 

Za první republiky vycházelo velké mnoţství tiskovin, od stranických periodik, 

přes (denně) vycházející nezávislé noviny a zájmové časopisy aţ k bulváru. Nicméně 

primárně na zdraví se zaměřovalo málo periodik. V Národní knihovně byl k dispozici 

měsíčník Zdraví a měsíčník Zdraví lidu. Zdraví vycházelo v letech 1928 aţ 1940, ovšem 

v knihovně byly k dispozici pouze ročníky 1935 aţ 1940, Zdraví lidu vycházelo mezi roky 

1923 a 1940 a všechna tato čísla byla dostupná, takţe jsem k analýze zvolila tento časopis. 

K analýze jsem si vybrala konkrétně ročníky 1923, 1928, 1933 a 1938, které vyšly 

v obdobích, kdy se republika nacházela v odlišných společenských, hospodářských a 

politických situacích. 
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Časopis Zdraví lidu byl měsíčníkem Československého červeného kříţe
32

. Přestoţe 

to v časopise nebylo výslovně zmíněno, byl určen laickým čtenářŧm. Úkolem Zdraví lidu 

bylo šířit osvětu v otázkách zdraví a zdravého ţivotního stylu a články proto byly dlouhé, 

plné informací a pouček. Při pročítání článkŧ si bylo moţné všimnout dvou odlišných typŧ 

článkŧ. Jeden typ byl psán jako poučení, přednáška (např. o nějaké nemoci apod.), 

vědecko-populárně, a nedával čtenáři ţádné konkrétní návody ani rady k utuţení zdraví. 

Byl psán věcně, stroze, ale detailně popisoval např. nemoc, její příznaky, šíření, nakaţení a 

případně i parazity, kteří nemoc zpŧsobují. Bystrý čtenář pochopil, co jeho zdraví uškodí a 

jak své zdraví chránit. Druhý typ byl naopak jakýmsi návodem, jak o zdraví pečovat, co 

dělat při nemoci apod. Tento typ článkŧ často pouţíval přímé oslovení čtenáře či 

rozkazovací zpŧsob, aby v něm vzbudil větší odpovědnost za stav jeho těla. Rady 

předkládané v článcích byly často z dnešního pohledu banální a samozřejmé či naopak 

dnes jiţ neplatné. 

V obou případech byly články velice detailní, a proto dlouhé. Články se také 

nelišily v jazyce, kterým byly psány – autoři obou typŧ článkŧ psali jednoduše, „laicky“, 

nepouţívaly lékařský jazyk, latinu, a odborné názvy a termíny pouţívaly většinou pouze 

jako doplnění českého či slovenského názvu (případně pokud neexistoval český nebo 

slovenský ekvivalent). Vše tedy bylo přizpŧsobeno laické veřejnosti, jíţ bylo nutné poučit 

v péči o zdravotní stav. 

Frekvence pouţívání odborných termínŧ se v prŧběhu analyzovaných let mění. 

V prvním analyzovaném ročníku (1923) se v textech odborné názvy nevyskytují téměř 

vŧbec, v dalších ročnících je tato frekvence větší a české názvy jsou často doplněny o 

odborný název, aby se čtenář vzdělával. Lékaři píšící články si uţ mohli dovolit více 

pouţívat odborné výrazy, neboť věrní čtenáři jich mnoho pochytili. 

Diskurz, v němţ se o zdraví psalo, nezahrnoval pouze laický či odborný jazyk. 

Diskurz prvorepublikového psaní o zdraví coby jazyk v akci a proces utváření tehdy 

aktuálních výpovědí byl ovlivněn nejen odborností a laickostí, ale odráţel rovněţ kontext 

doby a společensko-hospodářské a politické poměry, v nichţ se Československo 

nacházelo. V článcích se zřetelně neobjevují popisy a upozornění na tyto události, ale 

pouze naráţky. Časopis se tak snaţil být co nejvíce zaměřen na zdraví, nicméně kontext 

doby se do něj promítal a ovlivňoval rovněţ témata článkŧ a styl psaní.  

                                                             
32 Pro více informací o ČsČK viz kapitola Občanská společnost první republiky. 
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Všemi čtyřmi analyzovanými ročníky se táhne více či méně zřetelný dŧraz na 

národ. Zdraví je spojováno hlavně se zdravím národa, nikoli jednotlivcŧ, dŧraz je kladen 

na kolektivní zdravotní stav. V kaţdém ročníku je tento fenomén zdŧrazňován jinak – 

v ročnících 1923 a 1938 přímo poukazováním na potřebu silného národa, v ročnících 1928 

a 1933 nepřímo zdŧrazňováním péče o děti či o správnou výţivu obyvatel.  

Hodnota zdraví je v článcích z roku 1923 tedy spojována s národem, nikoli 

s jedinci. Zdraví je nutné pro národ, aby byl schopen se ubránit případným vnějším 

uzurpátorŧm a uhájit svou svobodu a samostatnost, kterou si tak těţce před pěti lety 

vydobyl. Národ a jeho svoboda je zde to nejdŧleţitější, jednotlivec o sebe musí pečovat 

v zájmu republiky. Hodnota zdraví je zde tedy kolektivní hodnotou. Pojem národ není 

nikde v textu časopisu přesně definován, není uvedeno, jestli jsou jím míněni Češi a 

Slováci a Němci, či Čechoslováci apod., za národ jsou zde povaţováni všichni, kdo ţijí na 

území republiky. 

Zdŧrazňováno bylo nejen fyzické, ale i duševní zdraví. Vybojovaná samostatnost je 

kladena i do analogie boje bakterií a nemocí se zdravovědou a lékaři, kteří vítězí. Národ a 

jeho zdraví musí být podpořen správnou výţivou, která je v textech také zdŧrazňována, 

tělocvikem, správným drţením těla a prevencí a osvětou o nemocech. O tělocvik a kondici 

národa se staraly tělocvičné jednoty a organizace, které zároveň s tělem pěstovaly i národní 

hrdost a sebevědomí.  

Fenomén zdŧrazňování národního zdraví se znovu výrazně objevuje v ročníku 

1938. V tomto ročníku uţ ale nejde o oslavování samostatné republiky, ale o výzvu 

k patriotismu a odvaze, neboť se schylovalo k válce a bylo potřeba zdravých a silných 

vojákŧ, zdravého národa, který by se ubránil. V posledních vydáních časopisu v roce 1938 

autoři opět přesvědčují čtenáře, ţe jejich zdraví a kondice jsou dŧleţité pro národ a 

republiku, která je v ohroţení. V tuto chvíli uţ autorŧm nešlo o hypotetickou situaci 

v budoucnosti, ale reflektovali skutečnosti, které se udály – těmi jsou Mnichovská dohoda 

a její následky. Autoři tak vyvolávali ve čtenářích pocit vlastenectví a odpovědnosti za 

zdravý a bojeschopný národ. Tento apel na národ je ještě podtrhnut častým tématem krve 

v článcích a vyzdvihováním potřeby krevní transfuze. Krev byla častým motivem článkŧ, 

byla zmiňována její cennost na bojišti i mimo bojiště, čtenáři byli seznamováni s transfuzí 

a vyzýváni, aby darovali krev vojákŧm, kteří ve válce prolévají svou krev za národ. 
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V ročníku 1928 uţ není zmiňován národ, dŧraz na zdravý národ byl vystřídán 

dŧrazem na péči o děti. V článcích je zdŧrazňováno, ţe se musí dbát o zdravý vývoj dětí, 

ale také o utváření charakteru dětí. Autoři tím mají na mysli, ţe z dětí se má vychovat silný 

a morálně vyspělý lid, který bude bránit Československo a který zaručí pokračování 

republiky. Motiv dětí jako budoucnosti je aktuální i dnes, v období první republiky byl ale 

spojován se silou a zdravím národa, byť to v tomto ročníku bylo explicitně psáno jen 

zřídka. 

V roce 1933 je dŧraz na zdravý národ nejméně čitelný. Velice často je ale 

zmiňována výţiva, správná výţiva, která podporuje zdraví a sílu a správný vývoj. Péče o 

zdravý národ je tu zdŧrazňována skrze správnou výţivu zejména dětí. Často se objevoval 

výčet výţivných a zároveň levných potravin a návody na sestavení jídelníčku, coţ souvisí 

s hospodářskou krizí ve 30. letech. Hojným tématem je ještě péče o zuby, jejichţ nemoci, 

kazy a záněty, jsou dŧsledkem špatné výţivy. 

Zdŧrazňování zdraví a síly národa a apelace na zdravé a produktivní jedince tvořící 

národ představuje Foucaultŧv koncept biomoci, resp. biopolitiky. Jde o moderní formu 

moci, která „klade dŧraz na ţivot místo pouhého rozhodování o smrti. … (S)estává z 

mechanismŧ pouţívaných k disciplinování individuálního i sociálního těla, avšak jejím 

konečným terčem je kultivace ţivota.“ [Parusniková 2000: 133] … Biomoc … pracuje 

formou řízení populace i jedincŧ prostřednictvím jemných mechanismŧ regulace a 

manipulace, distribuovaným skrze administrativní aparáty moderního státu.“ [tamtéţ; 

zvýraznění v originále] Foucault tento zpŧsob uplatňování moci nazývá „zpŧsob vládnutí 

(governmentality). ‚Governmentality lokalizuje regulační aktivity do všech úrovní 

společenského ţivota, od rodiny, sdělovacích prostředkŧ a škol aţ k byrokratickým 

institucím jako parlament, legislativa či policie.‘ [Lupton 1997: 9]“ [tamtéţ; zvýraznění v 

originále] 

Nejen téma národa a jeho síly a zdatnosti se časopisem linulo a měnilo. Měnil se 

rovněţ styl článkŧ. V prvním ročníku (1923) bylo velké mnoţství článkŧ psáno zpŧsobem, 

který spíše připomínal román či detektivku. Čtenáři četli napínavé články, které jim 

osvětlily, jak byla objevena vakcína proti vzteklině apod. Nemoci, paraziti a další 

producenti zdravotních komplikací byly personifikováni a popisováni jako záporné 

postavy příběhu. Z tohoto zpŧsobu psaní, resp. vyprávění byla čitelná radost a uvolněnost. 

I toto souvisí s oslavováním samostatného Československa. V dalších ročnících se ovšem 
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tento styl vytrácel, v roce 1938 se uţ nevyskytoval vŧbec. Z textŧ v posledním 

analyzovaném ročníku (1938), obzvláště v posledních číslech, je znát strach a zklamání 

z událostí, které se staly nebo se stát mají. Styl psaní v tomto ročníku je velice strohý a 

hlavním cílem je vzbudit v čtenářích strach a obavu o budoucnost a zároveň patriotismus a 

odvahu bojovat za republiku. 

Na tomto rozdílu mezi prvním a posledním analyzovaným ročníkem je zřetelně 

vidět vliv sociálního a kulturního kontextu doby a situace, v níţ se Československo 

nacházelo. Kontext doby se tedy silně do jazyka, kterým se o zdraví psalo, promítal, ačkoli 

tato situace nebyla v textu explicitně popsána a zmíněna. 

Poučné články se taktéţ trochu měnily po obsahové stránce. V ročníku 1923 se 

autoři článkŧ zaměřili na tělo a jeho stavbu celkově. Články se věnují výţivě těla, 

správnému postoji, procvičování těla, kŧţi, nemocí je zmíněno méně. V ročníku 1928 se 

objevují poučky zejména týkající se nemocí, jak a čím se člověk nakazí, jak se nákaza šíří 

a jak jí předcházet apod. Nemoci a jejich strŧjci jsou detailně popisováni. Ročník 1933 

přinášel čtenářŧm informace spíše o vnějších vlivech na zdraví a o prevenci. Informace se 

týkaly např. škodlivosti kofeinu a nikotinu, o rŧzných druzích bakterií, jejich mnoţení a 

zpŧsobu, jak se jim bránit. Dŧraz byl kladen na čistotu, autoři podali čtenářŧm výčet 

profylaktických pouček a pravidel. Rovněţ o první pomoci a výbavě lékárničky byli 

čtenáři poučeni. Čísla z roku 1938 se zabývala především tělními orgány a nemocemi, 

které je postihují nebo nebezpečně ovlivňují. V článcích z tohoto roku se také autoři často 

přiznávají k tomu, ţe neznají pŧvodce nemoci nebo nemoc nedokáţí léčit. 

Co se týče zdraví samotného, nebylo ve většině článkŧ zmiňováno samo o sobě, 

hodnota zdraví byla úzce propojena s dalšími hodnotami – zejména s krásou a morálkou 

(případně ještě s finanční šetrností; hodnota morálky a disciplinovanosti je zdŧrazňována 

ve spojitosti s péčí o děti a jejich zdraví a charakter). Být zdravý za první republiky 

znamenalo také být krásný a vzorně se chovat, dodrţovat hygienu (hygiena zde ovšem není 

míněna jako čistotnost, ale jako správné zpŧsoby chování, ačkoli i čistota byla často 

zdŧrazňována). O této souvislosti hodnoty zdraví s hodnotou krásy svědčí i rubrika 

SALON KRÁSY, KOSMETICKÁ LABORATOŘ S. V. V. P., která se zaměřovala na 

kosmetiku, čili péči o krásu a tím i o zdraví. Ošklivost poukazovala na nemoc člověka. 

V článcích o krvi pak hodnota zdraví souvisí ještě s hodnotou solidarity a ochotou pomoci 

druhým.  
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Zdraví tedy neznamenalo pouze absenci nemoci či zranění, jak jsem tento pojem 

definovala pro svou práci já, ale bylo daleko širší a komplikovanější hodnotou. Stejně jako 

dnes bylo zdraví dŧleţité, ale za první republiky zdŧrazňované v jiných kontextech. 

Rozdílné je i pojímání zdraví jako kolektivní, nikoli individuální hodnoty, o níţ je třeba 

neustále pečovat. 
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8. PŘÍLOHY 

Obr. 1: Zdraví lidu 1923 1 (4): 1 
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Obr. 2: Zdraví lidu 1928 6 (1): 11 
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Obr. 3: Zdraví lidu 1933 11 (1): 12 
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Obr. 4: Zdraví lidu 1938 16 (8): 113 

 

 


