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Abstrakt 

Diplomová práce Krajina periodického tisku v Čechách v roce 1848 - 1849 se zaměřuje na 

česky psané noviny a časopisy, které vycházely v Čechách v revolučním období 1848 - 1849. 

Úvodní část je věnována historickému kontextu uvedeného období. V březnu 1848 došlo v 

habsburské monarchii ke zrušení cenzury, což mělo za důsledek vznik velkého množství 

česky psaných periodik. Po geografické stránce se práce věnuje pouze titulům vycházejícím v 

Čechách. Po provedení důkladné rešerše byla analyzována všechna dostupná česky psaná 

periodika vycházející v uvedeném období. Na základě jejich obsahu, formy a struktury byly 

tituly zařazeny do jednotlivých typových skupin. Práce se věnuje především českojazyčnému 

periodickému tisku, na její závěr je ale stručně přihlédnuto také k německy tištěným titulům. 

Cílem práce je zmapovat stav českého novinářství revolučního období pokud možno jiným 

způsobem, než jakým to bylo dosud učiněno.  

 

Abstract 

The diploma thesis Area of the periodical press in the Bohemia in 1848 - 1849 is focused on 

the Czech printed newspapers and magazines published in Bohemia in the revolutionary 

period of 1848 - 1849. First chapter is dedicated to historical context of this period. In the 

middle of March 1848 abolition in censorship took place, which resulted in establishing of 

large amount of titles in Czech language. Geographically is the thesis devoted only to 

newspapers and magazines, which were published in Bohemia. After execution of detailed 

research all accessible periodicals published in that period were analyzed. These titles were 

classified in various characteristic groups based on their content, form and structure. This 

diploma thesis deals mainly with Czech-language titles of periodicals, but in the last chapter 

German-language printed periodicals are also shortly introduced. The main goal is to map the 

situation of Czech journalism in the revolutionary period in a different way than former 

studies.  
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Úvod 

Rok 1848 zaujímá v evropských dějinách významné postavení. Na mnoha 

místech Evropy došlo v tomto roce k revolucím, které jsou spojeny především s bojem 

za základní občanská práva. Důležitou roli v tomto období hrála rovněž řada 

evropských národů, u nichž docházelo v první polovině 19. století k posilování 

národního vědomí.  

Tato práce bude ovšem po geografické stránce zaměřena téměř výhradně na 

Čechy, které byly po dlouhou dobu součástí rakouské monarchie. Také pro habsburskou 

říši přinesl rok 1848 řadu klíčových událostí. Poprvé v historii se v Rakouském císařství 

začalo uvažovat o vzniku ústavy, jež by měla omezovat absolutní moc panovníka. Jedna 

z možností budoucího uspořádání říše navrhovala sjednocení západní části monarchie s 

Německem. České země v rámci závěrečné fáze svého národního obrození požadovaly 

zrovnoprávnění českého jazyka s němčinou, dosažení vyšších občanských práv a 

celkově lepší životní podmínky pro českou část rakouské říše. 

Revoluční události se v Rakousku daly do pohybu na počátku března 1848. 

Hned v úvodních bouřlivých dnech došlo vydáním císařského patentu ke zrušení tiskové 

cenzury. Takové uvolnění tiskových poměrů mělo za následek vznik velkého množství 

titulů periodického tisku v celém Rakousku. Následující práce se bude ale věnovat této 

problematice v souvislosti s Českým královstvím, kde rovněž po zrušení cenzury 

vznikla celá řada nových titulů novin a časopisů.  

Pokud jde o časové vymezení této práce, bude zaměřena na roky 1848 a 1849, 

do kterých je možné zahrnout nejvýznamnější politické a společenské změny související 

s revolucí. Zmíněné roky jsou také vhodně zvolené pro analýzu českojazyčného 

periodického tisku, neboť největší vlna vzniku českých novin a časopisů trvala od jara 

1848 do prvních měsíců roku 1849. Několik titulů česky psaného periodického tisku 

existovalo již před rokem 1848. Podmínky pro vydávání tisku se ale od roku 1849 

začaly postupně zpřísňovat, proto drtivá většina nově vzniklých listů opět brzy zanikla. 

Z toho důvodu se také jen několik titulů periodických tiskovin psaných v češtině 

udrželo do padesátých let 19. století. 

České království, Markrabství moravské a část Slezska byly ve sledované době 

součástí rakouské monarchie. Tato tři historická území zároveň tvořila země Koruny 

české. Pokud jde o geografické vymezení této práce, budou analyzovány jen tituly 

vydávané v Českém království. Pro důkladnější zpracování dané problematiky bude 
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tedy předmětem zájmu pouze revoluční periodický tisk v Čechách, novinám a 

časopisům na Moravě a ve Slezsku se práce nevěnuje, přestože i tam vznikly v 

revolučním období 1848 - 1849 nové tituly periodického tisku.  

Úvodní kapitola této práce nejprve představí historický kontext, jenž se bude 

mimo jiné zabývat charakteristikou rakouské monarchie a české společnosti před rokem 

1848. Dále bude stručně představena historie česky psaného periodického tisku do 

revolučního roku. Pro lepší pochopení souvislostí je ale především důležité přiblížit 

nejdůležitější politické události revolučního roku 1848, v nichž hrál důležitou roli i 

český segment. Nelze tedy opomenout postavení Čechů a jejich požadavky, které měly 

zlepšit pozici českého národa v habsburské monarchii. Česká společnost ale nebyla 

svými postoji jednotná a v úvodní fázi revoluce v ní došlo k určitému názorovému 

rozštěpení. V neposlední řadě je nutné charakterizovat tiskovou legislativu revolučních 

let, neboť ta také zásadně ovlivnila stav tehdejšího periodického tisku. Právě tisková 

legislativa a postavení Čechů v habsburské monarchii patřily v dobovém periodickém 

tisku k nejčastějším tématům. Další kapitola definuje metodu analýzy a představí 

dosavadní zpracování tohoto tématu. Nejrozsáhlejší část práce bude věnována samotné 

analýze českojazyčného periodického tisku. Cílem je vytvořit typologický popis titulů 

po jejich formální, obsahové a strukturní stránce. Tituly českého periodického tisku 

budou na základě těchto kategorií zařazeny do jednotlivých typových skupin. Stručnou 

charakteristiku německojazyčného periodického tisku v Čechách společně s 

představením nejvýznamnějších německých titulů vydávaných u nás v revoluční době 

přinese závěrečná kapitola.  

Oproti původní tezi této práce bylo potřebné učinit v její závěrečné verzi jisté 

úpravy ve struktuře, kde došlo ve srovnání s původními předpoklady k drobným 

změnám. Pro logickou strukturu práce bylo například vhodnější, aby část o tiskové 

legislativě byla obsažena už v úvodní kapitole, jež je zaměřena na historický kontext. 

Metodě analýzy, dostupnosti titulů a přehledu související literatury bylo nutné věnovat 

rozsáhlejší prostor, což se dá považovat za hlavní důvod, proč se před vlastní analýzou 

na tyto segmenty zaměřuje samostatná kapitola. Analýza česky psaných titulů novin a 

časopisů probíhala podstatně důkladněji ve srovnání s německými listy, které jsou 

představeny jen velmi stručně. Z tohoto důvodu jsou české a německé tituly zařazeny 

odděleně ve dvou kapitolách, přestože jsou mezi nimi často blízké souvislosti.  

Historii české žurnalistiky se již věnovala řada autorů, nikdo se však zatím 

nezabýval typovým zhodnocením českého periodického tisku v tak specifickém období, 
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jakým beze sporu je revoluce v letech 1848 - 1849. Práce by měla být přehledem česky 

psaných titulů v tomto období a zároveň by měla nabídnout jejich bližší charakteristiku. 

Cílem této práce je zmapovat stav českého novinářství v revolučních letech pokud 

možno jiným způsobem, než jakým to bylo dosud učiněno. V ideálním případě by se 

práce měla zaměřit především na zapomenuté a dnes již téměř neznámé tituly, u nichž 

se nabízí potenciál poskytnutí velkého množství nových skutečností a poznatků. 

Samozřejmě ale nesmí chybět ani charakteristika nejvýznamnějších českojazyčných 

novin a časopisů té doby, přestože jim již byl věnován určitý prostor v odborné 

literatuře a jiných příspěvcích. 
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1. Historický kontext 

V následující kapitole bude představen historický kontext sledovaného období, 

kterým se tato práce zabývá. Z geografického hlediska je práce zaměřena výhradně na 

území Českého království. Co se týče časového vymezení, je klíčovým obdobím 

převážně  bouřlivý revoluční rok 1848 spojený s událostmi následujícího roku 1849.  

Pro lepší pochopení souvislostí jsem ale zvolil charakteristiku politických 

událostí a posléze české společnosti v letech 1815 - 1852. První letopočet je zvolen 

především z toho důvodu, že se Evropa v této době vzpamatovávala z právě skončených 

napoleonských válek a na Vídeňském kongresu konaném v letech 1814 - 1815 se 

rozhodovalo o poválečném uspořádání evropského kontinentu. Porážka revoluce v roce 

1848 a následná represivní opatření mají spojitost s druhým zmíněným letopočtem, kdy 

došlo v Habsburské monarchii k obnovení absolutismu. Pro padesátá léta 19. století se v 

rakouském císařství vžilo označení bachovský neoabsolutismus1. Právě v roce 1852 

došlo k vydání císařského patentu, který obsahoval nový trestní zákon. Kromě něj zde 

ale bylo možné nalézt nový tiskový řád, jenž výrazně omezoval vydávání tisku do 

dalších let.  

Vymezené období v sobě ale zahrnuje také proces komunikačního rozvoje 

česky mluvící části rakouské společnosti. V oblasti tištěného slova je možné sledovat v 

této době upevnění jeho lingvistického zázemí. V neposlední řadě ale dochází zároveň k 

rozšíření mediálních komunikačních prostředků a také k politizaci veřejného diskurzu, 

na níž se tisk výrazným způsobem podílel.   

Dále budou představeny nejstarší česky psané noviny a časopisy. V neposlední 

řadě bych rád charakterizoval události revolučního roku 1848 především z pohledu 

české společnosti. Následovat bude tisková legislativa českých zemí, o které však 

rozhodovalo téměř výhradně centralizované rakouské císařství. Posledním bodem této 

legislativy bude opět tiskový zákon z roku 1852. Na závěr této kapitoly se pokusím 

definovat proměnu čtenářské mentality, která v průběhu celého 19. století doznala 

naprosto zásadních změn. Charakteristika čtenáře periodického tisku v Čechách je v 

období před rokem 1848 a po něm velice rozdílná.  

 

                                                 
1 Alexandr Bach byl původním povoláním vídeňský advokát. Je spojen s rakouskou politikou především v 

50. letech 19. století. V rámci habsburské monarchie vykonával nejprve funkci ministra spravedlnosti a 

později ministra vnitra. Měl velký podíl na deportaci českého novináře Karla Havlíčka Borovského do 

tyrolského Brixenu.   
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1. 1. Situace po napoleonských válkách 

Po celé výše zmíněné období bylo České království, Moravské markrabství a 

Slezské vévodství součástí Rakouského císařství. Tato tři území byla oficiálně vedena 

jako samostatné jednotky. Zemská gubernia stojící v čele těchto oblastí ale přímo 

podléhala centrálním úřadům ve Vídni, kde se rozhodovalo o všech podstatných 

záležitostech. Království české, Markrabství moravské a Vévodství slezské tvořily 

společně země Koruny české. Zároveň je spojovala příslušnost k habsburské monarchii 

a závislost na vídeňských centrálních úřadech. Je nutné poznamenat, že rakouský císař 

se v českých zemích tituloval českým králem, na Moravě pak používal titulu 

moravského markrabí a ve Slezsku titulu vévody.2 V březnu roku 1792 zemřel bratr 

Josefa II. Leopold II. a na rakouský trůn nastoupil císař František I.3, jenž vládl až do 

roku 1835. Když v tomto roce zemřel, stal se rakouským císařem Ferdinand V. 

Dobrotivý4, který byl posledním českým korunovaným králem. Na konci bouřlivého 

revolučního roku 1848, jemuž bude věnován prostor ve větší míře v další podkapitole 

této práce, byl Ferdinand V. Dobrotivý proti své vůli sesazen z trůnu a na jeho místo 

nastoupil na dlouhých 68 let jeho synovec František Josef I. 

Rakousko fungovalo jako centrálně řízená monarchie, jež byla na počátku 19. 

století považována po carském Rusku za druhý nejzaostalejší režim starého kontinentu. 

První polovina 19. století bývá v souvislosti s Rakouskem často označována jako 

metternichovský absolutismus5 podle výrazné osobnosti tehdejší rakouské politiky, 

kterou byl státní kancléř Klement Václav Metternich. Tato postava působila v rakouské 

politice dohromady téměř čtyři desetiletí. Pro období metternichovského absolutismu je 

charakteristická především snaha bojovat proti revolučním hnutím a národotvorným 

tendencím. Národní hnutí se v Evropě vyvíjela již od počátku 18. století. Po skončení 

napoleonských válek se však stále častěji začíná mluvit o lásce k národu a o národním 

sebeuvědomění v různých souvislostech. Čím dál tím výrazněji se v této době ozývaly 

hlasy, které volaly po vytvoření národní společnosti, jež bude ohraničena jedním státem. 

                                                 
2 BĚLINA, Pavel a kol. 1993. Dějiny zemí Koruny české II.: Od nástupu osvícenství po naši dobu. Praha: 

Paseka, s. 69. 
3 František I. se ujal vlády po smrti svého otce Leopolda II. v březnu 1792. Na počátku své vlády byl 

titulován jako František II. V roce 1804 byl vydán patent o vyhlášení Rakouského císařství, díky kterému 

se František II. stal dědičným rakouským císařem. V tomto roce přijal titul František I. Z tohoto důvodu 

je možné setkat se v různých zdrojích ve spojitosti s touto osobností s označením František I. i František 

II. 
4 U Ferdinanda V. Dobrotivého se objevuje označení Ferdinand V. Dobrotivý jako český a uherský král, 

ale také Ferdinand I. Dobrotivý, pokud jde o stejnou osobnost v pozici rakouského císaře.  
5 Je možné setkat se také s označením františkovsko-metternichovský absolutismus, neboť za špatnou 

situaci Rakouska v první třetině 19. století nesl určitý díl zodpovědnosti i tehdejší císař František I. 
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Tato charakteristika kromě jiných národů platí samozřejmě i pro Čechy, kde od poslední 

třetiny 18. století probíhal proces sebeuvědomování českého národa, který se do dějin 

zapsal pod názvem národní obrození.6  

Kníže Metternich byl kromě jiného zároveň výraznou postavou Vídeňského 

kongresu, jenž se konal v letech 1814 - 1815. Na tomto kongresu se jednalo o 

uspořádání Evropy po skončení napoleonských válek. Hranice mnoha států doznaly po 

této konferenci výrazných změn. Zásadně se proměnila mapa Evropy, která však po té 

zůstala několik desetiletí téměř ve stejné podobě. Jednání probíhala od podzimu 1814 až 

do jara roku 1815, kdy je přerušil návrat Napoleona Bonaparta z ostrova Elba do Paříže. 

Jarní měsíce roku 1815 se do dějin zapsaly pod názvem Napoleonovo stodenní císařství, 

které bylo definitivně ukončeno jeho porážkou v bitvě u Waterloo.             

Po Vídeňském kongresu došlo v některých hlediscích k návratu do doby před 

Velkou francouzskou revolucí. Na trůny se v jednotlivých režimech například opět 

vrátily legitimní dynastie. Otázka ústavy, jež by měla omezovat absolutní moc 

panovníků, byla prozatím potlačena na minimální možnou míru.7 Na krátkou dobu 

utichly i hlasy, které volaly po sjednocování jednotlivých národů do společného státu. 

Národotvorné tendence se však během několika let začaly znovu ozývat a během roku 

1848 byly jedním z hlavních témat revolučního dění.8 

Zachování poměrů, které byly nastaveny na Vídeňském kongresu, měl na 

starost nově vzniklý mezinárodní systém nazvaný Svatá aliance9. Úkolem tohoto spolku 

bylo především zamezit dalším válkám a hrozícím revolucím. Klid a pořádek měl být 

dosažen prostřednictvím policie a cenzury. Už od svého počátku se ale činnost Svaté 

aliance potýkala s výraznými nedostatky.    

Jednou z prvních závažných událostí, kterou byla nucena Svatá aliance řešit, 

byla v roce 1817 oslava 300. výročí reformního vystoupení Martina Luthera10, která 

byla pořádána studenty z Jeny na hradu Wartburgu. Původně se mělo jednat o klidnou 

                                                 
6 srv. KOŘALKA, Jiří. 1996. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815 - 1914: Sociálněhistorické 

souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Praha: Argo, s. 83 - 124.   
7 BĚLINA, Pavel a kol. 1993. Dějiny zemí Koruny české II.: Od nástupu osvícenství po naši dobu. Praha: 

Paseka, s. 65.  
8 V průběhu roku 1848 proběhla na celém evropském kontinentu řada revolucí, které volaly po 

sjednocování  národů. Řada důležitých událostí se odehrála v jarních měsících tohoto roku, proto je často 

možné setkat se v této souvislosti s označením "Jaro národů". 
9 Kníže Metternich si po většinu doby existence Svaté aliance udržel v tomto spolku výrazný vliv. Z 

tohoto důvodu se v některých případech používá kromě označení Svatá aliance také název 

"metternichovský systém".   
10 Německý teolog, kazatel a reformátor Martin Luther vytvořil 95 latinsky psaných tezí, které kritizovaly 

tehdejší poměry uvnitř církve. Teze byly vyhotoveny v roce 1517 a údajně byly umístěny na dveře kostela 

ve Wittenbergu. Tato událost je někdy považována za počátek období reformace.   
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vzpomínku na významného německého reformátora, která se ale později změnila ve 

velkou studentskou manifestaci. Mezi hlavní cíle, za něž studenti bojovali, patřily 

především vyšší práva a národní jednota. Studentská společnost zde také otevřeně 

vystupovala proti činnosti spisovatele Augusta von Kotzebue11, který ve svých novinách 

často kritizoval studentské hnutí. Jeho kniha "Dějiny německé říše" byla v průběhu 

manifestace studenty rituálně spálena. Neklidná situace mezi studenty a kontroverzním 

spisovatelem vyvrcholila v březnu roku 1819, kdy byl Kotzebue zavražděn studentem 

Karlem Ludwigem Sandem.12   

Pro Svatou alianci byla tato událost částečně záminkou pro učinění dalších 

kroků směřujících k potlačení svobody tisku. Na druhou stranu ale Německý spolek, 

jehož členem byla částečně i habsburská monarchie, tiskovou svobodu členským státům 

zaručoval. Takový stav ale vydržel pouze čtyři roky, neboť v srpnu roku 1819 svolal 

kancléř Metternich konferenci do Karlových Varů.13 Zde byla ještě v témže roce přijata 

tzv. "Karlovarská usnesení". Jednalo se o zákony týkající se především ústavního 

zřízení, omezení svobody tisku a potlačení činnosti universit. Po nedávných 

studentských událostech v Německu byly například tamější vysoké školy spolu se všemi 

studentskými aktivitami postaveny pod policejní dohled. Karlovarské zákony dále 

zakazovaly vydávat politické spisy a celkově značně potlačily svobodu tisku a slova. 

Kromě ostatních omezení se také od roku 1819 musel u všech vydaných knih uvádět 

nakladatel, v případě novin a časopisů bylo nutné uvést jméno odpovědného 

redaktora.14 Zákony byly v roce 1824 ještě prodlouženy a platily až do revolučního roku 

1848.        

   

1. 2. Česká společnost předbřeznové doby 

V úvodu této podkapitoly je vhodné poznamenat, že českou společností 

předbřeznové doby je myšlena charakteristika českého nově se tvořícího národa od 

Vídeňského kongresu do roku 1848, kdy se právě v březnu toho roku daly v Rakousku 

                                                 
11 August von Kotzebue byl německý spisovatel, který se proslavil především jako autor románů a 

dramat. Byl tehdejší mládeží považován za ruského tajného agenta, který měl údajně posílat na východ 

citlivé informace.  
12 BĚLINA, Pavel a kol. 1993. Dějiny zemí Koruny české II.: Od nástupu osvícenství po naši dobu. Praha: 

Paseka, s. 67.  
13 OLECHOVSKI, Thomas. 2006. Das Pressrecht in der Habsburgermonarchie: Cisleithanien von der 

vormärzlichen Zensur zur Zensur des Ersten Weltkriegs. In: Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918: 

Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2. Teilband. Die Presse als Faktor der 

politischen Mobilisierung. Wien: Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 1494 - 1495. 
14 KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia, s. 78.  
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do pohybu revoluční události. Český národ nebyl rozhodně jediným, u kterého v tomto 

období probíhala národní obroda.15 Výraznou sociální a kulturní emancipací lze 

definovat i ostatní národy nejen habsburské monarchie. V Rakousku žily společně pod 

jednou střechou různé národy s rozmanitými tradicemi a historií, u kterých v této době 

dochází k probouzení národního vědomí. "Pod žezlem rakouského císaře žila celá řada 

národů a národností a neschopnost vyřešit jejich soužití v rámci jednoho státu byla 

nakonec hlavní příčinou rozpadu říše." 16   

V českých zemích nebyly před rokem 1848 tolerovány jakékoliv projevy 

politické činnosti. Jednou z mála společenských vrstev, která měla možnost veřejně 

projevit své názory a myšlenky, bylo české liberální měšťanstvo. V této souvislosti 

hrálo poměrně důležitou roli založení pražské Měšťanské besedy v roce 1846, která 

měla mít osvětovou i zábavnou funkci. O každodenních společenských a politických 

problémech se v této době rovněž poprvé diskutuje v kavárnách, které začínají mít nejen 

pro český kulturní život také velký význam. Jistou formu odporu a vzdoru proti 

habsburské monarchii představovala v první polovině 19. století také činnost české 

zemské šlechty. Výrazným mezníkem v českých dějinách je už v předbřeznovém 

období osobnost Karla Havlíčka Borovského, který stál u zrodu české politické 

žurnalistiky. Jeho dílu a novinářské činnosti se ale ještě bude tato práce věnovat ve 

svých následujících částech. Celkově je možné v období těsně před březnem roku 1848 

mluvit o jistém zpolitizování českého života, které bylo podpořeno činností českých 

vědců, literátů a měšťanů. Výsledkem tohoto procesu je později vznik novodobého 

českého politického národa.  

 Pokud jde o sociální strukturu české společnosti v první polovině 19. století, 

jedná se o období proměny stavovské společnosti ve společnost občanskou. Poměrně 

důležitým mezníkem bylo vydání Všeobecného zákoníku občanského17, který byl 

vyhlášen v roce 1811. Na základě tohoto císařského patentu měla být každému 

obyvateli zaručena rovnost před soudem bez ohledu na jeho společenské postavení. V 

pomyslném společenském žebříčku zaujímala nejvyšší postavení šlechta. Druhá 

společenská vrstva byla tvořena úředníky a inteligencí, následovali řemeslníci a 

živnostníci. Čtvrtou sociální kategorií bylo dělnictvo. Nejvíce osob však bylo zahrnuto 

                                                 
15 srv. HROCH, Miroslav. 1999. V národním zájmu: Požadavky a cíle evropských národních hnutí 

devatenáctého století ve srovnávací perspektivě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 
16 BĚLINA, Pavel a kol. 1993. Dějiny zemí Koruny české II.: Od nástupu osvícenství po naši dobu. Praha: 

Paseka, s. 69.   
17 Německý název tohoto zákoníku byl "Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten 

Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie". Často se pro něj používá zkratka "ABGB". 



11 

 

ve vrstvě zemědělců a ostatního obyvatelstva.18 Probíhající průmyslová revoluce měla v 

českých zemích stejně tak jako v Anglii za důsledek postupné štěpení obyvatelstva na 

buržoazii a dělnickou vrstvu. Sociální struktura českého obyvatelstva na základě údajů z 

roku 1837 je znázorněna v tabulce 1.  

 

Tabulka č. 1: Složení společnosti v Čechách v roce 1837: 

sociální kategorie počet vyjádření v procentech 

šlechta 9 008 0,2 

inteligence a úředníci 85 372 2,1 

řemeslníci a živnostníci 468 188 11,5 

dělníci 123 592 3,0 

zemědělci 2 329 380 57,2 

ostatní obyvatelé 1 052 387 25,8 

celkem 4 067 927 100 

Zdroj: ŠTAIF, Jiří. 2005. Obezřetná elita: Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830 - 1851. Praha: 

Dokořán, s. 54.  
 

 

1. 3. K historii česky psaného periodického tisku 

Na tomto místě rozhodně není úkolem ani vyjmenovat všechny osobnosti 

spjaté s česky psaným periodickým tiskem do roku 1848, ani vypsat názvy všech titulů, 

které byly v českém jazyce do tohoto roku vydány. Cílem této části je spíše stručně 

připomenout některé významné osobnosti českých dějin a názvy nejvýznamnějších 

novin a časopisů, které jsou spojené s česky psaným periodickým tiskem před rokem 

1848. 

První česky psané noviny byly vytvořeny v roce 1719 zásluhou tiskaře Karla 

Františka Rosenmüllera. Jeho noviny v českém jazyce nesly název Outerní (nebo 

Sobotní) pražské poštovské noviny19. Na konci 18. století začal německé i české 

noviny vydávat knihtiskař Jan Ferdinand ze Schönfeldu, pro kterého pracoval český 

obrozenec Václav Matěj Kramerius. Mezi těmito dvěma osobnostmi ale došlo v roce 

1789 k jistým neshodám, po nichž se Kramerius rozhodl, že si založí noviny vlastní. 

Ještě v témže roce se mu podařilo vydat první číslo novin, které nesly název 

Krameriusovy c. k. pražské poštovské noviny20. O rok později bylo založeno 

                                                 
18 ŠTAIF, Jiří. 2005. Obezřetná elita: Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830 - 1851. Praha: 

Dokořán, s. 54.   
19 Celý název prvních česky psaných novin zněl "Outerní (Sobotní) pražské poštovské noviny z 

rozličných zemí a krajin přicházející, s obzvláštním Jeho císařské a královské milosti nadáním 

obdarované". Celý ročník prvního česky psaného titulu se jmenoval "Český postilion". 
20 Od roku 1791 se tento titul jmenoval "Krameriusovy c. k. vlastenské noviny".  
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nakladatelství Česká expedice, ve kterém Kramerius vydával české knihy.21 Po jeho 

smrti vedl noviny jeho syn Václav Rodomil Kramerius. 

Již na přelomu 18. a 19. století byly vydávány v obou zemských jazycích 

osvícenské časopisy. Obsahem těchto titulů byly především cenné rady, které měly 

čtenářům pomoci s chorobami, jejich hospodařením nebo výchovou dětí. Prvním z 

těchto časopisů byl Učitel lidu, kterého z německé verze "Der Volkslehrer" překládal 

český spisovatel a publicista František Jan Tomsa. Dalším byl na počátku 19. století 

vycházející Český poutník, který vznikl překladem z německého originálu s názvem 

"Der böhmische Wandersmann". První roky uvedeného století jsou také spojeny s 

významným časopisem Hlasatel český, který vedl jako redaktor Jan Nejedlý. V podobě 

přílohy svých novin vydával Václav Rodomil Kramerius časopis Čechoslav. Titul 

stejného jména připravoval i o několik let později tiskař Jan Hostivít Pospíšil v Hradci 

Králové.22 

České národní hnutí se ale ve svých počátcích rozhodně nevyvíjelo v 

jednoduchých podmínkách, neboť rakouská monarchie rostoucí snahy o emancipaci 

Čechů příliš nepodporovala. Pro české národní cítění hrálo důležitou roli založení 

Vlastenského muzea v Praze23 v roce 1818. O devět let později začal historik František 

Palacký vydávat Časopis Národního muzea24, který je nejstarším dodnes vycházejícím 

vědeckým časopisem. Již v roce 1821 ale vznikl první česky psaný vědecký časopis s 

názvem Krok25, který vydávali Josef Jungmann, Jan Evangelista Purkyně a Jan 

Svatopluk Presl. František Palacký měl společně s Preslem také velký podíl na vzniku 

zvláštního peněžního fondu s názvem Matice česká. Tato organizace byla založena v 

roce 1831 a jejím hlavním cílem byla podpora českých vědeckých a literárních děl. 

České národní vědomí posilovalo také například zveřejňování jmen předplatitelů u 

vlasteneckých listů. 

Z dalších významných titulů periodického tisku je ještě možné jen stručně 

zmínit Pražské noviny, které vycházely od roku 1826. Tento list se dočkal velkého 

                                                 
21 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. 2011. Dějiny českých médií: Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, s. 72 - 74.   
22 STEJSKALOVÁ, Eva. 1998. Noviny a časopisy v době předbřeznové. In: Tiskárny a tisky 19. století: 

Sborník příspěvků z celostátní konference pořádané při příležitosti 200. výročí založení 

jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny. Jindřichův Hradec: Okresní muzeum Jindřichův Hradec, s. 72 - 

73. 
23 Dnešní budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze.  
24 Původní název tohoto časopisu byl "Časopis společnosti wlastenského Museum v Čechách".  
25 Úplný název časopisu tehdy zněl "Krok. Veřejný spis všenaučný pro vzdělance národu 

českoslovanského". Tento vědecký titul vycházel do roku 1840.  
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kvalitativního vzestupu během působení Františka Ladislava Čelakovského, který zde 

působil dva roky. Čelakovský vedl mimo jiné také literární přílohu Pražských novin s 

názvem Česká včela a zároveň byl i redaktorem v teologickém Časopisu pro katolické 

duchovenstvo založeným v roce 1828. Osobností Josefa Kajetána Tyla se stejně tak 

jako postavou Karla Havlíčka Borovského bude práce více zabývat v následujících 

částech. Jen orientačně je možné tedy poznamenat, že Tyl vykonával od roku 1833 

funkci redaktora v časopise Jindy a nyní, který o rok později přejmenoval na Květy 

české. Havlíček se poprvé výrazněji dostal do povědomí české společnosti v roce 1845 

svou negativní kritikou Tylovy novely s názvem Poslední Čech. Kritika byla otištěna v 

České včele a vzbudila tehdy mezi lidmi velký rozruch, neboť Havlíček zde kritizoval 

pouhé slovíčkaření a omílání vlasteneckých frází. Vyzýval naopak český národ ke 

skutečné pozitivní práci. 

Česká tištěná média je možné v období od konce 18. století do začátku 20. 

století rozdělit na tři etapy. První z nich se nazývá etapa komunikace v procesu osvětové 

a národně kulturní aktivizace. Časově je možné ji vymezit od osmdesátých let 18. století 

do konce padesátých let 19. století. Periodický tisk a další média v ní plní v první řadě 

integrační funkci. Prostřednictvím médií mělo dojít především k posilování národního 

cítění zatím neoslovených skupin obyvatelstva. Tištěná média měla za cíl čtenáře 

zaujmout a udržet jeho trvalou pozornost. Druhá etapa trvala od počátku šedesátých let 

19. století do přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století a nese název etapa 

komunikace v procesu široké kolektivizace veřejnosti. V této etapě lze již společnost 

charakterizovat trvalým zájmem o společenské a politické dění. Značná část společnosti 

se sdružuje do velkých skupin, ve kterých dochází ke spojení jedinců stejných postojů a 

cílů. Tištěná média hrají v tomto procesu významnou roli. Závěrečné období lze 

pojmenovat jako etapu komunikace v procesu modernizační diferenciace veřejnosti. 

Časově je vymezena od počátku devadesátých let 19. století do první poloviny 

dvacátých let 20. století. V této etapě po vyřešení důležitých politických a 

společenských otázek dochází k diferenciaci veřejnosti. Ta je charakterizována jejím 

začleňováním do stále se rozšiřujících zájmových, odborných nebo politických skupin, 

ve kterých dochází k rozlišení společenské struktury. V tomto procesu mají tištěná 

média stále se zvyšující podíl.26  

                                                 
26 SEKERA, Martin. 2008. Etapy vývoje českých tištěných médií od 19. do počátku 20. století. 

In: Sborník Národního muzea v Praze: Řada C - Literární historie. Praha: Národní muzeum, s. 11 - 15. 
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1. 4. Revoluční období 1848 - 1849 

Počátkem března 1848 dorazily do Vídně zprávy o událostech v Itálii a ve 

Francii. Již v lednu tohoto roku propukly revoluční nepokoje v Palermu a Neapoli. 

Francie byla na konci února vyhlášena republikou po té, co se bez většího odporu 

zhroutila monarchie posledního francouzského krále Ludvíka Filipa Orleánského. 

Během následující charakteristiky událostí bouřlivých let 1848 a posléze i 1849 bude 

ale věnován prostor především situaci v rakouské monarchii, obzvláště pak v českých 

zemích.   

Dne 11. března 1848 se sešlo české petiční shromáždění v restauraci 

Svatováclavských lázní na Novém Městě. Hlavním cílem této schůze bylo 

prostřednictvím čerstvě zvoleného výboru vypracovat petici, jež měla být zaslána císaři 

do Vídně. Funkci rakouského císaře a zároveň českého krále vykonával v této době stále 

ještě Ferdinand V. Dobrotivý. Mezi nejzásadnější požadavky Čechů patřily především 

základní občanské svobody, zrušení některých daní a zrovnoprávnění českého jazyka s 

jazykem německým. "Největší nadšení vyvolal mezi přítomnými požadavek 

rovnoprávnosti češtiny s němčinou, který prý dokonce jeden z přítomných Němců 

doprovodil zvoláním: Čech a Němec je jedno tělo!, za což sklidil potlesk přítomných." 27 

Císař byl ale nucen mezitím začít řešit neklidnou situaci ve Vídni, kde došlo 13. března 

k povstání studentů a měšťanů. Vídeňská a pražská revoluce měla některé požadavky 

společné, obě například žádaly zrušení roboty a poddanství.  

Symbol starého režimu kancléř Metternich byl 14. března propuštěn a císař 

Ferdinand V. Dobrotivý slíbil vytvoření základních liberálních reforem. Čechům bylo 

prozatím přislíbeno alespoň zrovnoprávnění češtiny s němčinou na úřední rovině. 

Rozhodně však nebyly splněny všechny petiční požadavky Čechů. Svatováclavský 

výbor proto vypracoval novou petici, na kterou se mu dostalo ze strany císaře odpovědi 

8. dubna 1848 v podobě tzv. "kabinetního listu", jenž zaručoval českým zemím určitou 

míru samostatnosti. Tento dokument potvrzoval zrovnoprávnění českého a německého 

jazyka v oblastech státní správy a veřejného vyučování. Důležitou součástí textu bylo 

také vypracování volebního řádu pro nový český zemský sněm, který měl fungovat na 

základě řádných voleb. Vydání kabinetního listu uspokojilo většinu českých požadavků. 

Naopak Němci žijící v českých zemích takové změny rozhodně neuvítali. Z toho 

                                                 
27 ŠTAIF, Jiří. 2005. Obezřetná elita: Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830 - 1851. Praha: 

Dokořán, s. 189.  
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důvodu je velice zajímala situace ve Frankfurtu, kde tzv. "Vorparlament" 28 tvořený 

zástupci německých zemí od května 1848 projednával dvě koncepce německého 

sjednocení.  

Ve Vídni se už mezitím také odehrály zlomové události. Císařský patent 

vydaný 15. března 1848 zaručoval svobodu tisku, zrušil cenzuru a slíbil vznik nové 

ústavy. Toto datum je naprosto zásadní v této práci, neboť díky zrušení cenzury mohly 

vzniknout nové české noviny a časopisy, které jsou hlavním předmětem analýzy. 

Během následujících měsíců je možné sledovat velkou expanzi česky i německy 

psaného tisku. Tento rozmach však byl v habsburské monarchii o několik let později 

utlumen obnovením absolutistického způsobu vlády. Zprávy o březnovém císařském 

dekretu se ještě ve stejný den ve večerních hodinách dostaly do Prahy, kde byly nové 

změny přijaty s velkým nadšením. Hrabě Rudolf Stadion, který byl nejvyšším 

purkrabím v Čechách, uvítal císařský patent se slovy: "Konstituce pro všechny země jest 

prohlášena. Vídeň jásá." 29 V Praze po té následovaly bujaré oslavy. Na konci dubna 

1848 došlo k přijetí tzv. "Pillersdorfovy ústavy" 30, která byla první moderní ústavou v 

habsburské monarchii. Tato listina však nesplnila požadavky rakouských revolucionářů 

a vyvolala další vlnu odporu.   

Českou společnost lze rozdělit na tři hlavní myšlenkové proudy, které se začaly 

formovat přibližně v polovině roku 1848. První větví byli liberálové, mezi jejichž hlavní 

požadavky patřil vznik konstituční monarchie namísto dosavadního absolutismu. 

Prosazovali podobu federalizovaného Rakouska, ve kterém bude deklarována rovnost 

všech národů. Vycházeli z myšlenky austroslavismu, což znamenalo sjednocení 

slovanských národů v nově reformované říši. Liberálové požadovali zrušení roboty za 

finanční náhradu. Do této skupiny české společnosti lze zařadit například Františka 

Palackého, Františka Ladislava Riegra nebo Karla Havlíčka Borovského. Druhou 

skupinu tvořili radikální demokraté, kteří prosazovali větší autonomii českých zemí. 

Hájili zájmy rolnictva a požadovali zrušení šlechtických privilegií. Radikální demokraté 

se zasazovali o zrušení roboty bez finanční náhrady. Zajímali se ve velké míře o život 

                                                 
28 Název "Vorparlament" v doslovném překladu znamená "předparlament". Jednalo se o přípravný 

parlament pro plánovanou budoucí sjednocenou říši.  
29 ROUBÍK, František. 1948. Český rok 1848. Praha: Ladislav Kuncíř, s. 86.  
30 Pillersdorfova ústava se jmenuje podle rakouského ministra vnitra Franze Xavera von Pillersdorfa. 

Někdy je možné setkat se též s označením "Dubnová ústava". Oficiální název ústavy zněl "Ústavní listina 

rakouského císařství".  
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vesnických vrstev obyvatelstva a jejich sociální otázku.31 Scházeli se již od roku 1844 v 

tajném spolku "Repeal", který svolal v březnu 1848 schůzi do pražských 

Svatováclavských lázní. Mezi nejvýznamnější radikální demokraty patřil Josef Václav 

Frič, Karel Sabina nebo Karel Sladkovský. Třetí skupinu české společnosti tvořili 

konzervativci. Toto křídlo lze charakterizovat největší snahou o zachování dosavadních 

poměrů. Konzervativci požadovali zachování šlechtických privilegií a obecně nebyli 

příliš nakloněni výrazným společenským a politickým změnám. Jejich postoje se v 

revolučním období objevují především v tisku sympatizujícím s vládou. Pokud se 

zástupci české aristokracie aktivně podíleli na českém revolučním tisku, končily tyto 

pokusy v drtivé většině případů neúspěchem. Mezi konzervativce lze zařadit například 

Václava Vladivoje Tomka nebo Jana Erazima Vocela.  

Zmíněný "Vorparlament" ve Frankfurtu nad Mohanem se rozhodoval mezi 

dvěma návrhy na sjednocení Německa. Velkoněmecká koncepce zahrnovala rakouské a 

české země, zvítězil ale nakonec návrh koncepce maloněmecké, jež nepočítala s účastí 

habsburské monarchie. Pruský král Fridrich Vilém IV. však nabízenou císařskou korunu 

odmítl. Dlouhá frankfurtská jednání tak skončila neúspěchem. Na zasedání 

"Vorparlamentu" byl pozván i František Palacký, který ale již v dubnu 1848 toto 

pozvání veřejným dopisem odmítl, neboť nesouhlasil s velkoněmeckou koncepcí. 

Palackého představa spočívala v reformované rakouské monarchii, jež by byla 

spravedlivá vůči všem národům, které by v ní společně žily. Slovanské národy měly být 

oporou nově zreformované říše. Tato Palackého myšlenka austroslavismu byla zároveň 

jednou ze základních koncepcí Slovanského sjezdu, jenž se konal v červnu 1848 v 

Praze. Tento sjezd, který byl chápán jako protiváha frankfurtského parlamentu, ale 

nakonec nedospěl k žádným přelomovým závěrům. Již tak napjatá situace se ještě 

vyostřila 12. června 1848, kdy v Praze vypuklo povstání. Došlo k bojům mezi vojskem 

a radikálními Pražany. Tyto události, známé jako tzv. "pražské svatodušní bouře", byly 

tvrdě potlačeny vojskem generála Windischgrätze, který situaci v Praze ovládl a 

Slovanský sjezd rozpustil.  

V červenci 1848 bylo zahájeno zasedání říšského sněmu. Jedním z jeho 

hlavních cílů bylo zrušení roboty a poddanství, což se nakonec v září stejného roku 

skutečně podařilo. Navzdory požadavkům českých radikálních demokratů byla ale 

robota zrušena za finanční náhradu. Navíc se jednalo o jeden z mála splněných cílů 

                                                 
31 BERÁNKOVÁ, Milena. 1976. Počátky českého novinářství a jeho vývoj v době národního obrození: I. 

díl učebních textů Přehled dějin české žurnalistiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 126. 
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revolucionářů. Další jednání, týkající se například podoby nové ústavy, byla přerušena 

neklidnou situací ve Vídni. V říjnu 1848 tam byl ministr války Latour kvůli vojenskému 

tažení proti Uhrám rozbouřeným davem oběšen na pouliční lucerně. Císařský dvůr 

přesídlil do Olomouce, neboť situace ve Vídni byla v této době velmi bouřlivá. Stejně 

tak jako před několika měsíci v Praze bylo vídeňské říjnové povstání opět potlačeno 

Windischgrätzovými vojenskými jednotkami. Na přelomu října a listopadu se touto 

porážkou dostává revoluce do své sestupné fáze. "1. listopadu na věži svatoštěpánského 

chrámu namísto velkoněmecké trikolory zavlála opět černožlutá císařská vlajka." 32  

Jednání říšského sněmu pokračovala na zámku v Kroměříži. Hlavním 

předmětem tohoto zasedání byl návrh nové říšské ústavy. Během zasedání 

Kroměřížského sněmu došlo ke změně na rakouském císařském trůnu. Ferdinand V. 

Dobrotivý 2. prosince 1848 abdikoval a císařem se stal jeho osmnáctiletý synovec 

František Josef I., který pak vydržel v čele rakouské monarchie celých 68 let. 

Kroměřížský sněm byl v březnu roku 1849 rozpuštěn. Nový císař se zároveň nechal 

slyšet, že přebírá ústavodárnou iniciativu do svých rukou. Už na počátku března 

skutečně nová ústava vznikla. Jednalo se o ústavu oktrojovanou33, která ale nikdy 

nenabyla účinnosti. Silvestrovskými patenty z 31. prosince 1851 byla suspendována, 

čímž byl v Rakousku obnoven absolutistický způsob vlády známý pod označením 

bachův neoabsolutismus.34            

Revoluce v Rakousku v letech 1848 - 1849 byla tedy vojensky potlačena a 

skončila převážným neúspěchem. Mnoho požadavků revolucionářů zůstalo 

nevyslyšeno, přesto zanechal rok 1848 v českých i evropských dějinách nesmazatelnou 

stopu. V první řadě došlo ke zrušení roboty a poddanství. Dále se zásadním způsobem v 

této době proměňuje sociální struktura společnosti, která se postupně mění ve 

společnost kapitalistickou. Poprvé v historii se v rakouské monarchii při volbě způsobu 

vlády začalo uvažovat o ústavě, přestože velká část společnosti ani nevěděla, co tento 

pojem ve skutečnosti označuje. Prostému lidu byla zaručena rovnost před zákonem, což 

dříve také nebylo samozřejmostí. Na krátkou dobu byla v březnu 1848 zrušena cenzura, 

což způsobilo faktický vznik a zároveň výrazný rozmach českého politického tisku. Ten 

se stal brzy důležitým faktorem pro rozvoj české politiky. Počet českých titulů denního 

                                                 
32 BĚLINA, Pavel a kol. 1993. Dějiny zemí Koruny české II.: Od nástupu osvícenství po naši dobu. Praha: 

Paseka, s. 88.  
33 Oktrojovaná ústava znamená, že byla vnucena ze strany panovníka. Pro tuto ústavu se též používá 

označení "Březnová ústava" nebo "Stadionova ústava" podle ministra vnitra hraběte Franze Stadiona.  
34 srv. URBAN, Otto. 1982. Česká společnost 1848 - 1918. Praha: Svoboda, s. 22 - 97. 
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tisku rychle rostl, velká část z nich však měla jen velmi krátkou životnost. Po několika 

měsících od zrušení cenzury začaly být podmínky pro vydávání tisku znovu postupně 

zpřísňovány, což vyvrcholilo tiskovým zákonem v roce 1852. Království české zůstalo 

společně s Moravou a částí Slezska dále pod správou rakouské monarchie. Českým 

revolucionářům se nepodařilo dosáhnout požadované míry samostatnosti a představy o 

vlastním státu musely zůstat ještě několik desetiletí pouhým přáním.   

  

1. 5. Cenzura a tisková legislativa 

Slovo cenzura vzniklo odvozením od názvu starého řeckého úřadu. Přibližně 

do poloviny 18. století byla cenzurou pověřena víceméně výhradně církev, ale už v 

dřívější době existovala různá nařízení i ze strany panovníků, která například 

upravovala působení tiskařů v českých zemích.   

Bedlivý dozor nad tiskem si snažil udržet již Ferdinand I., který byl prvním 

Habsburkem na českém trůně po Jagelloncích. Tento panovník vládl v 16. století, kdy 

se  rozšiřovala letáková tvorba. V jistých případech letáky tématicky přesahovaly do 

politických nebo náboženských témat. Pokud taková situace nastala, setkali se jejich 

vydavatelé s cenzurními zásahy. Ferdinand I. je autorem různých opatření, která byla 

zaměřena proti tiskařům a prodavačům kacířských knih. V roce 1562 získal cenzuru na 

starost arcibiskup Brus z Mohelnice. Další zásadní změnu představovalo nařízení, které 

v polovině své vlády vydal Rudolf II. Na základě tohoto dekretu z roku 1594 musel být 

o každém tisku informován arcibiskup, kterým byl v té době Zbyněk Berka z Dubé. V 

opačném případě nesměli tiskaři takový tisk povolit. Nařízení Rudolfa II. byla později 

ještě zpřísněna, přesto se ale ve velké míře dále bez povolení šířily letáky a různé 

pamflety.35     

Po bitvě na Bílé hoře v listopadu roku 1620 následovalo období úpadku 

českého tisku a silného poněmčování. V tomto období vycházely na českém území 

pouze německé noviny, které byly podrobeny kontrole cenzurního úřadu. První česky 

psané noviny Karla Františka Rosenmüllera z počátku 18. století s názvem "Český 

postilion" byly cenzurou rovněž velice silně ovlivněny. Autor se snažil udržovat dobré 

styky s císařským dvorem, proto se o panovníkovi toto periodikum vždy zmiňuje jen v 

pozitivních souvislostech.    

                                                 
35 BERÁNKOVÁ, Milena. 1981. Dějiny československé žurnalistiky: I. díl - Český periodický tisk do 

roku 1918. Praha: Novinář, s. 19 - 21.   
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Počátek působení světské cenzury je spojován především s vládou Marie 

Terezie v letech 1740 - 1780. Jediná vládnoucí žena na českém trůně provedla výraznou 

reorganizaci státní správy, která v sobě zahrnovala přechod cenzury do rukou státu. 

Zatímco desetiletá vláda jejího syna Josefa II. byla charakteristická pokusem o uvolnění 

cenzurního režimu, následné panování Leopolda II. a Františka I. se neslo ve znamení 

utužování cenzury.36  

Periodický tisk zaznamenal v průběhu celého 18. století poměrně výrazný 

rozmach. Zvláštní postavení měl tisk s politickou tématikou, který začal mít na 

společnost značný vliv. Z tohoto důvodu se rakouská cenzura na tento druh tisku 

důsledně zaměřila. V roce 1798 vzniklo dvorské cenzurní ředitelství, které podléhalo 

přímo tehdejšímu císaři Františku I. O tři roky později získal hlavní dohled nad 

cenzurou nejvyšší policejní úřad ve Vídni, což trvalo až do revoluce v roce 1848. 

Dalším významným mezníkem bylo vydání nařízení v květnu roku 1802, na jehož 

základě musel být přezkoumán publikační program každého nového periodika. Cenzura 

se snažila u každého listu v první řadě potlačit revoluční myšlenky a ochránit pověst 

rakouské monarchie. Výrazné utužení poměrů přinesl nový rakouský cenzurní zákon z 

roku 1810.37 Moc cenzorů, kteří měly za úkol provádět cenzurní zásahy, se tímto 

předpisem stala téměř neomezenou. V předchozí podkapitole už padla zmínka o tzv. 

"Karlovarské konferenci", na které došlo v roce 1819 k přijetí Karlovarských usnesení. 

Tato nařízení opět zpřísnila poměry ohledně vydávání knih a dalších periodických 

tiskovin. V Mohuči byla navíc v roce 1824 zřízena "Ústřední vyšetřovací komise", čímž 

organizace cenzury získala celoněmecký charakter.38    

Mezi nejvýznamnější cenzory, kteří měli na starost českojazyčný tisk v první 

polovině 19. století, patřili například Jan Nepomuk Václav Zimmermann nebo Pavel 

Josef Šafařík. Literární historik a spisovatel Šafařík byl cenzorem až do roku 1847. 

"Spisovatel se funkce cenzora vzdal po úřední kritice, která mu vyčítala přílišnou 

shovívavost vůči Havlíčkovu vedení Pražských novin a České včely." 39     

                                                 
36 srv. KOLÁŘOVÁ, Markéta. 2005. Cenzura v českém tisku od Habsburků do roku 1939. E-

polis.cz [online]. [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: http://www.e-polis.cz/clanek/cenzura-v-ceskem-tisku-od-

habsburku-do-roku-1939.html 
37 KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia, s. 77 - 78.      
38 srv. OLECHOVSKI, Thomas. 2006. Das Pressrecht in der Habsburgermonarchie: Cisleithanien von der 

vormärzlichen Zensur zur Zensur des Ersten Weltkriegs. In: Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918: 

Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2. Teilband. Die Presse als Faktor der 

politischen Mobilisierung. Wien: Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 1494 - 1507.  
39 KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia, s. 80.   
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Cenzura měla za úkol v rakouské monarchii především potlačit svobodu slova 

a vliv západoevropských myšlenek na obyvatelstvo zaostalé říše. Rakousko pracovalo 

dlouhá léta na vytvoření důkladného cenzurního a policejního systému. Předběžná 

cenzura byla zrušena v březnu 1848 a znovu postupně obnovována spolu s návratem 

absolutismu do rakouské monarchie. Je důležité si uvědomit, že o počátku moderního 

tiskového práva se dá mluvit právě v souvislosti s událostmi revolučních let 1848 - 

1849. Do této doby je pod pojmem tiskové právo možné představit si především různá 

nařízení a opatření, která se týkala víceméně cenzury a pravidel pro vydávání tisku. 

Vývoj tiskového práva před rokem 1848 je z jiného úhlu pohledu také možné chápat 

jako dlouhý boj za svobody tisku a slova.40 

Zlomovým datem je 15. březen 1848, kdy došlo císařským patentem ke zrušení 

předběžné cenzury. Do této doby v českých zemích neexistoval politický tisk v pravém 

slova smyslu. Po zrušení cenzury sice následoval obrovský rozmach českého 

periodického tisku, ke vzniku nového listu bylo ale nadále nutné získat úřední souhlas. 

Jistý čas po zrušení cenzury byl však velmi chaotický, neboť velká část společnosti 

netušila, jaká politická situace vlastně panuje. Vznik nového tiskového zákona, jenž by 

v sobě zahrnoval čerstvé změny, se v dané situaci jevil jako nutnost. Prozatímní tiskový 

řád byl vytvořen vídeňskou vládou ještě na konci března 1848, nebyl ale v revoluční 

době přijatelný, neboť ani v nejmenším nesplňoval požadavky veřejnosti. Zvedla se 

proti němu silná vlna odporu, v rámci které byl tento tiskový řád na počátku dubna 

manifestačně spálen studenty v Praze i ve Vídni. Prozatímní tiskový řád byl tedy 

nakonec vídeňskou vládou odvolán.   

Novou představu o podobě tiskového zákona vypracoval v dubnu 1848 Výbor 

českých literátů. Návrh, jenž čítal dohromady 38 paragrafů, požadoval svobodu tisku, 

ale zároveň umožňoval za jistých okolností konfiskaci určitého listu. Na novém 

tiskovém řádu ale souběžně s pražským čerstvě zvoleným Národním výborem pracovala 

už také Vídeň. Rakouská podoba tiskového zákona, vydaná 18. května 1848, měla platit 

i pro české země. Tento tiskový zákon v sobě zahrnoval mírnější podmínky pro 

vydávání tisku v porovnání s březnovým prozatímním tiskovým řádem. Například již 

nebylo nutností skládat kauci při založení nového listu, klesla i výše pokut. Z nového 

zákona také zmizela část o předepsané rakouské státní příslušnosti redaktorů. Na konci 

                                                 
40 POUPEROVÁ, Olga. 2013. Vývoj právní úpravy vydávání tisku na našem území. Mediální 

studia [online]. (1) [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: https://medialnistudia.files.wordpress.com/2013/06/ 

ms_2013_1_stat3.pdf, s. 41.   



21 

 

roku byl ale tento tiskový zákon zpřísněn. "V prosinci 1848 bylo nařízeno všem 

krajským úřadům v Čechách, aby bedlivě sledovaly vliv denního tisku, jenž může míti po 

případě veliký vliv jako výraz veřejného mínění, a aby předkládaly podle připojeného 

vzorce měsíční výkazy denního tisku v kraji zároveň s udáním, jaký ohlas a vliv mají 

jednotlivé listy v kraji." 41 

V březnu 1849 byla vyhlášena oktrojovaná ústava, podle které cenzura nesměla 

bránit ve vycházení tisku. Svoboda slova a tisku zde byla rovněž zaručena. Zároveň ale 

v oktrojované ústavě stálo, že dojde ke vzniku represivního zákona, který bude sloužit 

proti zneužití tisku. Takový zákon skutečně 13. března 1849 vznikl a dosavadní poměry 

výrazně zpřísnil. Pro vydání nového listu mělo sice stačit stejně jako v předchozích 

měsících pouhé oficiální oznámení, odpovědný redaktor ale musel splňovat přísnější 

podmínky. V první řadě musel mít bydliště přímo v místě, kde samotný list vydával. 

Mezi další kritéria patřila bezúhonnost, rakouská státní příslušnost a minimální věk 

dvacet čtyři let. Nejvýraznější represivní opatření, jenž mělo do budoucna zásadním 

způsobem ovlivňovat mediální krajinu nejen česky psaných tiskovin, se týkalo zavedení 

povinnosti vysokých kaucí. Jejich výše se pohybovala od 1 500 do 10 000 zlatých42 a 

závisela na místě vydávání a na periodicitě listu. Kauce se vztahovaly jen na tituly s 

politickým obsahem a musely být složeny do 4. května 1849.43 Pro řadu vydavatelů 

bylo neuskutečnitelné sehnat vysoký finanční obnos v tak krátké časové době. Obecně 

se dá říci, že povinnost skládání kaucí v roce 1849 je rovněž jako zrušení cenzury 

jedním ze zásadních momentů této práce, neboť velká část níže analyzovaných periodik 

měla s kaucemi existenční problémy. Zánik řady politických listů bývá často spojován 

právě s neschopností složit kauci. V některých případech se vydavatelé pokusili kauci 

obejít tím, že prohlásili svůj list za nepolitický, neboť na ně se kauce nevztahovala. 

Často se ale stávalo, že takový list i nadále uveřejňoval politický obsah, za což pro něj 

následovaly další postihy. S tím souvisí, že dalším důvodem úpadku českého 

periodického tisku v této době byl vojenský režim, jenž v Praze potlačoval jakékoliv 

projevy svobodného myšlení.  

Situace česky psaného periodického tisku se ještě zhoršila v září roku 1850, 

kdy byla  císařem zavedena vysoká inzertní daň. Další působení mnoha periodik bylo 

                                                 
41 ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 19.   
42 Rakousko-uherský zlatý se používal jako měna v rakouské monarchii v 18. a v 19. století. Tehdejší 

roční plat dělníka činil přibližně 150 - 250 zlatých, roční mzda úředníka se pohybovala mezi 300 a 700 

zlatých. Hodnota kaucí byla tedy v porovnání s průměrnými mzdami skutečně velmi vysoká.   
43 ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 45 - 

46.   
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tímto zásahem výrazně ohroženo, neboť tituly byly nuceny vlivem inzertní daně 

zvyšovat prodejní cenu, čímž výrazně poklesl počet předplatitelů a prodaných výtisků. 

Příjem z inzerce se v česky psaném periodickém tisku začíná objevovat od roku 1848. 

Později byl zaveden systém výstrah, čímž byly potlačeny poslední zbytky svobodného 

myšlení v tehdejším periodickém tisku. "Ustanovení, že po dvou písemných úředních 

výstrahách může býti nepohodlný list zastaven pouhou administrativní cestou, 

znamenalo úskalí, přes něž se nemohl přenésti žádný list, nechtěl-li klesnout na úroveň 

tehdejšího tisku vládního." 44  

Zpřísňující se podmínky pro vydávání periodického tisku byly dovršeny 

novým tiskovým zákonem, který vyšel v květnu roku 1852. Ten v sobě zahrnoval další 

zvýšení kaucí a nutnost koncese, což v praxi znamenalo souhlas policejního 

ministerstva při vydávání titulu. Tato všechna represivní opatření dohromady způsobila, 

že v roce 1852 vycházely v českých zemích již jen dva tituly, které by se daly označit 

jako politické. Bachovský režim si tím zajistil dohled nad orientací denního tisku. 

Český politický tisk, který zažil velký rozmach přibližně od poloviny roku 1848, byl tak 

na dobu trvání bachovského absolutismu téměř umlčen.                     

 

1. 6. Proces proměny čtenářské mentality 

 Pro většinovou veřejnost byla na počátku revolučního roku slova jako cenzura, 

ústava nebo byrokracie novými pojmy. Jedním z hlavních úkolů tedy bylo společnosti 

vysvětlit pravý význam těchto slov. Po zrušení cenzury se nově vzniklému 

periodickému tisku dařilo oslovit kromě městské společnosti také venkovský lid, jenž 

byl do té doby téměř izolován od informací politického rázu. K tehdejší politické situaci 

se vyjadřovala jak nově vzniklá periodika, tak zároveň již existující noviny a časopisy, 

které byly původním zaměřením nepolitické. Úroveň nově vzniklých listů byla velmi 

rozdílná. V případě některých titulů vyšlo jen několik čísel a list opět zanikl. Často měla 

nová periodika jen krátkou životnost. Vydávání listů na venkově bylo ovlivněno 

především geografickými a sociálními podmínkami. Venkovští novináři rozhodně hráli 

po březnu 1848 podstatnou roli, ale nedostatek schopných redaktorů spojený s 

nezájmem čtenářstva byl hlavním důvodem, proč si mnoho venkovských listů nebylo 

schopno udržet větší množství předplatitelů po delší dobu.    

                                                 
44 ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 54.  
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V předbřeznové době se v češtině vyučovalo pouze na nejnižší vzdělávací 

úrovni, vyšší formy vzdělávání probíhaly výhradně v němčině. České texty byly tak 

čteny převážně městskou a venkovskou lidovou vrstvou. Část společnosti s vyšším 

typem vzdělání dávala naopak spíše přednost německy psanému tisku a literatuře. Při 

pohledu na sociální strukturu odběratelů česky psaného periodického tisku v první 

třetině 19. století lze zjistit, že se jednalo převážně o městské a venkovské vrstvy, které 

měly základní vzdělání. Od druhého desetiletí 19. století začaly vznikat časopisy se 

zábavnou tématikou, které však u lidových venkovských vrstev nenalezly příliš 

pochopení, proto v mnohých případech vycházely jen velmi krátkou dobu. Naopak 

například Krameriův titul Večerní vyražení se vyprofiloval tak, že oslovoval úspěšně 

spíše vzdělanější vrstvy obyvatelstva. Mezi předplatitele patřila především inteligence, 

která zahrnovala studenty, učitele, duchovní nebo úředníky.45  

Od třicátých let 19. století však bylo hlavním úkolem vlastenců oslovit střední 

vrstvu obyvatelstva, která se do té doby čtenářské situace příliš neúčastnila. Z toho 

důvodu se české tituly stávaly kvalitnější a na četbu náročnější. V této době již téměř 

nebylo možné nalézt časopis, který by byl primárně určen pro obyvatele se základním 

vzděláním. Takovou skutečnost nesly lidové vrstvy velice těžce. V jednotlivých titulech 

se objevovaly různorodé stížnosti, které ze strany lidových čtenářů kritizovaly náročnost 

periodika a složitý jazyk. Nejnáročnějším čtenářem byla vlastenecká inteligence. Titulů 

uspokojujících jejich potřebu vycházel sice jen velmi malý počet, na druhou stranu ale 

česká inteligence nebyla početně silnou odběratelskou skupinou. Ve druhé polovině 

třicátých let 19. století byly do čtenářské obce postupně začleňovány i ženy. Jednalo se 

však především o ženy z měšťanských vrstev, které patřily mezi majetnější skupiny 

společnosti. V rámci lidových vrstev se ženská část obyvatelstva četby periodického 

tisku dále téměř neúčastnila. V revolučním období 1848 - 1849 se čtenářská situace 

výrazně proměnila. Do popředí se dostávají politická témata, o čemž svědčí vysoký 

náklad nově vzniklých česky psaných titulů tohoto zaměření. Naopak lehce do ústraní 

na počátku revolučního období ustupují zábavné a humoristické tituly. Pokud jde o 

sociální strukturu, zasáhl zájem o tehdejší politickou situaci naprosto všechny vrstvy 

českého obyvatelstva.46 

                                                 
45 KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia, s. 204 - 207.  
46 KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia, s. 207 - 219.   
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Jedním z možných náhledů na problematiku proměny čtenářské mentality je 

vymezení čtyř různých čtenářských situací. První z nich je čtenářská situace studijní. V 

této situaci se čtenář chová k novinám a časopisům jako ke studijnímu materiálu. Mezi 

její základní znaky patří třídění poznatků společně se soustavností a důkladností četby. 

Studijní čtenářskou situaci je možné sledovat v průběhu celého 19. století. Další je 

politizující čtenářská situace, jež za ideálních podmínek přechází v situaci politizujícího 

čtenáře. První z těchto situací je poprvé výrazně zachytitelná v roce 1848 po zrušení 

cenzury, kdy vzrostla nabídka politických témat. Čtenář si na obsah novin vytvořil svůj 

vlastní názor a chtěl se o něj podělit s ostatními čtenáři. Tato situace je charakteristická 

pro úvodní období výrazných politických přelomů. Proměnu v situaci politizujícího 

čtenáře lze pochopit tak, že čtenář je kromě reflexe daného obsahu schopen jej zároveň 

šířit mezi vrstvy, které nemají k novinám přístup. Tito jedinci noviny nečtou a 

politizující čtenář se snaží je s konkrétním obsahem seznámit. Poslední je situace 

politického čtenáře, která je charakteristická vznikem pluralismu politických názorů. V 

takovém případě se čtenář přidává k jednomu z názorů v tomto spektru a podporuje ho. 

Jednou z prvních situací, pro kterou by byla platná tato charakteristika, je spor mezi 

staročechy a mladočechy, který započal v šedesátých letech 19. století.47 

 

                                                 
47 SEKERA, Martin. 2002. Aspekty čtení periodického tisku v procesu politické mobilizace české 

společnosti. In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století: Sborník příspěvků z 21. ročníku 

sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 8. - 10. března 2001. Praha: Koniasch Latin Press, s. 124 - 

133.  
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2. Metoda a zpracování tématu 

V následující kapitole bude nejprve představena a blíže popsána metoda, 

kterou byly jednotlivé tituly analyzovány. Druhá část této kapitoly by měla představit 

autory včetně jejich prací, které se podobné problematice určitým způsobem v minulosti 

věnovaly. 

 

2. 1. Metoda analýzy 

Za základní metodu byla při zkoumání historických periodik zvolena strukturní 

a obsahová kvalitativní analýza. Jednotlivé tituly byly srovnávány podle svého obsahu a 

na základě jejich převažujícího tématického zaměření byly zařazeny do jednotlivých 

typových skupin. U periodik jsem se zaměřil především na charakteristiku jejich 

struktury, obsahu, formy a na jejich převažující politické smýšlení. V neposlední řadě 

mě také zajímalo, jakým způsobem na sebe jednotlivé tituly reagovaly nebo navazovaly. 

Některá periodika spolu ostře polemizovala, což jsem se také snažil v analýze 

konkretizovat. 

Z časového hlediska byla analýza soustředěna na revoluční léta 1848 - 1849. 

Pokud jde o geografické vymezení, byly zkoumány pouze tituly vycházející v Čechách. 

Situaci periodického tisku na Moravě a ve Slezsku se práce nevěnuje. Předmětem 

analýzy byla především česky psaná dobová periodika, německojazyčnými tituly této 

doby se jen stručně zabývá závěrečná kapitola práce. 

Předmětem této analýzy se stal každý česky psaný titul periodického tisku, jenž 

vycházel v Českém království v revolučním období 1848 - 1849. Pro zařazení titulu do 

mého rozboru stačilo například i jeho jediné vydané číslo v uvedeném období. Takové 

případy se nejednou skutečně staly. První skupinu zkoumaných periodik tvořily tituly, 

které již existovaly před rokem 1848. Rozsáhlejší část analýzy ale byla věnována 

periodikům vzniklým až v samotných revolučních letech. Drtivá většina z této skupiny 

titulů vznikla v období mezi březnem 1848 a březnem 1849.  

Po provedení důkladné rešerše byl vytvořen zkoumaný soubor, který čítal 

dohromady padesát čtyři titulů česky psaných novin a časopisů. Nemohu vyloučit, že 

existovaly ještě další tituly, které nejsou v tomto souboru zahrnuty, ačkoliv by to tak být 

mělo. Rešerše byla ale provedena opravdu pečlivým způsobem, tudíž by se muselo 

jednat o periodika, o nichž není žádná zmínka ani v dobovém tisku, ani v příslušné 

odborné literatuře. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že odborná literatura k 



26 

 

tomuto tématu obsahuje řadu nesrovnalostí. Jednotlivé související publikace vznikaly ve 

velkém časovém rozpětí, a proto jsou v nich určité nepřesnosti logické. Liší se 

především časovými údaji ohledně vzniku titulu nebo důvodem a datem jeho zániku. 

Pochopitelně jsem se snažil uvést ve své práci některé nesrovnalosti na pravou míru, 

pokud se mi je podařilo objasnit, což ovšem nebylo ve všech případech proveditelné. 

Z celkových padesáti čtyř titulů česky psaného periodického tisku se mi 

nakonec podařilo jich dohledat čtyřicet sedm, které se nějakou formou dochovaly. 

Pokud jde o zbylých sedm titulů, nemohu vyloučit, že se vyskytují například v 

soukromých sbírkách. Mně se je ale i přes enormní snahu vypátrat nepodařilo. Tištěné 

verze analyzovaných periodik nebyly vždy originální, v některých případech se mi 

podařilo vyhledat titul pouze ve formě kopie. Téměř polovina ze všech nalezených 

titulů byla dostupná v databázové aplikaci Kramerius, jež volně zpřístupňuje velké 

množství digitalizovaných dokumentů všeho druhu. Značnou část periodik mi bylo 

umožněno zkoumat v Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea, které sídlí v 

Místodržitelském letohrádku v Královské oboře. Některé tituly mi také poskytla 

Knihovna Národního muzea, jejíž studovna se nachází v Nové budově české muzejní 

instituce. Určitá periodika bylo možné nalézt také v Knihovně Strahovského kláštera. 

Závěrem jen vyjmenuji další instituce, s kterými jsem při své analýze určitým způsobem 

také spolupracoval: Národní knihovna České republiky, Knihovna Fakulty sociálních 

věd Karlovy univerzity, Knihovna Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty Karlovy 

univerzity, Knihovna Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 

Národní archiv, Archiv hlavního města Prahy, Státní okresní archiv Písek, Knihovna 

Muzea Jindřichohradecka nebo Východočeské muzeum v Pardubicích.      

 

2. 2. Dosavadní zpracování tématu 

Vymezíme-li si pohled na mediální krajinu let 1848 – 1849 především 

s důrazem na přehled vydávaných titulů, který by podrobněji podával profily 

jednotlivých novin a časopisů, strukturoval by je do soustavy podle vydavatelského 

záměru, obsahového a politického zaměření, teritoriálního dosahu, tak zjistíme, že 

taková potřebná pomůcka dosud není. Historiografické práce dotýkající se problematiky 

periodického tisku v uvedeném přístupu jsou různorodé a lze je rozdělit do několika 

skupin.  
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Základ tvoří bibliografie, které jsou důležité pro orientaci v sumě vycházejících 

titulů a jejich základní identifikace. První a dodnes aktuální (včetně svého výkladového 

úvodu) práce je bibliografie Františka Roubíka Časopisectvo v Čechách 1848 - 1862.48 

V současné době je tento přístup završen kolektivním dílem vzniklým pod vedením 

Jaromíra Kubíčka a samostatně věnovaným novinám a časopisům.49 

Druhý přístup, který se blíží našemu cíli, jsou studie vedené snahou popsat 

revoluční roky z hlediska dobového novinářství. Bývají nesmírně cenné, ale mívají 

často handicap spočívající ve zdůraznění role toho či onoho titulu. Příkladem může být 

starší studie Hugo Trauba Naše novinářství v letech 1848 – 1849.50  

Třetí skupinu tvoří studie věnované jednotlivým titulům periodik. Autoři však 

akcentují tituly politicky nejdůležitější a studie věnující se méně známým a méně 

vlivným časopisům jsou jen výjimečné. Ukázkou takové práce je opět starší článek 

Karla Novotného o časopisu Hlásník (První český časopis pro dělnictvo).51  

Autoři čtvrté skupiny se zaměřují na osobnosti novinářů nebo publicistů. 

Nejpopulárnější postavou je tu samozřejmě Karel Havlíček Borovský. Příkladem 

nespočetné literatury k jeho osobě je nedávno publikovaná edice životopisného 

rukopisu z pozůstalosti historika a archiváře Karla Kazbundy.52 

Do páté skupiny náleží ediční počiny věnované článkovým textům názorových 

skupin a směrů, vzácněji pak jednotlivým autorům. Za příklad poslouží část sebraných 

spisů Karla Havlíčka.53 

Do šesté skupiny lze zahrnout studie zahrnující revoluční roky a jejich 

novinářství do delšího časového přehledu. Takovým příkladem je stať Josefa Volfa 

v Československé vlastivědě.54 V jejím duchu následovaly pokusy o syntetičtější 

                                                 
48 ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin.  
49 KUBÍČEK, Jaromír a kol. 2008. Česká retrospektivní bibliografie. Noviny České republiky od počátku 

do roku 1918: Řada 1: Noviny. Brno: LECTOR BENEVOLUS, KUBÍČEK, Jaromír a kol. 2010. Česká 

retrospektivní bibliografie. Časopisy České republiky od počátku do roku 1918: Řada 1: Časopisy, Část 

1: Bibliografie. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně a Sdružení knihoven ČR a KUBÍČEK, Jaromír 

a kol. 2010. Česká retrospektivní bibliografie. Časopisy České republiky od počátku do roku 1918: Řada 

2: Časopisy, Část 2: Přehledy, rejstříky. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Moravskou 

zemskou knihovnu v Brně a sdružení knihoven ČR.      
50 TRAUB, Hugo. 1934. Naše novinářství v letech 1848 - 1849. Časopis Svobodné školy politických nauk. 

(6): 225 - 234. 
51 NOVOTNÝ, Karel. 1965. Hlásník (První český časopis pro dělnictvo). In: Novinářský sborník 10. 

Praha: Novinářský studijní ústav, s. 173 - 179. 
52 KAZBUNDA, Karel. 2013. Karel Havlíček Borovský: sv. 1 - 3. Praha: Odbor archivní správy a spisové 

služby MV ČR. 
53 BOROVSKÝ, Karel Havlíček. 1986. Dílo: Pražské noviny; Národní noviny; Slovan: sv. 2. Praha: 

Československý spisovatel. 
54 VOLF, Josef. 1933. Dějiny novin a časopisů do roku 1848. In: Československá vlastivěda: Díl VII., 

Písemnictví. Praha: Sfinx, s. 391 - 436. 
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přehledy novinářství. Z nejvýraznějších prací lze upozornit na knihu Mileny 

Beránkové55, z novější produkce na příručku Petra Bednaříka, Jana Jiráka a Barbary 

Köpplové.56 Do této skupiny zařazuji i významnou práci založenou na podrobném 

studiu pramenů, knihu Lenky Kusákové.57 Ze zahraničních publikací se můžeme opírat 

o kolektivní rakouskou syntézu věnovanou novinářství v habsburské monarchii, v níž je 

jedna stať věnovaná také novinářství českému.58 

Shrneme-li popsané přístupy, k nimž jsem uvedl ilustrativní příklady, mohu 

konstatovat, že dohromady tvoří velkou a nepřehlednou mozaiku. Bylo by potřebné ji 

bibliograficky uspořádat. Svou prací do ní přispívám jen dílčím, ale dosud 

nezastoupeným prvkem.  

    

  

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 BERÁNKOVÁ, Milena. 1981. Dějiny československé žurnalistiky: I. díl - Český periodický tisk do 

roku 1918. Praha: Novinář.  
56 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. 2011. Dějiny českých médií: Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing. 
57 KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia. 
58 URBANITSCH, Peter et al. 2006. Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918: Band VIII: Politische 

Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2. Teilband. Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung. 

Wien: Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 
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3. Mediální krajina česky psaného  

periodického tisku 1848 - 1849 

Nejrozsáhlejší kapitola celé práce bude přehledem česky psaných novin a 

časopisů v revolučních letech 1848 - 1849. Podle svého převažujícího obsahu a postoje 

byly jednotlivé tituly rozděleny do několika typových skupin. V některých případech 

nebylo jednoduché konkrétní titul do jedné ze skupin jednoznačně zařadit, neboť se v 

české mediální krajině revolučního období vyskytovala periodika, která se svým 

obsahem nebo místem vzniku pohybovala na hranici mezi níže uvedenými skupinami. 

Tuto skutečnost je nutné u níže uvedených kategorií pokud možno zohlednit.    

 

3. 1. Noviny hájící vládní zájmy 

V této skupině se projevovaly převážně názory a postoje konzervativní složky 

společnosti. Pražské noviny zastávaly dlouhá léta pozici vládního deníku. Během 

revolučního období sice došlo na krátkou dobu v tomto listu k určitému uvolnění, 

během neoabsolutistické represe sloužily ale Pražské noviny opět jako vládní orgán. 

Pokus hraběte Lva Thuna o vytvoření vládního listu s názvem Pokrok skončil po 

jednom týdnu velkým neúspěchem. Na straně vlády stál i list Vlastimil, jenž existoval 

přibližně jeden rok. Konzervativní Vesnické noviny z Čech měly v první řadě za úkol 

omezit silný vliv Havlíčkových Národních novin u venkovských vrstev obyvatelstva.    

 

3. 1. 1. Pražské noviny 

Pražské noviny plnily dlouhá léta funkci oficiálního vládního listu. Vycházely 

od roku 1826. Již v době předbřeznové se v jejich redakci vystřídala řada významných  

osobností. Jiné česky psané noviny se v období od roku 1830 do roku 1847 v Čechách 

nevydávaly. Před rokem 1848 vedl tento titul například Josef Linda, který je spojen s 

českými rukopisy. Vyšší úrovně dosáhly Pražské noviny v době, kdy se o redakci staral 

František Ladislav Čelakovský. V letech 1846 - 1848 redigoval tento list na doporučení 

Františka Palackého Karel Havlíček Borovský, kterému se rovněž podařilo zvýšit 

kvalitu a úroveň periodika. Když Havlíček odcházel v dubnu 1848 z Pražských novin, 

dosahoval tento list nákladu 1 500 výtisků. Borovskému sloužily za vzor v době jeho 
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vedení novin především německé "Allgemeine Zeitung" vycházející v Augsburgu.59 

Úřední Pražské noviny ale pro něj byly po zrušení cenzury příliš svazující a omezené, 

proto se rozhodl vydat se cestou svých Národních novin, které během revolučních let 

1848 - 1849 převzaly od Pražských novin velké množství předplatitelů. Pražské noviny 

vydával od roku 1846 tiskař Karel Vilém Medau. 

Karel Havlíček Borovský předal 4. dubna 1848 Pražské noviny Karlu Sabinovi, 

aby hned následující den vydal první číslo svých Národních novin. Později vedl Pražské 

noviny například Josef Jireček nebo Karel Jaromír Erben. V Pražských novinách se 

často objevují postoje a názory konzervativní složky společnosti, například pokud jde o 

skupinu tzv. "sedmašedesátníků".60 Jinak ale neměl konzervativní tisk, jenž by hájil 

zájmy českých vyšších vrstev, v revolučních letech v Čechách výrazné zastoupení.61 

Pražské noviny sice obecně zastávaly dlouhá léta funkci vládního deníku, po zrušení 

cenzury v březnu 1848 je u nich ale patrné lehké uvolnění poměrů. V době, kdy list vedl 

Sabina, se Pražské noviny například postavily proti frankfurtskému parlamentu. Na 

začátku padesátých let 19. století se ale list znovu pozvolna vrátil do pozice úředního 

vládního listu, kterou plnil až do svého zániku v roce 1864.     

Spolu se zavedením svobody tisku se naplno ukázal fakt, že samotné Pražské 

noviny nemohou v žádném případě uspokojit potřeby českého čtenáře. Jakékoliv nové 

obsahy a formy právě vzniklých listů byly pro čtenáře periodického tisku daleko 

přitažlivější než nepříliš zajímavá struktura vládních novin. Lidé se pochopitelně chtěli 

dozvědět novinky ze společenského a politického života, ale upřednostňovali styl 

vedení nově vzniklých titulů, neboť Pražské noviny pro ně představovaly symbol 

starého zaostalého režimu. Únik čtenářů od Pražských novin k ostatním periodikům je 

tedy na jednu stranu logickým jevem, na druhou stranu je ale nutné přiznat, že nově 

vydávaná periodika podávala informace poutavějším a kvalitnějším způsobem.  

Je důležité poznamenat, že struktura Pražských novin skutečně příliš lákavá 

pro čtenáře v revoluční době nebyla. Jen v krátkém období po zrušení cenzury v březnu 

1848 je u deníku patrná jeho víra v lepší budoucnost, což ukazuje na jisté uvolnění 

                                                 
59 SEKERA, Martin. 2006. Das tschechische Pressewesen. In: Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918: 

Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2. Teilband. Die Presse als Faktor der 

politischen Mobilisierung. Wien: Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 1987 - 1988.  
60 Jako "sedmašedesátníci" je označována skupina 67 pražských měšťanů, která podporovala krvavé 

potlačení povstání v Praze generálem Windischgrätzem v červnu 1848. Tento výraz se později používal v 

negativním smyslu pro odpůrce revolučních událostí.  
61 SEKERA, Martin. 2006. Das tschechische Pressewesen. In: Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918: 

Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2. Teilband. Die Presse als Faktor der 

politischen Mobilisierung. Wien: Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 1984. 
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poměrů vládního listu. Několik dní po zrušení cenzury vydal Havlíček článek s názvem 

"Korouhev naše" 62, kde formuloval své liberální postoje. Své představy o budoucnosti 

českých zemí později dále rozšiřoval v rámci Národních novin. Havlíček v Pražských 

novinách v březnu 1848 především upozorňoval na fakt, že úplné osamostatnění 

českých zemí by nebylo do budoucna dobrým řešením. Pražské noviny se v této době 

zároveň přičinily o výrazné posílení české národní identity. "Všichni věrní Čechové jak 

v Praze tak na venkově se tuto napomínají, aby ke cti nové konstituce svoje německé 

firmy, štíty a vývěsky zrušili a české si vyvěsili, aby se tak s námi vnitřně i zevnitřně 

stala důstojná změna." 63 

Pražské noviny vycházely nejprve dvakrát týdně, později čtyřikrát týdně, od 

dubna roku 1849 pak jako deník. Od dubna do června 1848 nesl titul název Konstituční 

Pražské noviny. Příloha trojsloupcového listu se jmenovala "Oznamovatel Pražských 

novin". V této příloze mohl čtenář nalézt různá úřední nařízení, oznámení, zákazy, 

tresty a pokuty. Jednalo se z velké části o zprávy úředního rázu, což jen potvrzovalo 

seriózní charakter listu. Oddíl "Pražský deník" přinášel novinky z českého hlavního 

města, v rubrice "Dopisovatel" byly otištěny příspěvky čtenářů. Velká část každého 

čísla zaměřovala svou pozornost na události ze zahraničí.  

Jak již bylo výše řečeno, plnily Pražské noviny v období bachovského 

neoabsolutismu opět funkci vládního listu. Počátek šedesátých let 19. století je ale v 

českém prostředí spojen se vznikem nových politických deníků. V této konkurenci už 

Pražské noviny nedokázaly obstát a musely být v roce 1864 pro malý zájem čtenářů 

zastaveny.  

 

3. 1. 2. Pokrok 

V jarních měsících roku 1848 ztratila vláda po rozběhnutí revolučních událostí 

svůj loajální tiskový orgán. V Pražských novinách došlo po zrušení cenzury k jistému 

názorovému uvolnění a Havlíček pro změnu rezolutně odmítal, aby jeho populární 

Národní noviny zastávaly funkci vládního listu. Z tohoto důvodu přišel nejvyšší zemský 

                                                 
62 Korauhew naše. 19. 3. 1848. Pražské nowiny [online]. 23(23): 89 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http:// 

kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/3842865 
63 Všichni věrní Čechové. 19. 3. 1848. Pražské nowiny [online]. 23(23): 89 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/3842865 
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purkrabí hrabě Lev Thun64 s plánem vytvořit nový vládní list, který bude paralyzovat 

silný vliv Havlíčkových Národních novin a který bude zároveň oddaně sloužit vládě.   

Redakcí byl pověřen Václav Vladivoj Tomek65. Jeho hlavním 

spolupracovníkem byl tehdejší student práv Josef Jireček, který již měl určité 

žurnalistické zkušenosti, neboť pracoval na jaře 1848 v Národních novinách. Později 

Jireček pracoval po boku Karla Jaromíra Erbena v Pražských novinách. Tomek se v 

souvislosti s novým připravovaným titulem soustředil především na komunikaci s 

tehdejší prozatímní vládou. 

Nový vládní list dostal jméno Pokrok a měl vyjít poprvé 6. června 1848. Vznik 

prvního čísla se ale nakonec o den opozdil. Jednalo se o deník s podtitulem "Noviny pro 

Slovany rakouské". Pokrok vycházel v době konání Slovanského sjezdu v Praze a 

nakonec ho vyšlo jen pět čísel. Plánované šesté číslo již bylo připraveno v tiskárně, ale 

v té době začaly v hlavním městě Českého království zuřit tzv. "svatodušní bouře", 

proto tento výtisk 13. června 1848 nakonec vůbec nevyšel. List vycházel v porovnání s 

Národními novinami v nižším nákladu a měl rozsah dva listy, tedy čtyři strany. 

Pokrok byl podporován vládou, jež se snažila o určité politické reformy. 

Tiskový orgán vlády vycházel z myšlenky austroslavismu a v žádném případě nechtěl 

dopustit rozpad rakouské monarchie, což je patrné i z jeho hlavního hesla.66 

Jednoznačně se postavil proti návrhu možného sjednocení části monarchie s 

Německem. Ve velké míře se Pokrok za krátkou dobu své existence věnoval 

Slovanskému sjezdu, neboť toto shromáždění v Praze právě probíhalo. Vládní list 

upřednostňoval do příštích let sjednocení slovanských národů pod rakouskou 

nadvládou. Každé číslo Pokroku tvořila "Část úřední" a "Část neúřední". Určitý prostor 

se také věnoval aktuálním zprávám ze zahraničí.  

 

3. 1. 3. Vlastimil 

Pod názvem Vlastimil se v historii česky psaného periodického tisku objevilo 

hned několik titulů. Na počátku čtyřicátých let 19. století existoval přibližně tři roky 

                                                 
64 Leopold Lev Thun-Hohenstein žil v letech 1811 - 1888. Ve funkci zemského prezidenta nahradil v 

květnu 1848 hraběte Rudolfa Stadiona. Po svém nástupu do funkce zřídil osmičlennou prozatímní 

zemskou vládu.   
65 Václav Vladivoj Tomek žil v letech 1818 - 1905. Byl českým historikem a pedagogem. Pokud jde o 

jeho politickou orientaci, jednalo se o konzervativního politika, který byl zastáncem habsburské 

monarchie.  
66 Na titulní straně každého čísla Pokroku se objevovalo motto deníku v originálním znění: "Celitost a 

plná swrchovanost čili souverainita rakauského mocnářstwí. Stejná práwa wšech rakauských národů. 

Prowedení zásady konstituční we wšech důsledcích jejích".  
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časopis Vlastimil, v jehož redakci působil například Josef Kajetán Tyl. V analyzovaném 

období revolučních let 1848 - 1849 je možné nalézt dva tituly tohoto jména, i když o 

prvním z nich je v příslušných zdrojích k dispozici jen velmi málo informací. Jednalo se 

o titul s názvem Vlastimil, který pravděpodobně vycházel přibližně po dobu dvou 

měsíců v polovině roku 1848. List vycházel zároveň ve své německé verzi s názvem 

"Der Patriot". Titul, jehož vydavatelem byl německý konstituční spolek, zastával 

myšlenku velkoněmeckého sjednocení a podporoval jednání frankfurtského parlamentu. 

Takový postoj ale neměl v tehdejším českém prostředí sebemenší šanci na úspěch. 

Zájem o tento list byl od začátku jeho existence velmi malý, proto bylo jeho vydávání 

brzy zastaveno.67 

Předmětem analýzy byl ale především list se stejným názvem Vlastimil, jenž 

začal vycházet až v březnu 1849 a existoval přibližně do poloviny roku 1850, kdy byl 

zastaven pro finanční potíže a nedostatek odběratelů. Jednalo se o tiskový orgán 

pražských odpůrců revoluce, kteří byli pejorativně označováni jako "sedmašedesátníci". 

Titul takového zaměření ovšem neměl šanci se v doznívajících revolučních událostech 

udržet po delší dobu. Čtenáři v drtivé většině případů obraceli svou pozornost na deníky 

jiného obsahu a listům hájícím vládní zájmy již nebyla doba nakloněna. Vlastimil se 

pravděpodobně od samého začátku své existence potýkal s nedostatkem abonentů, 

neboť se na titulní stránce velmi často objevovala zpráva, která vyzývala případné 

čtenáře k zaplacení předplatného.68 

Vlastimil s podtitulem "Poučný politický list pro lid" vycházel zpočátku 

šestkrát týdně kromě neděle. Od dubna 1849 vznikaly za týden již jen tři výtisky, rozsah 

každého z nich se naopak zvýšil ze čtyř stran na osm. S tímto listem, jenž byl psán 

frakturou69, jsou spojeni Eduard Šťastný a Jan Jaroslav Javůrek. Vlastimil byl zaměřen 

především na lidové vrstvy, kterým měl přiblížit revoluční události a objasnit nové 

zákony. Periodikum se věnovalo z velké části politice, každé jeho číslo bylo rozděleno 

do oddílů "Čechy", "Ostatní Rakousko" a "Cizí země". V některých číslech byla na 

závěr zařazena rubrika "Rozmanité". 

                                                 
67 srv. ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 

20, KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia, s. 429 a KUBÍČEK, Jaromír a kol. 2008. Česká retrospektivní bibliografie. Noviny České 

republiky od počátku do roku 1918: Řada 1: Noviny, Část 1: Bibliografie. Brno: LECTOR 

BENEVOLUS, s. 384. 
68 Tato zpráva se v listu oficiálně jmenovala "Pozwání ku předplacení". 
69 Fraktura je novogotické lomené písmo, které se používalo především v Německu, kde nahradilo starší 

typ písma švabach. 
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3. 1. 4. Vesnické noviny z Čech 

Mezi listy hájící vládní zájmy patřily také Vesnické noviny z Čech. Vycházely 

s podporou Císařské a královské Vlastenecké hospodářské společnosti od počátku 

března do konce května 1849. Jednalo se o týdeník s podtitulem "Nedělní list pro osvětu 

a vzdělání venkovského lidu". Od června 1849 na tento list navázaly dva podobné tituly 

s německými názvy. Jednalo se o noviny s názvem "Neue landwirtschaftliche 

Dorfzeitung" a "Politische Dorfzeitung aus Böhmen". Je možné, že některá čísla těchto 

německých titulů vycházela zároveň i česky pod názvem Hospodářské vesnické noviny 

z Čech a Politické vesnické noviny z Čech.70 

Vesnické noviny z Čech jsou nejvýrazněji spjaty s osobou úředníka a 

hospodářského inspektora Franze Josefa Schopfa. V roce 1849 již měly velký vliv 

Havlíčkovy Národní noviny, které byly sice primárně určeny pro městské čtenáře, ale 

přesto mezi jejich odběratele patřila v nemalé míře také venkovská vrstva 

obyvatelstva.71 Schopf přišel na počátku roku 1849 s nápadem vytvořit populární list 

pro venkovské čtenářstvo, jenž bude zároveň konzervativního charakteru. Titul měl stát 

na straně vlády a prosazovat šlechtické zájmy. V neposlední řadě bylo také jeho úkolem 

omezit silný vliv Národních novin na čtenáře z venkova. Po několika vydaných číslech 

Vesnických novin z Čech začal Josef Kajetán Tyl vydávat v opozici k těmto listům své 

liberální Sedlské noviny.72  

Konzervativní Vesnické noviny z Čech se snažily svými radami, nápady a 

dalšími příspěvky usnadnit hospodaření na venkovských statcích. V květnu 1849 při 

placení povinných kaucí redakce prohlásila list za nepolitický s odůvodněním, že se 

politice nechtěla původně vůbec věnovat. Na druhou stranu se ale v těchto novinách v 

průběhu jejich existence přece jen politický obsah objevil, neboť redaktoři pokládali za 

důležité sdělit hospodářům novinky z politického dění.    

 

3. 2. Liberální tisk 

Česky psaný periodický tisk liberálního charakteru je v revolučním období 

spjat především se jmény Karla Havlíčka Borovského a Josefa Kajetána Tyla. V dubnu 

                                                 
70 srv. ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 33 

a KUBÍČEK, Jaromír a kol. 2008. Česká retrospektivní bibliografie. Noviny České republiky od počátku 

do roku 1918: Řada 1: Noviny, Část 1: Bibliografie. Brno: LECTOR BENEVOLUS, s. 288. 
71 SEKERA, Martin. 2006. Das tschechische Pressewesen. In: Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918: 

Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2. Teilband. Die Presse als Faktor der 

politischen Mobilisierung. Wien: Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 1985.   
72 ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 33. 
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1848 vyšly poprvé Havlíčkovy Národní noviny, které se staly hlavním tiskovým 

orgánem národně-liberální složky společnosti. Do liberálně zaměřeného tisku lze zařadit 

také Pražského posla, kde poměrně dlouhou dobu působil Josef Kajetán Tyl. Na konci 

roku 1848 ale Tyl Pražského posla opustil, aby o tři měsíce později začal redigovat své 

Sedlské noviny, které měly především za úkol snížit čtenářský vliv Vlastimila a 

Vesnických novin z Čech stojících na straně zpátečnické vlády.  

 

3. 2. 1. Národní noviny 

Karel Havlíček Borovský předal na počátku dubna 1848 redakci Pražských 

novin Karlu Sabinovi. Pátý dubnový den odstartovala druhá etapa Havlíčkovy 

žurnalistické kariéry, když vyšlo první číslo jeho Národních novin. V následujících 

měsících se Havlíčkovi podařilo získat pro svoje noviny řadu abonentů, kteří dříve 

odebírali právě Pražské noviny. Vydavatelem Národních novin byl nejprve hrabě 

Vojtěch Deym, který v revolučním dění zastával funkci předsedy výboru ze 

Svatováclavských lázní. Je nutné podotknout, že Deym samotný vznik deníku 

financoval a že by si Havlíček bez jeho peněžní pomoci jen stěží mohl dovolit vést své 

noviny. Národní noviny byly hned od svého počátku čtenářsky úspěšné, proto si mohl 

za krátkou dobu Havlíček dovolit finanční částku Deymovi splatil. Vojtěch Deym, jehož 

zájmem nikdy nebylo ovlivňovat obsah tohoto titulu, se tak vzdal funkce vydavatele a 

Národní noviny přešly plně pod Havlíčka. Postupně se mu podařilo dosáhnout vysokého 

nákladu 2 400 výtisků.73   

Národní noviny vycházely každý den kromě pondělí. Jednalo se o list národně-

liberálního zaměření, který se v pozdější době profiloval radikálnějším způsobem. 

Velká část roku 1848 se nesla ve znamení Havlíčkovy nepřítomnosti v Praze, neboť 

hlavní postava Národních novin zastávala různé politické funkce. Nejprve se v jarních 

měsících zmíněného roku zúčastnil přípravného výboru pražského Slovanského sjezdu, 

který se konal v Polsku. Později byl zvolen poslancem ústavodárného říšského sněmu, 

což v praxi znamenalo, že téměř celou druhou polovinu roku 1848 trávil na zasedáních 

ve Vídni a v Kroměříži. V době jeho nepřítomnosti Havlíčka v pražské redakci 

zastupovali například Vilém Gabler, Václav Bolemír Nebeský nebo Jan Slavomír 

Tomíček. Havlíček samozřejmě podával z místa dění aktuální informace a působil ve 

funkci dopisovatele. V prosinci 1848 se ale mandátu poslance vzdal a vrátil se z 

                                                 
73 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. 2011. Dějiny českých médií: Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, s. 100 - 101.  
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Kroměříže zpět do Prahy na pozici redaktora Národních novin, neboť podle jeho slov se 

jednání neustále protahovala. "Poněvadž se sněm říšský nade všeliké nadání nesmírně 

prodlužuje a posud žádného ukončení aspoň na dlouhý čas předvídati nelze: uznávám 

za dobré, abych před koncem roku tohoto složil mandát svůj poslance na sněmu 

říšském, a ke svému obyčejnému povolání, k redakci Národních novin opět se do Prahy 

navrátil." 74 

V červnu 1848 vznikl již dříve jmenovaný vládní list s názvem Pokrok. První 

číslo těchto novin vyšlo 7. června 1848, přestože se tak mělo stát podle původních plánů 

už o den dříve. Havlíček v Národních novinách na plánovaný vznik Pokroku reagoval 

tedy již 6. června 1848. Podle jeho slov mohou již Národní noviny po vzniku nového 

vládního tiskového orgánu otevřeně proti vládě bojovat. "Krátkými slovy řečeno: 

Prohlašujeme Národní Nowiny za nowiny oposiční. V budoucím čísle podáme své 

politické vyznání víry, aby každý sám dle svého dobrého svědomí usouditi mohl, chce-li 

držeti s námi, neb býti proti nám." 75 O den později skutečně vyšly hlavní zásady 

Národních novin.76 Společně s heslem tohoto titulu, které se objevovalo na titulní 

stránce každého čísla, se jednalo víceméně o hlavní požadavky českých liberálů. Heslo 

Národních novin redakce čtenářům v průběhu července 1848 blíže vysvětlovala. 

"Skutečná rovnost národností. Spojení zemí koruny naší. Zrušení práv feudálních. 

Rovnost všech stavů před zákonem. Soudy přísežných. Odpovědné ministerstvo pro 

korunu naši. Všeobecný sněm celého národu. Národní gardy všude. Úplná reforma škol 

a ouřadů. Místokrál v Praze." 77 Obecně lze říci, že Havlíček patřil mezi zastánce 

myšlenky austroslavismu. Zároveň přikládal velkou důležitost spojení zemí Koruny 

české v jeden společný celek. Dále prosazoval, aby se investovalo více peněz do 

školství namísto vojska. Pro kněze žádal zrušení celibátu. 

Pokud jde o strukturu Národních novin, vyplňovala značnou část obsahu 

každého čísla hlavní zpráva, jež se týkala zásadního politického problému. Následovaly 

krátké zprávy rozdělené podle toho, kde k nim došlo. Rubrika "Feuilleton" nabízela 

čtenářům zpravidla na pokračování vydávaná díla známých autorů. Závěr patřil 

drobným zprávám různého tematického zaměření, objevovala se tu i inzerce. 

S příchodem nového roku 1849 se třísloupcové Národní noviny změnily na 

čtyřsloupcové. Zároveň se titul, jak už bylo řečeno, začínal stávat radikálnějším. 

                                                 
74 Oznámení. 14. 12. 1848. Národní nowiny. 1(211): 831. 
75 Oznámení. 6. 6. 1848. Národní nowiny. 1(52): 205. 
76 viz. Zásady Národních nowin. 7. 6. 1848. Národní nowiny. 1(53): 209. 
77 Heslo Národních nowin. 7. 4. 1848. Národní nowiny. 1(3): 9. 
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Například oktrojovanou ústavu z března 1849 podrobil Havlíček velmi ostré kritice. 

"Celá tato ústava i se základními právy má tu vlastnost, že se více pozorovati musí na 

to, co tam chytře vynecháno jest, než na to, co v ní skutečně obsaženo." 78 První větou 

své kritiky Havlíček upozornil na fakt, že nová ústava je velmi nesrozumitelně 

formulována. Podle něj je konstituce vytvořena takovým způsobem, aby k ní mohla 

vláda postupně přidávat další represivní zákony. Za kritiku ústavy a rakouské vlády byl 

Havlíček o měsíc později postaven před soud, který ho ale nakonec označil za 

nevinného. Spory Národních novin s rakouskými úřady a policií kvůli jejich neustálé 

protivládní činnosti ale nepřestávaly. Definitivně byly Národní noviny zastaveny 

pražským armádním velitelstvím 18. ledna roku 1850. Nejvýznamnější články v téměř 

dvouleté existenci tohoto titulu byly vydány samotným Havlíčkem v roce 1851 pod 

názvem Duch Národních novin79. Po zastavení Národních novin následovala závěrečná 

novinářská etapa Karla Havlíčka, jež je spojena s časopisem Slovan a Vídeňským 

deníkem. 

 

3. 2. 2. Pražský posel 

Časopis Pražský posel vycházel v letech 1846 - 1849. Na počátku padesátých 

let 19. století byl časopis obnoven, ale s velkou oblibou čtenářstva se již nesetkal. 

Nejvýraznější postavou spjatou s Pražským poslem je bezesporu Josef Kajetán Tyl. 

Jeho dřívější působení v Květech bylo charakteristické neustálými spory s nakladatelem 

Janem Hostivítem Pospíšilem. V nakladatelství jeho syna Jaroslava Pospíšila, který v 

předbřeznové době rovněž několik let Květy vydával, začal vycházet v roce 1846 právě 

Pražský posel. Jaroslav Pospíšil se dohodl s Tylem na spolupráci, která nakonec trvala 

tři roky. V otázce vedení časopisu se ale tyto dvě osobnosti výrazně rozcházely a Tyl 

byl tak nucen opět řešit spory s rodinou Pospíšilů. Josef Kajetán Tyl působil v Pražském 

poslu do konce roku 1848, o několik měsíců později pak začal redigovat u 

nakladatelství Synové Bohumila Haase80 vycházející Sedlské noviny. Po odchodu Tyla 

vedl Pražského posla sám Jaroslav Pospíšil, ale do zániku listu v polovině roku 1849 

jeho kvalita víceméně klesala. 

                                                 
78 Wýklad oktrojowané ústawy od 4. března. 14. 3. 1849. Národní nowiny. 2(62): 245. 
79 viz. BOROVSKÝ, Karel Havlíček. 1971. Duch Národních novin. Praha: Odeon. 
80 Bohumil Haase byl původem německý tiskař, který vydával řadu česky psaných děl. Zemřel v roce 

1824. Po jeho smrti převzali poměrně úspěšný podnik jeho dva synové Ondřej a Ludvík, kteří 

nakladatelství pojmenovali Synové Bohumila Haase.   
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Pražský posel při svém vzniku v roce 1846 začal plnit funkci listu, který do té 

doby českému čtenářstvu chyběl. Spojovalo se v něm totiž více různých faktorů, které 

mohl čtenářům nabídnout. Pražský posel byl částečně zábavný, poskytoval praktické 

rady do života, ale zároveň dovedl působit na národní uvědomění čtenářů.81 Titul byl 

tištěn frakturou a v prvních dvou letech vycházel ve zvláštní formě neperiodických 

sborníků. Tím se mohl zařadit do kategorie neperiodického tisku, na kterou se 

vztahovala knižní cenzura, jež byla tolerantnější oproti cenzuře novinové.82 Po zavedení 

tiskové svobody se Pražský posel83 konečně mohl stát větší měrou politickým listem, 

jenž vycházel nejprve od dubna 1848 dvakrát týdně. Později se jeho periodicita změnila 

na týdeník. O výrazné změně obsahu Pražského posla informovalo na počátku dubna 

1848 periodikum Květy. "Oblíbené pero Tylovo vypravuje v něm lidu našemu události 

našeho času, rozumí se především naší vlasti, seznamujíc jej se vším, co pro nás 

důležitého. Svazečkový Pražský posel byl hojně rozšířen; snažte se drazí vlastenci, aby 

se časopis Pražský posel ještě do více rukou dostal." 84 

Tylův Pražský posel měl v první řadě za úkol oslovit především venkovské 

obyvatelstvo, které nemělo do té doby téměř žádný přehled o politické situaci. Velká 

přednost periodika tkvěla v tom, že Tyl našel vhodný způsob, jakým sdělit potřebné 

informace čtenářsky nezkušenému publiku. Hlavním cílem tedy bylo co nejjednodušeji 

a nejsrozumitelněji vychovávat a vzdělávat venkovské lidové vrstvy, mezi které patřili 

například rolníci a drobní řemeslníci. Nejnižší vrstvy obyvatelstva dokázaly ocenit, že 

jim je jednoduchou formou vysvětlována společenská, politická a kulturní situace, proto 

byl také Pražský posel čtenářsky velice úspěšný. 

Je důležité poznamenat, že Pražský posel byl v první řadě listem politickým a 

zábavě se věnoval jen okrajově. Pokud jde o politické smýšlení, zařadil se Tyl do české 

liberální větve, přestože se s českými liberály v některých otázkách neshodoval. Mezi 

nejčastější témata Pražského posla v revolučním období patřil bezesporu říšský sněm, 

kterého se Tyl jako poslanec osobně zúčastnil. Mohl tak ze sněmu posílat aktuální 

                                                 
81 KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia, s. 57. 
82 BERÁNKOVÁ, Milena. 1981. Dějiny československé žurnalistiky: I. díl - Český periodický tisk do 

roku 1918. Praha: Novinář, s. 80.  
83 Josef Kajetán Tyl označil v roce 1848 Pražského posla podnázvem "Čtení pro lid jazyka českého".  
84 Nowé čtení pro náš čas (Pražský posel). 4. 4. 1848. Kwěty [online]. 15(41): 182 [cit. 2015-05-11]. 

Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4211772 
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zprávy do Prahy, kde ho v redakci po dobu jeho nepřítomnosti nahradil český novinář 

Václav Filípek85.  

Časopis rovněž nabízel čtenářům vědecké články z přírodních věd, historie 

nebo zeměpisu. Stejně tak jako mnoho dalších listů revoluční doby kladl i Tyl velký 

důraz na otázku organizace školství a výchovy mládeže. Tyl vystupoval v Pražském 

poslu velmi osobním a lidovým způsobem, kterým si snadno dokázal venkovské vrstvy 

obyvatelstva získat na svou stranu. Čtenáři měli pocit, že jim je časopis velmi nablízku, 

neboť obsahoval například povídky z vesnického a řemeslnického prostředí nebo 

drobné zprávy z každodenního života. Tyl se snažil zobrazit realistickou podobu 

venkovské části obyvatelstva. Důležitou roli hrály také otevřené dopisy, které byly 

vedeny formou otázek a odpovědí mezi redakcí časopisu a čtenářstvem.86 

Tylův časopis Pražský posel stál jednoznačně na straně venkovského lidu. 

Právě proto měl ale v prvních měsících roku 1849 značné problémy s tehdejšími 

tiskovými zákony, které se v té době stále zpřísňovaly.87 Pražský posel byl obžalován, 

neboť v únoru 1849 otiskl článek88, v němž redakce listu ostře napadá panstvo a obecně 

vyšší sociální vrstvy. Důvodem ostré kritiky bylo chování těchto stavů, které vůči 

nižším sociálním vrstvám vystupují nedůstojně a pohrdavě. Pražský posel zároveň 

odmítá všechna privilegia vyšších stavů. Odstranění těchto výsad by mohlo podle 

redakce vést ke zlepšení mezilidských vztahů. 

 

3. 2. 3. Sedlské noviny 

Jak již bylo výše zmíněno, vztahy mezi Josefem Kajetánem Tylem a 

nakladatelem Pospíšilem v Pražském poslu nebyly dlouhodobě na dobré úrovni. Na 

konci roku 1848 Tyl Pražského posla opustil, aby už na počátku dubna 1849 začal v 

nakladatelství Synové Bohumila Haase redigovat své Sedlské noviny. Titul vycházel 

třikrát týdně a jeho hlavním úkolem bylo zmírnit vliv novin hájících vládní zájmy, tedy 

především Vlastimila a Vesnických novin z Čech. Konzervativní složky společnosti 

demokraticky založené Sedlské noviny rezolutně odmítaly. 

                                                 
85 Václav Filípek pocházel z Jižních Čech. Žil v letech 1811 - 1863. Kromě novinářství se věnoval také 

divadlu a překladatelství. Již v předbřeznové době působil v různých listech.   
86 BERÁNKOVÁ, Milena. 1981. Dějiny československé žurnalistiky: I. díl - Český periodický tisk do 

roku 1918. Praha: Novinář, s. 80 - 108.  
87 viz. Pražský posel obžalowán!. 17. 3. 1849. Pražský posel. 2(11): 81. 
88 viz. O ledačems, zvláště o pánech a bílých kabátech. 10. 2. 1849. Pražský posel. 2(6): 41. 
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Tylovi nebylo v Pražském poslu ze strany nakladatele umožněno zveřejňovat 

diskutabilní politické zprávy, což bylo hlavním předmětem sporu mezi ním a 

nakladatelem Pospíšilem. Vydavatelé Sedlských novin ovšem také nechtěli v květnu 

1849 platit vysokou kauci pro politické listy, proto byl titul označen za nepolitický. Tyl 

ale často toto nařízení nerespektoval a politický obsah ve svých novinách uveřejňoval, 

takže byl nakladatel donucen dodatečně kauci zaplatit. Sedlské noviny přestaly vycházet 

na konci června 1849, pravděpodobně kvůli nedostatku financí a zároveň strachu 

nakladatelů z dalších možných postihů.89 

Je důležité si uvědomit, že tříměsíční existence Sedlských novin byla zasazena 

do zcela odlišné politické situace oproti titulům, které vznikly přibližně ve stejných 

měsících o rok dříve. Venkovské obyvatelstvo dosáhlo v září 1848 zrušením roboty 

jednoho ze svých hlavních revolučních požadavků a jeho zájem o politické dění už v 

závěrečných fázích revoluce značně opadl. V následujících měsících se navíc mediální 

krajina politického tisku v Čechách postupně tenčila, což nakonec vyústilo v existenci 

pouhých vládních listů bez opozice. Venkovské čtenářstvo se tak vrátilo zpět do ústraní, 

neboť jim už nebyly nabízeny politické informace takovým způsobem, jako tomu bylo v 

nejbouřlivějších fázích revoluce.90 

Tyl pomáhal na jaře 1849 prostřednictvím svých Sedlských novin venkovským 

vrstvám obyvatelstva orientovat se v nelehké politické a společenské situaci, neboť se 

vše připravovalo k návratu absolutismu do rakouské monarchie. Čtenářům byly v 

Sedlských novinách představeny nové tiskové zákony a oktrojovaná ústava. V květnu 

1849 bylo vyzrazeno tzv. "májové spiknutí", o němž bude ještě řeč v následující 

podkapitole. Jednalo se o připravované povstání radikálních demokratů proti 

rakouskému státu, z kterého ovšem Tyl nevinil radikály, nýbrž rakouskou vládu, jež si v 

této době připravovala půdu pro znovuzavedení absolutistického způsobu vlády. 

Pro přiblížení tíživé politické situace použil Tyl v Sedlských novinách formu 

dialogu. V praxi to vypadalo tak, že hlavní postavy jeho rozhovorů hráli dva přátelé, 

sousedé nebo fiktivní postavy pojmenované pomocí metafory. Tyto dialogy bývaly 

zpravidla součástí rubriky s názvem "Jak to s námi vlastně vypadá", kde dvě postavy 

hodnotily a glosovaly soudobé politické a společenské otázky. Občas se v Sedlských 

                                                 
89 KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia, s. 420. 
90 ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 34.  
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novinách objevily příspěvky převzaté z Pražského posla, přestože v něm Tyl už několik 

měsíců nepracoval. 

V souvislosti s Národními novinami již bylo řečeno, že Karel Havlíček 

Borovský měl po své ostré kritice oktrojované ústavy z března 1849 problémy s 

rakouskými zákony. Tyl oceňoval Havlíčkovu statečnost a postavil se v tomto procesu 

na jeho stranu. "On dal totiž v tom svém výkladu o naší konstituci krátkými, ale 

jadrnými slovy na jevo, že se mu na ni ledaco nelíbí; ku příkladu o základních právech 

řekl, že jsou až do vydání slíbených zákonů jako ouhoř, který se všude vykroutí; o samé 

ústavě řekl, že je v ní mnoho nesrozumitelností, tak že se k tomu určená býti zdá, aby ji 

nikdo nerozuměl." 91 Jak už bylo poznamenáno, byl Havlíček nakonec shledán 

nevinným a nebyl odsouzen. 

 

3. 3. Radikálně-demokratický tisk 

Tisk radikálních demokratů byl u českého čtenářstva velmi úspěšný. Jejich 

nejrozšířenější titul Pražský večerní list dosahoval například dvojnásobného nákladu 

oproti Havlíčkovým Národním novinám. Radikální demokraté se v některých tématech 

s liberální složkou společnosti shodovali, v jiných otázkách s liberály ale ostře 

polemizovali. Vztahy mezi radikálními demokraty a liberály se v průběhu revolučních 

let poměrně často měnily. Na konci dubna 1848 byl založen český politický spolek 

Slovanská lípa, jehož tiskovým orgánem byly radikálně-demokratické Noviny Lípy 

slovanské. Nejradikálnějším způsobem se čtenářům představily Občanské noviny 

Emanuela Arnolda, které vycházely přibližně ve stejné době jako Noviny Lípy 

slovanské. Pražský večerní list začal z těchto titulů vycházet nejdříve a udržel se v české 

novinové síti až do počátku roku 1851. 

 

3. 3. 1. Pražský večerní list 

Nejvýznamnější a nejrozšířenější tiskový orgán radikálních demokratů byl 

Pražský večerní list. Poprvé vyšel první červnový den roku 1848, což byla doba, kdy 

začal největší rozmach česky psaného periodického tisku. Zároveň s českou verzí 

vycházela také její německá mutace s názvem "Prager Abendblatt". Redakci vedl Jan 

Slavibor Knedlhans-Liblínský, jenž byl po prozrazení "májového spiknutí" odsouzen. V 

pozici redaktora ho nahradil Prokop Chocholoušek, který měl bohatou žurnalistickou 

                                                 
91 Pan Havlíček před porotou. 19. 4. 1849. Sedlské nowiny. 1(9): 33. 
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minulost již z předbřeznové doby. Májové spiknutí bude blíže představeno v následující 

podkapitole v souvislosti s Novinami Lípy slovanské. 

Radikální demokraté rezolutně odmítali privilegia šlechtického stavu. Této 

problematice se mimo jiné věnoval redaktor Vincenc Vávra Haštalský92, který žádal 

zrušení rodových a majetkových privilegií vyšších vrstev. Své myšlenky otiskl v 

Pražském večerním listu v červnu 1848 ve stati s názvem "Aristokrati" 93. V zájmu 

demokracie je podle něj nutné odstranit všechna šlechtická privilegia. K tehdejšímu 

stavu demokracie se také často vyjadřoval Karel Sabina, který zároveň přibližoval 

čtenářstvu myšlenky utopických socialistů. Sabina je s největší pravděpodobností 

rovněž autorem programového prohlášení radikálních demokratů, jenž vyšlo v 

Pražském večerním listu 30. září 1848.94 Článek nesl název "Čtenářům našim" a 

radikální demokraté v něm formulovali své hlavní cíle, mezi které patřil také už 

zmíněný boj proti majetným složkám společnosti. Program končí odvážným zvoláním. 

"Kdo nechceš s námi být, buď si proti nám!" 95 

Večerník se řadil mezi české nejúspěšnější tituly, neboť dosahoval nákladu až 

5 000 výtisků. Redaktor Knedlhans-Liblínský se názorově příliš neztotožňoval s 

Havlíčkem, proto se v souvislosti s ním v Pražském večerním listu často objevovaly 

různé polemiky.96 Havlíček například věřil ve vznik řádné konstituce, za což byl 

Pražským večerním listem silně kritizován. Po vydání oktrojované ústavy v březnu 

1849 byly zbývající revoluční ideály nadobro ztraceny. Pražský večerní list nazval 

Havlíčka za jeho přehnanou víru v podobu ústavy "měšťanským redaktorem". Na 

druhou stranu ale později oceňoval jeho odvahu po té, co byl za svou kritiku 

oktrojované ústavy postaven před soud. Stejně tak Pražský večerní list oceňoval i 

odvážné vystupování Josefa Kajetána Tyla. Vztahy mezi liberály a radikálními 

demokraty se v různých fázích revoluce často měnily. Celkově je možné říci, že 

radikální demokraté se víceméně shodovali s liberály, pokud šlo o národnostní otázku. 

V ostatních politických nebo sociálních tématech ale byly jejich názory většinou 

rozdílné. V květnu 1849 byl Pražský večerní list na krátkou dobu úředně zastaven, po 

                                                 
92 Vincenc Vávra Haštalský s největší pravděpodobností používal při své žurnalistické činnosti 

pseudonym Jan Slavomil Vávra.  
93 Aristokrati. 7. - 14. 6. 1848. Pražský wečerní list. 1(7 - 14). 
94 KOSÍK, Karel. 1953. Čeští radikální demokraté: Výbor politických statí. Praha: Státní nakladatelství 

politické literatury, s. 509..  
95 Čtenářům našim. 30. 9. 1848. Pražský wečerní list. 1(92): 413. 
96 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. 2011. Dějiny českých médií: Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, s. 104.  
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dodatečném zaplacení vysoké kauce pro politické listy byl ale asi o měsíc později opět 

obnoven. Jeho periodicita se od této chvíle změnila z deníku na čtyři čísla týdně. 

Recenzent Ferdinand Kopp v časopise Včela při hodnocení Pražského 

večerního listu ocenil statečnost titulu a všiml si zároveň jeho vysokého nákladu. 

"Žádný časopis, žádný žurnal neměl u nás ještě více odbíratelů, žádný nedošel takového 

rozšíření a takové obliby. Přímě, beze všech ohledů vystupuje proti všem neřestem, kárá 

a bičuje neduhy občanské, bojuje proti všemu, co se národnosti a jejímu vzniku na 

odpor staví, a to nejhlavnějším nepřítelem zpátečnictví, servilismu a obojetnosti." 97 

Kopp ale zároveň připomíná, že v některých případech Pražský večerní list překračuje 

meze slušnosti a vyjadřuje se velice nevybíravým způsobem. Jedním z 

charakteristických znaků těchto novin je skutečně jeho velká útočnost. Častým jevem 

bývala různá slovní obvinění, která se ale později ukázala jako nepravdivá, proto musela 

ze strany redakce následovat omluva. Jako příklad poslouží příběh jistého kupce Carla 

Grubera, který byl Pražským večerním listem nesprávně označen za jednoho ze 

"sedmašedesátníků". Gruber se proti tomuto nařčení ostře ohradil. "V českém Večerním 

listu ode dne 24. července jsem v podezřelosti a udání, že jsem onu petici, aby obležení 

Prahy zrušeno nebylo, podepsal a v tom pádu do počtu 67 přivtělen. Proti udání - 

ačkoliv skrz neodkladnou cestu zameškán - protestuju veřejně a oznamuji, že jsem o té 

petici nevěděl, tak ji podepsati nemohl." 98 Jak už bylo poznamenáno, vyskytovala se 

podobná chybná obvinění v Pražském večerním listu poměrně často. V jiných případech 

byla ale ostrá slova redakce oprávněná. Například na podzim roku 1848 byl jeden z 

redaktorů večerníku údajně bezdůvodně napaden dvěma vojáky generála 

Windischgrätze, za což ho Pražský večerní list ostře kritizoval. "Kníže Windischgraetzi, 

komandující generáli v království českém! My žádáme od tebe přísné zakročení, aby se 

více takovéto kousky od podřízených tvých neprováděly, my žádáme vyhledání a 

potrestání padouchů, kteří toto zločinství zpáchali. My to přísně žádáme, neb tys 

služebník národu a císařův, kteří oba tímto zákeřnickým útokem na svobodu tisku 

uraženi jsou." 99 

Pražský večerní list se zabýval převážně politikou, beletrii ani poezii v něm 

čtenáři takřka nenašli. Velmi bedlivě redakce sledovala jednání říšského sněmu ve 

Vídni v druhé polovině roku 1848. List se držel poměrně pevné struktury. Po úvodních 

                                                 
97 Přehled českého časopisectwí r. 1848 od Ferd. Koppa. 20. 12. 1848. Wčela [online]. 1(102): 401 [cit. 

2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/3535851 
98 Odwolání. 3. 8. 1848. Pražský wečerní list. 1(34): 141.   
99 Hanebnost, neslýchané násilí! - zákeřnictví!. 6. 10. 1848. Pražský wečerní list. 1(98): 437. 
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článcích, věnujících se v drtivé většině případů politice, následovaly stálé rubriky 

"Čechy", "Ostatní Rakousko" a "Cizí země", kam byly zařazeny drobné zprávy podle 

místa, kde k nim došlo. Rubrika "Čechy" byla dále dělena na "Zprávy z Prahy" a 

"Zprávy z venkova". 

Nejrozšířenější list českých radikálních demokratů se udržel v české novinové 

síti poměrně dlouhou dobu. Přes jeho neustálé vystupování proti vládě vycházel až do 

počátku února 1851, kdy už drtivá většina listů podobného typu přestala existovat. 

Pražský večerní list byl zastaven vojenským velitelstvím kvůli uveřejnění článku o 

pohřbu pokrokového kněze Augustina Smetany100. Autorem článku byl Ferdinand 

Čenský101, který byl společně s redaktorem Chocholouškem zatčen.102 

 

3. 3. 2. Noviny Lípy slovanské 

Tento list existoval nejprve pod názvem Lípa slovanská, která začala vycházet 

2. října 1848. Od ledna dalšího roku pak titul změnil svůj název na Noviny Lípy 

slovanské, které vycházely až do konce dubna roku 1849, kdy byly zastaveny, neboť 

redakce nebyla schopná složit do začátku května 1849 vysokou kauci. Jednalo se o 

politický list radikálních demokratů, který vydával spolek Slovanská lípa. Tento první 

český politický spolek byl založen radikálními demokraty 30. dubna 1848. Funkci 

prvního předsedy zastával literární historik a spisovatel Pavel Josef Šafařík. Mezi hlavní 

cíle Slovanské lípy patřilo především spojení všech slovanských národů nebo úplné 

zrovnoprávnění češtiny s němčinou ve veřejné správě a školství. V neposlední řadě se 

ale tento politický spolek stavěl ostře proti možnému sjednocení s Německem, situaci 

kolem frankfurtského "Vorparlamentu" tak sledoval velmi bedlivě. 

V pondělí a ve čtvrtek vycházela Lípa slovanská v odpoledních hodinách s 

podtitulem "Časopis politicko-literární a obchodnický pro Slovany na demokratickém 

základu". Redakci Lípy slovanské měl na starost lékař a novinář Josef Podlipský 

společně s Vincencem Vávrou Haštalským. List své velmi radikální zaměření 

prezentoval již v úvodních číslech, která jsou z velké části věnována řeči ruského 

revolucionáře a anarchisty Michaila Alexandroviče Bakunina z Paříže z roku 1847. Jeho 

                                                 
100 Augustin Smetana byl českým knězem a hegelovským filosofem. Žil v letech 1814 - 1851. V letech 

1849 - 1850 byl redaktorem německého listu Union. Smetana v Praze přednášel německou idealistickou 

filosofii.  
101 Ferdinand Čenský žil v letech 1829 - 1887. Působil v rakouské armádě jako důstojník. Kromě 

Pražského večerního listu přispíval také do Včely a do Pražských novin.  
102 BERÁNKOVÁ, Milena. 1981. Dějiny československé žurnalistiky: I. díl - Český periodický tisk do 

roku 1918. Praha: Novinář, s. 128.  
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spojení s českými radikálními demokraty se ukázalo v následujících měsících jako 

velice významné. Společnými silami totiž připravovali rozvrácení habsburské 

monarchie, které skončilo neúspěchem. Ozbrojené povstání bylo původně naplánováno 

na 12. květen roku 1849. O dva dny dříve však byly tyto plány prozrazeny a hlavní 

organizátoři akce byli zatčeni. Tento pokus o rozvrácení rakouského státu z května 1849 

vstoupil do dějin pod názvem "májové spiknutí".  

Noviny spolku Slovanská lípa se profilovaly postupem času stále radikálněji, 

proto proti nim vystoupil ve svých liberálních Národních novinách i Karel Havlíček 

Borovský.  Úvodní část Lípy slovanské byla zpravidla věnována zásadnímu politickému 

nebo společenskému problému, jenž vycházel často na pokračování ve více číslech. V 

úvodních číslech redakce vyzývala občany, aby posílali do novin své názory a 

myšlenky, které se později objevovaly například v rubrice "Slovanský posel". Tento 

oddíl přinášel čtenářům různé zprávy, které spojovala slovanská myšlenka. Noviny 

kladly celkově důraz na jednotu a bratrství všech Slovanů. Velká část zpráv se týkala 

činnosti spolku Slovanská lípa. Každý výtisk Lípy slovanské i pozdějších Novin Lípy 

slovanské měl na titulní straně otištěno heslo "Volnost, rovnost a bratrství Slovanských 

národů".  

Tento list radikálních demokratů se těšil velké čtenářské oblibě. Obsahové 

zaměření Lípy slovanské oceňoval i Ferdinand Kopp v časopise Včela. "My ho 

považovati můžeme skoro za velmi důležitý organ našich záležitostí, který zásadám - 

spolku jej vydávajícího věrný za krátký čas svého vycházení ukázal, že v něm 

nejráznějšího, nejdůslednějšího a nejupřímnějšího zastavatele naší národnosti a 

svobody pro budoucnost uvítat můžeme." 103 List se věnoval mnoha různým oblastem 

společenského života. Druhá část Lípy slovanské patřila zpravidla "Přehledu politických 

událostí" a "Obchodnickým záležitostem". Spolek Lípa slovanská vydával také knihy, 

jejichž seznam bylo rovněž možné najít v tomto listu. Nepravidelně vycházela také k 

Lípě slovanské dvoustránková příloha. 

Hlavním tématem tohoto listu na přelomu let 1848 a 1849 byl sjezd všech 

složek spolku Slovanská lípa104. Na tomto shromáždění, které se konalo v Praze 28. 

prosince 1848, došlo k přejmenování spolku Slovanská lípa na Jednota Lip slovanských 

v Čechách. Výsledky tohoto sjezdu už ale přinesl nový deník s názvem Noviny Lípy 

                                                 
103 Přehled českého časopisectwí r. 1848 od Ferd. Koppa. 20. 12. 1848. Wčela [online]. 1(102): 401 [cit. 

2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/3535851  
104 Tato akce byla nazvána jako "Sjezd Líp Slovanských v Praze". 
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slovanské, který navázal na Lípu slovanskou. Redakci vedl spolu s Vávrou Haštalským 

Karel Sabina. Deník Noviny Lípy slovanské byl třísloupcový oproti dvousloupcové 

Lípě slovanské. Rozsah obou listů činil čtyři strany, Noviny Lípy slovanské nabízely 

svým čtenářům na titulní straně navíc obsah daného čísla. Úvodní lednové výtisky se 

opět zabývaly postavou Bakunina. Tentokrát je zde zveřejněn jeho spis s názvem "Hlas 

k Slovanům". Po úvodním tématu se v těchto novinách objevují stejně jako u Lípy 

slovanské politické zprávy, tentokrát pod názvem "Politický svět". Závěrečný oddíl s 

názvem "Besedy" přinášel rozmanité informace ze školství, umění nebo politiky. 

Noviny Lípy slovanské zanikly z důvodu nesložení povinné kauce v květnu 

roku 1849. Redakce o blížícím se konci listu čtenáře včas informovala a zároveň je 

vyzvala k finančním darům v jakékoliv výši. Peněžité dary měly přispět na plánovaný 

týdeník, který však nakonec nikdy nevznikl. "Ačkoli vydávání těchto novin až dosavade 

pro nedostatek podpory bylo obtížné a s mnohými nesnázemi spojené, tedy přece se 

snažil předešlý výbor všemožně tento orgán svůj udržeti, aby tak co nejvydatněji na 

národ oučinkovati mohl. Avšak nový zákon o tisku, ustanovující pro denně vycházející 

noviny 10 000 zl. stř. kauce dovršil tuto obtížnost, takže, an žádná vydatná pomoc 

odnikud se nám neposkytuje, nuceni jsme od denního vydávání na ten čas upustiti." 105  

 

3. 3. 3. Občanské noviny 

Velice radikálním způsobem se po dobu své existence prezentovaly Občanské 

noviny spojené především s osobou Emanuela Arnolda, jenž se svým vystupováním 

řadil mezi největší odpůrce rakouské vlády. Občanské noviny vycházely od listopadu 

1848 do května 1849, kdy zanikly podobně jako mnoho jiných listů, neboť se jim 

jakožto politickému listu nepodařilo sehnat peněžní kauci. 

Občanské noviny vycházely čtyřikrát týdně v ranních hodinách. Mezi jejich 

čtenáře patřilo především drobné rolnictvo. Obecně je možné říci, že vesnické vrstvy 

obyvatelstva si Občanské noviny velmi oblíbily. Vztah mezi redakcí novin a rolnickou 

třídou byl velice intenzivní. Radikální titul se ve velké míře zabýval otázkou rolníků a 

Arnold zároveň věnoval velký prostor jejich dopisům, které ve svých novinách 

pravidelně zveřejňoval. Redakce často stejným způsobem směrem k rolníkům také 

odpovídala. Občanské noviny také ostře vystupovaly proti bohatým vrstvám 

obyvatelstva, čímž si brzy získaly velkou popularitu především mezi nejnižšími třídami 

                                                 
105 Veřejná žádost. 20. 4. 1849. Noviny Lípy slovanské [online]. 1(93): 373 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/2238086 
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čtenářstva. Za nejvýznamnější období českých dějin titul považoval bezesporu husitství, 

na které Občanské noviny také často vzpomínaly a poukazovaly. Postava Jana Žižky z 

Trocnova je zde vyobrazena jako ideál lidskosti. Společně s protivládním agitátorem 

Arnoldem pracovali v redakci také Karel Sabina a Prokop Chocholoušek, který v 

předbřeznové době redigoval humoristický list Kocourkov. 

Úvodní článek zpravidla řešil aktuální politický problém, následovaly oddíly 

"Politický svět" a "Směs". Rubrika "Politický svět" zahrnovala zprávy, jež byly dále 

geograficky rozčleněny. Ve "Směsi" si mohl čtenář přečíst informace týkající se 

například divadla. Poezii ani beletrii Občanské noviny prostor téměř nevěnovaly. 

Redakce Občanských novin uvažovala na jaře 1849 o připojení hospodářské přílohy. 

Jelikož byl ale list během následujících týdnů zastaven, nebylo možné tento plán 

zrealizovat. 

Značná část příspěvků Občanských novin vyjadřuje zklamání z výsledků 

revoluce, do které byly vkládány velké naděje. Často se zde objevují články úvahového 

charakteru, které popisují deziluzi. Zároveň je z příspěvků patrná obava před nejistou 

budoucností. Občanské noviny připomínají, že pro prostý lid byl rok 1848 plný naděje a 

očekávání, kdežto pro vyšší sociální vrstvy se jednalo o rok naplněný strachem z 

možného omezení jejich moci. 

Občanské noviny používaly ve velké míře ironii a nadsázku. Obecně se dá říci, 

že vůči nejvyšším představitelům rakouské říše vystupovaly velice odvážně. Prozatímní 

zákon o tisku z poloviny března roku 1849 hodnotila redakce Občanských novin velmi 

negativně, neboť dobře věděla, že revoluce je již ve své sestupné fázi a že represivní 

opatření budou pravděpodobně v příštích měsících pokračovat. "Nevím věru sobě tento 

prozatímní zákon jinak vykládati, než že jest k tomu oučelu vydán, aby ústa spisovatelů 

zatím se učila mlčeti, a když se tomu v tom prozatímním čase naučí, aby pak načisto 

oněměla." 106 

V závěrečné fázi revolučního období sepsal výbor Lípy slovanské otevřený 

dopis císaři Františku Josefu I., jenž obsahoval požadavky radikálních demokratů. Mezi 

ně patřilo odstoupení ministrů a zároveň zrušení všech jimi vydaných zákonů. V 

neposlední řadě radikální demokraté požadovali anulování oktrojované ústavy z března 

1849.107 Neskromné cíle radikálních demokratů splněny nebyly a jimi připravované 

"májové spiknutí" bylo prozrazeno. Radikální demokrat Emanuel Arnold, jenž byl díky 

                                                 
106 O prozatímním zákonu o tisku. 31. 3. 1849. Občanské nowiny. 2(51): 201. 
107 Vaše císařská a královská milosti. 7. 4. 1849. Občanské nowiny. 2(55): 213. 
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své ostré kritice vlády pod neustálým dohledem policejních úřadů, byl nucen před 

zatčením uprchnout do Lipska. Tamní úřady ho ale vydaly zpět do rakouské monarchie, 

kde byl odsouzen k trestu smrti. Později mu byl rozsudek zmírněn na dlouholeté vězení, 

které Arnold opustil díky milosti v roce 1857.    

 

3. 4. Další politické listy 

V revolučních letech 1848 - 1849 vznikly ještě další politicky zaměřené listy, 

které není možné jednoznačně zařadit do tří dříve jmenovaných podskupin. Jedná se 

například o poměrně radikální Svatováclavské poselství, jehož redakci měl na starost 

český lékař Pichl. Syn zakladatele České expedice Václav Rodomil Kramerius vydal 

letákovou formou tituly Noviny z Prahy a Konstitucionální telegraf, které ale oba 

zanikly dříve, než se vůbec stačily výraznějším způsobem profilovat. Do této 

podkapitoly je zařazena i opoziční Svornost. Politický týdeník Občan je v této práci 

spojen s katolickým Blahověstem, jehož byl přílohou. Politicky zaměřený byl i Ranní 

list, který je možné nalézt v oddíle věnujícím se časopisu Květy. Jako pokračovatel 

Květů vycházel týdeník Květy a plody, na nějž na podzim 1848 navázal právě Ranní 

list. 

 

3. 4. 1. Co se jinde děje? 

Jednalo se o politický list letákové podoby. Jediné číslo vydal pravděpodobně v 

jarních měsících roku 1848 Jan Spurný, jehož jméno je později spojeno se satirickým 

listem "Pozor!" vycházejícím v létě 1848.108 "Co se jinde děje?" vyšlo na jediném listu, 

přičemž na jedné straně byl obsah v češtině, zvratmo109 pak v němčině s názvem "Was 

geschiet anderwärts?". Podle představy redaktora se mělo patrně jednat o list podávající 

čtenářům nejnovější informace z cizích zemí. Příspěvky otištěné v prvním čísle se týkají 

především Itálie. Takový typ listu ale pravděpodobně neměl šanci na úspěch, neboť 

čeští čtenáři preferovali v jarních měsících roku 1848 domácí zprávy, které je čtenářsky 

plně zaměstnávaly. 

 

 

                                                 
108 srv. KUBÍČEK, Jaromír a kol. 2010. Česká retrospektivní bibliografie. Časopisy České republiky od 

počátku do roku 1918: Řada 1: Časopisy, Část 1: Bibliografie, Sv. 1: A - N. Brno: Moravská zemská 

knihovna v Brně a Sdružení knihoven ČR, s. 92. 
109 Text tištěný zvratmo je zrcadlově obrácený oproti první části textu. V tomto případě se jedná na druhé 

straně listu o souběžný text v jiném jazyce.   
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3. 4. 2. Krameriovy politické listy 

Více politických i humoristických listů bylo v revolučním období vydáváno v 

nakladatelství Česká expedice, jenž založil v roce 1790 spisovatel a novinář Václav 

Matěj Kramerius. Tyto revoluční listy měl na starost jeho syn Václav Rodomil 

Kramerius, jenž se po zrušení cenzury zasloužil o vznik několika titulů, které ale měly 

ve většině případů jen velmi krátkou životnost. Velká část jeho nových titulů byla totiž 

zastavena ještě v roce 1848. Jedinému Českoslovanskému vlastenskému deníku se 

podařilo udržet se v českojazyčné novinové síti až do května 1849, kdy byl ovšem 

Kramerius nucen i tento list zastavit. 

Z politických listů vyšel pravděpodobně jako první Konstitucionální telegraf, 

jehož vydání je možné podle obsahu odhadovat na jarní měsíce roku 1848.110 Listu 

vyšlo letákovou formou jediné číslo. Konstitucionální telegraf byl tištěn stejně tak jako 

ostatní Krameriovy listy tiskovou formou švabachu111, jež byla v této době poměrně 

hojně používaná. Četba Krameriových listů tak může být pro dnešního čtenáře 

náročnější. 

Konstitucionální telegraf měl za cíl objektivně informovat čtenáře o situaci 

týkající se vzniku tzv. "Pillersdorfovy ústavy". Problematika konstituce je zde 

analyzována z různých úhlů pohledu. Redaktor se věnuje české deputaci ve Vídni, v 

neposlední řadě se ale také zabývá dějinami rakouského hlavního města. Na konci 

prvního čísla redaktor avizuje pokračování Konstitucionálního telegrafu, které by mělo 

přinést novinky v ústavní otázce. Podle všech dostupných informací už ale nikdy žádné 

další číslo tohoto titulu nevyšlo. 

Společně s Konstitucionálním telegrafem měly z Krameriových revolučních 

listů nejkratší možnou životnost také Noviny z Prahy. Oba tituly měly společný vznik 

pouhého jednoho čísla a také letákovou podobu. Jediné číslo Novin z Prahy vyšlo 24. 

června 1848. 

Noviny z Prahy jsou rovněž tištěny švabachem. Vydavatelem byla stejně jako u 

ostatních Krameriových listů Česká expedice. Jediné číslo Novin z Prahy neslo titulek 

"Krutá střelba a obležení Prahy v strašlivých dnech ode dne 12. do 17. června 1848". 

Velkou část obsahu vyplňuje autentický popis událostí tzv. "svatodušního týdne" v 

Praze v polovině června 1848. "Mrtvých a raněných snášelo se ze všech stran a 

                                                 
110 srv. KUBÍČEK, Jaromír a kol. 2008. Česká retrospektivní bibliografie. Noviny České republiky od 

počátku do roku 1918: Řada 1: Noviny, Část 1: Bibliografie. Brno: LECTOR BENEVOLUS, s. 64.  
111 Švabach je pozdně gotické písmo, které vzniklo na konci 15. století v Německu. Později se rozšířilo i 

do českých zemí. Písmo se vyznačuje velkou zdobností.   
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rozhořčenost neustále se množila. Asi do dvanácté v noci bylo na novém městě jakžtakž 

ticho, ale o jedné pojednou zase střelba nastala a ještě v úterý na dobytčím trhu se k 

poledni obnovila." 112 V titulu je červnové revoluční dění popisováno velice realisticky. 

Noviny z Prahy byly silně zaměřeny proti generálu Windischgrätzovi a jeho počínání v 

českém hlavním městě. 

Na počátku tohoto oddílu bylo v souvislosti s Krameriovými politickými listy 

uvedeno, že jediný Českoslovanský vlastenský deník vycházel až téměř do poloviny 

roku 1849. Původně se jednalo o list politický, ale na politicky orientovaný tisk se 

vztahovaly nejpřísnější podmínky v souvislosti se složením povinné kauce v květnu 

roku 1849. Pravděpodobně z tohoto důvodu prohlásil Václav Rodomil Kramerius titul 

na jaře 1849 za nepolitický a změnil jeho jméno na Vlastenský deník, jenž se profiloval 

jako humoristický list. 

Českoslovanský vlastenský deník vycházel od července 1848 s denní 

periodicitou. Titul nesl podnázev "Zvlášť pro lid po kraji, v městech a vesnicích". 

Věnoval se z velké části politice, jsou tu například zpětně analyzovány události v Praze 

z června 1848. List velmi ostře vystupoval proti tzv. "sedmašedesátníkům". Na závěr 

každého čísla se objevila zpravidla nějaká karikatura, ke které se vázal veselý a vtipný 

příběh. Druhou variantou, jak vyplnit závěr periodika, byly humorné pranostiky, ve 

kterých redaktor hojně používal nadsázku. Podobný způsob hry s pranostikami používal 

Kramerius také v humoristickém Hacafírkovi v kacabajce, o němž bude ještě řeč. 

Českoslovanský vlastenský deník byl dvousloupcový a vycházel v menším formátu. 

V květnu 1849 list změnil své jméno na Vlastenský deník s podnázvem 

"Humorně-satirický list", jenž vycházel šestkrát týdně. Tento titul však vycházel jen 

krátkou dobu, neboť byl 21. května 1849 vojenskou cestou zastaven. Ve Vlastenském 

deníku převažoval humoristický obsah. Úvod každého čísla předchozího 

Českoslovanského vlastenského deníku například patřil rubrice "Nejnovější zprávy", ve 

které byl čtenář informován o významných událostech z domova i ze světa. V případě 

Vlastenského deníku se tato rubrika se stejným názvem objevovala vždy na konci 

výtisku a Kramerius jí dal jiný rozměr. "Včera ráno ve 4 hod. 7 min. letělo několik 

chroustů ze střeleckého ostrova na staroměstský taras, kde je však hladové vlaštovice i 

hned polapily - Na karlovém mostě pokousali se dva řeznické psi." 113 

                                                 
112 Krutá střelba a obležení Prahy v strašlivých dnech ode dne 12. do 17. června 1848. 24. 6. 1848. 

Nowiny z Prahy. 1(1): 2. 
113 Nejnowějšší zprávy. 1849. Wlastenský denník. 2(136): 544. 
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3. 4. 3. Svatováclavské poselství 

Jednalo se o list, který v druhé polovině roku 1848 vydával Josef Bojislav 

Pichl. Tento český lékař a novinář vydal v březnu 1848 v Pardubicích jediné číslo 

časopisu Pardubický hlasatel svobody a lidu práva, o němž bude ještě řeč v další části 

práce. Vydání listu vyvolalo spory mezi Pichlem a místní konzervativní složkou 

společnosti. Tyto spory nakonec Pichla donutily přesídlit do Prahy, kde začal 1. června 

1848 redigovat právě Svatováclavské poselství. Jednalo se o radikálně zaměřený 

politický list tištěný švabachem. Vycházel dvakrát týdně a byl určen převážně českým 

lidovým vrstvám. 

Nakladatelem Svatováclavského poselství byl nejprve český radikální 

demokrat Josef Václav Frič. Později se o list po nakladatelské stránce staral Václav 

Rodomil Kramerius, čímž se po letech obnovila spolupráce mezi Krameriem a Pichlem, 

neboť tyto dvě osobnosti spolupracovaly již na počátku třicátých let 19. století v 

Krameriově časopisu Večerní vyražení. 

Celý název tohoto pokrokového politického listu, jenž vycházel pouze do 

prosince 1848, zněl "Svatováclavské poselství k milému našemu lidu českému". Značná 

část jeho obsahu se zabývala českým i říšským sněmem. V té souvislosti list věnoval 

pozornost také problematice roboty, která byla v září 1848 císařským patentem zrušena 

k velkému nadšení nejen Svatováclavského poselství. Nedílnou součástí titulu byly také 

básně a písně zvýrazňující české národní cítění. Pevná struktura listu obsahovala 

rubriky "Kronika", "Copy a šosy" a "Zrnka". "Kronika" například seznamovala čtenáře 

s nejdůležitějšími událostmi posledních dní. 

V závěru roku 1848 podrobil Ferdinand Kopp ve Včele Svatováclavské 

poselství poměrně ostré kritice. "V tendenci si zůstal věrný, jen to je přání všech, aby 

budoucně pořádněji v dobách ustanovených vycházel, aby na místo nechutného, oči 

urážejícího švabachu latinské písmo vstoupilo a aby se na to hledělo, by jakýmsi 

ouhlednějším zevnějškem vynikal a méně chyb v tisku podával, kterými často hojně 

oplýval." 114 

 

3. 4. 4. Svornost 

Jednalo se o opoziční list, jenž vycházel určitou dobu ve své české a zároveň i 

německé verzi, která nesla název "Concordia". Česká verze titulu pod jménem Svornost 

                                                 
114 Přehled českého časopisectwí r. 1848 od Ferd. Koppa. 20. 12. 1848. Wčela [online]. 1(102): 401 [cit. 

2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/3535851  
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vycházela pouze během ledna a února 1849. V následujících měsících existovala jen 

německá verze titulu "Concordia", jež ovšem rovněž brzy zanikla. Důvodem bylo, 

stejně tak jako u mnoha listů podobného rázu, nesložení kauce v květnu 1849. 

První číslo Svornosti vyšlo 2. ledna 1849. Její redakci měl na starost recenzent 

Ferdinand Kopp, vydavatelem byl František Josef Totzauer. V úvodu roku 1849 začal 

Kopp redigovat rovněž Řemeslnické noviny, kde se občas objevila také zpráva o 

Svornosti. Heslo listu znělo "Svornost budiž našim heslem, svornost budiž našim 

veslem". Politický obsah titulu vystupoval ostře proti vládě. Kromě toho tu ale čtenář 

mohl nalézt také beletrii nebo příspěvky s divadelní tematikou. 

Na úvod se často objevila báseň či píseň, která měla za úkol posilovat národní 

sebeuvědomění. Svornost často nahlížela i do historie, zabývala se například dějinami 

slovanské otázky. Rubrika "Čítárna" byla geograficky rozdělena na "Zprávy z Prahy" a 

"Zprávy z venkova". Oproti "Čítárně" býval "Hled do cizích zemí" zpravidla jen velmi 

stručný. Oddíl "Dopis" nebyl sice zakotven v pevné struktuře listu, na druhou stranu se 

ale občas takový příspěvek objevil, pokud šlo například o vzácného autora z dalekého 

kraje. 

 

3. 5. Náboženské časopisy 

Prvním náboženským časopisem tištěným v češtině se stal na konci dvacátých 

let 19. století Časopis pro katolické duchovenstvo. Těsně před rokem 1848 k němu 

přibyl týdeník Blahověst, který stejně tak jako Časopis pro katolické duchovenstvo hájil 

zájmy katolické církve. Evangelickou církev naopak podporoval Českobratrský 

hlasatel vycházející od počátku roku 1849. Blahověst a Českobratrský hlasatel spolu 

vedly poměrně ostré polemiky, které byly ukončeny až zastavením Českobratrského 

hlasatele na počátku roku 1850 pro jeho protikatolickou činnost. Mezi hlavní funkce 

náboženských časopisů patřilo vzdělávání duchovních a křesťanská výchova mládeže. 

 

3. 5. 1. Časopis pro katolické duchovenstvo 

Časopis pro katolické duchovenstvo začal vycházet na závěr roku 1828. 

Jednalo se o první teologický časopis tištěný v češtině. Na jeho vzniku měl velkou 

zásluhu český vlastenecký kněz Karel Alois Vinařický. V předbřeznové době působil v 

časopise dlouhá léta také významný český básník František Ladislav Čelakovský, jenž 

zde zastával funkci redaktora a zároveň korektora, čímž udržoval vysokou jazykovou 
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úroveň listu. Časopis pro katolické duchovenstvo vycházel až do roku 1852, kdy byl 

zastaven kvůli finančním problémům souvisejícím se složením peněžní kauce.115 Po 

několika letech byl však znovu obnoven a existoval téměř až do poloviny 20. století. 

Rozhodně ho tedy z časového hlediska nelze zařadit mezi většinu listů, jež v roce 1848 

vznikly a za krátký čas opět zanikly. Čtvrtletník Časopis pro katolické duchovenstvo 

používal jako písmo latinku a byl tištěn analogickým pravopisem116. 

Po Knížecí arcibiskupské pražské konsistoři časopis vydával od roku 1848 Jan 

Valerián Jirsík117, jenž zde byl zároveň i redaktorem. Mezi hlavní cíle tohoto čtenářsky 

úspěšného titulu patřilo především rozšiřování česky psaného písemnictví mezi 

katolické duchovní. Pokud jde o obsah listu, mohli v něm čtenáři nalézt zejména 

výklady náboženských otázek a další odborné příspěvky, které měly za úkol vzdělávat 

katolické kněze. V neposlední řadě hrála důležitou roli také náboženská výchova 

mládeže. Okrajově se zde objevovala také duchovní poezie, kromě již zmíněného 

Čelakovského zde publikoval své básně například Václav Hanka, který je společně s 

Josefem Lindou spojen s objevem českých rukopisů. Na závěr každého svazku se 

zpravidla objevil seznam a recenze nových knih, přičemž drtivou většinu publikací 

tvořila literatura náboženská. Rubrika s názvem "Literatura" zahrnovala také informace 

o dalších periodických titulech dané doby. Jednalo se převážně o periodika náboženská 

nebo pedagogická. Časopis pro katolické duchovenstvo v této souvislosti ocenil činnost 

Blahověstu, neboť oba dva listy hájily zájmy katolické církve.118 Po vyhlášení svobody 

tisku si Časopis pro katolické duchovenstvo kladl otázku, co přinese tisková svoboda 

pro křesťanskou církev a náboženský tisk.119 

Titul se držel poměrně pevné struktury. Úvod zpravidla patřil "Pojednáním" 

sloužícím ke křesťanské výchově čtenářů. Následovaly většinou příspěvky týkající se 

církevní historie nebo práva. Jediná rubrika "Oznamovatel" nabízela zprávy, které 

nebyly pouze náboženského charakteru. V části zvané "Dopisovatel" se objevovaly 

různé prosby, nabídky nebo poděkování. 

                                                 
115 BERÁNKOVÁ, Milena. 1981. Dějiny československé žurnalistiky: I. díl - Český periodický tisk do 

roku 1918. Praha: Novinář, s. 60 - 61.     
116 Analogický pravopis (též nazývaný analogickou úpravou pravopisu) je oprava českého pravopisu 

provedená Josefem Dobrovským na počátku 19. století. Další úpravy českého pravopisu zavedl po té ve 

čtyřicátých letech 19. století Pavel Josef Šafařík. V revolučních letech 1848 - 1849 se stále u různých 

titulů objevují odlišné podoby pravopisu. 
117 Jan Valerián Jirsík byl českým katolickým knězem. Žil v letech 1798 - 1883. Byl biskupem v Českých 

Budějovicích, kde je po něm dodnes pojmenováno gymnázium. 
118 viz. Literatura (Blahověst). 1849. Časopis pro katolické duchovenstvo. 22(1): 140 - 142. 
119 viz. O svobodě tisku a o něčem jiném ještě. 1848. Časopis pro katolické duchovenstvo. 21(3): 154 - 

158. 
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3. 5. 2. Blahověst s politickou přílohou Občan 

Poměrně čtenářsky úspěšný katolický týdeník Blahověst vycházel již od roku 

1847. Jeho redakci měl na starost církevní kněz a literát Václav Štulc, který platil v 

českých vlasteneckých kruzích za veřejně známou osobnost, a proto se předpokládala 

jeho účast v revolučním dění. Štulc se nejprve stal členem Národního výboru, později 

hrál velmi důležitou roli při červnovém Slovanském sjezdu, který se konal v Praze. 

Blahověst vycházel až do roku 1853, po dvou letech byl opět obnoven jako čtvrtletník. 

Samotný Časopis pro katolické duchovenstvo nemohl již delší dobu uspokojit 

potřeby české duchovní společnosti, která byla nucena číst kromě něj také německy 

psané listy podobného zaměření. Právě vznik Blahověstu měl tuto mezeru v síti českých 

náboženských časopisů co nejlépe vyplnit. Vznik nového náboženského týdeníku ocenil 

v roce 1847 také Karel Havlíček Borovský v příloze Pražských novin, která tehdy 

vycházela pod názvem Česká včela. "Známo bude každému, že naše duchovenstvo v 

nedostatku českého církevního časopisu (časopis pro katolické duchovenstvo vycházel 

jen čtyřikrát za rok a podával zprávy velmi pozdě) nejvíce Bavorské německé časopisy 

čítalo. Nyní aspoň budeme míti domácí orgán církevní." 120 Zároveň ale Borovský ve 

svém příspěvku upozornil na nelehkou úlohu Václava Štulce při vedení nového 

katolického listu. Štulc měl nejprve s Havlíčkem velmi dobré vztahy, jejich přátelství se 

ale krátce po konci revoluce rozpadlo. Ve filosofické rovině hledal Štulc inspiraci 

především u Bernarda Bolzana.121 

Týdeník katolické církve Blahověst vycházel každou sobotu. Předmětem 

analýzy bylo sledovat tento titul výhradně v průběhu let 1848 - 1849. V tomto období 

Blahověst nereagoval žádným výrazným způsobem na probíhající politickou situaci a 

stále zůstával uzavřený v církevních tématech. 

Úvod každého výtisku Blahověstu patřil zpravidla jisté části ze čtyř evangelií, 

čímž se čtenáři dostalo kázání na daný týden. Tato část vyplnila zpravidla třetinu až 

čtvrtinu celého obsahu daného čísla, jehož rozsah čítal dohromady osm stran. 

Následoval většinou příspěvek, který byl tématicky zaměřen na různorodé katolické 

mise nebo na úlohu církve v životě křesťana. Hlavním cílem Blahověstu byla 

křesťanská výchova čtenářů. 

                                                 
120 Blahozwěst, nowý časopis. 27. 4. 1847. Česká wčela [online]. 14(34): 135 - 136 [cit. 2015-05-11]. 

Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/3730538  
121 SEKERA, Martin. 2006. Das tschechische Pressewesen. In: Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918: 

Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2. Teilband. Die Presse als Faktor der 

politischen Mobilisierung. Wien: Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 1984.  
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Velká část příspěvků Blahověstu vycházela na pokračování. Mimo jiné se tento 

titul často věnoval ve své druhé části také vyprávění o životech svatých. Jako příklad lze 

uvést v několika číslech po sobě vycházející životní příběh svatého Vojtěcha. V nemalé 

míře se Blahověst zabýval novými knihami a uveřejňoval také literárně cenné 

příspěvky, které se výhradně týkaly náboženské tématiky. Závěr každého čísla přinášel 

církevní zprávy nejen z českých zemí, ale také z ostatních částí Evropy. V roce 1848 

vycházela spolu s Blahověstem také náboženská příloha, jež měla za úkol především 

šířit církevní zprávy a věnovat se literatuře náboženského zaměření. 

Recenzent Ferdinand Kopp ve Včele v roce 1848 ostře kritizoval Časopis pro 

katolické duchovenstvo. Po negativním hodnocení tohoto čtvrtletníku ale na druhou 

stranu ocenil činnost Blahověstu. "Zcela jinak si počínal týdenník Blahověst, 

zpravovaný knězem Štulcem, na němž aspoň viděti bylo, že mluví z přesvědčení a 

náboženského ducha rozšiřovati chce." 122 

Blahověst vedl poměrně ostré kritiky s Českobratrským hlasatelem. Neshody 

mezi oběma tituly začaly v roce 1849, na jehož počátku Českobratrský hlasatel vznikl. 

Tento titul byl později z důvodu protikatolické agitace zastaven. Polemiky mezi oběma 

listy byly zpočátku mírnější charakteru. Blahověst si s Českobratrským hlasatelem 

vyměňoval názory ohledně rozdílného chápání různých náboženských témat. Jeho 

úkolem bylo především chránit jméno katolické církve. Vydavatelem a redaktorem 

Českobratrského hlasatele byl pražský evangelický pastor123 Bedřich Vilém Košut, o 

němž bude řeč až v souvislosti s jeho listem. "Ustavičné útoky, na církev naši katolickou 

činěné p. Košutem a tovaryši jeho v Českobratrském hlasateli, přinutily nás, víru svou, 

založenou na pravdě Boží, hájiti směle a věrně proti dotčenému tomuto Hlasateli." 124 

Spory však postupem času nabraly ostřejšího charakteru a změnily se v osobní útoky 

proti hlavním postavám spojeným s vydáváním obou titulů. "Toť bychom ale - ačkoli to 

zapáchá úmyslnou lží, ještě odpustili p. Košutovi. Jedno však nemůžeme mu prominouti 

- šerednou totiž nepoctivost, kterou p. Košut v blud uvádí čtenáře své nestydě se lidí, 

neboje se Boha." 125 Blahověst otiskl polemiky takového rázu zpravidla na konci svého 

vydání, ve výjimečných případech se ale útok na znepřátelený list objevil již na titulní 

                                                 
122 Přehled českého časopisectwí r. 1848 od Ferd. Koppa. 20. 12. 1848. Wčela [online]. 1(102): 401 [cit. 

2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/3535851  
123 Pastor je označení duchovního v protestantských církvích.  
124 Omluwa k laskawým čtenářům. 12. 8. 1849. Blahowěst [online]. 3(37): 287 [cit. 2015-05-11]. 

Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/2620210 
125 Českobratrský hlasatel o biskupstwí sw. Petra. 12. 8. 1849. Blahowěst [online]. 3(37): 290 [cit. 2015-

05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/2960271 
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straně. Ostré spory těchto dvou náboženských časopisů byly ukončeny až zastavením 

Českobratrského hlasatele v lednu roku 1850. 

V polovině září roku 1848 začala společně s Blahověstem vycházet politická 

příloha s názvem Občan126. Tento týdeník vycházel pravděpodobně do konce prvního 

čtvrtletí roku 1849. Občana měl na starost rovněž Václav Štulc, který se v prvním čísle 

z 16. září 1848 zabýval strukturou začínajícího listu. Snažil se čtenáře seznámit s 

tematickým záběrem, kterému by se měl politický týdeník věnovat. Štulc rozdělil obsah 

Občana do třech kategorií. První z nich nazývá "Poradnicí". V této části by se měl 

čtenář dozvědět potřebné informace o svých právech a nových zákonech. Druhý oddíl 

nese název "Pokladnice" a má přinést užitečné rady pro hospodáře. Závěrečnou část 

nazývá redaktor "Kronikou". Zde budou formou krátkých zpráv představeny 

nejdůležitější události posledních dní.127 "Kronika" byla ve většině případů ještě dále 

rozdělena na "Zprávy domácí" a "Zprávy z ciziny". 

Je důležité poznamenat, že katolický titul Blahověst a jeho politická příloha 

Občan fungovaly jako dva samostatné listy, které na sebe žádným způsobem 

nereagovaly ani nenavazovaly. Blahověst se držel čistě náboženské tematiky, Občan 

sledoval víceméně pouze dění politické. V prvních číslech Občana je hlavním tématem 

především říšský sněm a celková neklidná situace ve Vídni v průběhu října 1848. V 

neposlední řadě se Štulc snažil objasnit čtenářům problematiku ústavní otázky a 

poskytnout jim užitečné rady pro jejich lepší orientaci v revolučním dění. 

 

3. 5. 3. Českobratrský hlasatel 

V souvislosti s katolickým Blahověstem už byla řeč o ostrých polemikách, 

které tento týdeník vedl s evangelickým Českobratrským hlasatelem. V tomto listu 

evangelické církve působil pražský pastor Bedřich Vilém Košut128 společně s 

katechetou129 německého lutherského sboru Josefem Růžičkou. Českobratrský hlasatel 

vycházel od ledna 1849 do ledna 1850. Košut společně s Růžičkou bojovali 

prostřednictvím svého titulu v první řadě za úplné zrovnoprávnění protestantských 

církví s římským katolicismem. Příspěvky v tomto listu oceňovaly především období 

                                                 
126 Podtitul Občana zněl "Selské nowiny pro Čechy a Morawany".  
127 Slowo k laskawým čtenářům. 16. 9. 1848. Občan. 1(1): 1. 
128 Bedřich Vilém Košut žil v letech 1819 - 1893. V Praze působil jako farář církve helvetského vyznání, 

později vykonával funkci faráře ve východních Čechách. V dalších letech byl vězněn a konec života 

strávil v Německu.  
129 Výraz katecheta zpravidla označuje učitele náboženství.  
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české reformace. V neposlední řadě se ale také snažily zapůsobit na národní cítění 

čtenářů. Růžičkovy články se soustředily převážně na organizaci školství a roli učitele 

ve školském systému. Českobratrský hlasatel vycházel v Praze dvakrát týdně. 

Tento titul evangelické církve se vyznačoval svým protikatolickým obsahem. 

Na počátku roku 1850 byl také Českobratrský hlasatel kvůli protikatolické agitaci 

zastaven. Později na něj navázal Českobratrský věstník vyznačující se umírněnějším 

charakterem. Českobratrský hlasatel se v červenci 1849 vydatně věnoval vzpomínce na 

osobnost Jana Husa a jeho upálení v roce 1415. Protestantský list evangelické církve 

vycházel s podtitulem "Ducha neuhašujte". Když se měly v květnu roku 1849 skládat 

povinné kauce, označil se Českobratrský hlasatel za list nepolitický, neboť na ně se 

kauce nevztahovaly. Závěrečná rubrika "Rozličnosti" sice zpravidla zaujímala jen 

malou část z celkového výtisku, zahrnovala však příspěvky, jejichž obsah byl často na 

hranici politických textů. V červenci 1849 zde vyšla krátká zpráva s názvem "V 

Holomauci".130 Jediným politickým obsahem v tomto textu byl patrně závěr zprávy, v 

němž redakce ostře vystupuje proti jezuitům, kteří v minulosti obraceli nekatolíky k víře 

katolické. Tento text byl ovšem celkově označen za politický a trest na sebe nenechal 

dlouho čekat. "Poněvadž časopis Českobratrský hlasatel za nepolitický se prohlásil, v 

čísle pak 54 od 6. července 1849 v článku V Holomauci politický obsah přijal, tedy se 

dle zákonu o tisku naznačené číslo zabavuje." 131 Na tomto příkladu je možné ukázat, že 

i náboženské časopisy měly s postupně se navracející cenzurou problémy, které se 

týkaly jejich údajného politického obsahu. Českobratrský hlasatel se později snažil ve 

své rubrice "Rozličnosti" takových zpráv pokud možno úplně vyvarovat. Větší prostor 

se rozhodl naopak věnovat části s názvem "Zprávy církevní". V závěru Českobratrského 

hlasatele měl čtenář možnost nalézt informace o nových knihách, které se z velké části 

týkaly významných historických osobností protestantského smýšlení, jakými byli 

například Jan Hus nebo Jan Amos Komenský. 

Pokud jde o problematiku sporů Českobratrského hlasatele s Blahověstem, 

vyčerpávaly tyto polemiky obsahy obou uvedených titulů. "Hleďte, p. Štulci, rozeberte 

tento důvod a vyvraťte jej; ale Vy to neučiníte, an to všude politika Blahověsta Vašeho 

jest, kde nemůžeme zvítězit, řekněm, že to nestojí za to do boje se dát." 132 Blahověst ale 

                                                 
130 viz. V Holomauci. 6. 7. 1849. Českobratrský hlasatel. 1(54): 282. 
131 Na dorozuměnou. 11. 7. 1849. Českobratrský hlasatel. 1(55): 290. 
132 Odpověď p. Štulcovi. 24. 8. 1849. Českobratrský hlasatel. 1(68): 373. 
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pravděpodobně ve svých polemikách vystupoval oproti Českobratrskému hlasateli 

ostřejším způsobem. 

 

3. 5. 4. Bohu a vlasti 

Jednalo se o mimopražský list, který byl vydáván s podtitulem "Ohlas 

z Přelouče". Bohu a vlasti je spojeno s přeloučským kaplanem Františkem Bohuslavem 

Lukešem, který původně plánoval vydávat list s měsíční periodicitou. Titul ale vyšel 

s největší pravděpodobností pouze jednou 1. ledna 1849. List, jenž byl psán frakturou, 

tiskl v Litomyšli František Berger. Ze všech autorů, kteří se problematikou historie 

česky psaného periodického tisku zabývají, se o Bohu a vlasti zmiňuje ve své publikaci 

pouze Kubíček133, jinak není možné o tomto titulu najít žádné informace. 

Bohu a vlasti nebylo snadné jednoznačně zařadit do jedné z typových kategorií. 

Svým obsahem se totiž pohybuje na hranici mezi regionálním a náboženským listem. 

Na jednu stranu list vycházel mimo Prahu. Jeho součástí je navíc pověst, jež se 

vztahovala k Přelouči a celkově k historii východních Čech. Na druhou stranu je ale 

většina listu vyplněna náboženským obsahem, což nakonec rozhodlo pro jeho zařazení 

mezi náboženské časopisy. 

Redaktor nejprve ve dvou úvodních článcích čtenářům vysvětluje, z jakého 

důvodu se list jmenuje právě Bohu a vlasti. Celkově se dá říci, že hlavním tématem 

titulu jsou rady pro křesťany a jejich náboženská výchova. Například spokojený rodinný 

život je zde spojován s láskou k Bohu. V titulu se poměrně často kromě češtiny 

vyskytuje i němčina, ve které jsou zmíněny například různé citáty nebo hesla spojená 

především s náboženskou tématikou.  

 

3. 6. Humoristické a satirické listy 

Významnou roli hrály v revolučních letech také nově vzniklé satirické a 

humoristické tituly. Jedním z prvních časopisů takového typu byl Kocourkov Prokopa 

Chocholouška, jenž si už v předbřeznové době počínal velice odvážně. Humoristické 

listy rovněž zakládal v roce 1848 již uvedený Václav Rodomil Kramerius. Přes jeho 

poutavý styl humoru ale tyto listy existovaly většinou jen krátkou dobu. Za nejlepší 

satirické časopisy revoluční doby lze pravděpodobně považovat Havlíčkův Šotek a 

                                                 
133 srv. KUBÍČEK, Jaromír a kol. 2010. Česká retrospektivní bibliografie. Časopisy České republiky od 

počátku do roku 1918: Řada 1: Časopisy, Část 1: Bibliografie, Sv. 1: A - N. Brno: Moravská zemská 

knihovna v Brně a Sdružení knihoven ČR, s. 76. 
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Moserovy Brejle. Oba tituly vycházely v prvním pololetí roku 1849. Redaktoři 

humoristických a satirických listů používali v analyzovaném období nadsázku, ironii a 

alegorii. Prostřednictvím těchto prvků se vyjadřovali k aktuálním politickým otázkám a 

útočili na rakouskou zpátečnickou vládu. 

 

3. 6. 1. Kocourkov 

Satirický časopis Kocourkov134 existoval od roku 1846 do roku 1848, kdy 

vyšlo jen jeho poslední číslo. Časopis vycházel nepravidelně ve svazcích, kterých 

vzniklo dohromady osm. Předmětem analýzy je ale časové období začínající lednem 

1848, proto byl zkoumán především poslední vzniklý svazek. Sborníky tohoto titulu 

měly zpravidla rozsah okolo sedmdesáti stran. Někteří autoři, kteří se věnují historii 

česky psaného periodického tisku v tomto období, se o Kocourkovu ani nezmiňují. 

Celkově lze v příslušné literatuře k tomuto titulu nalézt jen velmi malé množství 

informací.135 

Již v 19. století představovalo označení imaginárního města Kocourkova 

symbol neomezené hlouposti a zmatků. Titul Kocourkov vydával český spisovatel a 

radikálně-demokratický novinář Prokop Chocholoušek, který už v předbřeznové době 

přispíval například do časopisů Květy nebo Poutník. Jeho jméno je také spjato s již 

uvedeným Pražským večerním listem. Za své radikální smýšlení byl Chocholoušek v 

padesátých letech 19. století vězněn. Po nakladatelské stránce měl satirický časopis 

Kocourkov na starost Jaroslav Pospíšil. 

Sborník alegorických satir Kocourkov od Prokopa Chocholouška působí na 

svou dobu poměrně odvážným dojmem. V tomto humoristickém titulu jsou 

shromážděny různé ukázky hlouposti, pošetilosti nebo povýšenosti radních i obyčejných 

obyvatel. Kocourkov vystupuje v některých případech velmi útočnou formou. Proto je 

zvláštní, že proti jeho vedení nezasáhla cenzura před rokem 1848 razantnějším 

způsobem. Satirický časopis se nedržel pevně dané struktury, nevěnoval se ani dopisům 

čtenářů. Celý obsah každého ze svazků vyplňovaly různé satiry, povídky nebo úvahy, 

které ve většině případů zesměšňovaly společnost. Střídají se zde dva různé typy písem. 

                                                 
134 Sborníky satirického časopisu Kocourkov vycházely s podnázvem "Pamětnosti přewelikého města 

Kocourkowa a obywatelů jeho. Sbírané a pro obweselení weselých i mrzutých na swětlo wydané od 

Prokopa Chocholouška".  
135 srv. LAISKE, Miroslav. 1959. Časopisectví v Čechách 1650 - 1847: Příspěvek k soupisu periodického 

tisku, zejména novin a časopisů. Praha: Státní knihovna ČSR, s. 67 a KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. 

Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: Academia, s. 397. 
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3. 6. 2. Krameriovy humoristické listy 

Syn zakladatele České expedice Václav Rodomil Kramerius vydával v roce 

1848 humoristické časopisy Hacafírek v kacabajce136 a Šarivari s podtitulem "Blesky a 

třesky". Oba tituly byly vydávány v Praze, přestože je švabachem tiskla 

jindřichohradecká Landfrasova tiskárna. Humoristicko-satirický Hacafírek vycházel 

nepravidelně a nejspíš ho vyšlo pouze jedenáct čísel. 

Redaktorem Hacafírka byl Karmazýn Nesmut, což byl pseudonym Václava 

Rodomila Krameria. V listu je možné nalézt různé satirické příběhy a humorné povídky, 

které mají čtenáře v první řadě pobavit, ale mívají v sobě často ukrytý také hlubší 

význam. Ve velké míře se autor věnuje například zrušení cenzury v březnu roku 1848, 

kterému přikládá velkou důležitost. Tato událost je v Hacafírkovi pojatá velice vtipně. 

Čtenář zde může nalézt různé písně, básně nebo krátké příběhy, které cenzuru 

zesměšňují. Objeví se tu také pohřební řeč na nebožku cenzuru. "Chvála bezzubé smrti! 

Zvolejme všichni vespolek a připravme se vyslyšeti pohřební řeč nad nebožkou 

cenzůrou, která ve vysokém stáří dne 15. března 1848 konečně ku potěšení celého světa 

věkovitostí svou vlastní ve velikých bolestech ze světa sešla a víckrát z mrtvích vstání k 

doufání nemá." 137 Na konci každého čísla se zpravidla objevují různé pranostiky nebo 

přísloví, která jsou ale určitým způsobem upravována. Jedná se o rubriku s názvem 

"Veselá pranostika na každý rok", kde autor používá nadsázku i černý humor. 

Podobným způsobem se Kramerius zabýval pranostikami také v Českoslovanském 

vlastenském deníku. Závěr každého čísla Hacafírka nesl název "Dráždidla k zasmání" a 

byl věnován anekdotám. V podobném duchu se nesla i rubrika obsahující rady do 

domácnosti, jež byla rovněž vedena humoristickou formou. Zde si mohl čtenář 

například nalézt, jak se má vyrovnat s opilstvím. 

Jak již bylo řečeno, vycházel podobným způsobem také časopis Šarivari, 

kterého s největší pravděpodobností vyšlo jen šest čísel. Jednalo se o ilustrovaný 

humoristický list. Jeho titulní strana obsahovala vždy obrázek, ke kterému se zpravidla 

vázal nějaký krátký vtipný příběh. Obsah a forma se u titulu Šarivari velmi podobaly 

Hacafírkovi. Snad jen s tím rozdílem, že Šarivari se více zaměřovalo na aktuální 

politické dění. V rubrice "Pepř a sůl" byla například satirickou formou ze strany 

redaktora hodnocena aktuální politická a společenská situace. Šarivari i Hacafírek měly 

                                                 
136 Celý název tohoto humoristického titulu zněl "Hacafírek w kacabajce. Wrchovatá krosna žertů, frašek 

a kozelců ku povzbuzení smíchu a zapuzení trudnosti".  
137 Pohřební řeč na nebožku cenzůru 1848. 1848. Hacafírek w kacabajce [online]. 1(6): 64 [cit. 2015-05-

11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1393384 
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v první řadě za cíl čtenáře pobavit. Jednalo se většinou o nadčasový styl humoru, který 

by mohl být aplikovatelný i na dnešní společnost. Přesto ale oba dva humoristické 

časopisy vycházely jen velmi krátce. 

 

3. 6. 3. Motolské noviny 

V související literatuře lze o Motolských novinách nalézt jen krátkou zmínku v 

publikacích Roubíka a Kubíčka.138 Pro účely analýzy se podařilo dohledat první číslo 

Motolských novin, na které později navázala Druhá příloha k Motolským novinám. Oba 

tyto listy vznikly pravděpodobně v červnu 1848. Podle všech dostupných informací již 

nikdy další čísla tohoto titulu nevyšla. Motolské noviny vydával Bedřich Stýblo. Byly 

vedeny humoristickou formou, kterou ve velké míře zesměšňovaly kancléře Metternicha 

a jeho starý zaostalý režim. V neposlední řadě ale používaly také černý humor v 

souvislosti s pražskými červnovými událostmi. Druhá příloha k Motolským novinám 

obsahuje také obrázek s krátkým příběhem. 

 

3. 6. 4. Pozor! 

Každý den okolo šesté hodiny večerní vycházel satirický list "Pozor!", který 

vydával Jan Spurný. Jednalo se o deník s podnázvem "Večerní list pro město a venek", 

který existoval jen od poloviny srpna do konce září roku 1848. Pražské tituly často 

vycházely paralelně ve své české i německé verzi. Jedním z takových případů byl právě 

večerník "Pozor!", jehož německá verze nesla název "Habt Acht!". Redakci večerníku 

měl na starost český spisovatel a divadelní režisér Pavel Švanda ze Semčic, kterého 

později vystřídal dramatik a překladatel Alois Vlastislav Rirenšaft. 

První číslo večerníku "Pozor!" vyšlo v úterý 15. srpna roku 1848. Jednalo se o 

periodikum, jenž se satirickou formou vyjadřovalo k aktuálním politickým a 

společenským problémům. Často se zde objevovaly různé obrázky nebo karikatury, 

které byly hojně doprovázeny vtipnými příběhy. Obecně je nutné poznamenat, že deník 

"Pozor!" se za krátkou dobu své existence profiloval velmi odvážným způsobem. Často 

je navíc ve svém vyjadřování velice vtipný. Je tedy škoda, že se list neudržel mezi česky 

psanými deníky déle než jen čtyřicet sedm dní. 

                                                 
138 srv. ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 

30 a KUBÍČEK, Jaromír a kol. 2008. Česká retrospektivní bibliografie. Noviny České republiky od 

počátku do roku 1918: Řada 1: Noviny, Část 1: Bibliografie. Brno: LECTOR BENEVOLUS, s. 214. 
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V předmluvě otištěné v úvodním čísle se čtenáři dozvěděli, že jedním z 

hlavních cílů večerníku "Pozor!" bude zasazovat se o dodržování pravdy a rovnosti. 

Redakce si zároveň často pohrávala s češtinou. "Proto si dá Pozor pozor, aby si dal náš 

milý lid na něj pozor." 139 Oproti ostatním seriózním deníkům nabízel "Pozor!" 

čtenářům absolutně odlišný pohled na současnou politickou situaci, neboť ji dokázal 

kvalitním způsobem zlehčovat a zesměšňovat. Často se zde zároveň objevují různé 

satirické úvahy a polemiky. Druhá polovina každého čísla obsahovala rubriky 

"Všelicos" a "Zahraniční zprávy". 

Z vážných politických problémů se "Pozor!" vyjadřoval například k 

problematice možného připojení českých zemí k Německu nebo k počínání pražských 

měšťanů v červnu 1848 při tzv. "svatodušních bouřích". Jak už bylo řečeno, vystupoval 

tento večerní list velice odvážně, což dokládají například ostré útoky proti německému 

národu. "Sotva bylo kdy politicky zpozdilejšího národu než je Německý." 140 Ostrá slova 

padala také na adresu tehdejších čelních představitelů habsburské monarchie. V jednom 

z čísel například vyšel vtipně pojatý seznam imaginárních divadelních her, jejichž názvy 

byly většinou vytvořeny zesměšněním tehdejší politické situace. "Metternich nám 

strouhá mrkvičku, že se jeho systém z panských a ouřednických copů a šosů vystrnadit 

nechce - fraška s taškárským dlouhým titulem se zpěvy." 141 V jiných příspěvcích se zase 

deník "Pozor!" satirickou formou vyjadřoval k počínání generále Windischgrätze. 

Tomuto večernímu listu se ale nepodařilo udržet v konkurenci pražských deníků 

dlouhou dobu. Poslední zářijový den roku 1848 vyšel "Pozor!" naposledy. Jako důvod 

byly tehdy uvedeny problémy v redakci a nakladatelství. 

 

3. 6. 5. Šotek 

S příchodem nového roku 1849 začala jednou týdně společně s Národními 

novinami vycházet satirická příloha s názvem Šotek. Téměř celý obsah měl z pozice 

redaktora na starost Karel Havlíček Borovský. Obsah Šotka, kterého vydával Jaroslav 

Pospíšil, byl velmi podobný Moserovu časopisu Brejle, o němž bude řeč v následujícím 

oddíle. Tyto dva tituly bývají zpravidla považovány za nejlepší české satirické časopisy 

                                                 
139 Což musí být wždycky nějaká předmluwa? 15. 8. 1848. Pozor! [online]. 1(1): 2 [cit. 2015-05-11]. 

Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/301206 
140 Jak sobě počíná lewá strana Němců na sněmu říšském? 1. 9. 1848. Pozor! [online]. 1(18): 70 [cit. 

2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/3971155 
141  Letošní diwadlo. 21. 9. 1848. Pozor! [online]. 1(38): 152 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http:// 

kramerius. nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/3928632 
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revoluční doby. Šotek obsahoval velké množství obrázků a karikatur, jejichž autorem 

byl Stanislav Pinkas. Ilustrovaný humoristický časopis vycházel jako příloha Národních 

novin každou sobotu, dohromady ho vyšlo do počátku dubna jedenáct čísel. V dubnu 

1849 byl Havlíček nucen Šotka zastavit. 

Na úvod je důležité vysvětlit, jak název přílohy Šotek vůbec vznikl. Jedná se 

totiž o smyšlenou postavu zlého škodolibého skřítka, která se objevuje v různých 

pověrách. Šotek si ale zároveň dokáže ze všeho udělat legraci a ocení, když ostatní 

pochopí jeho žerty. Tato slova přesně vystihují charakteristiku Havlíčkovy satirické 

přílohy. Fiktivní postava se jménem Šotek v časopisu často vystupuje. Na titulní stránce 

každého čísla sedí tento malý skřítek na velké hromadě všech možných předmětů, které 

mají symbolizovat jednu z pražských barikád. Velkou část úvodního čísla vyplňuje 

rozhovor redaktora Havlíčka se skřítkem Šotkem, který se u něj uchází o místo 

novináře. Havlíček ironicky připomene rakouské tiskové zákony a vyjmenuje Šotkovi 

všechny překážky, kvůli kterým ho nemůže zaměstnat. Tento fiktivní rozhovor ale 

nakonec končí Havlíčkovým souhlasem a Šotek je přijat na pozici redaktora.142 Formu 

dialogu mezi skřítkem Šotkem a jinou postavou používá redaktor také v následujících 

číslech. Rozhovor mezi Šotkem a smyšleným "Panem Zvědavým" se ironicky vrací k 

tiskovým zákonům vydaným v březnu 1849. "Pan Zvědavý: Pročpak jsi Šotku nevydal 

předešlý týden žádné číslo? Šotek: Proto že to číslo za mne vydalo ministerstvo. Či 

nebyla to hodná satyra na svobodu, co vydali?" 143 V každém případě je nutné 

podotknout, že Havlíčkův nápad postavy smyšleného skřítka, která se stává součástí 

redakce, byl velice originální. Podle všeho žádné jiné periodikum revoluční doby s 

podobným nápadem nepřichází. 

Satirická příloha Šotek provokovala tehdejší rakouskou vládu podobně ostrým 

způsobem, jakým to dělal také Bedřich Moser ve svých Brejlích. V Šotkovi se objevuje 

mnoho různých forem útoků na čelní představitele rakouské monarchie. Havlíček 

například pozměňoval slova známých českých národních písní tak, že nový text byl 

silně protivládně zaměřen. Stejnou funkci plnily také různé kreslené nebo prozaické 

vtipy. Nedílnou součástí Šotka jsou také Havlíčkovy epigramy144, ve kterých se rovněž 

                                                 
142 Šotek jako příloha Národních novin 1849. 2009. P. K. modeling and history web [online]. [cit. 2015-

05-11]. Dostupné z: http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/referaty-a-recenze--i-s-ww2-tematikou-

/sotek-jako-priloha-narodnich-novin-1849--.html 
143 Šotek vs. Pan Zvědavý. 18. 3. 1849. Šotek. 1(10): 37. 
144 Epigram označuje satirickou báseň krátkého rozsahu. Bývá zpravidla útočná a kritizuje konkrétní 

politický nebo společenský problém. Zakladatelem tohoto žánru je římský satirik Martialis, který žil v 1. 

století po Kr. V českých zemích je tento žánr nejvíce spojován právě s Karlem Havlíčkem Borovským.   
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objevuje kritika rakouské monarchie. "Odkud vzalo - zkauším žáky - Jméno Rakaus 

počátek? - Od raků, neb oni taky chodí pořád nazpátek!" 145 V neposlední řadě se v 

Šotkovi objevují také ironické narážky na cenzuru, nesvobodu tisku nebo nesmyslná 

úřední nařízení. 

 

3. 6. 6. Brejle 

Humoristicko-satirický časopis Brejle vydával od 18. února do 28. května 1849 

Bedřich Moser. Tohoto obrázkového listu s rozsahem čtyři strany vzniklo celkem 

dvacet sedm čísel. Brejle byly zastaveny úřední cestou v květnu 1849 pro své 

protivládní vystupování. Moser se později pokusil o nové časopisy, ale úřady si jeho 

jméno spojovaly právě s časopisem Brejle, který ostře kritizoval čelní představitele říše. 

"Jeho minulost jako redaktora Brejlí nemohla jej policejnímu ředitelství nikterak 

doporučiti ke kladnému návrhu." 146 Z toho důvodu nedostal Moser povolení pro svůj 

nově připravovaný časopis Kukačka v závěru roku 1849. V případě listu Žihadlo se mu 

o rok později sice podařilo zrealizovat první číslo, ale po jeho vydání byl zatčen a 

odsouzen na šest týdnů do vězení. 

Jediným Moserovým spolupracovníkem byl Václav Kremla, jinak psal Moser 

časopis Brejle z velké části sám. Na počátku května 1849 bylo nutné složit povinnou 

kauci, kterou Moser nezaplatil. Brejle tak byly 9. května toho roku úřední cestou 

zastaveny. Moser napsal oficiální protest147, ve kterém argumentoval tím, že jeho list 

nelze označit jako politický, a proto by se na něj neměla vztahovat kauce. Úřady mu 

vyhověly a Brejle mohly ještě krátkou dobu vycházet jako nepolitický list. Periodikum 

bylo pro své pokračující útoky na vládu definitivně zastaveno 28. května 1849. Brejle 

tak ukončily svou činnost krátce po Havlíčkovu Šotkovi. Dva nejvýznamnější satirické 

časopisy této doby tedy vycházely ve velmi podobném období první poloviny roku 

1849. Absenci dvou kvalitních satirických listů připomenul redaktor Jan Erazim Vocel 

v Časopise českého Museum. "Oba satyrické české časopisy Šotek i Breyle uhodily 

trefným spůsobem na nejpřirozenější povahu českého lidu, a nalezly veliké a ochotné 

obecenstvo. Škoda jen, že nynější okolnosti jsau takové, že si vtip, chceli lítat, musí 

svázat křídla. Oba dva jsou nyní na odpočinku." 148 

                                                 
145 Epigramy (Etymologický). 11. 2. 1849. Šotek. 1(6): 23. 
146 ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 30. 
147 viz. Žádné kleveto, žádný žert. 8. 5. 1849. Brejle. 1(24): 94. 
148 Přehled Českého časopisectwa r. 1848 a 1849. 1849. Časopis českého Museum [online]. 23(2): 131 

[cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/24808513 
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Brejle společně se Šotkem nabízely čtenářům ostré útoky na přední 

představitele habsburské monarchie. Oba časopisy působily ve své těžké době 

nebojácným dojmem. Moserovy Brejle například zesměšňovaly církev, ironicky vítaly 

novou ústavu nebo celkově ostře vystupovaly proti veřejně známým osobnostem. 

Opozičně zaměřené Brejle se staly díky svému jízlivému a kousavému humoru velice 

úspěšným časopisem. 

Úvod patřil zpravidla satirické básni nebo písni zabývající se například 

národnostní otázkou. Následovala rubrika "Kleveta" 149 obsahující krátké zprávy plné 

nadsázky a černého humoru. "Všichni lidé jsou teď žádostiví vědět, jak se ministerstvo 

teď vyjádří, s kým vlastně drží, s Němcemi aneb se Slovany. To my dávno víme - se 

žádným." 150 Ve stejné rubrice se také redaktor vyjadřoval ke vzniku nového listu 

hájícího vládní zájmy s názvem Vlastimil. "Dne 1. března vyšlo první číslo Vlastimila. 

Vlastimile, Vlastimile! Ty se nám zdáš být tůze nobl, známe Tě, vždyť jsi z Nosatic. 

Přejeme Ti mnoho štěstí, ale budem Tě hlídat skrz brejle." 151 Část "Trnky" vtipně 

glosovala dobové společenské poměry prostřednictvím krátkého příběhu, jenž se týkal 

například placení daní. Rubrika "Dopis" nesloužila ke zveřejnění příspěvků čtenářů, jak 

to bylo obvyklé v jiných listech, ale formou smyšlených dopisů informovala o 

novinkách ze světa. 

 

3. 7. Pedagogické časopisy 

V souvislosti s revolučními událostmi roku 1848 se mimo jiné dostala do 

popředí témata pedagogického rázu. Již v předbřeznové době se bylo možné v Čechách 

setkat s kritickými hlasy, které volaly po modernizaci českého školského systému. 

Prvním pedagogickým titulem vycházejícím v češtině se stal již na počátku dvacátých 

let 19. století časopis Přítel mládeže. Na otázky týkající se výchovy dětí nebo postavení 

a funkce pedagogů se pokusily v revolučním období odpovídat nově vzniklé časopisy 

Posel z Budče a Časopis k prospěchu času přiměřených oprav na gymnasiích. 

 

3. 7. 1. Přítel mládeže 

Pedagogický časopis Přítel mládeže vycházel od roku 1823. V revolučním roce 

1848 vyšla poslední čtyři čísla tohoto čtvrtletníku. Časopis nejprve vydával český kněz 

                                                 
149 Kleveta je starší označení pro drb, klep nebo pomluvu.  
150 Kleveta. 28. 2. 1849. Brejle. 1(4): 16. 
151 Kleveta. 4. 3. 1849. Brejle. 1(5): 94. 



66 

 

Josef Liboslav Ziegler, od roku 1838 ho od něj převzala Biskupská konsistoř v Hradci 

Králové. Jednalo se o pedagogický titul, jenž si kladl za hlavní cíl vzdělávat české 

učitele a přinášet jim nové informace o školském systému. V neposlední řadě měl ale 

Přítel mládeže, jenž vycházel s podtitulem "Časopis pro českoslovanské národní školy", 

také za úkol posilovat národní uvědomění pedagogů. 

Časopis Přítel mládeže se stal na počátku dvacátých let 19. století vůbec 

prvním pedagogickým titulem vycházejícím v češtině. Německá obdoba časopisu nesla 

název "Der Schulfreund". Byly zde uveřejňovány básně i prozaické příspěvky, které 

mívaly z velké části výchovnou tendenci. Obecně je v tomto titulu často spojována 

výchova mládeže s náboženskou výchovou. Pedagogové zde mohli nalézt písně pro 

děti, články o jejich mravním chování i rady pro vzdělávání nejmenších žáků. Rozšířit 

jejich znalosti měly také příspěvky týkající se českých dějin. Přítel mládeže se většinou 

nedržel pevně dané struktury. Zde uveřejněné příspěvky vycházely často na 

pokračování. Dopisy se titul zabýval jen v minimální míře. Jiná než školská tematika se 

v Příteli mládeže téměř nevyskytovala. 

 

3. 7. 2. Posel z Budče 

Z pedagogických časopisů, které vycházely v Čechách v revoluční době, 

existoval nejdéle Posel z Budče. Tento pedagogický titul vznikl v červnu 1848 a 

vycházel až do konce roku 1851, kdy ho nahradil časopis Škola. Tento list vycházel od 

roku 1852 další tři roky, v roce 1855 ho nahradilo periodikum Škola a život s přílohou 

Štěpnice, kteří společně existovaly až téměř do konce 19. století. 

Týdeník Posel z Budče vycházel každý čtvrtek, jeho vydávání měl na starost 

Pedagogický ústav v Budči. Periodikum bylo v první řadě určeno učitelům českých 

triviálních škol152. O pokrokový pedagogický titul byl od začátku jeho existence velký 

zájem. V jeho raném období ho odebíralo asi 1 500 předplatitelů, během následujících 

let ale počet abonentů výrazně klesal.153 Posel z Budče, jenž se svým podtitulem 

představoval jako "Časopis pro učitele, vychovatele a vůbec přátele mládeže", byl 

redigován českým obrozencem Josefem Frantou Šumavským154. 

                                                 
152 Triviální škola je starší označení pro venkovské školy, které měly za úkol poskytnout žákům základní 

vzdělání. Děti se měly naučit třem základním znalostem, kterými bylo psaní, čtení a počítání. Tyto tři 

dovednosti se souhrnně označují jako trivium.  
153 KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia, s. 412. 
154 Josef Franta Šumavský byl českým pedagogem a spisovatelem. Žil v letech 1796 - 1857. Jeho vlastní 

jméno bylo Josef Franta. V roce 1851 vydal česko-německý slovník.   
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V polovině čtyřicátých let 19. století vypukl mezi obrozenci spor o český 

pravopis. Předmětem těchto neshod byly především zamýšlené moderní úpravy 

pravopisu, které navrhovaly zavedení jednoduchého "v" namísto tradičního "w" a na 

konci slov "ou" namísto tradičního "au". Na straně tradic stál v tomto sporu například 

František Palacký nebo Pavel Josef Šafařík. Pro moderní úpravy se naopak přikláněl 

mimo jiné Václav Hanka a redaktor Posla z Budče Josef Franta Šumavský.155 Básník 

Hanka, spojený s objevem pravděpodobně podvrženého Rukopisu královédvorského, 

vydal v revolučních letech studii o českém pravopisu.156 Šumavský stál ve sporu o 

pravopis na straně Hanky, proto podává v Poslovi z Budče o jeho publikaci pozitivní 

reference. Přes velký odpor především Františka Palackého se nakonec podařilo zavést 

uvedenou reformu českého pravopisu, jež platí v češtině dodnes. S českým pravopisem 

také souvisí velice zajímavá rubrika Posla z Budče, která nesla jméno "Brousek". 

Podobnou problematikou se téměř žádný jiný list revoluční doby nezabýval. "Brousek" 

se v Poslovi z Budče objevoval nepravidelně a vysvětloval různé gramatické a 

pravopisné jevy českého jazyka. V této rubrice považoval Posel z Budče za vzor 

modernější formu českého pravopisu podporovanou Šumavským a Hankou. Jazyková 

rubrika "Brousek" podávala Čechům velice užitečné rady, neboť jim například 

pomáhala s výběrem vhodných slov v různých situacích. Obecně lze říci, že "Brousek" 

se zabýval pro čtenáře velice užitečnými jazykovými problémy. 

Co se týče tématického zaměření časopisu, objevovaly se zde odborné stati 

převážně z přírodních věd. K příspěvkům z matematiky, chemie, fyziky nebo biologie 

bývaly pro lepší pochopení problému připojovány také ilustrační obrázky. Důležitou 

součástí Posla z Budče byly také životopisy slavných pedagogů a články o výchově 

mládeže. Na vysoké úrovni je zde například oceňováno pedagogické dílo Jana Amose 

Komenského. 

Pedagogickou činnost Posla z Budče přivítaly i náboženské tituly, především 

kvůli jeho podpoře náboženské výchovy mládeže. Jedním z nich byl Českobratrský 

hlasatel. "Posel z Budče dostatečně dokázal, že jest přímý, avšak věrný a nestranný 

přítel učitelů našich, kterýž v každé době neohroženě zastával záležitosti jejich." 157 

Podobným způsobem se vyjádřil také Časopis pro katolické duchovenstvo. "Ta čest se 

musí dáti Poslu z Budče, že jest zdvořilý, povídá pravdu, ukazuje na nedostatky, na 

                                                 
155 TEŠNAR, Hynek. 2000. K pravopisným polemikám v 1. polovině 19. století. Naše řeč [online]. 83(5) 

[cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7593 
156 Přesný název publikace zněl "Pravopis český Václava Hanky".  
157 Posel z Budče. 17. 8. 1849. Českobratrský hlasatel. 1(66): 366. 
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chyby; radí, jak by se pomohlo: žádnému ale nenadává, žádného netupí, nehaní, 

nezlehčuje podlým způsobem, jakož se to mnozí jiní soudruhové v našich dnech od 

špatných lidí naučili." 158 

 

3. 7. 3. Časopis k prospěchu času přiměřených oprav na gymnasiích 

Jednou z hlavních postav kritického přístupu českého středoškolského systému 

v první polovině 19. století byl profesor matematiky na akademickém gymnáziu v Praze 

Jan Jungmann159. V letních měsících roku 1848 začal Jungmann vydávat pedagogický 

titul Časopis k prospěchu času přiměřených oprav na gymnasiích, jehož byl zároveň 

redaktorem. Časopis byl vydáván dvojjazyčně.160 Obsah byl vytištěn ve dvou sloupcích. 

V jednom sloupci byl text tištěn v němčině, stejný obsah pak mohl čtenář nalézt v 

druhém sloupci v českém jazyce. Do tohoto titulu přispívaly kromě Jana Jungmanna 

také další významné postavy českého obrozeneckého života. Jednalo se především o 

vlastence, pedagogy nebo vědce. Patřili mezi ně například Jan Evangelista Purkyně, 

Pavel Josef Šafařík, Jan Erazim Vocel, Ján Kollár, Josef Pečírka nebo František Čupr. 

Časopis k prospěchu času přiměřených oprav na gymnasiích přinášel různé návrhy a 

myšlenky na zlepšení tehdejšího středoškolského stupně vzdělání. S odstupem času lze 

říci, že tehdejší reformní návrhy českých obrozenců otištěné v tomto titulu byly na svou 

dobu velmi pokrokové a nadčasové.161 

Tento pedagogický časopis vycházel až do roku 1853, přičemž jeho poslední 

ročník byl označen jako třetí. Jungmann v úvodu celého titulu nejprve upřesnil význam, 

cíl a poslání tohoto časopisu. Následně sestavil sedmnáct otázek týkajících se výuky na 

českých gymnáziích, na které příští vydání časopisu postupně odpovídala. Jungmann se 

z pozice redaktora vyjadřoval ke všem otázkám nejprve sám, zároveň ale vyzval i 

ostatní odborníky, aby k daným otázkám také přispěli svým dílem. Proto se v 

následujících vydáních objevily i názory učitelů, profesorů a dalších odborníků. 

Jungmann se ve svém časopise snažil i o komunikaci s ostatními vrstvami, neboť chtěl 

                                                 
158 Literatura (Posel z Budče). 1848. Časopis pro katolické duchovenstvo. 21(4): 162. 
159 Jan Jungmann žil v letech 1799 - 1872. Kritice českého školství se výrazně věnoval už před rokem 

1848. Je například autorem zprávy o špatném stavu vyučování matematiky na gymnáziích z roku 1826. V 

širším hledisku zpracoval nedostatky na českých gymnáziích v roce 1844, kdy vydal spis "O nynějším 

stavu vyučování na c. k. gymnasiích". Tento dokument však nezaznamenal žádnou výraznější odezvu. 
160 V němčině zněl název titulu "Zeitschrift zur Förderung einer zeitgemässen Reform der 

Gymnasialstudien".  
161 VAŠEK, Lubomír. 1972. Snahy našich buditelů o reformu střední školy z hlediska vyučování 

přírodním vědám, zvláště fyzice. In: Sborník Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v 

Olomouci [online]. [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/119979/ 

ActaOlom_12-1972-1_19.pdf, s. 197 - 198. 



69 

 

čtenářům nabídnout rozmanité pohledy různých skupin obyvatelstva na danou 

problematiku. 

Otázky týkající se středoškolského stupně vzdělání byly zaměřeny například na 

vyučované předměty na gymnáziích. "V gymnasiích by se měly následující předměty za 

školní zástoje přijmouti: 1) Učení náboženství 2) Latinská řeč a literatura 3) Řecká řeč 

a literatura 4) Národní řeč a literatura 5) Německá řeč a literatura 6) Filosofie (logika, 

duševěda) 7) Počtářství a měřičství (theoreticky i prakticky) 8) Zeměpis 9) Dějepis 

(zvláštní i všeobecný) 10) Přírodopis (živočišstvo, bylinstvo a nerostlinstvo) 11) 

Přírodověda (silozpyt, lučba, prostonárodní hvězdosloví) 12) Technologie 13) 

Rejsovnictví, burácení, plování." 162 Všechny zde uvedené návrhy jsou většinou 

předloženy k následné diskuzi.  

V tehdejším školském systému vedli třídní učitelé u své třídy všechny 

předměty kromě náboženství. Časopis se v jedné z mnoha dalších diskuzí zamýšlí nad 

tím, zda by se nemělo upřednostnit odborné vyučování. To by znamenalo, že by každý 

učitel vedl pouze své odborné předměty v různých třídách. Obecně se časopis také 

zabývá celkovou funkcí gymnázií. 

Velká část příspěvků poukazuje na podceňování role přírodních věd při 

vyučování na středních školách. Přírodní vědy by podle většinového názoru v tomto 

titulu měly mít mezi ostatními předměty své jedinečné místo. Pro bližší představu 

tohoto problému je možné uvést vyjádření již zmíněného pražského učitele přírodopisu 

Josefa Pečírky. "U žádného vzdělaného národu nenalézá se všeobecné přírodnické 

vzdělání na tak nízkém stupni jako v Rakousku, nikde to nenalézáme, že by byly vědy 

přírodnické tak výhradně na jednotlivé muže obmezeny, jako v Rakousích." 163 Autoři 

příspěvků v časopisu v této souvislosti většinou požadovali větší počet vyučovacích 

hodin věnovaných fyzice a přírodopisu. Omezit by se naopak podle nich měly 

vyučovací hodiny klasických jazyků. 

V souvislosti se středoškolským systémem uvedené doby lze říci, že české 

reformní návrhy a snahy byly velice detailně a důkladně propracované. Přes jejich 

velkou pokrokovost na ně ale ve Vídni nebyl ani v nejmenším brán ohled. Rakousko 

                                                 
162 Přednešení II. Otázka. Které předměty se mají, povolání gymnasiálnímu přiměřené, za zástoje školní v 

gymnasia přijmouti? 1848 - 1849. Časopis k prospěchu času přiměřených opraw na 

gymnasiích [online]. 1(1): 42 - 43 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/ 

handle/ABA001/2969276 
163 O přírodopisu na gymnasiích od Dra. Jos. Pečírky, učitele přírodopisu na pražském akademickém 

gymnasium. 1848 - 1849. Časopis k prospěchu času přiměřených opraw na gymnasiích [online]. 1(1): 

192 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/3011603 
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přijalo v roce 1849 nový reformní návrh164 pro středoškolský systém, který platil 

zároveň i pro české školství víceméně až do poloviny 20. století. 

 

3. 8. Odborné a beletristické časopisy 

Jedná se o tituly zaměřené v první řadě literárně či vědecky. Od konce 

dvacátých let 19. století vychází dodnes vědecký Časopis českého Museum. Česká 

včela jako příloha Pražských novin a časopis Květy existovaly již od poloviny třicátých 

let 19. století. Pro všechna tato periodika platí, že se v revolučním roce 1848 začínají ve 

velkém věnovat politickým otázkám, přestože jejich hlavními tématy měla být původně 

beletrie či věda. V neposlední řadě plnila tato skupina titulů v častých případech 

zábavnou funkci a měla rovněž posilovat národní cítění českých čtenářů. 

 

3. 8. 1. Časopis českého Museum 

Časopis českého Museum165 je nejstarším dodnes vycházejícím vědeckým 

časopisem. Národní muzeum bylo založeno v roce 1818 pod názvem "Vlastenské 

museum v Čechách". V souvislosti se vznikem této významné instituce se v roce 1827 

podařilo vytvořit také muzejní časopis. Počáteční koncepce tohoto náročného projektu 

je spojena především s Františkem Palackým, který vedl časopis až do roku 1838, kdy 

jej nahradil spisovatel a literární historik Pavel Josef Šafařík. Za jeho vedení byla 

posilována především slovanská orientace titulu. Palackého vliv je však v časopise 

zřetelný i nadále. Od roku 1832 vycházel časopis za podpory zvláštního peněžního 

fondu s názvem Matice česká. 

Tento titul vycházel zpravidla jako čtvrtletník. Časopis českého Museum si 

kladl za cíl v první řadě posilovat české národní vědomí. Dalším jeho záměrem ale 

nepochybně bylo rozšířit do společnosti podrobnosti o českých vědeckých oborech. 

Před rokem 1848 se vědecký titul nejvíce soustředil na literaturu a dějepisné statě. 

Čtenář zde ale také mohl nalézt různé literární kritiky nebo recenze. Do tohoto časopisu 

přispívalo mnoho různých autorů a redaktorů. Od roku 1843 do roku 1850 byl 

                                                 
164 Tento návrh je znám pod jménem "Bonitz-Exnerova školská reforma".  
165 Titul vycházel nejprve pod názvem "Časopis společnosti wlastenského Museum v Čechách", od roku 

1855 pak nesl název "Časopis Musea Království českého". 
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redaktorem Muzejníku básník a dramatik Jan Erazim Vocel, který se snažil vést časopis 

svou koncepcí především k vědě a osvětě.166 

Časopisu českého Museum se nejvíce dařilo v předbřeznové době, kdy v 

českých zemích příliš vědeckých titulů podobného zaměření nevycházelo. Muzejník 

působil v roli literárního a vědeckého orgánu, který navíc posiloval české národní 

smyšlení. Po zrušení cenzury v březnu roku 1848 však začala vznikat nová periodika, 

která se mohla částečně s Časopisem českého Museum tématicky překrývat. Jednalo se 

například o pedagogické časopisy. Navíc se do popředí v této době dostávají především 

nově vzniklé politické listy reflektující soudobou politickou situaci. Tyto aspekty 

způsobily u muzejního časopisu počátek období stagnace.167 

Předmětem analýzy bylo sledovat tento titul v letech 1848 - 1849. V závěru 

každého čísla si mohl čtenář vyhledat novinky týkající se Národního muzea. Podobným 

způsobem nabízel Muzejník také seznam nově vydaných českých knih. Jak již zde bylo 

řečeno, vycházel v této době Časopis českého Museum už za finanční podpory Matice 

české. Z tohoto důvodu je možné na konci každého čísla nalézt pod obsahem zprávu, 

která vyzývá českou společnost, aby na fond Matice české přispěla jakoukoliv finanční 

částkou. "Do pokladnice Musejní na vydávání dobrých knih českých čili do Matice 

české každý jakýkoli peněžitý dárek, vlastensky obětovaný, vděčně se přijímá." 168 

Zároveň titul obsahoval seznam všech, kteří určitou finanční částkou skutečně na fond 

Matice české v minulé době přispěli. Tento krok měl především integrační funkci, 

neboť zveřejňoval, kolik českých vlastenců přispělo na fond, který podporoval vydávání 

českých vědeckých a literárních děl. Podobnou funkci rovněž mělo uvedení jmen 

předplatitelů u českých vlasteneckých listů. Čtenáři mohli zároveň sledovat informace o 

činnosti Matice české, neboť v muzejním časopise bývalo zveřejněno, jaká česká díla 

tento fond v poslední době pomohl vydat. V průběhu roku 1849 byly k pravidelným 

číslům muzejního časopisu přidány i dvě přílohy, které měly za cíl informovat čtenáře o 

hospodaření Matice české v letech 1847 - 1848. V první řadě jsou zde uvedeny 

přehledné informace o příjmech a výdajích fondu. Následuje seznam všech jeho 

zakladatelů, za které jsou považováni všichni, kteří na fond přispěli alespoň minimální 

                                                 
166 KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia, s. 27 - 28. 
167 MACHÁČKOVÁ, Eva. 1977. Významné jubileum našeho nejstaršího časopisu. Naše 

řeč [online]. 60(5) [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6011 
168 Matice česká. 1848. Časopis českého Museum [online]. 22(1): 114 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21474465 
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částkou uvedenou v muzejním časopise. Na závěr je uveden seznam zakladatelů 

českého peněžního fondu, kteří před vydáním této přílohy zemřeli. 

Časopis českého Museum vedl v revolučních letech Jan Erazim Vocel, jenž je 

také uveden jako redaktor na titulní straně tohoto periodika. Vocel je mimo jiné autorem 

"Přehledu českého časopisectva" v revolučních letech, který se stal pro tuto práci velmi 

významným zdrojem informací.169 Tento přínosný seznam titulů včetně jejich 

hodnocení uvedl Vocel v Časopise českého Museum v roce 1849. 

Problematiku školského systému zde v nemalé míře analyzuje František Čupr, 

který stejně tak jako Vocel přispíval i do Časopisu k prospěchu času přiměřených oprav 

na gymnasiích. Odběratelé Muzejníku si dále mohli přečíst příspěvky z historie, 

literatury nebo fyziky. Nechyběly ani zajímavosti z českých regionů. V neposlední řadě 

je vhodné zmínit různé články týkající se etymologie170 nebo obecně lingvistiky 

českého jazyka. Jako příklad je možné uvést stať Pavla Josefa Šafaříka o mluvnickém 

rozboru číslovek, která vyšla v Časopise českého Museum v roce 1848.171 

Tento titul se samozřejmě v první řadě profiloval jako vědecký časopis, 

politickému dění v českých zemích v roce 1848 je zde ale také určitý prostor věnován. 

Muzejní časopis nepreferoval informace o každodenních politických událostech podle 

vzoru novin, považoval ale za důležité vyjádřit se například k problémům týkajících se 

národnostní otázky. Také z tohoto důvodu se časopis velmi zabývá Slovanským 

sjezdem konaným v Praze v červnu 1848, což naznačuje, že je v časopise stále patrný 

vliv Františka Palackého, který byl jednou z hlavních postav tohoto sjezdu. Redaktor 

Jan Erazim Vocel přináší nejprve oznámení o konání tohoto sjezdu, ze kterého je patrné, 

jak velká naděje je do tohoto shromáždění vkládána. "Velká osudná doba se blíží, doba 

sjezdu slovanského v Praze. Bude to první veřejné osvědčení samostatného národního 

života rakauských spojených Slovanů. Kmenové slovanští, od dávných nepamátných 

časů od sebe odloučeni, chtí začátek položiti blaženějším věkům." 172 Následují základní 

myšlenky a cíle, které česká složka od sjezdu očekávala. O to větší pak bylo 

samozřejmě zklamání po té, co Slovanský sjezd skončil neúspěchem. Z dalších zpráv je 

                                                 
169 viz. Přehled Českého časopisectwa r. 1848 a 1849. 1849. Časopis českého Museum [online]. 23(2): 

128 - 137 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/24808510 
170 Etymologie je obor lingvistiky, který se zabývá původem a vývojem slov. 
171 viz. Mluwozpytný rozbor čísloslowa. 1848. Časopis českého Museum [online]. 22(3): 217 - 257 [cit. 

2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22374693 
172 O čem by se mělo jednati na Slowanském sjezdu? 1848. Časopis českého Museum [online]. 22(5): 544 

[cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21473493 
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však i přesto patrný jistý nádech optimismu, neboť redakce časopisu je přesvědčena, že 

slovanská myšlenka stále žije a že slovanské národy ještě neřekly své poslední slovo.173 

 

3. 8. 2. Časopis Květy a jeho pokračovatelé 

V roce 1833 oslovil nakladatel Jan Hostivít Pospíšil mladého Josefa Kajetána 

Tyla, který měl na základě Pospíšilova návrhu v budoucnu vykonávat funkci redaktora 

v jeho časopise Jindy a nyní. Tehdy pětadvacetiletý Tyl nabídku přijal a na počátku 

roku 1834 přejmenoval list na Květy české. Později došlo k další změně názvu 

periodika na Květy.174 Tyl se však s nakladatelem Pospíšilem názorově neshodl a tyto 

dvě osobnosti spolu dlouhá léta řešily neustálé spory. Josef Kajetán Tyl definitivně 

opustil časopis Květy v roce 1845.175 Během jeho působení zažíval časopis 

pravděpodobně svá nejslavnější léta. Několik let se o Květy staral také syn nakladatele 

Jaroslav Pospíšil. 

Již dříve bylo v této práci zmíněno, že hlavním cílem českých vlastenců na 

počátku třicátých let 19. století bylo oslovit střední čtenářskou vrstvu, která byla do té 

doby nucena číst německy psaný tisk. Časopis Květy byl rozhodně jedním z těch titulů, 

které si kladly za hlavní cíl pobavit a zároveň vzdělávat střední a vyšší čtenářské vrstvy. 

V neposlední řadě měl tento titul také za úkol pokračovat v procesu národního 

sebeuvědomování českého čtenáře.176 Pokračovatel Květů s názvem Květy a plody měl 

ve svém podtitulu "Týdeník pro vzdělané obecenstvo". 

Časopis Květy vycházel s podtitulem "Národní zábavník" a v roce 1848 zažíval 

po definitivním odchodu Tyla období stagnace. Titul vycházel tři dny v týdnu. 

Zpravidla se jednalo o úterý, čtvrtek a sobotu. Periodikum bylo celkově zaměřeno na 

původní literární produkci. Čtenář zde mohl nalézt poezii i beletrii. Důležitou roli hrála 

rubrika "Dopis", která plnila funkci spojovacího článku mezi čtenářem a redakcí. V této 

rubrice se objevovaly různé příspěvky čtenářů, kteří tímto způsobem často informovali 

o českých kulturních aktivitách nebo vyjadřovali svůj názor k určitému tématu. 

Komunikace redakce se čtenářem fungovala v Květech na velmi dobré úrovni. Do 

                                                 
173 viz. Slowo o slowanském sjezdu. 1848. Časopis českého Museum [online]. 22(6): 642 - 646 [cit. 2015-

05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21473600 
174 Oficiálně se název časopisu psal Kwěty české a později Kwěty. V této podkapitole je ale používán 

název s jednoduchým "v" - Květy. 
175 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. 2011. Dějiny českých médií: Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, s. 79 - 80.  
176 KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia, s. 31 - 32. 
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periodika přispívali touto formou jednotliví čtenáři nebo i celé spolky. V časopise se 

také často objevovaly stati z různorodých vědních oborů. 

Počátek roku 1848 přinesl v časopise Květy jisté změny. "Květy, jak se laskavý 

čtenář právě přesvědčuje, také poněkud svůj zevnější tvar proměnily a místo zvětšení 

formátu (nechtějíť posavádní v naději na časem svým ještě častější vycházení měniti) 

hodlají častější přílohy podávati, v nichž literní články místa svého naleznou." 177 Ve 

stejném příspěvku redakce Květů informuje také o změnách ostatních česky psaných 

periodik, o kterých mluví často s respektem a uznáním. Uvedená literární příloha ke 

Květům skutečně během roku 1848 několikrát vyšla. Obsahovala kvalitní překlady nebo 

příspěvky patřící do literární a divadelní kritiky. Součástí jedné z takových příloh byla 

rovněž přehledná statistika české literatury za rok 1847 zahrnující informace o 

vydaných publikacích v daném roce. 

Redakci Květů vedl na počátku revolučního roku 1848 spisovatel a novinář 

Karel Boleslav Štorch spolu s historikem Karlem Vladislavem Zapem. Ten se ale hned 

v lednu uvedeného roku od vedení Květů distancoval a redaktorem tak zůstal jen 

Štorch. Kromě častých personálních změn v redakci Květů došlo v roce 1848 také k 

výrazné změně obsahové. Zrušení cenzury v březnu 1848 titul výrazně zpolitizovalo, 

což je proces, který je možný sledovat u Květů i jeho pokračovatelů v průběhu celého 

roku 1848. Tituly navazující na Květy byly stále více politicky zaměřené. Naopak 

zastoupení nepolitických článků a beletrie v obsahu těchto listů bylo stále nižší. 

Úvod každého čísla Květů měl zpravidla patřit literárnímu příspěvku, občas byl 

na toto místo vybrán překlad určitého literárního díla. Květy v březnu 1848, stejně tak 

jako řada jiných titulů, oslavovaly zrušení cenzury a zavedení svobody tisku. Další 

příspěvky se zabývaly například volbami do zemského sněmu, velkou pozornost ale 

titul věnoval frankfurtskému "Vorparlamentu". Celkově se Květy netajily svým 

strachem z velkoněmecké koncepce. V polovině května roku 1848 vyšla dokonce 

speciální příloha, která se problému možného sjednocení s Německem z velké části 

věnovala. Květy jakékoliv spojení s Německem rezolutně odmítaly, k čemuž měly 

vlastní argumenty. "Že někteří králové čeští za císaře německé (vlastně římské) zvoleni 

byli, že Říše německá králům českým čest prokázala, aby při volení Císaře římského 

                                                 
177 Besedy. 1. 1. 1848. Kwěty [online]. 15(1): 3 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/ 

kramerius/handle/ABA001/2082253 
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hlasu měli, proto se ještě Němcům nedostalo práva, království České sobě přiosobovati. 

Národ vždy zůstane národem svým, buď si jeho panovník z jakékoli krve." 178 

Na závěr každého čísla Květů se objevily aktuality posledních dní. Následovala 

rubrika "Rozmanitosti", jež přinášela zajímavosti z různých oborů. V některých 

výtiscích mohl čtenář nalézt také seznam nově vydaných knih. V neposlední řadě zde 

existovala rubrika s názvem "Příhody a nehody", kde byl čtenář informován o 

nedávných vraždách, krádežích nebo požárech. 

Události tzv. "pražských svatodušních bouří" v červnu 1848 vyvolaly v redakci 

Květů velké zklamání. "Žalostné věci potkaly Prahu: od pondělka, dne 12. t. m., do 

soboty, 17. t. m. trval boj se všemi jeho hruzami: nyní je sice pokoj, barrikady jsou 

ukliděny, ticho panuje v městě, ale Praha jest ještě pod válečným zákonem, v 

prohlášeném stavu obležení." 179 Poslední číslo Květů v roce 1848 vyšlo v polovině 

uvedeného roku. Na konci tohoto závěrečného čísla redakce informovala o vzniku 

nového týdeníku, který má poprvé vyjít 8. července 1848. V tento den skutečně vyšel 

poprvé list s názvem Květy a plody. Jak již bylo řečeno, podtitul periodika zněl 

"Týdeník pro vzdělané obecenstvo". Nový list měly na starost víceméně stejné 

osobnosti jako předchozí Květy. Vydavatelem byl Jaroslav Pospíšil, redakci vedl 

Štorch. Politické příspěvky v novém týdeníku převažovaly nad beletristickými. Květy a 

plody vycházely od července do konce září 1848. S týdenní periodicitou tak vyšlo za 

tyto tři měsíce celkem třináct čísel. 

Jistý prostor byl ale v novém týdeníku stále literatuře věnován, ať už to bylo v 

podobě poezie nebo prózy. Čtenář zde mohl nalézt také příspěvky z historie, přírody, 

umění nebo pedagogiky. Nedílnou součástí bylo vyprávění o životech českých i 

zahraničních významných osobností. Květy a plody se také zaměřily na vysvětlení slova 

ústava, neboť velká většina obyvatelstva tomuto pojmu vůbec nerozuměla. Podaly tak 

ve svých článcích informace o různých ústavách, v rubrice "Nové knihy" pak odkázaly 

na práci s názvem "Co jest konstituce?", kterou napsal Ludwig Rittersberg180. Po 

politické stránce se list zabývá například Slovanským sjezdem nebo vídeňským říšským 

                                                 
178 Žádné spojení s Německou říší!. 16. 5. 1848. Literní příloha ku Kwětům [online]. 15(3): 255 [cit. 

2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4062472 
179 Z Prahy. 26. 6. 1848. Kwěty [online]. 15(71): 299 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http:// 

kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1804953 
180 Ludwig Ritter von Rittersberg žil v letech 1809 - 1858. Byl německým historikem, novinářem a 

spisovatelem. Nejprve psal německy, v pozdějších letech publikoval svá díla především v češtině. Na 

začátku 50. let 19. století vyšel jeho "Kapesní slovníček novinářský a konversační".  
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sněmem. Týdeník Květy a plody se narozdíl od svého předchůdce už nevěnuje dopisům 

od čtenářů. 

Poslední číslo Květů a plodů vyšlo 30. září 1848. Hned následující den vznikl 

nový titul s názvem Ranní list, který nesl podnázev "Co pokračování časopisu: Květy a 

plody". Co se týče periodicity, vycházel Ranní list denně kromě pondělí. Svým 

zaměřením byl tento titul převážně politický. Proces přechodu od zábavného časopisu k 

politickému deníku byl tedy vznikem Ranního listu dokonán. Ani obsahové zaměření na 

ostře sledovanou politickou situaci ale nezaručilo tomuto titulu úspěch. Rannímu listu 

se nepodařilo prosadit v konkurenci českých deníků, a proto vycházel jen do konce roku 

1848. Vydavatelem zůstal Pospíšil, redakci měl na starost František Girgl. 

Ranní list se v první řadě zaměřoval na politické zprávy a úvahy. Ve velké 

míře se zabývá bouřlivou říjnovou situací ve Vídni. Stejně tak jako Květy a plody se i 

Ranní list snaží o vysvětlování dalších pojmů, které byly tehdy pro lid neznámý. Je tedy 

možné zde najít definici pojmů jako například absolutní monarchie, republika nebo 

konstituční monarchie. Vrací se rubrika "Rozmanitosti", která přinášela stejně jako u 

Květů zajímavé zprávy z různých evropských míst. V této části byl otištěn sen jistého 

saského úředníka, kterému se zdálo o podobě světa v roce 1940. "Všecko vojsko v 

Evropě se rozpustí, všecka děla a zbraně se slejou a k železnicím, povětrným báním a k 

lodnictví se upotřebí." 181 Skutečnost byla ale opravdu velice odlišná, neboť v roce 1940 

probíhala letecká bitva o Anglii v rámci druhé světové války. V rubrice "Pražský deník" 

si čtenář mohl najít novinky z hlavního města Českého království. 

V Časopise českého Museum zhodnotil proměnu Květů v Ranní list v 

přehledové stati o českém periodickém tisku redaktor Jan Erazim Vocel. "Staroslavné 

Květy, které po tolika let bývaly hlavním orgánem všech literarních snah, brzy začaly 

odkvetat a ukázaly se před samým ještě zhynutím jako keř pomorančový, nesaucí 

zároveň květy i plody, pak ale podlehly nemilosrdnému osudu a proměnily se v 

suchopárný politický list." 182 V roce 1850 došlo k pokusu o obnovení Květů, které měly 

být opět beletristického charakteru. Počet odběratelů byl ale velmi nízký, a proto byl 

časopis ještě v témže roce zastaven. 

                                                 
181 Rozmanitosti. 20. 10. 1848. Ranní list [online]. 1(17): 68 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http:// 

kramerius.nkp. cz/kramerius/handle/ABA001/12195262 
182 Přehled Českého časopisectwa r. 1848 a 1849. 1849. Časopis českého Museum [online]. 23(2): 128 

[cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/24808510 
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3. 8. 3. Včela 

V předbřeznové době vycházel tento časopis původně pod názvem Česká včela 

jako příloha Pražských novin. Jednalo se o list beletristický, jenž vznikl v roce 1834. V 

prvních letech je časopis spojen s postavou Františka Ladislava Čelakovského, který se 

rozhodl vytvořit list náročnějšího charakteru pro vzdělanější vrstvy obyvatelstva. Tento 

záměr se ale neukázal jako příliš šťastný, neboť předplatitelů České včely stále ubývalo. 

Nutno podotknout, že částečným důvodem tohoto neúspěchu byla i konkurence v 

podobě časopisu Květy. V polovině třicátých let 19. století nebylo možné udržet 

zároveň dva podobně koncipované časopisy mezi českým periodickým tiskem. Po 

odchodu Čelakovského přešly Pražské noviny včetně České včely pod Jana Nepomuka 

Štěpánka183, který vedl oba tituly od roku 1836 až do své smrti v roce 1844. Štěpánkovi 

se podařilo zvětšit počet odběratelů především tím, že vytvořil z České včely méně 

náročné periodikum pro čtenáře s nižším vzděláním. Jak již bylo výše řečeno, redigoval 

Pražské noviny společně s Českou včelou v letech 1846 - 1848 také Karel Havlíček 

Borovský. S vedením České včely mu během roku 1847 pomáhal Václav Bolemír 

Nebeský, který byl již zmíněn v souvislosti s Národními novinami.184 

S příchodem roku 1848 se změnil název časopisu na Včelu. Na počátku dubna 

převzal Pražské noviny společně se Včelou od Havlíčka Karel Sabina. V těchto dnech 

došlo ještě k jedné zásadní změně, neboť Včela se po vydavatelské i redakční stránce 

osamostatnila od Pražských novin. Stále ale oba tituly vydával tiskař Medau vlastnící 

tiskárnu v Litoměřicích. 

V letech 1848 - 1849 vycházela Včela dvakrát týdně s podtitulem "Časopis pro 

vzájemné vzdělání i pro slušnou zábavu". Pokud jde o obsahové zaměření titulu, byl rok 

1848 skutečně výjimečným. Dlouhá léta se totiž jednalo o literární list, bouřlivé události 

roku 1848 však Včelu donutily, aby se začala věnovat také politickým tématům. Na 

počátku roku 1849 opustil redakci Včely Karel Sabina, neboť se chtěl plně věnovat 

redakční činnosti v Novinách Lípy slovanské. Redaktorem se místo něj stal Jan Slavibor 

Knedlhans-Liblínský, který dokázal skloubit své působení ve Včele společně s 

redigováním radikálně-demokratického Pražského večerního listu. V prvním lednovém 

                                                 
183 Jan Nepomuk Štepánek se narodil v Chrudimi v roce 1783. V první třetině 19. století byl jednou z 

hlavních postav českého divadla. Mnoho divadelních her sám napsal, u divadla působil zároveň i jako 

herec nebo režisér. Zemřel v roce 1844 v Praze. Jeho vnukem byl slavný český filmový herec 20. století 

Zdeněk Štěpánek.  
184 KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia, s. 33 - 42.  
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čísle Včely v roce 1849 pronesl Knedlhans-Liblínský úvodní slovo ke čtenářům, ve 

kterém je seznamuje s odchodem Sabiny. Zároveň ale čtenářstvo upozorňuje, že by v 

roce 1849 rád změnil tématické zaměření Včely. "Po letošním převratu v životě 

politickém, kde všecky časopisy k zachování života svého nuceny byly politikou se 

obírati, byla i Včela v povaze své hlavně list politický. Povaha tato letošním rokem se 

změní a hlavní stránka listu tohoto bude zábava a šlechtění života společenského." 185 

Nutno podotknout, že počet politicky zaměřených článků v roce 1849 oproti 

předchozímu roku skutečně u Včely výrazně klesl. 

V prosinci roku 1848 vyšla ve Včele přehledová stať o českém časopisectví, 

jejíž autorem byl recenzent Ferdinand Kopp.186 Jedná se o příspěvek, jenž má pro celou 

tuto práci velký význam. Kopp v něm totiž vyjmenovává většinu nových českých 

periodických titulů, které vznikly v roce 1848. V neposlední řadě se ale pokouší i o 

jejich reflexi. Tento přehled byl tedy významným zdrojem informací pro analýzu 

revolučních listů. 

V úvodu Včely mohl čtenář často nalézt báseň či píseň. Jak už bylo dříve 

řečeno, nesl se rok 1848 ve znamení výrazného politického zaměření listu. Kromě 

politického vzdělávání čtenářů v tomto období ale jinak list patřil především 

příspěvkům z krásné literatury nebo drobným literárním kritikám. Rubrika "Směs" 

zahrnovala drobné zprávy rozmanitých témat. Poměrně velký prostor je věnován také 

dopisům čtenářů. Velice zajímavým stylem byla vedena rubrika s názvem "Co tomu 

říká Vašek?", která měla podobu rozhovoru mezi dvěma mladými chlapci. 

Prostřednictvím tohoto dialogu byly vtipně glosovány aktuální politické otázky. 

Včela vycházela do konce března roku 1849. O její oživení se pokusil o rok 

později Josef Bojislav Pichl, ale obnovený časopis existoval jen několik měsíců. 

 

3. 8. 4. Poutník 

Obrázkový časopis Poutník vycházel od roku 1846 původně jako měsíčník, v 

dubnu 1848 se pak změnila jeho periodicita na týdeník, který vycházel každou sobotu. 

Tato periodicita byla redakcí označena jako tzv. "Nový běh" časopisu, jeho podtitul zněl 

"Spis týdenní pro poznání času a světa". Vydavatelé Poutníka byli Synové Bohumila 

Haase. Před rokem 1848 vedl časopis Karel Vladislav Zap, který je spojen také s 

                                                 
185 Čtenářům Včely!. 3. 1. 1849. Včela [online]. 16(1): 1 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http:// 

kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/2620631 
186 viz. Přehled českého časopisectwí r. 1848 od Ferd. Koppa. 20. 12. 1848. Wčela [online]. 1(102): 401 

[cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/3535851 
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časopisem Květy. V první polovině neklidného roku 1848 ale zažíval Poutník období 

stagnace, které mohlo být mimo jiné způsobeno vyšší konkurencí. Každopádně se počet 

předplatitelů Poutníka stále snižoval, proto došlo ke změně v redakci, do které přišel 

český novinář a překladatel Jakub Malý.187 

Poutníka je možné označit za poměrně náročné periodikum, jenž vyžadovalo 

od svých čtenářů jistý stupeň znalostí a obecného přehledu. Bylo tedy určeno především 

pro vzdělanější vrstvy čtenářů. Co se týče tématického zaměření periodika, věnovalo se 

převážně vážným politickým a společenským záležitostem, které zpravidla vyplnily 

většinu obsahu konkrétního čísla. Nedílnou součástí Poutníka byly také obrázky, které 

měly za cíl čtenáře vzdělávat a posílit u nich národní vědomí. Další příspěvky byly 

zaměření cestopisného, historického nebo literárního. 

Závěr každého čísla nesl název "Feuilleton" a obsahoval rubriky "Domácí 

zprávy", "Kronika času" a "Literární návěstí". Čtenář se zde mohl dozvědět nejen 

novinky ze širokého okolí, ale také například informace týkající se nových českých knih 

a časopisů. Příkladem je nově vzniklá kniha od Václava Červinky188, která měla 

čtenářům objasnit, co znamená slovo ústava. Z politických událostí se titul značně 

zaměřoval na neklidnou situaci ve Vídni a v Praze v první polovině roku 1848. Velký 

prostor je věnován připravovanému Slovanskému sjezdu, který se v Praze konal od 2. 

do 12. června 1848. Konce sjezdu a následných bojů v hlavním městě Království 

českého už se však časopis Poutník nedočkal, neboť jeho poslední číslo vyšlo 10. 

června 1848. Hlavním důvodem jeho zániku byla pravděpodobně neklidná politická 

situace. "Červnové nešťastné události Pražské nahromadily množství překážek, pro něž 

se u vydávání Poutníka za nynější doby přestati musí. Vydavatelé tedy v tomto 

posledním sešitu čtenářům dokončení v předešlých arších započatých článků podávají s 

tou nadějí, že s radostí zase Poutníka po světě vyšlou, až se nynější politické rozkvašení 

uloží, a pro Poutníkovo tiché působení příznivější doba nastane." 189 Podle dostupných 

informací už však k oživení Poutníka nikdy nedošlo. 

                                                 
187 KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia, s. 53 - 54. 
188 Celý název spisu zněl "Slowo ku prwní slawnosti konstituce v Čechách, na Morawě a we Slezsku, 

které pronesl J. U. D. Wáclaw Čerwinka".  
189 Mnohowáženému čtenářstwu Poutníka!. 10. 6. 1848. Poutník [online]. 3(8): 96 [cit. 2015-05-11]. 

Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/3119087 
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3. 9. Profesní tituly 

Do této skupiny jsou zařazeny listy, které nacházely své čtenáře především v 

hospodářích, drobných řemeslnících nebo tiskařích. Takové zájmové tituly jim v první 

řadě pomáhaly svými nápady a radami při jejich činnosti. Na druhou stranu ale nelze 

opomenout, že se jednalo o část čtenářstva, u které bylo zároveň nutné prostřednictvím 

tiskovin posílit jejich národní uvědomění. Jednalo se o Hospodářské listy nebo 

Řemeslnické noviny. První český dělnický časopis nesl název Hlásník. Na podzim 

1848 vyšel také první časopis pro hudební odborníky se jménem Cecilie. 

 

3. 9. 1. Hospodářské listy 

Císařská a královská Vlastenecká hospodářská společnost podporovala v 

závěrečné fázi revoluce vydávání konzervativních Vesnických novin z Čech. Podíl na 

vzniku česky psaných periodik měla už ale také o několik let dříve. V roce 1838 začaly 

s její podporou vycházet Ponaučné i zábavné listy pro polní hospodáře a řemeslníky v 

Čechách, které pod tímto názvem existovaly až do konce roku 1847. Po celý rok 1848 

vycházel měsíčník pod změněným názvem Hospodářské listy. Na konci tohoto roku 

periodikum zaniklo, ale bylo na počátku padesátých let 19. století obnoveno. Pod 

odlišnými názvy Týdeník a později Hospodářské noviny vycházelo až do roku 1876. 

Odborná literatura většinou obsahuje jen stručné zmínky o Ponaučných listech, o 

navazujícím titulu Hospodářské listy lze ale nalézt jen minimální množství informací.190 

Tento titul měl už před březnem 1848 působit převážně na venkovské 

obyvatelstvo, které postupně začalo mít stále větší zájem o hospodářská a společenská 

témata. Pokud jde o politiku, věnovaly jí Hospodářské listy jen minimální prostor. Byly 

v nich otištěny jen nejzásadnější události revolučního roku, mezi které patřilo například 

uzákonění svobody tisku, problematika nové konstituce nebo zrušení roboty. Oproti 

Ponaučným listům se měly od roku 1848 vycházející Hospodářské listy věnovat také 

                                                 
190 srv. KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). 

Praha: Academia, s. 411 a KUBÍČEK, Jaromír a kol. 2010. Česká retrospektivní bibliografie. Časopisy 

České republiky od počátku do roku 1918: Řada 1: Časopisy, Část 1: Bibliografie, Sv. 1: A - N. Brno: 

Moravská zemská knihovna v Brně a Sdružení knihoven ČR, s. 245. 
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drobné zábavě. V redakci působil Josef Pečírka191, vydávaní listů měl mimo jiné na 

starost Franz Zippe192. 

Hospodářské listy byly mezi venkovským obyvatelstvem poměrně populární. 

Hlavním jejich cílem bylo podat čtenářům co nejkvalitnější informace pro zlepšení 

jejich hospodaření. Obsah listů částečně tvořili i sami sedláci, neboť do nich také 

přispívali svými nápady a myšlenkami. Nejčastější témata se týkala pěstování lesů, 

sázení, setí nebo orby. Nechyběly zde ani obrázky, které pomáhaly čtenářům vysvětlit 

konkrétní úkon v rámci jejich hospodaření. Listy v průběhu roku 1848 nedržely příliš 

pevnou strukturu, pouze závěr každého čísla pravidelně patřil rozsáhlému přehledu o 

cenách obilí. 

 

3. 9. 2. Hlásník 

V březnu 1848 vydal František Cyril Kampelík193 první český dělnický časopis 

s názvem Hlásník. Odborná literatura není jednotná, pokud jde o počet vydaných čísel 

tohoto časopisu. Pravděpodobně ale vyšlo jen jediné číslo na konci března 1848.194 

Podle podnázvu Hlásníka se jednalo o "List k poučení tiskařů, řemeslníků a jiných 

občanů". 

Hlásník vyšel v Praze v nevelkém formátu. Jeho jediné číslo obsahuje šest 

příspěvků, z nichž první dva jsou zároveň přeloženy i do němčiny. Střídá se zde latinské 

písmo s frakturou. První polovina titulu je věnována z velké části tiskařům. Hlásník 

především sleduje jejich postavení v revoluční době, zároveň ale plní roli prostředníka 

mezi tiskaři a pražskými občany. Druhá polovina Hlásníka je více zaměřena na 

dělnickou společnost. Je zde zařazen příspěvek s názvem "Stav dělníků vůbec" 195, jenž 

obsahuje dělnické požadavky a zároveň informuje čtenáře o tehdejší špatné situaci 

                                                 
191 Josef Pečírka byl významným českým pedagogem a spisovatelem. Žil v letech 1818 - 1870. 

Vystudoval lékařskou fakultu. Před rokem 1848 přispíval do časopisu Květy. V době neoabsolutistické 

represe působil jako učitel na gymnáziích. 
192 Franz Xaver Maxmilian Zippe žil v letech 1791 - 1863. Je považován za zakladatele české vědecké 

mineralogie a geologie. Zemřel ve Vídni. 
193 František Cyril Kampelík žil v letech 1805 - 1872. V předbřeznové době pracoval krátce jako lékař ve 

Vídni, stejné profesi se věnoval i na konci svého života. Přispíval do Květů nebo do České včely. Od jeho 

jména je odvozen název kampelička jako označení družstevní záložny.  
194 srv. ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 

21, KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia, s. 70 a KUBÍČEK, Jaromír a kol. 2010. Česká retrospektivní bibliografie. Časopisy České 

republiky od počátku do roku 1918: Řada 1: Časopisy, Část 1: Bibliografie, Sv. 1: A - N. Brno: Moravská 

zemská knihovna v Brně a Sdružení knihoven ČR, s. 231.   
195 viz. Staw dělníků wůbec. 1848. Hlásník. 1(1): 6 - 8. 
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dělnictva. Částečně je ale Hlásník i optimistický, neboť věří ve zrušení roboty a ve 

zlepšení dělnické situace. 

Závěrem je nutné poznamenat, že první dělnický časopis v celém Rakousku 

vyšel několik dní po zrušení cenzury v březnu 1848. Tato doba je charakteristická 

značnými zmatky, neboť velká část veřejnosti vůbec netušila, jakou podobu má vlastně 

aktuální politická situace. Kampelíkův nápad vytvořit dělnický časopis mohl být 

úspěšný, pokud by byl realizován až v pozdější době po uklidnění úvodní revoluční 

fáze. Hlásník z března 1848 však svou dobu předběhl, a proto skončil neúspěchem hned 

po prvním čísle.196 

  

3. 9. 3. Řemeslnické noviny 

Řemeslnické noviny rovněž patřily mezi listy, které je možné zařadit do 

kategorie profesních titulů. Existovaly od začátku října 1848 do května 1849. Vedle 

české verze tohoto odborného technologického listu vycházela také německá mutace s 

názvem "Centralhandwerkerzeitung". Předmětem analýzy však byla především česká 

verze Řemeslnických novin, které vycházely každou neděli. Periodikum si v první řadě 

všímalo průmyslových otázek, politická situace se v něm řešila jen velmi okrajově. 

Vydavatelem byla Řemeslnická jednota v Praze, redakci měl na starost František 

Humhal. Tento český básník, lingvista a překladatel ale zemřel v únoru 1849 ve věku 

pouhých dvaceti šesti let. Na jeho místo nastoupil již vícekrát zmíněný Ferdinand Kopp, 

který se o Řemeslnických novinách vyjadřoval už o dva měsíce dříve v časopise Včela. 

"Humhal, redaktor Řemeslnických novin je tuze theoretik a postrádá praktickému 

vzdělání do života Řemeslnického sahajícího, než aby mohl dobrým výsledkem tak 

důležité noviny, jaké jsou pro řemeslníky, redigovati." 197 Krátce před svou smrtí 

Humhal redakci Řemeslnických novin opustil a Kopp tak měl šanci osobně pozměnit 

jejich úroveň. 

Heslo Řemeslnických novin znělo "Svornosti malé věci zrůstají, nesvornosti 

veliké rozpadají". Jejich první číslo vyšlo v neděli 1. října 1848. Mezi hlavní cíle listu 

patřilo především vzdělávat a poučovat řemeslníky. "I na Vás, řemeslníci, přišel čas: i 

Vy vzdělati se musíte, i Vy jste občané, obyvatelé země naší, samostatní, svobodní 

mužové, i Vy probřednouti musíte z kaluže všedního namáhání Vašeho, zmužile povstati 

                                                 
196 ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 21. 
197 Přehled českého časopisectwí r. 1848 od Ferd. Koppa. 20. 12. 1848. Wčela [online]. 1(102): 401 [cit. 

2015-05-11]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/3535851 
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musíte a zvolati: i my jsme občané! Ano občané jste i Vy, práva občanská jsou Vám 

dána, pouta otrocká, v něžto jste byli ukováni, ta jsou již zlomena." 198 Redaktor 

Humhal zároveň v úvodním čísle vyzývá řemeslníky k rozšiřování jeho novin. 

Co se týče struktury tohoto periodika, věnovalo se ve velké míře záležitostem 

České řemeslnické jednoty, jež list vydávala. Častým tématem jsou tu také cechy a rady 

pro mladé řemeslníky. Na úvod se například objevovaly příspěvky vysvětlující úlohu a 

poslání řemeslnického stavu ve společnosti. List se snažil prohlubovat znalosti 

řemeslníků, ale zároveň také podávat informace o různých jiných řemeslech. Součástí 

každého čísla byla rubrika "Politický stav", ale jak už bylo řečeno, věnovaly se noviny 

politice jen okrajově. V oddílu "Dopisovatel" byly buď parafrázovány dopisy 

řemeslníků do krátké zprávy, nebo byly v některých případech otištěny i dopisy v 

úplném znění. Zaslané příspěvky čtenářů se týkaly většinou různých řemeslnických 

schůzí nebo zpráv o činnosti řemeslnických spolků. Závěr každého čísla patřil rubrice 

"Objasnění slov". V této části byla řemeslnické vrstvě vysvětlována slova jako 

například gymnázium, kolek nebo manifest, se kterými se řemeslníci do té doby ve 

většině případů nemohli setkat. 

Jedenáctého března 1849 uplynul jeden rok od setkání českého petičního 

shromáždění v pražských Svatováclavských lázních. Tato událost ve své podstatě 

odstartovala další revoluční dění v českých zemích. Přesně v den jejího prvního výročí 

vyšly Řemeslnické noviny, které toto datum vyzdvihují a srovnávají ho s 

nejvýznamnějšími událostmi českých dějin. "Sláva národu Českému! Dnes je den 11. 

března! Památný to den pro každého Čecha, který v prsou celého národa zlatými 

písmenami zaznamenaný stojí. Neb dnes před rokem slavilo se v lázni Svatováclavské 

novuzrození, uvědomění národa českého, který nechtěl více býti v porobě a otroctví. Tři 

dnové jsou, kteří Čechům nikdy z paměti vyjíti nesmí, den upálení Husa, toho 

mučedníka pro pravdu Boží - 4. července r. 1415 - den pádu národa českého bitvou na 

Bílé Hoře - 8. listopadu r. 1620 - a den novorození Čechů - 11. března r. 1848. Leto, 

podzim a jaro českého národa!" 199 Za povšimnutí v tomto textu stojí chybně uvedené 

datum u upálení mistra Jana Husa, které je dnes prokazatelně stanoveno na 6. července 

1415. Následné husitské války jsou v článku rovněž vyzdviženy. Celý příspěvek končí 

optimistickým zvoláním. "Dokud v nás krev Otců plyne Sláva Čechů nezahyne!!" 200 

                                                 
198 Články. Řemeslníci! bratři!. 1. 10. 1848. Řemeslnické noviny. 1(1): 1. 
199 Sláva národu Českému!. 11. 3. 1849. Řemeslnické noviny. 2(10): 44. 
200 Sláva národu Českému!. 11. 3. 1849, Řemeslnické noviny. 2(10): 44. 
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3. 9. 4. Cecilie 

První česky tištěný hudební časopis nesl název Cecilie. Přesněji řečeno, 

nejprve vycházel od 1. října 1848 jako měsíčník pod názvem Caecilie, od nového roku 

1849 pak byla změněna periodicita listu na týdeník a jméno listu se upravilo na Cecilie. 

Časopis byl pochopitelně zaměřen především na hudebně vzdělané čtenářstvo. Jeho 

vydavatelem byl pražský varhaník Josef Krejčí201, jenž list sám i redigoval. Hudební 

časopis Cecilie, vycházející pravděpodobně do března 1849, byl pojmenován po svaté 

Cecilii, která je patronkou duchovní hudby.    

Časopis byl určen především přátelům nebo učitelům hudby.202 Jeho hlavní cíle 

se pokusil přiblížit Časopis pro katolické duchovenstvo. "Úmysl redaktorův jest: a) 

napraviti zobecnělé chyby, jakéž se stávají při provozování kostelní hudby zvlášť na 

venkově; b) z mrtvých vzkřísiti a v obecnou známost uvést, staré, velebné české chorály, 

s ponaučením, jak by se jich při kostelní hudbě užíti dalo i mělo." 203 

Ačkoliv časopis vycházel na přelomu neklidných let 1848 a 1849, je jeho 

obsah čistě hudebního zaměření a politickým událostem se tento list vůbec nevěnuje. 

Jednalo se o odborný titul, jenž přinášel rozšíření znalostí pro hudebně vzdělané čtenáře. 

Pokud jde o strukturu listu, byla jeho velká část vyplněna příspěvky zabývajícími se 

hudební teorií. Josef Krejčí se jako varhaník snažil přiblížit čtenářům různé zajímavosti 

ohledně tohoto hudebního nástroje. K některým číslům byla přidávána také hudební 

příloha, je možné tu nalézt notové zápisy různých děl. Perličky ze života slavných 

hudebníků přinášela mimo jiné rubrika "Rozmanitosti" nacházející se v závěru výtisku. 

Naopak životopisy slavných hudebních postav minulosti, jakými byli například 

Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach nebo František Xaver Brixi, byly 

zařazeny na úvod celého časopisu. Rubrika "Rozmanitosti" také nabízela hudební 

pozvánky nebo informovala o návštěvě Čech významným skladatelem. 

  

3. 10. Oblastní listy 

Většina titulů česky psaného periodického tisku vycházela v revolučních letech 

pochopitelně v Praze. V této době ale začaly vznikat i mimopražské tituly, které se po 

                                                 
201 Josef Krejčí se narodil v roce 1821 a zemřel v roce 1881. Byl hudebním pedagogem a skladatelem, 

dlouhou dobu působil jako varhaník u řádu křižovníků. V období po revoluci byl ředitelem pražské 

varhanické školy a ředitelem pražské konzervatoře. 
202 Přesný podnázev časopisu Cecilie zněl "K poučení a vyražení pro učitele a varhaníky, jakož i pro 

duchovní ouřady a milovníky varhan vůbec". 
203 Literatura (Cecilie). 1849. Časopis pro katolické duchovenstvo. 22(1): 143. 
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geografické stránce zpravidla soustředily do míst v blízkosti tiskáren. Příkladem je 

možné uvést nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila a jeho tiskárnu v Hradci Králové nebo 

Karla Viléma Medaua, jenž vlastnil tiskařskou dílnu v Litoměřicích. V neposlední řadě 

nelze opomenout ani Landfrasovu tiskárnu v Jindřichově Hradci a Václava Vetterleho, 

který vlastnil tiskárnu v Písku. Mezi nejvýznamnější oblastní listy patřil Pospíšilův 

Polabský Slovan, Vetterleho Prachenský týdeník nebo plzeňský Posel ode Mže. Do 

podkapitoly oblastních listů byly zařazeny i tituly zahrnující takový obsah, jímž by 

mohly patřit do jiných skupin revolučního periodického tisku. Většinou se v oblastních 

titulech ale zároveň objevovaly zprávy z daného kraje, které měly pro čtenáře listu 

velký význam, neboť to pro ně byl jeden z mála způsobů, jak se dozvědět zajímavé 

informace z jejich kraje. Na závěr této podkapitoly je uveden také Obecní list, neboť 

informoval výhradně o událostech z jedné oblasti, a sice z Prahy. Je nutné podotknout, 

že některá periodika se skutečně pohybovala na hranici mezi regionálním listem a jinou 

typovou skupinou. 

 

3. 10. 1. Pardubický hlasatel svobody a lidu práva 

Tohoto titulu vyšlo jen jediné číslo krátce po zrušení cenzury. Autorem jeho 

textů je v souvislosti se Svatováclavským poselstvím již jmenovaný Josef Bojislav 

Pichl, který odjel 17. března 1848 se svou připravenou koncepcí nového politického 

listu za svým dlouholetým přítelem, tiskařem Janem Hostivítem Pospíšilem do Hradce 

Králové. O den později se Pichl vrátil do Pardubic se svým novým časopisem tištěným 

frakturou. Připravovaná koncepce listu nemohla už ale být dále rozvíjena, neboť žádná 

další čísla tohoto časopisu již nikdy nevznikla. Pardubický časopis měl podle Pichlova 

plánu vycházet s týdenní periodicitou. 

Pardubický hlasatel svobody a lidu práva měl za úkol pomoci čtenářům 

orientovat se v novém svobodném světě. V úvodu se zde objevuje Pichlův článek, ve 

kterém český novinář velmi kritizuje předbřeznovou dobu a zároveň věří v lepší život 

pro český lid v příštích letech. Vydání prvního čísla ale vyvolalo silnou vlnu odporu u 

konzervativní části společnosti ve východních Čechách. Pichl se totiž ve svém úvodním 

příspěvku vyjádřil nevhodným způsobem o synovi místního purkmistra. Přestože byla 

formulace této poznámky poměrně obecná, purkmistrův syn ji vztáhl na sebe a chtěl se 

Pichlovi pomstít. Spory nakonec nabraly takových rozměrů, že donutily Pichla přesídlit 

do Prahy, kde později redigoval jiné listy. 
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3. 10. 2. Prachenský týdeník 

Prachenský týdeník se řadí mezi jeden z prvních časopisů vycházejících na 

venkově. Není jisté, jak dlouho vycházel, ale pravděpodobně se jednalo o červen a 

červenec 1848.204 Časopis vydával v Písku tiskař Václav Vetterle, jenž v polovině 

čtyřicátých let 19. století zdědil místní tiskárnu po svém otci. Prachenský týdeník lze 

sice zařadit mezi regionální tituly, neboť v nemalé míře informoval o událostech v 

jižních Čechách, na druhou stranu ale nelze opomenout ani fakt, že se v tomto titulu 

často objevují radikální myšlenky a že byl pro svou svobodomyslnost časopis po 

několika číslech zastaven. Redakci časopisu měl na starost Antonín Žalud, který byl 

úředníkem v Hošticích u Volyně. 

Ještě před vznikem samotného Prachenského týdeníku vyšlo 19. května 1848 

jeho nulté číslo, jenž mělo za úkol představit připravovaný list čtenářům.205 První řádné 

číslo pak vyšlo 5. června 1848. Častým tématem je zde slovanská otázka nebo 

národnostní spor mezi Čechy a Němci. Nutno podotknout, že redakce je v těchto 

otázkách poměrně optimistická a že věří ve zlepšení situace během následujících let. 

Pokud jde o duchovenstvo, je zde otištěna úvaha o možném zrušení celibátu. Stejnou 

otázkou se zabýval také Karel Havlíček Borovský ve svých Národních novinách. Na 

konci každého čísla si čtenář mohl najít informace o nových knihách, které bylo možné 

koupit v knihkupectví Václava Vetterleho. 

Zcela zásadní význam měla pro jihočeské čtenáře rubrika s názvem 

"Prachenská kronika", neboť se pro ně jednalo o jediný tištěný zdroj aktuálních 

informací z jejich oblasti. Pražské deníky většinou neměly prostor na zprávy 

regionálního charakteru a jiným způsobem se čtenáři o novinkách ve svém kraji jen 

stěží dovídali. Proto pro ně byly přínosné zde uveřejněné krátké zprávy o požárech, 

krádežích nebo místních kandidátech do sněmu. Prachenský týdeník také zveřejnil 

zprávu o událostech v Praze v červnu 1848. Venkovští čtenáři měli v tomto ohledu 

poměrně zkreslené informace, neboť ty se často přenášely mezi lidmi mluveným slovem 

a každá verze o pražských svatodušních bouřích byla odlišná. Proto zde otištěná 

objektivní zpráva měla pro čtenáře význam v tom, že jim uvedla na pravou míru, co se v 

Praze v červnu 1848 skutečně stalo. 

 

                                                 
204 srv. ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 

36 a KUBÍČEK, Jaromír a kol. 2008. Česká retrospektivní bibliografie. Noviny České republiky od 

počátku do roku 1918: Řada 1: Noviny, Část 1: Bibliografie. Brno: LECTOR BENEVOLUS, s. 302.  
205 viz. Na ukázku. 19. 5. 1848. Práchénský týdenník. 1(0): 1 - 4. 
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3. 10. 3. Polabský Slovan 

První časopis v Hradci Králové vydával v letech 1848 - 1849 český tiskař Jan 

Hostivít Pospíšil. List vycházel od září roku 1848 do června roku 1849 a nesl název 

Polabský Slovan. Titul se označoval jako "Zábavný list k rozmilým bratřím zde, na 

Moravě, Slezsku i Slovensku". Za týden vznikla obvykle tři čísla Polabského Slovana. 

Časopis byl sice označen jako zábavník, na druhou stranu se ale velká část jeho 

obsahu zabývala politikou a vážnými společenskými problémy. Na anekdoty a humorné 

povídky zbylo většinou jen málo prostoru. Za poměrně nezvyklý jev se dají považovat 

dva druhy písem, které se v tomto listu střídají. Větší část obsahu je tištěna antikvou206, 

některé příspěvky jsou ale psány frakturou. List měl původně začít vycházet krátce po 

březnovém zrušení cenzury, přípravy nového periodika se ale nakonec natolik protáhly, 

že první číslo Polabského Slovana vzniklo až 15. září roku 1848.207 

Podobně jako například Noviny Lípy slovanské vycházel také Polabský Slovan 

z myšlenky slovanské vzájemnosti. Bratrství slovanských národů patřilo mezi jedno z 

hlavních hesel obou uvedených listů, které si byly názorově poměrně blízké. Dokonce i 

úvodní slovo redakce Polabského Slovana tuto myšlenku zdůrazňuje. "Hlavní záměr 

našeho Slovana bude, uvésti lid náš v život upřímného slovanského rázu; pročež mu 

vítány budou zprávy ze slovenských krajin o jich životě, událostech, znamenitostech a 

starožitnostech, při čemž zvláštní ohled vezme na půdu jihoslovanskou." 208 Ve velké 

míře se časopis skutečně věnuje jižním slovanským národům. Jedním z hlavních témat 

je například postava Josipa Jelačiče, který byl představitelem chorvatského národního 

hnutí. Společně s generálem Windischgrätzem potlačil Jelačič říjnové povstání ve 

Vídni. Polabský Slovan věnuje velký prostor postavě tohoto chorvatského generála. 

Představa slovanského bratrství je zřejmá i ze zpráv, které se objevovaly na závěr 

každého výtisku. Výrazným tématem titulu je také zasedání říšského sněmu v 

Kroměříži, jenž se konal na přelomu let 1848 a 1849. Na tuto událost se specializuje 

dokonce i samostatná příloha. 

Polabský Slovan se tisknul v Hradci Králové a většinou se jistá část obsahu 

zabývala také informacemi a novinkami z tohoto města. Ceny obilí se například uváděly 

v hradeckých hodnotách. Redakci tohoto periodika vedl Josef Pelikán, Antonín Ládman 

                                                 
206 Antikvou se označuje tiskací humanistické písmo. Bývá někdy též označováno jako písmo latinské.  
207 KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia, s. 410. 
208 Proslow. 1848. Polabský Slowan [online]. 1(1): 1 [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: http:// 

kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/31734500 
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a později Josef Šrůtek. Velmi často se na titulní straně objevovala poezie. Své místo tu 

ale zaujímaly i povídky a jiná próza. Ve většině případů otiskl Polabský Slovan dopis z 

různých míst monarchie, který se týkal rozmanitých témat. Přínosná rubrika 

"Cizojazyčný abecedník" vysvětlovala postupně podle abecedy čtenářům v tu dobu pro 

ně neznámá slova. 

Poslední číslo Polabského Slovana vyšlo 24. června 1849. V něm se čtenář 

mohl dozvědět, že "Cizojazyčný abecedník" by měl být v budoucnosti ještě vydán. 

Redakce zároveň usuzuje, že je v této těžké době nesmyslné vést politický nebo 

zábavný titul a že raději přenechá místo listům jiného zaměření. 

 

3. 10. 4. Schmidovy plzeňské listy 

Posel ode Mže je pravděpodobně oprávněně považován za první česky tištěný 

politický časopis vycházející v západních Čechách. Ještě před ním však vycházel 

tiskový orgán plzeňských úřadů s názvem Plzeňský úřední list. Tento titul vydával Jan 

Michael Schmid. Z jazykového hlediska je osud tohoto listu velmi zajímavý a 

proměnlivý, neboť byl titul nejprve vydáván pouze v němčině. Postupně se v něm ale 

začaly čím dál tím častěji objevovat české články. Od července 1848 pak začal list 

vycházet dvojjazyčně. Stejným způsobem vycházel například pedagogický titul Časopis 

k prospěchu času přiměřených oprav na gymnasiích. Oba uvedené listy byly tedy tištěny 

dvousloupcově, kdy levý sloupec obsahoval tisk v němčině, v pravém sloupci ho pak 

mohl čtenář nalézt v češtině. Plzeňský úřední list vycházel dvakrát týdně. Vyskytovaly 

se v něm výhradně nové zákony a různá nařízení úřadů. Svým obsahovým zaměřením 

měl velmi blízko k Pražskému obecnímu listu, jemuž bude věnován prostor v 

následujícím oddíle. Plzeňský úřední list vycházel v češtině do září 1848, po té se opět 

vrátil do podoby, v které existoval před červencem 1848. Opět se tedy jednalo o 

německé noviny, v nichž se občas objevil příspěvek v češtině. Také německá verze 

úředního listu ale po několika měsících zanikla. 

Jak již bylo řečeno, prvním plzeňským politickým časopisem byl Posel ode 

Mže. Nakladatelem listu byl rovněž Jan Michael Schmid, redakci měl v roce 1848 na 

starost František Denk. List vycházel dvakrát týdně od 14. října 1848 do 31. března 

1849, vždy ve středu a v sobotu v ranních hodinách. 

Politický spolek Slovanská lípa se po svém vzniku na konci dubna 1848 dále 

rozrůstal do ostatních měst Českého království. Plzeňská pobočka byla založena na 
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konci července stejného roku a vedl ji profesor Smetana209. Posel ode Mže tedy plnil 

funkci především tiskového orgánu západočeské spolkové pobočky Slovanské lípy, se 

kterou pochopitelně zastával stejné názory a snažil se o prosazení podobných cílů, mezi 

které patřila především jazyková rovnost a nová ústava. 

Stejně jako například Noviny Lípy slovanské nebo Polabský Slovan vycházel i 

Posel ode Mže z hlavní myšlenky jednoty a bratrství slovanských národů, která je v 

obsahu velmi často patrná. Zároveň ale západočeský list často řeší otázku českého 

národa včetně jeho budoucnosti. Pokud jde o zprávy krajského charakteru, jednalo se 

převážně o události, které se staly v Plzni a nejbližším okolí, neboť blízkost a 

dostupnost těchto zpráv byla pro redakci časopisu nejpřijatelnější. Kromě úvodního 

článku, zabývajícího se ve velké většině případů vážným aktuálním tématem, byly 

součástí každého čísla také krátké "Politické události". Posel ode Mže také běžně 

zveřejňoval dopisy z různých částí západních Čech. 

Časopisu Posel ode Mže se očividně již od počátku své existence příliš nedařilo 

sehnat dostatečný počet odběratelů. Nakladatel Schmid proto v lednovém čísle v roce 

1849 čtenářům připomíná, jak moc Plzeň toužila po svém časopise. Po vzniku Posla ode 

Mže je ale k jeho lítosti zájem o tento list minimální. Schmid tedy v této souvislosti 

upozorňuje, že pokud nezvýší v dohledné době současný počet 125 odběratelů alespoň 

dvojnásobně, bude nucen tento list zastavit.210 

Stejně jako například u Polabského Slovana se také u Posla ode Mže objevují v 

jeho obsahu různé typy písem. V roce 1849 se rubrika "Politické události" změnila na 

"Rozličnosti", obsah tohoto oddílu však zůstal téměř stejný. Další změna v novém roce 

proběhla v redakci, kde nově působil Jan Belšán. Posel ode Mže se pochopitelně ve 

velké míře zabýval činností Slovanské lípy. Často například odkazoval na konkrétní 

příspěvky, které otiskly Noviny Lípy slovanské. 

Situaci západočeského listu se však ani v dalších měsících nepodařilo zlepšit. 

Nakladatel se pokoušel na čtenáře ještě jednou apelovat, že při tomto počtu odběratelů 

bude nucen list zastavit. Z příspěvků nakladatele je patrné jeho zklamání nezájmem 

západočeského obyvatelstva o český časopis. Otázkou zůstává, zda by Schmid byl 

schopen složit povinnou kauci na počátku května 1849 v případě, že by vedl periodikum 

i nadále. Na politické tiskoviny se totiž vztahovaly v souvislosti s kaucí nejpřísnější 

                                                 
209 Josef František Smetana žil v letech 1801 - 1861. Byl doktorem filosofie a profesorem na plzeňském 

gymnáziu. Jeho bratrancem byl jeden z nejslavnějších českých hudebních skladatelů Bedřich Smetana.  
210 viz. Oznamowatel. 6. 1. 1849. Posel ode Mže [online]. 2(2): 4 [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: http:// 

kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/3824138 
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podmínky. Každopádně poslední březnový den roku 1849 vyšel Posel ode Mže 

naposledy. Redakce se rozloučila s čtenáři doporučením, jaké tituly by měly v 

budoucnu nejvíce sledovat. "Nemůžeme zajisté lépe ukončit náš úkol leč když laskavé 

naše čtenáře s největší upřímností a vlasteneckou starostlivostí vyzveme, aby nyní ku 

Praze zraků svých obracujíce tamějších časopisů sobě zaopatřit hleděli jmenovitě 

Národní Noviny, Sedlské Noviny od K. Tyla, pak Noviny Sl. Lípy, co nejpilněji je čítali, 

a nejenom četli, ale i duch vlastenecký čtením sílili a lásku k svobodě odňat si nedali." 

211 Je pozoruhodné sledovat, že redaktor doporučil čtenářům listy liberální i radikálně-

demokratické. 

 

3. 10. 5. Obecní list 

Městský věstník Obecní list byl také zařazen do regionálních titulů, neboť v 

něm převažovaly informace z jedné oblasti, kterou byla Praha. Konkrétně se jednalo o 

tiskový orgán pražských úřadů. Pod tímto názvem list vycházel od ledna do března 

1849, v dubnu pak deník změnil své jméno na Pražský obecní list. Společně s českou 

verzí vycházela také německá mutace s názvem "Prager Communalblatt". Obě dvě 

verze listu ale po prvních čtyřech měsících roku 1849 zanikly, neboť se jim nepodařilo 

sehnat dostatečný počet odběratelů. 

Tiskový orgán Pražské městské rady je spojen s postavou českého lékaře 

Josefa Bojislava Pichla, jenž měl už z revolučních let bohaté žurnalistické zkušenosti. V 

březnu 1848 skončil neúspěchem jeho Pardubický hlasatel svobody a lidu práva, v 

druhé polovině stejného roku pak Pichl redigoval list Svatováclavské poselství. Oba dva 

tituly byly nakloněny radikálním myšlenkám, příští Pichlovo působiště se ale 

vyznačovalo opačnými charakteristikami. Obecní list lze popsat strnulou a pevně 

zakotvenou strukturou. Jednalo se o úřední noviny, které se nevěnovaly zábavě, beletrii 

ani poezii. Tento list vycházel v době, kdy již byly revoluční události ve své sestupné 

fázi. Rozhodně však nebyl svým obsahem takovým typem titulu, který by měl v tomto 

období šanci se dlouhodobě prosadit. Proto bylo logickým vyústěním této situace, že se 

v prvních měsících jeho existence nepodařilo periodiku sehnat větší počet 

dlouhodobých předplatitelů. 

Obecní list býval zpravidla rozdělen na svou úřední a neúřední část. Úřední 

oddíl periodika obsahoval převážně informace o jednáních Pražské městské rady a 

                                                 
211 Náwěstí. 31. 3. 1849. Posel ode Mže [online]. 2(25): 4 [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: http:// 

kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/2226551 
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jiných úřadů hlavního města Českého království. Častým tématem tu byly pražské 

volby a problematika obrany národa. Neúřední část působila na čtenáře přece jen 

uvolněnějším a méně serióznějším dojmem. Vedle politických příspěvků se odběratelé 

dočetli v rubrice "Pražská kronika" aktuality z hlavního města. Nedílnou součástí byly 

také policejní zprávy informující o zatčených či vězněných občanech. Své místo tu měly 

také krátké nekrology známých pražských osobností. Ke změně názvu novin došlo na 

přelomu března a dubna 1849. Pod novým názvem Pražský obecní list ale titul vycházel 

jen asi měsíc. 

 

3. 11. Nedohledané tituly 

Jedná se celkem o sedm titulů, které víceméně prokazatelně existovaly, ale s 

největší pravděpodobností se do dnešní doby vůbec nedochovaly. Tituly záměrně 

nebyly zařazeny do předchozích typových skupin, neboť se toho o nich ví skutečně jen 

velmi málo. Oboujazyčný týdeník Učitelský posel, který vycházel krátkou dobu v 

průběhu roku 1849, by se podle názvu pravděpodobně zařadil mezi pedagogické 

časopisy. Do nábožensky zaměřených listů by patrně měl patřit Zlatověký katolík 

český vydávaný v Mladé Boleslavi knězem Durdíkem v roce 1848. Václav Rodomil 

Kramerius vydával mimo jiné v roce 1848 Českoslovanské vlastenské noviny. Ze 

všech jeho revolučních titulů je ale o tomto k dispozici nejméně informací. Na 

Rychlíka z Čech patrně navazoval Vlastenský rychlík, oba tituly ale zanikly ještě v 

roce 1848. Z mimopražských listů lze ještě jen jednou větou zmínit jindřichohradeckou 

Ozvěnu a Ozvěnu z Litomyšle, jež byla pravděpodobně vydávána v Přelouči. Oba listy 

měly taktéž krátké trvání a zanikly v roce 1848.212  

                                                 
212 srv. ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin,   

KUSÁKOVÁ, Lenka. 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850). Praha: 

Academia,   KUBÍČEK, Jaromír a kol. 2008. Česká retrospektivní bibliografie. Noviny České republiky 

od počátku do roku 1918: Řada 1: Noviny, Část 1: Bibliografie. Brno: LECTOR BENEVOLUS a 

KUBÍČEK, Jaromír a kol. 2010. Česká retrospektivní bibliografie. Časopisy České republiky od počátku 

do roku 1918: Řada 1: Časopisy, Část 1: Bibliografie, Sv. 2: O - Ž. Brno: Moravská zemská knihovna v 

Brně a Sdružení knihoven ČR.   
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4. Německý periodický tisk v Čechách 

v letech 1848 - 1849 

Cílem následující kapitoly je stručně a orientačně přiblížit situaci německy 

psaného periodického tisku v Českém království. Nejprve bude obecně představena 

situace tohoto typu tisku během revolučního období, na niž naváže charakteristika 

nejvýznamnějších německých titulů vydávaných v Čechách v této době. Je nutné 

poznamenat, že celá tato práce je zaměřena především na česky psaný tisk, proto 

nebude německým novinám a časopisům věnován příliš rozsáhlý prostor.      

 

4. 1. Situace německy psaného tisku vydávaného v Čechách 

V Čechách existovalo velice těsné spojení mezi českým a německým 

periodickým tiskem již v předbřeznovém období. Vzdělanější vrstvy českého 

obyvatelstva, které dovedly číst složitější texty v němčině, dávaly před rokem 1848 

přednost právě německým náročnějším periodikům. Na druhou stranu jim ale jiná 

možnost ani nezbývala, neboť česky tištěný titul podobného zaměření dlouhá léta v 

časopisecké síti chyběl. Německé tituly zaujímají výrazné postavení v českém prostředí 

periodického tisku i v revolučním období.  

Stejně tak jako v případě českojazyčného periodického tisku, došlo i u toho 

německého v souvislosti s revolučními událostmi roku 1848 ke zpolitizování drtivé 

většiny titulů vycházejících v Čechách. Mezi často diskutovaná témata patřila 

samozřejmě především národnostní otázka. Čtenáři měli zájem o názory a postoje 

českojazyčných i německojazyčných periodik, proto byly oba typy listů v této 

souvislosti žádány. Pražský německý tisk navíc informoval na dobré úrovni o celkové 

situaci v českém prostředí.213 

Převážně pro pražskou novinovou a časopiseckou síť bylo v revolučních letech 

příznačné, že tituly vycházely současně ve své české i německé verzi. Příkladem je 

Spurného satirický list "Pozor!" vycházející zároveň v německé mutaci s názvem Habt 

Acht! nebo opoziční Svornost, jejíž německá verze s názvem Concordia vycházela 

oproti té české o tři měsíce déle. Neúspěch těchto dvojjazyčných pokusů byl částečně 

ovlivněn národnostními spory mezi Čechy a Němci. V tomto ohledu měl ojedinělou 

tendenci list Vlastimil vycházející taktéž v německé mutaci Der Patriot. Obě jazykové 

                                                 
213 ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 24.  
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verze tohoto titulu se pokoušely v polovině roku 1848 prosadit německé šlechtické 

zájmy a sjednocení českých zemí s Německem. Kladný vztah k frankfurtskému 

parlamentu se ale nemohl v českém revolučním prostředí v žádném případě výrazněji 

prosadit. Druhým typem oboujazyčného listu je jediné vydané číslo Spurného 

politického titulu "Co se jinde děje?", jenž vyšlo na jednom listu, přičemž stejný text 

jako v češtině byl otištěn na druhé straně listu v němčině pod názvem Was geschiet 

anderwärts?. Třetí případ dvojjazyčných titulů je možný spatřit například u Plzeňského 

úředního listu nebo u Časopisu k prospěchu času přiměřených oprav na gymnasiích. U 

těchto listů vycházel v jednom výtisku text ve dvou sloupcích, přičemž jeden sloupec 

nabízel text v němčině, ve druhém sloupci se objevil ten samý obsah v českém jazyce. 

První jmenovaný titul nesl německý název Pilsner Amtsblatt, druhý pak Zeitschrift 

zur Förderung einer zeitmässigen Reform der Gymnasialstudien. 

Pokud jde o situaci v regionech, zde se výrazně lépe dařilo německy psaným 

titulům. Tento fakt je patrný z tabulky 3, jež znázorňuje výraznou převahu německých 

regionálních listů v revolučním období. Na počátku neoabsolutistické represe dokonce 

nevycházel žádný česky psaný oblastní list. Oproti tomu některé německé regionální 

tituly přečkaly stále přísnější podmínky pro vydávání tisku a vycházely dále i v době 

bachovského neoabsolutismu. Poměr česky a německy psaných titulů vycházejících v 

Českém království na přelomu čtyřicátých a padesátých let 19. století znázorňuje 

tabulka 2. Všechny tituly z této doby v obou zemských jazycích jsou následně v tabulce 

3 rozděleny podle jejich převažujícího tematického zaměření.      

 

Tabulka č. 2: Porovnání počtu česky a německy psaných titulů periodického tisku 

v Čechách v letech 1848 - 1852:214 

rok v češtině  v němčině celkem pražské mimopražské celkem 

1848 41 59 100 66 34 100 

1849 30 58 88 63 25 88 

1850 17 30 47 35 12 47 

1851 16 29 45 33 12 45 

1852 15 34 49 36 13 49 

Zdroj: ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, 

příloha 9. 

 

 

 

 

                                                 
214 V tabulce jsou uvedeny údaje za roky 1848 - 1852, neboť v roce 1848 došlo ke zrušení cenzury a v 

roce 1852 k přijetí nových tiskových zákonů.   
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Tabulka č. 3: Porovnání počtu česky a německy psaných titulů periodického tisku 

v Čechách podle jejich obsahu:215 

Rok Politické Odborné Beletristické Krajinské Celkem 

 čj nj čj nj čj nj čj nj  

1848 20 17 7 16 6 4 8 22 100 

1849 16 16 8 17 4 6 2 19 88 

1850 5 5 10 15 2 4 0 6 47 

1851 4 3 11 15 1 5 0 8 45 

1852 2 6 12 16 1 4 0 9 49 

Zdroj: ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, 

příloha 10.  
 

 

4. 2. Nejvýznamnější v Čechách vycházející německé tituly 

V souvislosti s českým tiskem už bylo řečeno, že se v české novinové síti 

nevyskytoval list, který by trvale hájil zájmy české aristokracie. Politicky aktivní 

zástupci české šlechty tak byly nuceni publikovat své názory a myšlenky v jiných 

titulech. Jedním z nich byl například pražský německý list Bohemia, který vycházel již 

od roku 1828.216 Bohemia patřila svým původním zaměřením mezi listy beletristické, 

neklidné události roku 1848 ji ale stejně tak jako drtivou většinu ostatních titulů 

přinutily přijmout politický obsah. Německá verze Pražských novin s názvem Prager 

Zeitung, vydávaná Karlem Vilémem Medauem, plnila rovněž funkci vládního deníku. 

Medau spolupracoval s radikálním redaktorem Guido Polzem. Společně připravovali 

demokratické Constitutionelle allgemeine Zeitung von Böhmen a radikální obdobu 

Pražského večerního listu s názvem Prager Abendblatt, jenž slavil pro svou nízkou 

cenu úspěch i mezi venkovskými čtenáři. Nakladatelství Synové Bohumila Haase 

vydávalo od dubna 1848 liberálně-konzervativní list Constitutionelles Blatt aus 

Böhmen, jenž byl redigován Franzem Klutschakem. Jako tiskový orgán německého 

konstitučního spolku sloužil list s názvem Deutsche Zeitung aus Böhmen. Titul 

redigoval Franz Klier, jenž je spojen s listem pražských frankfurtistů s názvem 

Vlastimil, o němž byla řeč v předchozí podkapitole. Deutsche Zeitung aus Böhmen, 

které se stavěly proti rakouské vládě do opozice, redigoval později Franz Makowiczka. 

Titul Ost und West kladl důraz na myšlenku slovanské jednoty, zatímco list Die Wage 

                                                 
215 Tabulka má za úkol orientačně přiblížit situaci českojazyčného a německojazyčného periodického 

tisku v daném období. Nutno podotknout, že Roubík ve své publikaci rozděluje tituly do odlišných 

typových skupin než tato práce. Zkratka čj označuje tisk česky psaný, zkratka nj znamená německy psaný 

tisk.   
216 SEKERA, Martin. 2006. Das tschechische Pressewesen. In: Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918: 

Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2. Teilband. Die Presse als Faktor der 

politischen Mobilisierung. Wien: Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 1983 - 1984.  
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prosazoval konzervativní postoje spojené s německým centralismem.217 Revoluční roky 

ale v českém prostředí přinesly také vznik dalších německých politických titulů.218 

Velice radikálním způsobem se profiloval pražský německý časopis Fort mit 

den Zöpfen, kterého za jeho dvouměsíční existenci na podzim 1848 vzniklo pouhých 

šest čísel. Tento list sympatizoval s českou složkou společnosti a naopak vystupoval 

proti byrokracii, aristokracii a skupině sedmašedesátníků. Jednalo se o politický list 

humoristického rázu vedený dvěma úředníky tehdejšího pražského policejního 

ředitelství Karlem Jöndlem a Antonínem Ringelsbergem. Personálním obsazením 

redakce se titul Fort mit den Zöpfen zařadil v tehdejší časopisecké síti skutečně mezi 

ojedinělé případy.219  

 Specifický typ v němčině vycházejících novin, hájících ale současně české 

národní zájmy, vyšel ke konci roku 1849. Šlo o liberální list Union, jenž navázal na 

dřívější Slawische Centralblätter. Vydavatelem Unionu byl vědec a filosof Jan Petr 

Jordan. Redakci měl nejprve na starost český pokrokový kněz a hegelovský filosof 

Augustin Smetana, jenž vystoupil v revolučním roce z katolické církve. Jeho jméno už 

bylo v této práci zmíněno v souvislosti s Pražským večerním listem, neboť po 

uveřejnění článku o pohřbu Smetany v roce 1851 byl nejrozšířenější list radikálních 

demokratů zastaven. Podobný osud potkal Union už o několik měsíců dříve. Český 

politik Adolf Maria Pinkas usiloval na jaře 1849 o sjednocení českých a německých 

liberálů, jejichž společným tiskovým orgánem měl být podle jeho návrhu právě Union. 

Tento záměr ale neuspěl především u české liberální složky, která si chtěla v pozici 

svého tiskového orgánu uchovat Havlíčkovy Národní noviny.220 

Pokud jde o beletristické a odborné německy psané periodické listy, lze na 

tomto místě jen stručně představit například úspěšný ilustrovaný humoristický časopis 

Erinnerungen an merkwürdige Gegenstände und Begebenheiten, který existoval již 

od dvacátých let 19. století. Tomuto titulu se podařilo přečkat i dobu neoabsolutistické 

represe. Podobným stylem se čtenářům představil také titul Panorama vycházející již 

                                                 
217 HÖBELT, Lothar. 2006. Die deutsche Presselandschaft. In: Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918: 

Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2. Teilband. Die Presse als Faktor der 

politischen Mobilisierung. Wien: Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 1823 - 1824.   
218 srv. PRZEDAK, Alador Guido. 1904. Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens in Böhmen. 

Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, s. 182 - 188.  
219 ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 26 - 

27.  
220 SEKERA, Martin. 2006. Das tschechische Pressewesen. In: Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918: 

Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2. Teilband. Die Presse als Faktor der 

politischen Mobilisierung. Wien: Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 1982.  
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před rokem 1848. Ilustrovaný měsíčník Bild und Leben vycházel celou druhou 

polovinu čtyřicátých let 19. století, zatímco Illustriertes Volksblatt für Böhmen 

existoval jen necelý rok. V předchozích odstavcích už padla zmínka o titulu Ost und 

West, jehož beletristická příloha nesla název Prag. V německém jazyce vycházela také 

řada listů pedagogického nebo hospodářského zaměření, z nichž velká část existovala 

současně v obou zemských jazycích. Jednalo se například o německou verzi 

Učitelského posla s názvem Lehrerbote. Na zaniklý titul Lehrerzeitung navázal v 

lednu 1849 měsíčník Der Schulbote aus Böhmen. Paralelně s českými Řemeslnickými 

novinami vycházela jejich německá mutace pod názvem Handwerkerzeitung, jež 

později změnila své jméno na Centralhandwerkszeitung. Krátkou dobu vycházel v 

roce 1849 také odborný právnický časopis s názvem Themis für Rechts und 

Staatswissenschaften.221 

V předchozí podkapitole již bylo zmíněno, že německý regionální tisk byl v 

revoluční době výrazně úspěšnější oproti tomu českému. Například mostecký Bote von 

der Eger und Biela a chebský Egerer Anzeiger přečkaly celou dobu neoabsolutismu. 

Oblastní listy vydával také původem litoměřický knihtiskař Karel Vilém Medau, 

přestože jeho pokusy byly většinou neúspěšné. Například Der Wegweiser měl za úkol 

oslovovat především vesnické čtenáře, ale udržel se v síti oblastních titulů jen necelý 

rok. Další litoměřický list Beobachter an der Elbe vycházel pouhých šest měsíců.222 

Medau vydával v Litoměřicích ještě další tituly, ale žádný z nich se nedočkal konce 

roku 1849, proto zůstalo Litoměřicko dlouhou dobu bez svého regionálního listu.223 

České Budějovice měly od dubna 1848 svůj časopis s názvem Der Löwe. 

Jindřichohradecká Landfrasova tiskárna připravovala týdeník Neuhauser Wochenblatt. 

Plzeňský Jan Michael Schmid vydával kromě oboujazyčného Plzeňského úředního listu 

a Posla ode Mže také Pilsner Anzeiger, který později změnil svůj název na Pilsner 

Wochenblatt. Liberec měl svůj regionální titul v podobě týdeníku Reichenberger 

Wochenblatt. Své oblastní listy měla i další menší města, což obecně dokazuje větší 

rozšířenost německého regionálního tisku v Čechách v revolučních letech.224    

                                                 
221 ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 30 - 

35. 
222 HÖBELT, Lothar. 2006. Die deutsche Presselandschaft. In: Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918: 

Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2. Teilband. Die Presse als Faktor der 

politischen Mobilisierung. Wien: Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 1824.  
223 ROUBÍK, František. 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 38. 
224 srv. PRZEDAK, Alador Guido. 1904. Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens in Böhmen. 

Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, s. 193 - 232 a ROUBÍK, František. 1930. 

Časopisectvo v Čechách v letech 1848 - 1862. Praha: Duch novin, s. 36 - 39.  
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo vytvořit přehled česky tištěných periodik v 

období, které je beze sporu v naší historii novin a časopisů jedno z nejvýznamnějších. 

Před rokem 1848 rakouská cenzura periodické tiskoviny důsledně střežila. Zrušení 

cenzury v polovině března 1848 mělo ale za následek vznik velkého množství 

českojazyčných titulů, z nichž ale značná část měla jen velmi krátkou životnost. V této 

souvislosti je možné setkat se s termínem "jepičí život" českých novin a časopisů.   

Po provedení důkladné rešerše bylo nalezeno celkem padesát čtyři 

českojazyčných titulů vycházejících v letech 1848 - 1849, z nichž se podařilo dohledat 

čtyřicet sedm. Některé listy byly analyzovány v papírové, jiné v elektronické podobě. 

Celkově je ale překvapující, že se dochovalo téměř devadesát procent všech českých 

periodik vycházejících v té době.    

Hlavní typové skupiny českého tisku v revolučním období tvořily listy liberálů,  

noviny radikálních demokratů a vládní tisk. Těmto titulům se zároveň v největší míře 

věnuje také příslušná sekundární literatura a elektronické zdroje, proto zde mohla tato 

práce nabídnout jen malé množství nových poznatků a informací. Na druhou stranu ale 

nebylo možné se tak zásadními českojazyčnými listy vůbec nezabývat. Postoje vlády 

hájily v první řadě Pražské noviny, v červnu 1848 proběhl krátký pokus o vytvoření 

vládního listu s názvem Pokrok. Liberální tisk byl zastoupen především Národními 

novinami Karla Havlíčka Borovského a Pražským poslem Josefa Kajetána Tyla. 

Radikální demokraté formulovaly své myšlenky a postoje v Pražském večerním listu, 

Novinách Lípy slovanské a Občanských novinách. Mezi liberály a radikálními 

demokraty probíhaly v revolučním období 1848 - 1849 silné názorové neshody, které se 

z velké části odehrávaly prostřednictvím jejich tisku. Tyto dvě složky české společnosti 

se sice částečně shodovaly například v národní otázce, na druhou stranu se ale výrazně 

lišily jejich názory v ostatních politických nebo sociálních tématech. Vztahy mezi 

liberály a radikálními demokraty se v průběhu revolučního období často měnily. 

Podrobná analýza liberálního a radikálně-demokratického tisku v průběhu let 1848 - 

1849, jež by sledovala názorové neshody těchto dvou skupin, by mohla být tématem 

samotné absolventské práce.   

Důležitou roli v českojazyčné časopisecké síti hrály rovněž tituly s 

náboženským obsahem. Velký důraz v nich byl kladen na náboženskou výchovu, kterou 

je v souvislosti s mládeží možné nalézt také v pedagogických časopisech. Pokud jde o 
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nejvýznamnější náboženské časopisy, hájily zájmy katolické církve Časopis pro 

katolické duchovenstvo a Blahověst, jenž vedl ostré polemiky s evangelickým 

Českobratrským hlasatelem. Pedagogické časopisy se kromě náboženské výchovy 

mládeže zabývaly především českým středoškolským systémem a pozicí učitelů.  

Dalším příznačným rysem českého revolučního tisku je vznik několika 

satirických listů, v nichž se objevovala ironie, alegorie, nadsázka nebo černý humor. 

Prostřednictvím těchto prvků redaktoři humoristicko-satirických listů trefně útočili na 

příslušníky vyšších stavů a další čelní představitele rakouské říše. Již před rokem 1848 

existoval podobně zaměřený satirický časopis Kocourkov, jenž redigoval Prokop 

Chocholoušek. Kocourkov se rovněž prezentoval poměrně odvážným projevem, proto je 

podivné, že nebyl předbřeznovou cenzurou zastaven. Za nejkvalitnější satirické 

časopisy revoluční doby jsou beze sporu považovány Moserovy Brejle a Havlíčkův 

Šotek, které byly oba čtenářsky velice úspěšné. Je nutné podotknout, že byly oba vedeny 

na vysoké žurnalistické úrovni. Vyskytoval se v nich typ humoru, který lze označit jako 

nadčasový a který by byl snadno aplikovatelný i na dnešní společnost. Na počátku 

padesátých let 19. století sice došlo k pokusům o obnovení některých humoristických 

titulů, jinak se ale žádný podobný list této doby nedočkal. Prvním důvodem byla 

pochopitelně přísnější cenzura, která již nechtěla takový typ listů v časopisecké síti dále 

tolerovat. Za druhý důvod lze ale pravděpodobně označit i čtenářstvo, které mělo o 

podobné časopisy zájem jen po dobu několika revolučních měsíců.  

V předbřeznové době došlo k postupnému čtenářskému vzdělávání všech 

vrstev obyvatelstva. Revoluční roky 1848 - 1849 jsou spojeny s velkým celkovým 

nárůstem čtenářského zájmu. Jedním z dalších charakteristických znaků českých 

revolučních tiskovin je zařazení politických témat do svého obsahu, což se týká i listů, 

které svým původním zaměřením patřily mezi nepolitické. Drtivá většina titulů ale cítila 

v přelomové době potřebu informovat své čtenáře o nejčerstvějších novinkách 

politického rázu. Za zvláštní skupinu lze v tomto ohledu označit venkovské čtenářstvo, 

u něhož byl zpočátku zájem o periodický tisk různého zaměření rovněž velmi vysoký. 

Dosažení některých revolučních cílů, především zrušení roboty a poddanství, ale 

venkovské vrstvy obyvatelstva uspokojilo, což vyústilo v jejich ústup z tehdejší 

čtenářské situace. Společně s nedostatkem schopných redaktorů se jednalo o hlavní 

příčinu, proč se v české novinové a časopisecké síti neudržely déle venkovské tituly, 

které začaly vycházet v revolučním období. V úvodních letech neoabsolutistické represe 

totiž neexistoval žádný českojazyčný regionální titul.  
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Po celé sledované období 1848 - 1849 vycházelo v Čechách větší množství 

německy psaných titulů periodického tisku ve srovnání s českojazyčnými. Tyto dva 

typy tisku ale pojí řada souvislostí, proto bylo nutné po rozsáhlé kapitole o česky 

psaném tisku alespoň orientačně přihlédnout k německojazyčnému. Především v Praze 

často vycházel jeden titul ve své české i německé verzi. Obecně se dá říci, že v 

regionech se výrazně lépe dařilo německému periodickému tisku. Některé mimopražské 

tituly v němčině, vycházející už během revoluce, se mezi čtenáři udržely přes celá 

padesátá léta 19. století.  

V roce 1848 se lze v Čechách poprvé setkat s politickým tiskem. Jednalo se 

ovšem pouze o krátké období několika let, dokud Bachův absolutistický režim díky 

svým přísným represivním opatřením nedostal situaci plně pod svou kontrolu. 

Například na počátku padesátých let 19. století vycházely v Čechách již jen dvoje česky 

psané politické noviny. S tím ale souvisí také všeobecný úpadek zájmu čtenářů, kteří 

přestali věřit v kvalitní žurnalistickou tvorbu a stáhli se do ústraní. Obnovení česky 

psaného politického tisku je spojeno až se začátkem šedesátých let 19. století.  
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Conclusion 

The main goal of this diploma thesis was to create an overview of - 

undoubtedly - the most important period of Czech printed periodicals in the Czech 

newspapers and magazines history. The ´c. k.´ (means ´imperial and royal´) Austrian 

censorship strictly guarded periodicals before 1848. Censorship abolition (in middle 

March 1848) counted a large amount of titles in Czech language, even though major of 

it had just short lifetime. It´s possible to meet the Czech term "mayflys life" for Czech 

newspapers and magazines in this context. 

There was found fifty-four titles published in Czech language between 1848 - 

1849 in the lump after a close search – there was found forty-seven from its. Some 

periodicals were analyzed in the paper form, some in the electronic form. Overall, 

however surprising, there was survived almost ninety percent of all Czech periodicals 

published at the time. 

Liberals, radical democrats and government’s periodicals was the main types 

of Czech press during the revolution period. This essay could offer just a small amount 

of new information and knowledge, because of relevant secondary literature and 

electronic sources dedicates in the greatest extent to these periodicals also. On the other 

hand, it isn´t possible don´t apply so crucial Czech language periodicals ever. Prague 

newspapers protected primarily the government stance. There was made the brief trial 

to create a government newspaper called Pokrok (means Progress in Czech language) in 

June 1848. The liberal press was represented mainly by the Národní noviny (means 

National newspapers in Czech language) news of Karel Havlíček Borovský and Pražský 

posel (means "Prague messenger" in Czech language) of Josef Kajetán Tyl. 

Radical Democrats formulated their thoughts and attitudes in the Pražský 

večerní list (means Prague evening news in Czech), Noviny Lípy slovanské (means 

"Czech national tree") newspapers and Občanské noviny (means Civil press in Czech) 

newspapers. There were strong differences in liberal´s and radical democrat’s points of 

view in these periodicals during the revolutionary period 1848 – 1849. These two Czech 

society parts agreed in the national questions eg., on the other hand: their opinions 

significantly in their views of other political or social questions was strongly different. 

Their relationship (between liberals and radical democrats) was often changed during 

the revolutionary period. Detailed liberal and radical-democratic press analysis in the 

years 1848 – 1849 could be a subject of the thesis itself. 
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Periodicals with religious content played an important role in the Czech 

language press network. Great emphasis was placed on their religious education. 

Connected with youth can be found in educational journals as well. Catholic Church 

interests was represented by newspapers Časopis pro katolické duchovenstvo and 

Blahověst regarding the most important religious magazines. These argued against 

evangelical newspaper Českobratrský hlasatel. Pedagogical magazines occupied 

primarily with Czech high-school system and teacher´s position in it besides religious 

education. 

Several satirical periodicals with irony, allegory, exaggeration or black humour 

origin was another characteristic of the Czech revolution magazines. Humoristic-

satirical editors pointedly attacked higher states and other senior leaders of the Austrian 

Empire via these elements. There was a similarly focused satirical magazine Kocourkov 

edited by Prokop Chocholoušek already before 1848.  

Kocourkov was presented quite a courageous manifestation and that wasn´t 

stopped by the pre-March censorship surprisingly. Periodicals Brejle of Moser and  

Šotek of Havlíček was taken for best satirical magazines of the revolutionary era with 

great readers successes. It should be noted that both of them were kept at a high 

journalistic level. There was occurred the kind of humor like timeless and applied to 

actually society in it. There have been an attempt to restore some humorous titles in the 

early 50´s in 19th century, but otherwise there has been no list of this type in this period. 

The first reason was strict censorship of course that already didn´t want to accept this 

type of magazine in the periodical network. The second reason was probably readership 

as well that had interest in similar magazines just for a few months revolutionary time. 

There were gradually educated all readers layers of the population in the pre-

March period. Revolutionary years 1848 - 1849 was associated with large increase in 

reader interest overall. One of the next Czech revolutionary press characteristics was the 

inclusion of political issues on its content which also bear on originally apolitical 

periodicals. However the vast majority of titles felt the need to inform its readers about 

the political evolution. Like a separate group could be branded rural readership in this 

regard indicates. There was interest in periodicals on various topics very high initially 

for them also. Rural population part was satisfied by achieving of some revolutionary 

goals, especially the serfdom and robots abolition. It was resulted in their readership 

withdrawal. This could explain the reason of more regional titles coming from the 
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Czech periodical network in revolutionary years. No Czech language regional title 

existed in the early years in neo-absolutist repression. 

Number of German-language titles of periodicals was issued in the Bohemia 

compared with Czech-language throughout the monitored period 1848 - 1849. These 

two types of printing are connected by a number of contexts – it´s the reason of 

necessary reflect German-language periodicals. Especially in Prague there were issued 

one title in Czech version and German version as well. In general German periodical 

press was more successful in regions – some of them issued out of Prague keep all over 

the 50´s of the 19th century during the revolution time. 

There were possible to meet the political periodical press in 1848 for the first 

time in the Bohemia. It was just a short period of several years before Bach's absolutist 

regime as long as situation was under his repressive control. There were issued only two 

political newspapers written in Czech language in the Bohemia in the early 50´s of the 

19th century. However, this is also related to the general decline of interest of readers. 

They had ceased to believe in the quality of journalistic work and they had retreated into 

seclusion. Renewal political periodicals written in Czech language is linked to the early 

60´s of the 19th century.  
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Příloha č. 1 - Seznam analyzovaných periodik 

I. Českojazyčný periodický tisk vycházející v Čechách již 

před zrušením cenzury v březnu 1848 (Jsou zde zařazeny jen 

ty tituly, které na počátku roku 1848 stále ještě existovaly): 
 

Název titulu Doba existence 

Blahověst 1847 - 1853 

Časopis českého Museum 1827 - nyní  

Časopis pro katolické duchovenstvo  1828 - 1852  

Hospodářské listy225 1838 - 1848 

Kocourkov 1846 - 1848 

Květy 1834 - 1848 

Poutník 1846 - 1848 

Pražské noviny 1826 - 1864 

Pražský posel 1846 - 1849 

Přítel mládeže 1823 - 1848 

Včela226 1834 - 1849 

 

II. Českojazyčný periodický tisk vycházející v Čechách po 

zrušení cenzury v březnu 1848 (Jsou zde zařazeny jen takové 

tituly, které začaly vycházet do konce roku 1849):  
 

Název titulu Doba existence 

Bohu a vlasti 1849 

Brejle 1849 

Cecilie  1848 - 1849 

Co se jinde děje? 1848 

Časopis k prospěchu času227  1848 - 1853 

Českobratrský hlasatel 1849 - 1850  

Českoslovanské vlastenské noviny 1848 

Českoslovanský vlastenský deník 1848 - 1849  

Hacafírek v kacabajce 1848 

Hlásník 1848 

Konstitucionální telegraf 1848 

Květy a plody  1848 

Motolské noviny 1848 

                                                 
225 Hospodářským listům předcházely v letech 1838 - 1847 Ponaučné i zábavné listy pro polní hospodáře 

a řemeslníky v Čechách. 
226 V letech 1834 - 1848 pod názvem Česká včela. 
227 Celý název tohoto titulu zněl: Časopis k prospěchu času přiměřených oprav na gymnasiích. 
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Národní noviny 1848 - 1850 

Noviny Lípy slovanské 1848 - 1849 

Noviny z Prahy 1848 

Občan 1848 - 1849 

Občanské noviny 1848 - 1849 

Obecní list 1849 

Ozvěna 1848 

Ozvěna z Litomyšle 1848 

Pardubický hlasatel228 1848 

Plzeňský úřední list 1848 

Pokrok 1848 

Polabský Slovan 1848 - 1849 

Posel ode Mže 1848 - 1849 

Posel z Budče 1848 - 1851 

Pozor! 1848 

Prachenský týdeník 1848 

Pražský večerní list 1848 - 1851 

Ranní list 1848 

Rychlík z Čech 1848 

Řemeslnické noviny 1848 - 1849 

Sedlské noviny 1849 

Svatováclavské poselství 1848 

Svornost 1849 

Šarivari 1848 

Šotek 1849 

Učitelský posel 1849 

Vesnické noviny z Čech 1849 

Vlastenský rychlík 1848 

Vlastimil 1849 - 1850 

Zlatověký katolík český 1848 

 

 

 

 

 

 

                                                 
228 Celý název tohoto listu zněl: Pardubický hlasatel svobody a lidu práva. 
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Příloha č. 2 - Abecední seznam titulů 

Abecední seznam všech analyzovaných titulů včetně základních údajů 

týkajících se jejich existence:229 
 

 1. Blahověst - vycházel od 23. května 1847 do 27. února 1853, 

týdeník, vycházel v Praze, katolický týdeník pro Čechy, vydával V. 

S. Štulc 

 2. Bohu a vlasti - vycházelo v lednu 1849, měsíčník, vycházelo v 

Přelouči, tiskem v Litomyšli, náboženský list regionálního 

charakteru, vydával F. B. Lukeš 

 3. Brejle - vycházely od 18. února 1849 do 28. května 1849, dvakrát 

týdně, vycházely v Praze, satiricko-humoristický časopis, vydával B. 

Moser 

 4. Cecilie - (dříve pod názvem Caecilie) - vycházela od října 1848 

do března 1849, nejprve měsíčník, později týdeník, vycházela v 

Praze, hudební časopis pro učitele, vydával J. Krejčí 

 5. Co se jinde děje? - vycházelo na jaře 1848, nepravidelně, 

vycházelo v Praze, politický list zaměřený na cizí země, vydával J. 

Spurný 

 6. Časopis českého Museum - (nejprve pod názvem Časopis 

společnosti vlastenského Museum v Čechách, později pod názvem 

Časopis Musea Království českého) - vychází od roku 1827 - 

dosud (rok 2015), čtvrtletník, vychází v Praze, vědecký časopis, 

vydává České muzeum, redaktor J. E. Vocel  

                                                 
229 U jednotlivých titulů jsou přednostně uváděny názvy, které daný titul nesl v letech 1848 - 1849. 

Dřívější či pozdější názvy z ostatních let jsou zpravidla uvedeny v závorce. V tomto seznamu jsou 

zahrnuty česky psané tituly vycházející v letech 1848 - 1849 v Čechách. Nejsou zde obsažena ani 

německy psaná periodika, ani tituly vycházející na Moravě a ve Slezsku. V případě redaktorů či 

vydavatelů jsou vybrána nejvýznamnější jména spjatá s daným titulem v letech 1848 - 1849.  
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 7. Časopis k prospěchu času přiměřených oprav na gymnasiích - 

vycházel od 15. srpna 1848 do roku 1853, nepravidelně, vycházel v 

Praze, středoškolský časopis, vydával J. Jungmann  

 8. Časopis pro katolické duchovenstvo - vycházel od roku 1828 do 

roku 1852, čtvrtletník, vycházel v Praze, teologický časopis, vydával 

J. V. Jirsík 

 9. Českobratrský hlasatel - vycházel od ledna 1849 do ledna 1850, 

dvakrát týdně, vycházel v Praze, časopis evangelické církve, vydával 

B. V. Košut 

 10. Českoslovanské vlastenské noviny - vycházely v roce 1848 v 

Praze, vydával V. R. Kramerius 

 11. Českoslovanský vlastenský deník - (později pod názvem 

Vlastenský deník) - vycházel od 1. července 1848 do 21. května 

1849, deník, vycházel v Praze, nejdříve politický deník, později 

humorně-satirický list obsahující karikatury, vydával V. R. 

Kramerius 

 12. Hacafírek v kacabajce - vycházel v roce 1848, nepravidelně, 

vycházel v Praze, tiskem v Jindřichově Hradci, humoristický časopis, 

vydával V. R. Kramerius 

 13. Hlásník - vycházel v březnu 1848, nepravidelně, vycházel v 

Praze, dělnický časopis, vydával F. C. Kampelík 

 14. Hospodářské listy - (dříve pod názvem Ponaučné i zábavné 

listy pro polní hospodáře a řemeslníky v Čechách) - vycházely od 

začátku roku 1838 do konce roku 1848, měsíčník, vycházely v Praze, 

titul obsahující rady pro hospodáře, vydávala Císařská a královská 

Vlastenecká hospodářská společnost, redaktor Josef Pečírka   

 15. Kocourkov - vycházel od roku 1846 do roku 1848, nepravidelně, 

vycházel v Praze, satirický časopis, vydával J. Pospíšil, redaktor P. 

Chocholoušek 
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 16. Konstitucionální telegraf - vycházel na jaře 1848, nepravidelně, 

vycházel v Praze, politický list zabývající se ústavní otázkou, 

vydával V. R. Kramerius 

 17. Květy - (dříve pod názvem Květy české) - vycházely od 2. ledna 

1834 do konce června 1848, třikrát týdně, vycházely v Praze, 

beletristický a zábavný list, vydával J. Pospíšil, redaktoři K. B. 

Štorch, K. V. Zap 

 18. Květy a plody - vycházely od 8. července 1848 do 30. září 1848, 

týdeník, vycházely v Praze, týdeník pro vzdělanější čtenáře, vydával 

J. Pospíšil jako pokračování Květů, redaktor K. B. Štorch 

 19. Motolské noviny - vycházely v červnu 1848, nepravidelně, 

vycházely v Praze, humoristický list, vydával B. Stýblo 

 20. Národní noviny - vycházely od 5. dubna 1848 do 18. ledna 

1850, deník, vycházely v Praze, politický deník národně-liberální 

orientace, vydával V. Deym, K. H. Borovský, redaktor K. H. 

Borovský 

 21. Noviny Lípy slovanské - (dříve pod názvem Lípa slovanská) - 

vycházely od 2. října 1848 do 28. dubna 1849, nejprve dvakrát týdně, 

později deník, vycházely v Praze, politický list radikálně-

demokratického zaměření, vydával spolek Lípa slovanská, redaktoři 

J. V. Podlipský, V. V. Haštalský, K. Sabina 

 22. Noviny z Prahy - vycházely v červnu 1848, nepravidelně, 

vycházely v Praze, politický titul letákové formy, vydával V. R. 

Kramerius 

 23. Občan - vycházel od 16. září 1848 do 2. dubna 1849, týdeník, 

vycházel v Praze, politický týdeník, vydával V. S. Štulc jako přílohu 

Blahověstu 



116 

 

 24. Občanské noviny - vycházely od listopadu 1848 do května 

1849, čtyřikrát týdně, vycházely v Praze, list radikálních demokratů, 

vydával E. Arnold, redaktoři E. Arnold, K. Sabina, P. Chocholoušek 

 25. Obecní list - (později pod názvem Pražský obecní list) - 

vycházel od  ledna 1849 do dubna 1849, deník, vycházel v Praze, 

tiskový orgán pražských úřadů, vydávala Městská rada pražská, 

redaktor J. B. Pichl 

 26. Ozvěna - vycházela v roce 1848, týdeník, vycházela v 

Jindřichově Hradci, vydával J. Šrámek 

 27. Ozvěna z Litomyšle - vycházela v roce 1848, nepravidelně, 

vycházela v Přelouči 

 28. Pardubický hlasatel svobody a lidu práva - vycházel v březnu 

1848, původním záměrem týdeník, vycházel v Pardubicích, tiskem v 

Hradci Králové, list radikálního ražení, vydával J. B. Pichl 

 29. Plzeňský úřední list - vycházel od července 1848 do září 1848, 

dvakrát týdně, vycházel v Plzni, tiskový orgán plzeňských úřadů, 

vydával J. M. Schmid 

 30. Pokrok - vycházel od 7. června 1848 do 12. června 1848, deník, 

vycházel v Praze, vládní titul, vydával L. Thun, redaktoři V. V. 

Tomek, J. Jireček 

 31. Polabský Slovan - vycházel od 15. září 1848 do 24. června 

1849, třikrát týdně, vycházel v Hradci Králové, politický titul, 

vydával J. H. Pospíšil, redaktoři J. Pelikán, A. Ládman, J. Šrůtek 

 32. Posel ode Mže - vycházel od 14. října 1848 do 31. března 1849, 

dvakrát týdně, vycházel v Plzni, politický list regionálního 

charakteru, vydával J. M. Schmid, redaktor F. Denk  

 33. Posel z Budče - vycházel od 1. června 1848 do 25. prosince 

1851, týdeník, vycházel v Praze, časopis pro učitele a vychovatele 

mládeže, vydával Pedagogický ústav Budeč, redaktor J. F. Šumavský 
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 34. Poutník - vycházel od roku 1846 do 10. června 1848, zpočátku 

měsíčník, později týdeník, vycházel v Praze, časopis pro náročné 

čtenáře,  vydávali Synové Bohumila Haase, redaktor J. Malý  

 35. Pozor! - vycházel od 15. srpna 1848 do 30. září 1848, deník, 

vycházel v Praze, satirický list, vydával J. Spurný, redaktoři P. 

Švanda ze Semčic, A. V. Rirenšaft 

 36. Prachenský týdeník - vycházel od června 1848 do července 

1848, týdeník, vycházel v Písku, politický týdeník regionálního 

charakteru, vydával V. Vetterle, redaktor A. Žalud 

 37. Pražské noviny - vycházely od 1. ledna 1826 do 30. června 

1864, nejprve dvakrát týdně, později čtyřikrát týdně, později deník, 

vycházely v Praze, list hájící vládní zájmy, vydávali K. V. Medau, 

Synové Bohumila Haase, redaktoři K. H. Borovský, K. Sabina, K. J. 

Erben, J. Jireček 

 38. Pražský posel - vycházel od roku 1846 od konce června roku 

1849, nejprve dvakrát týdně, později týdeník, vycházel v Praze, titul 

pro venkovské vrstvy obyvatelstva, vydával J. Pospíšil, redaktoři J. 

K. Tyl, J. Pospíšil  

 39. Pražský večerní list - vycházel od 1. června 1848 do 1. února 

1851, nejprve deník, později čtyřikrát týdně, vycházel v Praze, 

rozšířený list radikálních demokratů, vydával K. V. Medau, redaktoři 

J. S. Knedlhans-Liblínský, P. Chocholoušek 

 40. Přítel mládeže - vycházel od roku 1823 do konce roku 1848, 

čtvrtletník, vycházel v Praze, pedagogický časopis, vydávala 

Biskupská konsistoř v Hradci Králové, redaktor A. Stránský  

 41. Ranní list - vycházel od 1. října 1848 do 31. prosince 1848, 

deník, vycházel v Praze, titul obsahující politické zprávy a úvahy, 

vydával J. Pospíšil jako pokračování týdeníku Květy a plody, 

redaktor F. Girgl 
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 42. Rychlík z Čech - vycházel v druhé polovině roku 1848, 

nepravidelně, vycházel v Praze, vydával Malina  

 43. Řemeslnické noviny - vycházely od počátku října 1848 do 

května 1849, týdeník, vycházely v Praze, list určený pro řemeslníky, 

vydávala Jednota řemeslnická, redaktor F. Humhal, F. Kopp 

 44. Sedlské noviny - vycházely od 1. dubna 1849 do 30. června 

1849, třikrát týdně, vycházely v Praze, časopis pro venkovské 

čtenáře, vydávali Synové Bohumila Haase, redaktor J. K. Tyl 

 45. Svatováclavské poselství - vycházelo od 1. června 1848 do 1. 

prosince 1848, dvakrát týdně, vycházelo v Praze, politický list 

radikální orientace, vydával J. V. Frič, V. R. Kramerius, redaktor J. 

B. Pichl 

 46. Svornost - vycházela od počátku ledna 1849 do února 1849, 

deník, vycházela v Praze, protivládní list, vydával F. J. Totzauer, 

redaktor F. Kopp 

 47. Šarivari - vycházelo od dubna 1848 do června 1848, 

nepravidelně, vycházelo v Praze, tiskem v Jindřichově Hradci, 

ilustrovaný humoristický list, vydával V. R. Kramerius 

 48. Šotek - vycházel od 7. ledna 1849 do 1. dubna 1849, týdeník, 

vycházel v Praze, satirický časopis, vydával J. Pospíšil jako přílohu 

Národních novin, redaktor K. H. Borovský   

 49. Učitelský posel - vycházel v průběhu roku 1849, týdeník, 

vycházel v Praze, pedagogický list, vydávala Mosigová 

 50. Včela - (dříve pod názvem Česká včela) - vycházela od 7. ledna 

1834 do 30. března 1849, dvakrát týdně, vycházela v Praze, 

beletristický časopis, vydával K. V. Medau nejprve jako přílohu 

Pražských novin, později samostatně, redaktoři K. H. Borovský, K. 

Sabina, J. S. Knedlhans-Liblínský  
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 51. Vesnické noviny z Čech - vycházely od 3. března 1849 do 26. 

května 1849, týdeník, vycházely v Praze, konzervativně zaměřený 

list hájící vládní zájmy, vydávala Císařská a královská Vlastenecká 

hospodářská společnost, redaktor F. J. Schopf 

 52. Vlastenský rychlík - vycházel v posledním čtvrtletí roku 1848, 

nepravidelně, vycházel v Praze, vydáván jako pokračování Rychlíku 

z Čech 

 53. Vlastimil - vycházel již v polovině roku 1848, později od 

počátku března 1849 do konce června 1850, nejprve deník, později 

třikrát týdně, vycházel v Praze, vydával E. F. Šťastný, redaktor J. J. 

Javůrek 

 54. Zlatověký katolík český - vycházel v průběhu roku 1848, 

týdeník, vycházel v Mladé Boleslavi, vydával A. Durdík 
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Příloha č. 3 - Rozdělení titulů podle obsahu 

 

Typ periodika Názvy titulů 

Noviny hájící vládní zájmy Pražské noviny, Pokrok, Vlastimil, 

Vesnické noviny z Čech 

Liberální tisk Národní noviny, Pražský posel, Sedlské 

noviny 

Radikálně-demokratický tisk Pražský večerní list, Noviny Lípy 

slovanské, Občanské noviny 

Další politické listy  Co se jinde děje?, Konstitucionální 

telegraf, Noviny z Prahy, Českoslovanský 

vlastenský deník, Svatováclavské 

poselství, Občan, Ranní list, Svornost  

Náboženské časopisy  Časopis pro katolické duchovenstvo, 

Blahověst, Českobratrský hlasatel, Bohu a 

vlasti  

Humoristické a satirické listy Kocourkov, Hacafírek v kacabajce, 

Šarivari, Motolské noviny, Pozor!, Šotek, 

Brejle  

Pedagogické časopisy Přítel mládeže, Posel z Budče, Časopis k 

prospěchu času přiměřených oprav na 

gymnasiích 

Odborné a beletristické 

časopisy 

Časopis českého Museum, Květy, Květy a 

plody, Včela, Poutník 

Profesní tituly Hospodářské listy, Hlásník, Řemeslnické 

noviny, Cecilie 

Oblastní listy Pardubický hlasatel svobody a lidu práva, 

Prachenský týdeník, Polabský Slovan, 

Plzeňský úřední list, Posel ode Mže, 

Obecní list 

Nedohledané tituly Českoslovanské vlastenské noviny, 

Ozvěna, Ozvěna z Litomyšle, Rychlík z 

Čech, Učitelský posel, Vlastenský rychlík, 

Zlatověký katolík český 
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Příloha č. 4 - Sloupcový graf 

V následujícím sloupcovém grafu je znázorněna doba existence  

analyzovaných titulů v průběhu let 1848 - 1849. Tyto dva roky jsou na časové ose 

rozděleny po jednotlivých měsících. V grafu jsou znázorněny jen takové tituly, u nichž 

bylo možné zjistit informace o jejich vzniku (nebo o jejich případném zániku). 

Sloupcový graf obsahuje údaje o existenci 43 českojazyčných titulů, které byly 

vydávány v Čechách v průběhu revolučních let 1848 - 1849. Z celkových 54 periodik se 

nepodařilo zjistit potřebné informace pro umístění do grafu u 11 titulů, které tedy nejsou 

v grafu zahrnuty. Jedná se o následující tituly: Co se jinde děje?, Českoslovanské 

vlastenské noviny, Hacafírek v kacabajce, Kocourkov, Konstitucionální telegraf, 

Ozvěna, Ozvěna z Litomyšle, Rychlík z Čech, Učitelský posel, Vlastenský rychlík, 

Zlatověký katolík český.    
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Příloha č. 5 - Fotografie dohledaných titulů 

Následující příloha nabízí čtyřicet sedm fotografií analyzovaných titulů, které 

se mi podařilo dohledat. Pokud to bylo možné, je zde zveřejněno první vzniklé číslo 

titulu. V případě, že titul vycházel již před březnem 1848, je v příloze vyobrazena 

fotografie prvního čísla vydaného po 15. březnu 1848. U některých titulů se ovšem 

uvedené číslo nepodařilo nalézt. V takovém případě je použita fotografie nejstaršího 

dohledaného čísla. 

Část fotografií byla převzata z databázové aplikace Kramerius. Mé velké 

poděkování patří ale především zbylým institucím, které mi umožnily ostatní fotografie 

ve své diplomové práci zveřejnit. Mezi tyto instituce patří: Oddělení časopisů Knihovny 

Národního muzea, Knihovna Národního muzea, Knihovna Strahovského kláštera, 

Knihovna Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity, Knihovna Ústavu hudební vědy 

Filosofické fakulty Karlovy univerzity, Státní okresní archiv Písek a Východočeské 

muzeum v Pardubicích. 
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obr.1 – Blahověst  (březen 1848)                    obr.2 – Bohu a vlasti   (leden 1849) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.3 – Brejle  (únor 1849)                             obr.4 – Cecilie  (říjen 1848)   
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obr.5 – Co se jinde děje? (jaro 1848)                obr.6 – Časopis českého Museum   

     (jaro 1848) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.7 – Časopis k prospěchu času                     obr.8 – Časopis pro katolické 

 (srpen 1848)                                                       duchovenstvo  (1848) 
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obr.9 – Českobratrský hlasatel                          obr.10 – Českoslovanský vlastenský  

             (červenec 1849)                                                    deník   (srpen 1848) 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

obr.11 – Hacafírek v kacabajce  (1848)              obr.12 – Hlásník  (březen 1848) 
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obr.13 – Hospodářské listy  (duben 1848)        obr.14 – Kocourkov  (1848) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
obr.15 – Konstitucionální telegraf                    obr.16 – Květy  (březen 1848) 

   (jaro 1848)   
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obr.17 – Květy a plody  (červenec 1848)          obr.18 – Motolské noviny (červen 1848) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

obr.19 – Národní noviny  (duben 1848)            obr.20 – Noviny Lípy slovanské  

        (leden 1849) 
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obr.21 – Noviny z Prahy  (červen 1848)            obr.22 – Občan  (září 1848) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.23 – Občanské noviny  (leden 1849)           obr.24 – Obecní list  (leden 1849) 
 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.25 – Pardubický hlasatel                             obr.26 – Plzeňský úřední list   

               (březen 1848)                                                      (červenec 1848) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

obr.27 – Pokrok  (červen 1848)                         obr.28 – Polabský Slovan  (září 1848) 
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obr.29 – Posel ode Mže  (říjen 1848)                obr.30 – Posel z Budče  (červenec 1848) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.31 – Poutník  (duben 1848)                         obr.32 – Pozor!  (srpen 1848) 
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obr.33 – Prachenský týdeník                             obr.34 – Pražské noviny  (březen 1848) 

   (červen 1848)      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

obr.35 – Pražský posel  (leden 1849)                obr.36 – Pražský večerní list   

        (červen 1848) 
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obr.37 – Přítel mládeže  (1848)                         obr.38 – Ranní list  (říjen 1848) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

obr.39 – Řemeslnické noviny  (říjen 1848)      obr.40 – Sedlské noviny  (duben 1849) 
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obr.41 – Svatováclavské poselství                    obr.42 – Svornost  (leden 1849) 

   (červen 1848)      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obr.43 – Šarivari  (jaro 1848)                            obr.44 – Šotek  (leden 1849) 
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obr.45 – Včela  (březen 1848)                           obr.46 – Vesnické noviny z Čech 

        (květen 1849) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.47 – Vlastimil  (březen 1849) 


