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Úvod  

Ilustrované časopisy představují v kultuře 19. století specifický fenomén. Zejména mezi šede-

sátými a devadesátými lety tvořily po denním tisku hlavní zdroj informací, poučení a zábavy. 

Vedle textů postihujících nejrůznější oblasti života se na jejich stránkách pravidelně objevovalo 

obrovské množství obrazového materiálu rozličného obsahu i kvality, jenž formoval pohled na 

svět celých generací čtenářů.

Ačkoliv primárním zájmem ilustrovaných magazínů bylo poučení a pobavení čtenáře 

(přičemž v průběhu času se pořadí těchto priorit poněkud obrátilo), hrály velmi důležitou roli 

také v uměleckém světě. Vedle kreseb vznikajících pro potřeby časopisu zde byla reprodukována 

díla soudobých domácích i zahraničních umělců. Listy rovněž soustavně sledovaly dění na 

výtvarné scéně a v době neexistence specializovaných uměleckých časopisů tak byly jedinou 

platformou pro prezentaci současného umění. Zároveň dávaly prostor i umělecko-historickým 

pojednáním a reprodukcím starého umění. Pro historika umění 19. století proto představují nejen 

zásadní vizuální pramen, neboť zde lze najít i reprodukce děl zničených či nezvěstných, ale také 

zdroj pro studium role uměleckého díla ve společnosti, jeho dosahu a způsobu jeho hodnocení. 

Postihnout tyto různorodé aspekty je také cílem této práce.

Existující zahraniční literatura věnovaná obrazovým časopisům se zaměřuje především na 

jejich sociologický kontext, úlohu, jakou hrály ve vztahu k národnímu vědomí, i cesty vedoucí 

k modernímu mediálnímu průmyslu. Ilustrované časopisy jakožto zásadní médium své doby hrají 

významnou roli i v pracích, soustředících se na širší kontext kultury 19. století.

Česká odborná literatura se ilustrovaným magazínům věnovala doposud spíše okrajově. 

Vyjma přehledových publikací se více zabývala literárními aspekty českého tisku 19. století, 

výtvarné hledisko ilustrovaných listů však zůstávalo z větší části opomíjeno. Podrobnějšího 

uměleckohistorického zpracování se dostalo některým uměleckým časopisům či tématu karika-

tury a humoristických magazínů. Pro tuto práci proto jako zdroj informací o spolupráci jednot-

livých umělců s časopisy i o širším dobovém kontextu sloužila zejména monografická pojednání 

a publikace věnující se podstatným tématům umělecké tvorby a provozu v 19. století. Význam-

nou roli mají také dobové prameny, zejména antologie textů zásadních osobností umělecké 

kritiky (Jan Neruda, Miroslav Tyrš, Karel B. Mádl), ale i soukromá korespondence či vzpomínky 

umělců. Základním předpokladem pro tuto práci však bylo především důkladné studium samot-

ných časopisů – pro svůj význam i kvalitu se hlavními referenčními objekty staly Světozor a Ottova 

Zlatá Praha, důležitým pramenem byly také časopisy šedesátých let, zejména Hálkovy Květy.

I. Počátky ilustrovaných časopisů v první polovině 19. století   

Předchůdci velkých ilustrovaných časopisů vznikají ve třicátých letech 19. století. K těm hlavním 

patří The Penny Magazine of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge, založený v Londýně 

Charlesem Knightem roku 1832, Pfennig-Magazin der Gesellschaft zur Verbreitung gemeinnütziger 

Kenntnisse v Lipsku a Magazin pittoresque v Paříži (oba 1833). Tyto magazíny přinášely levné lidové 
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čtení, spojující zábavu s poučením, nezabývaly se však aktuálními zprávami. Novinkou bylo do té 

doby nevídané množství obrazového materiálu ve formě dřevorytů, které byly nově integrovány 

do textu a jejich podíl se postupně zvyšoval. Právě díky tomu dosáhly brzy velké obliby a jejich 

náklad rychle stoupal.

V českých zemích přišla reakce na nový typ časopisu zcela bezprostředně – již roku 1834 

vzniká Das wohlfeilste Panorama des Universums zur erheiternden Belehrung für Jedermann und alle Länder, 

vedené firmou Gottlieb Haase Söhne. Tento list existoval s drobnými úpravami titulu až do 

počátku padesátých let. Jeho český protějšek, Světozor, založil Pavel Josef Šafařík také roku 1834. 

Brzy se však ukázalo, že domácí publikum není ještě na českojazyčný časopis tohoto typu při-

praveno a list zanikl druhým ročníkem.

Již od dvacátých let časopisy zařazovaly příležitostně, a později pravidelně, v každém čísle 

jeden obrázek ve formě samostatného jednostranně potištěného listu, nejčastěji ve formě

litografie. Týká se to např. listů Hyllos-Dobrozvěst (1819–1821) a Čechoslav (1820–1825) Václava 

Rodomila Krameria či Jindy a nyní redaktora Jana Hýbla (1828–1833). Jeden z dobově 

nejpopulárnějších německojazyčných časopisů vycházejících v českých zemích představovaly 

Erinnerungen an merkwürdige Gegenstände und Begebenheiten, verbunden mit erheiternden Erzählungen (od 

1822). Z dalších časopisů, které v omezené formě pracovaly s ilustracemi, jmenujeme Českou včelu

(Synové Bohumila Haase, 1834–1846), první český humoristický list Paleček, milovník žertu a pravdy

(založen 1841 v redakci a nákladem Františka Rubeše), a Poutník, Časopis obrázkový pro každého

(Synové Bohumila Haase, redaktor Karel Vladislav Zap, 1846–1848). 

Zrušení cenzury a vyhlášení svobody tisku roku 1848 vyvolalo skutečný boom v produkci 

periodik, z nichž některá měla jen velmi krátký život. Znovuzavedení cenzury a nastolení 

neoabsolutistického režimu následně na řadu let zastavilo většinu aktivit v oblasti veřejné 

publicistiky. Na vznik prvních ilustrovaných listů nového typu si tak české země musely ještě 

několik let počkat.

II. Ilustrované časopisy ve druhé polovině 19. století   

K počátku čtyřicátých let se datuje vznik prvních ilustrovaných listů velkého formátu – roku 1842 

zakládá Herbert Ingram Illustrated London News, v následujícím roce vznikají Leipziger Illustrirte 

Zeitung pod vedením J. J. Webera a L’Illustration Edouarda Chartona. Tato periodika kodifikovala 

podobu obrazových listů kosmopolitního charakteru. Přinášela zprávy z celého světa a nejrůz-

nějších oborů a od penny magazínů je odlišoval nejen větší formát, ale i počet a kvalita ilustrací. 

Postupně v nich také rostl podíl aktuálního zpravodajství, takže v dalších desetiletích se jejich 

charakter začal přibližovat spíše ilustrovaným novinám. V následujících dekádách se těšily oblibě 

zvláště tzv. rodinné magazíny – nejvlivnější z nich, lipská Gartenlaube, byl založen Ernstem Keilem 

roku 1853. 

Zatímco tzv. kosmopolitní listy se více věnovaly politickým tématům, ty rodinné se sou-

středily spíše na oslavu tradičních hodnot, zábavnou stránku a informace podané snadno srozu-

mitelnou formou. Po formální stránce se oba typy lišily zejména velikostí – kosmopolitní časopisy 
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vycházely ve foliovém formátu, s textem ve třech sloupcích, zatímco rodinné měly kvartový 

formát a text pouze dvousloupcový. Reálné časopisy se však v těchto typových hranicích pohy-

bovaly velmi volně.

V českých zemích vznikají ilustrované časopisy pozvolna teprve od konce padesátých let. 

Konec éry bachovského absolutismu přinesl i nový život do české žurnalistiky. Četné pokusy      

o založení moderního ilustrovaného časopisu evropského střihu však většinou narážely na nedo-

statek odběratelů. Za uplynulá desetiletí se česká střední třída stala pravidelným konzumentem 

německého tisku. Snaha nalákat nové abonenty na národní povahu časopisu se ne vždy setkala 

s úspěchem a řada magazínů tak byla po několika sezónách nucena svou činnost ukončit. Týkalo 

se to např. časopisů Obrazy života (vydavatel Josef Vilímek, 1859–1862), Osvěta (pouze ročník 

1862), Rodinná kronika (vydavatelství Schreirer a Fuchs, 1862–1865) i Zlatá Praha (1864–1865), 

která pod vedením Vítězslava Hálka poprvé kladla důraz na původní tvorbu. První výraznější 

úspěch u čtenářů zaznamenaly teprve Hálkovy a Nerudovy Květy (1865–1872).

Nejvýznamnějšími a nejúspěšnějšími ilustrovanými listy pak byly Světozor Františka Skrej-

šovského (1867–1899) a obnovená Zlatá Praha vydavatele Jana Otty (1884–1929). Oba vycházely

ve velkém formátu s bohatou a reprezentativní obrazovou výbavou. Zhruba od druhé poloviny 

osmdesátých let byly ilustrace samozřejmou součástí nově vznikajících časopisů, včetně těch 

odborných a oborových. Obrazový doprovod se objevil také v magazínech revuálního typu; šlo 

v první řadě o Květy, vydávané od roku 1879 Svatoplukem a jeho Vladimírem Čechem a Ruch

nakladatele a galeristy Aloise Wiesnera. 

III. Reprodukční techniky  

Rozvoj reprodukčních technik v průběhu 19. století měl na samotný vznik i další vývoj ilustro-

vaného tisku zcela zásadní vliv. Nejdéle užívanou technikou byla xylografie, vynalezená na konci 

18. století; její hlavní inovace spočívala v možnosti umístit obraz a text na jednu stránku, nevý-

hodou však byla složitost převodu původní kresby, při němž měl na výslednou podobu díla vliv 

nejen autor předlohy, ale i rytec (případně ještě kreslíř, jenž předlohu převáděl na dřevěný štoček). 

V souvislosti s přístupem k originální předloze rozlišujeme dřevoryt faksimilový, který pracuje     

s precizním odrýváním čar podle originálu, a dřevoryt tónový, u nějž se převádějí pouze tónové 

hodnoty předlohy.

Zdokonalení této techniky přinesly vynálezy galvanoplastiky a fotoxylografie, které zrych-

lily proces přípravy a zvýšily kvalitu výsledného tisku. Česká xylografie zaznamenala skutečný 

boom až na počátku šedesátých let. Kromě nárůstu ilustrované knižní produkce jsou to právě 

ilustrované časopisy, jež stojí za jejím prudkým rozvojem. 

Neustávající snahy o zdokonalení reprodukčních technik vedly ve druhé polovině 19. 

století k zásadním vynálezům, jež postupně zcela změnily tvář ilustrovaného tisku. První chemi-

grafickou technikou užívanou časopisy byla zinkografie. V posledních dekádách 19. století proni-

ká do časopisů autotypie, technika rastrového tisku, kterou patentoval Georg Meisenbach roku 

1882. Autotypie jakožto technika nevyžadující zprostředkování kreslířem a převádějící dílo s foto-
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grafickou věrností a také významnou úsporou času znamenala skutečnou revoluci v ilustrovaném 

tisku. Otevřela zcela nové možnosti – v časopisech se objevují reprodukce akvarelů, tušových 

kreseb i maleb a rovněž první pokusy o barevnou reprodukci.

V českém tisku se autotypie poprvé objevují před polovinou osmdesátých let. České firmy 

se dokázaly prosadit na poli chemigrafické reprodukce poměrně záhy a kvalita jejich produkce 

byla brzy srovnatelná se Západem. V devadesátých letech již jasně převládají reprodukce domácí  

provenience, zejména firem Husník & Häusler a Jan Vilím.

Závěrečná část kapitoly se věnuje měnící se roli fotografie v ilustrovaných magazínech. 

Ještě před nástupem autotypie pronikají fotografie na stránky časopisů ve formě předlohy. Jejich 

hlavní přednost byla spatřována v autenticitě – proto na základě fotografií vznikají portrétní, 

dokumentární, reportážní i etnografické kresby a jsou tak také otevřeně prezentovány. V deva-

desátých letech se spolu s rozvojem autotypie stávají fotografie samozřejmou součástí magazínů –

obstarávají většinu reportážních kreseb a fungují všude tam, kde není kladen důraz na uměleckou 

stránku výjevu. Souběžně s reportážní fotografií se začínají v časopisech prosazovat i umělecké 

snímky, které po roce 1900 již tvoří běžnou součást časopisecké produkce.

IV. Umělci ve službách ilustrovaných časopisů   

Ilustrované časopisy se staly příležitostí pro celou řadu umělců. Čtvrtá kapitola se věnuje 

charakteristice různých způsobů, jimiž umělci k práci pro časopisy přistupovali. Pro většinu 

z nich představovaly především vítanou formu přivýdělku, vedle toho se však záhy konstituovala 

také skupina autorů, již se dali plně do služeb těchto periodik (v českých zemích můžeme 

jmenovat např. Františka Chalupu či Josefa Mukařovského). Ačkoliv dnes jsou jména většiny 

z nich známa jen odborníkům, byly to právě jejich práce, jež dávaly časopisům tvář. Významným 

způsobem se tak tito umělci podíleli na vizuální zkušenosti celých generací čtenářů, kteří jejich 

prostřednictvím poznávali a vnímali svět.

Kapitola dále pojednává dobový fenomén tzv. speciálního umělce (Spezialartist, special 

artist, envoyé spécial), zvláštního zpravodaje, podávajícího autentické a aktuální vizuální záznamy 

z tematických oblastí, na něž se specializoval. Ve většině případů šlo o zpravodajství válečné, kdy 

umělec pořizoval kresby z vojenských táborů, bojišť či politických jednání. České časopisy více 

než zvláštních zpravodajů využívaly těch umělců, kteří působili mimo umělecká centra nebo 

trávili život na cestách – mezi ně patřil např. František Bohumír Zvěřina, Salomon Emanuel 

Friedberg-Mírohorský nebo Bohuslav Kroupa.

I v případě dobově významných a populárních autorů, jejichž tvorbu časopisy prezen-

tovaly, se lze setkat s různorodými přístupy. Odrážely proměny dobové atmosféry, způsoby práce 

s reprodukcemi i obecnou recepci a interpretaci díla konkrétních tvůrců – od ambivalentního 

vztahu k Josefu Mánesovi, přes důraz na zahraniční úspěch u Jaroslava Čermáka či Václava 

Brožíka až po téměř adorační vztah k Mikoláši Alšovi. 

V osmdesátých a první polovině devadesátých let přinášejí časopisy obrovské množství 

kreseb nejrůznějších námětů. Využití tak zde nachází velká řada umělců většího i menšího talentu, 
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kteří se i díky své práci pro časopisy stávají všeobecně známými. Spolupráce s časopisem se v této 

době jeví jako oboustranně výhodná – umělec díky ní vstupuje do povědomí čtenářů (tedy 

potenciálních návštěvníků výstav a kupců), časopis napomáhající prezentaci umělce získává podíl 

na jeho proslavení a poté si publikováním jeho děl zvyšuje vlastní renomé. Výsadní postavení 

v tomto ohledu patřilo ve své době bratrům Adolfu a Karlu Liebscherovým, kteří pracovali pro 

všechny přední magazíny. I popularitu těchto umělců však zasáhly proměny uměleckého ovzduší 

na konci století a jejich dílo postupně upadalo do zapomnění.

Doba konce a přelomu století patří v časopisech třetí generaci autorů, narozených v šede-

sátých letech, jejichž tvorba se již – s různou intenzitou – kloní k novým uměleckým směrům. 

Řada z nich alespoň na čas odchází za školením i zkušenostmi za hranice, především do Mnicho-

va a Paříže. Právě prostřednictvím těchto autorů, kteří pracují stejně intenzivně jak pro zahra-

niční, tak i české magazíny, dostává kosmopolitní směřování domácího obrazového tisku nový 

náboj. Jedním z nejvýraznějších představitelů této generace je Luděk Marold, jehož dílo dobře 

dokumentuje proměny, kterými prošla kresba pro časopisy na konci století.    

Samostatnou kapitolu tvoří v časopisech reprodukce zahraničního umění. Jednoznačně 

největší podíl mezi zahraničními reprodukcemi v českém tisku 19. století připadá slovanským, 

zejména polským a ruským umělcům. K nejvýznamnějším z nich patřili Jan Matejko a Vasilij 

Vasiljevič Vereščagin. V prezentaci umělců z německých zemí se odrážejí problematické vztahy 

s těmito národy, upřednostňováni jsou proto ti s českými kořeny. Týká se to např. Gabriela von 

Maxe, u nějž dominuje důraz na český původ zejména v šedesátých a sedmdesátých letech. Na 

závěr stručně zmiňujeme také umělce s ostatních evropských zemí, v jejichž prezentaci časopisy 

upřednostňovaly popis zobrazeného díla před seznámením čtenářů s osobností autora.

V. Obraz a text   

Kapitola se zaměřuje na způsoby, jimiž ilustrované časopisy pracovaly se svou obrazovou částí, 

na vzájemné propojení obrazu a textu i na různé postupy, kterými byly čtenářům ilustrace 

prezentovány. Role obrazu v ilustrovaném magazínu byla od počátku dvojí. Vedle ilustrací vlože-

ných do textu najdeme i samostatné kresby opatřené jen krátkým vysvětlujícím komentářem. 

Postupně se poměr obrazu a textu téměř zcela obrací, když samostatné reprodukce začínají 

převažovat. Ilustrace ztrácí svou ilustrativní funkci a funguje jako samostatná jednotka v rámci 

časopisu. Text k ní náležející se ocitá v podřízené roli – doplňuje a osvětluje obsah vizuálního 

sdělení. 

Způsob, jakým časopisy pracovaly s obrazovou částí, se v průběhu let příliš neměnil.        

I české listy přejaly ustálený úzus, podle nějž časopis po úvodní straně s ilustrací střídal dvoulist 

bez obrázků a dvoulist s obrázky. V rámci tohoto uspořádání bylo téměř nemožné, aby se 

ilustrace ocitla vždy u odpovídajícího textu, časopisy se však o to ani nesnažily. Od počátku pra-

cují s textovou a obrazovou částí jako se dvěma samostatnými jednotkami. Postupně izolují texty 

k ilustracím do zvláštního oddílu, zatímco obrazová část je volně rozptýlena po časopise a fun-

guje jako samostatná složka, jež je formálně na textové části zcela nezávislá. 
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Prvním místem, na němž se setkává obraz a text, je záhlaví listu. Jeho prostřednictvím 

mohl časopis na první pohled sdělit své zaměření a vymezit se vůči konkurenci. Významnou roli 

hrála i úvodní reprodukce. V prvních dekádách se její výběr řídil primárně vlasteneckým hledis-

kem, v průběhu let se však charakter titulní strany mění. Umisťováním nezávazných salonních 

děl na titulní stranu časopisy přestávají sledovat čistě národní zřetel a naopak se snaží vyrovnat 

úrovni současných velkých evropských listů. I titulní strana tak dokumentuje obecnou proměnu, 

jíž ilustrované listy procházejí. Nad národnostně osvětovou rolí postupně převládá role časopisu 

jako zábavného média.

Poněkud paradoxním faktem je, že delší textové útvary doplněné ilustracemi představují 

na poli časopisecké praxe spíše menšinu. Především v prvních desetiletích se v českých časopi-

sech objevují delší ilustrované články cestopisného a etnografického charakteru, zatímco s ilustro-

vaným románem nebo povídkou na pokračování se setkáme jen výjimečně. Ilustrovaná beletrie

začíná do českých časopisů ve větší míře pronikat až v polovině osmdesátých let. Typickým 

rysem těchto ilustrací je, že se jen zřídkakdy vyskytují v rámci nebo alespoň v blízkosti odpovída-

jícího textu.

Texty doprovázející reprodukce se primárně soustředily na jejich narativní aspekt, který 

většinou zastiňoval jejich uměleckou stránku. Atraktivita žánrového výjevu spočívala v možnosti 

vložit do jeho kontur nenáročný drobný příběh, který rozšiřoval obsah díla o další detaily. Často 

se v těchto textech setkáme s literárními či divadelními komparacemi, jež dokládají úzké propo-

jení literatury a umění v kultuře 19. století. Ke smývání hranic mezi obrazem a textem přispívalo 

také to, že někdy nebylo snadné odlišit, zda dříve vznikla ilustrace nebo její textový doprovod.

K nejčastějším textovým doprovodům výtvarných děl v ilustrovaných časopisech patřily 

básně. Ještě více než u prozaických komentářů zde narazíme na problém definovat, zda je spíše 

obraz ilustrací básně či naopak báseň doplňkem obrazu. Ačkoliv poměr textu a obrazu v tomto 

případě závisí především na délce básně, obecně lze říci, že postupně dostává obrazová část více 

prostoru. V některých případech je text obrazem vytlačen natolik, že působí téměř nadbytečně.

Odlišněji než rodinné magazíny pracovaly s ilustracemi časopisy typu literární revue. Platí 

to zejména pro Čechovy Květy a do jisté míry i Wiesnerův Ruch. Obě periodika se snažila přede-

vším klást důraz na kvalitu a to jak na úrovni reprodukce, tak i originální předlohy. S tím sou-

visela i jiná vazba obrazu na text, absence narativně zabarvených komentářů a větší soustředění 

na výtvarné kvality díla.

Pojem ilustrace se v časopisech objevuje ještě v jednom významu – tzv. „časové ilu-

strace“, jež byly jedním ze základních prvků obrazové skladby. Paradoxně, právě v rámci doku-

mentární kresby byl prostor pro dezinterpretaci a manipulaci značný; dotýká se přitom nejen 

textového doprovodu kresby, ale spočívá v samotném jejím jádře, neboť pomalý proces vzniku 

ilustrace časopisům znemožňoval reagovat na aktuální dění s dostatečnou rychlostí. Ilustrace se 

tak objevovaly se zpožděním několika čísel po textu, který čtenáře o události zpravoval. Platilo to 

zejména v době, kdy jedinou možností byla xylografická reprodukce.

Na konci a přelomu století zaznamenáme jak v celkové vizuální podobě ilustrovaných 

časopisů, tak i v jejich práci s obrazem a textem výrazné změny. Jsou dány především rozvojem 

fotografie, kterou jsou nově přenášeny právě dokumentární a reportážní záběry. V důsledku se 
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pak proměňuje i pojetí obrazové skladby listu. Ilustrace přestává být primárně nositelem sdělení, 

akcentují se její výtvarné kvality. S tím souvisí také jiný vztah mezi obrazem a textem. U většiny 

reprodukcí mizí žánrově zabarvené doprovodné komentáře; někdy se setkáme pouze s krátkým 

textem umístěným přímo pod ilustrací jako její součást. Na straně druhé se objevuje více ilustrací 

vázaných na text nejen obsahově, ale i umístěním v rámci čísla.

VI. Svět v obrazech: pokus o ikonografii   

Kapitola charakterizuje hlavní tematické okruhy, s nimiž se čtenáři na stránkách časopisů setká-

vali. Nerozlišuje přitom, zda původní dílo vzniklo přímo pro potřeby magazínu, či šlo o repro-

dukci volné umělecké tvorby, ani to, zda bylo prací domácího nebo zahraničního umělce.

Největší procento ilustrací náleží tematice místopisné a etnografické, zejména z českých   

a slovanských oblastí – Balkánského poloostrova, Slovenska a Ruska. Atraktivní byly také exotic-

ké končiny – Orient, Afrika a Dálný východ, stejně jako tematika indiánská a výjevy z dalekého 

severu. Podstatnou roli hrál v tomto případě také připojený text; velkou popularitu získaly 

cestopisné texty, jež suchá fakta obohacovaly o prvek osobního zážitku.

S národopisnou tematikou se pojí obrazy venkovského života; scény z lidových slavností 

často spojují národopisný aspekt s dějovou linkou. K ustáleným žánrovým stereotypům patří mo-

tiv pastorale, který je většinou situován na Slovensko. Dalším frekventovaným námětem je obraz 

krajiny, obsahující často siluetu hradu či významný přírodní útvar. Zejména z počátku v sobě nese 

prvotní zájem o mapování konkrétní lokality, jeho umělecké pojednání se ocitá až na druhém 

místě. Ryze krajinářských děl tak najdeme v časopisech méně než by se dalo očekávat vzhledem 

k tomu, že mezi jejich přispěvatele patřili téměř všichni žáci Haushoferovy školy. Námětově mezi 

těmito pracemi dominují výjevy z českých zemí, především ze Šumavy, Krkonoš a Českého ráje.

Po venkovu patří k nejčastějším námětům ilustrovaných magazínů městský prostor, výje-

vy z ulic, restaurací a kaváren, náměty plesů, salonů a divadel. Na druhém pólu se nacházejí 

obrazy z prostředí městské chudiny. Oblíbené jsou typové studie se zástupci různých povolání, 

řemesel i lidských charakterů. I v městských žánrech patří k nejoblíbenějším náměty slavností, 

svátků a chvil odpočinku. V posledním desetiletí 19. století zaznamenáme v obrazu města určitou 

proměnu pod vlivem francouzského malířství. Pronikají do něj odezvy naturalismu, který se 

vyznačuje především potlačením narativnosti ve prospěch neutrálního reportážního pohledu.

Specifickou kapitolu v rámci obrazu města představují kresby věnující se aktuálnímu dění. 

Zobrazení těchto událostí – pohřbů významných osobností, odhalování pomníků či slavností 

připomínajících historickou událost – obsahují většinou politické podtexty v rámci konfrontace 

českého obyvatelstva s německým. Na rozdíl od evropských periodik byly české časopisy zdržen-

livější v zobrazování skandálních a drastických momentů.

K základním kamenům obrazové skladby časopisů patří historická tematika. Většinou se 

věnuje českým dějinám, nejčastěji husitství, bitvě na Bílé hoře a třicetileté válce. Ve výběru témat 

jsou patrné preference tragických či dramatických období a událostí nad těmi „pozitivními“. 

Souvisí to nejen s mučednickou rolí, do níž se český národ s oblibou stavěl, ale i s tím, že období 
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míru nabízela méně vizuálně atraktivních momentů. Obdobná hlediska platila i při zastoupení 

světových dějin. Zásadní roli hrála národnost autora díla, kdy byly preferovány práce slovanských 

umělců; druhým hlediskem pak byla obsahová rovina, v níž časopisy opět upřednostňovaly

dramatické situace, zejména z období středověku a třicetileté války. Specifickou kategorii před-

stavuje historický žánr, který vedle zobrazení vážných i odlehčených dějinných epizod postihuje   

i salonní kostýmované výjevy. Extrémní obliby dosahovalo v tomto směru zejména období 

třicetileté války a také antický žánr.

Další významný okruh představuje náboženská malba. Tematicky byla atraktivní zejména

výpravná díla s dramatickými zápletkami, stejně jako intimní záběry biblických hrdinů a křesťan-

ských mučednic. S koncem století proniká do náboženské tematiky secesní stylizace a hlouběji 

mířící symbolistní přesahy. Přesto časopisy i nadále preferují nekonfliktní náměty i formu jejich 

zpracování – v souhlase s jejich rodinným zaměřením tak jako jednoznačně nejčastější nábožen-

ský výjev figuruje Panna Marie s Jezulátkem. Poněkud odlišný pohled na náboženství přinášejí 

oblíbené žánrové výjevy s mnichy a jeptiškami.

Mezi námětově nejzajímavější díla patří pohledy do osobitého světa umělců. Malíř či 

sochař bývá nejčastěji zobrazován ve svém atelieru, případně v interakci s modelem, zákazníkem 

či potenciálním mecenášem. Objevuje se také téma studijní cesty a tvorby v plenéru, atraktivní 

byla i postava ženy-umělkyně. Tragický obraz umělce, jenž čelí existenční (i existenciální) nouzi,

má protiklad v humorném, někdy až karikovaném podání. Pokud jde o zobrazení reálných uměl-

ců, časopisy publikovaly kromě jednoduchých podobizen také řadu stylizovaných portrétů na 

hranici dokumentu a fikce. Neodmyslitelnou součást umělcovy prezentace tvoří prostředí atelieru. 

Další skupinu reprodukcí představují pohádkové, mytologické a jinak literárně inspirova-

né výjevy. Pohádková tematika je aktuální v tvorbě tzv. generace Národního divadla. Je spojena 

s nárůstem zájmu o ilustraci, později se zároveň stává prostředkem k vyjádření alegorizujících      

a symbolistních obsahů. Pohádkové motivy mají často také humorný charakter nebo sentimentál-

ní či erotizující obsah – zejména ve quasi mytologických kompozicích s fauny a vílami. Mezi díly 

inspirovanými literaturou, především dramaty, dominuje světová literatura – Shakespeare, Dante, 

Goethe, Cervantes.

Podstatnou část obrazové výbavy časopisů tvoří reprodukce děl s alegorickým obsahem. 

Kresby určené přímo pro potřeby časopisu se nejčastěji vztahují k významné události, především 

výročí narození nebo úmrtí důležitých osobností a většinou opakují podobnou kompoziční 

formuli. K dalším pravidelně se objevujícím alegorickým kresbám patřily ty, jež oslavovaly pří-

chod nového roku. Zdaleka nejpočetnější skupinu v rámci alegorické tematiky tvoří reprodukce 

uměleckých děl, určených pro výzdobu veřejných budov a také díla užité grafiky – diplomy, 

pamětní listy, prémie a návrhy plakátů.

Závěr kapitoly se věnuje genderovému zaměření časopisů. Žánrová rozvrstvenost podle 

pohlaví představovala jednu z jejich základních premis. Jako hlavní příjemce časopisu byl vnímán 

mužský čtenář – mezi sféry mužského zájmu patří válečná tematika, lovecké výjevy a sport, 

s jehož vyobrazením se však setkáme teprve na přelomu století. Skrytým aspektem obrazové části 

časopisů jsou erotické motivy, zastoupené zejména scénami koupání. Uvolňující se atmosféra 
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konce století přinesla do časopisů nový typ ženy, jehož ztělesněním se stala Pařížanka, symbolizu-

jící přímočarost moderního života, zbaveného maloměstské pruderie.

Časopisy si byly dobře vědomy také početné čtenářské obce v řadách žen. Ve svém pří-

stupu ke čtenářkám přitom vycházely z dobových stereotypů. Odráží se to i v okruhu témat, jež 

předkládala obrazová část – od prvního zamilování, přes svatbu, manželský život a mateřství, až 

po běžné úkony všedního dne – domácí práce, návštěvy, četbu či psaní dopisů. Převážně na ženy 

byla cílena i vyobrazení dětského světa. Časopisy se nevyhýbají ani negativním stránkám života, 

k nimž patří obraz nešťastné lásky, nemoc a smrt. Citlivým tématem byl motiv „padlé ženy“.

K postupující ženské emancipaci se kriticky staví karikatury, které se snaží udržet ženu v jejích 

zavedených rolích. 

VII. „Učiti se kráse.“ Umění na stránkách ilustrovaných časopisů   

Ilustrované časopisy představovaly jednu z nejpodstatnějších cest, kterou se umění dostávalo 

k širokému publiku. Na jejich stránkách se pravidelně objevovalo velké množství aktuálních 

uměleckých výtvorů. Tyto reprodukce přitom byly často jedinou možností, jak se s nimi mohla 

veřejnost seznámit a významnou roli hrály i v samotném uměleckém světě. 

Kapitola se zamýšlí nad rolí uměleckého díla v ilustrovaných časopisech. Věnuje se tomu, 

do jaké míry se informace obsažené v doprovodných komentářích k reprodukcím vztahovaly 

nejen k obsahu daného díla, ale i ke kontextu jeho vzniku a k jeho samotné podstatě uměleckého 

artefaktu. Při výběru děl i celkové skladbě obrazové části hrály zásadní roli osoby redaktorů, 

zejména toho, jenž zodpovídal za obrazovou část listu. Na pozici redaktora obrazové části se      

v českých ilustrovaných magazínech objevilo několik výrazných osobností – např. Jan Neruda, 

Karel Purkyně či Viktor Oliva.

Zcela zásadní pro uchopení výtvarného díla v ilustrovaných časopisech je sám pojem 

reprodukce. Užitá technika i způsob přenosu díla se podstatnou měrou odrážely na její věrnosti 

vůči originálu. Určité zkreslení, jež se nevyhnulo ani kresbám vznikajícím primárně pro potřeby 

časopisů, se úměrně zvyšuje u malířských a sochařských děl. Zatímco v případě xylografie vychá-

zela tato zkreslení ze samé podstaty techniky, autotypie se jevila jako zcela objektivní prostředek 

k vytvoření věrné reprodukce. Čtenáři, kteří neměli možnost spatřit originál díla, se však o ne-

přesnostech, jež reprodukce obsahovala, nemuseli vůbec dozvědět. Nejen časopisy, ale ani sami 

umělci navíc tento stav často nevnímali jako nežádoucí, neboť umělecká reprodukce patřila 

k významným obchodním artiklům. Jednou z forem, kterými se reprodukce rozšiřovaly, byly 

prémie vydávané každoročně časopisy jako bonus pro předplatitele.

K výrazným zásahům do integrity díla, kterých se časopisy dopouštěly, patří zobrazení 

pouze konkrétní scény či postavy z celku díla. Několikrát se s tímto postupem setkáme u prací 

Václava Brožíka, zejména ikonického obrazu Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým. S Brožíkovou 

tvorbou je spojen také nový způsob představení uměleckého díla, kterým bylo publikování 

kresebných studií. Jejich prostřednictvím časopisy odkrývají proces vzniku díla, jež již nemusí být 

prezentováno ve své finální, dokonalé podobě. Ke slovu se dostávají také formální znaky díla, 
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nikoliv pouze jeho obsah. Pozornost časopisů se rovněž začíná soustředit na osobnosti umělců. 

Dokladem vzrůstajícího zájmu časopisů o proces tvorby uměleckého díla v poslední čtvrtině 

století jsou také fotografie zaznamenávající umělce při práci. 

Obdobné obtíže jako u současné tvorby sledujeme i u reprodukcí starého umění. Ome-

zené vyjadřovací prostředky xylografie často zkreslovaly původní podobu díla; jasný přínos proto 

představovala autotypie, jež ve většině případů odstranila osobu prostředkujícího kreslíře. Mezi 

reprodukcemi dominují mistři italské renesance, holandské a vlámské malířství a období raného   

a vrcholného baroku, tematicky jde o především o náboženské a žánrové výjevy.

Kapitola se věnuje také povaze textů o umění, které v českých ilustrovaných časopisech 

dostávají větší prostor od druhé poloviny šedesátých let. Magazíny přinášejí novinky z umě-

leckého světa, informace o zahájení či ukončení výstav, detaily ze života umělců či jejich stručné 

nekrology. Otiskují také delší články věnované dějinám umění, soudobým osobnostem, konkrét-

ním dílům či teoretickým otázkám. K nejrozsáhlejším pojednáním o současném umění patřily 

pravidelné recenze výročních výstav. Od osmdesátých let věnují časopisy prostor také památkové 

péči – zájem o tuto problematiku se zvyšuje na konci století v souvislosti s pražskou asanací.

Osobnosti jednotlivých uměleckých kritiků a recenzentů (Viléma Weitenwebera, Miroslava Tyrše, 

Renáty Tyršové, Karla B. Mádla a Karla Matěje Čapka-Choda) kapitola zmiňuje jen stručně, 

neboť práce většiny z nich se neomezovala na ilustrovaný tisk.

Závěr kapitoly se věnuje reflexi nových uměleckých směrů kolem přelomu století. Jejich

podněty se odrazily i na vizuální stránce časopisů, které jinak udržují spíše konzervativní směr 

s orientací na středostavovského čtenáře. Rozmnožení obrazového repertoáru o plakáty, dekora-

tivní panneau a nejrůznější vignety představovalo jeden ze směrů, v nichž bylo dobové umění 

přijatelné pro stávající čtenářskou základnu. Problematičtější bylo přijetí soudobé volné tvorby, 

která byla nadále nahlížena optikou narativního žánru. V souladu se svým rodinným zaměřením

se magazíny také vyhýbaly zařazení děl s erotickými obsahy nebo podtexty, stejně jako deka-

dentním, depresivním a vyhraněně symbolistním námětům.

Ke konci prvního desetiletí 20. století začíná být zřejmé, že kdysi zásadní role ilustro-

vaných časopisů jako zprostředkovatele novinek z uměleckého světa je definitivně pasé. Prostor

dostávají především díla minulých staletí, starší umělci a akademicky orientovaní malíři a sochaři.

Časopisy současně začínají klást větší důraz na jiné oblasti života, např. sport, a zájem o výtvarné 

umění se postupně dostává na okraj. Ilustrované listy 19. století se definitivně mění ve spole-

čenské magazíny století dvacátého.

VIII. Kde domov můj? Ilustrované časopisy a hledání národní identity   

Poslední část práce se věnuje vztahu ilustrovaných časopisů k otázkám národního sebeuvědo-

mění. Český tisk kladl důraz na vlastenecké zájmy od samých počátků, jejich nejvýraznější projevy 

zaznamenáme v šedesátých a sedmdesátých letech, kdy se definují základní stereotypy v pohledu 

na národní historii i současnost. Ve výtvarném umění se také začíná utvářet ikonografie českých 

dějin. Právě ilustrované listy hrály v tomto ohledu významnou roli. 
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První podkapitola se věnuje vztahu českých listů k „druhému“, tzn. zejména německému 

živlu, který provázela odvěká nevraživost a soupeření. Přestože tento antagonismus nemohl být 

v rámci časopisů kvůli cenzuře prezentován zcela otevřeně, lze nalézt momenty, kdy vyvstává na 

povrch. Jako prostředek národní identifikace posloužilo také pozitivní srovnávání s dalšími 

slovanskými národy v rámci myšlenky slovanské vzájemnosti. Vedle Polska a Ruska zde hraje 

hlavní roli balkánská tematika.

Další podkapitola pojednává způsoby, kterými časopisy zobrazovaly národní témata. 

Jeden z hlavních způsobů prezentace národní příslušnosti představuje obraz vlastní minulosti. 

Pro národní sebevědomí byla v tom ohledu stěžejní především husitská doba, která patří na 

stránkách časopisů k nejfrekventovanějším historickým tématům, a je jedním z exemplárních 

případů, kdy se prostřednictvím dějepisné látky vyjadřovaly k současnosti. Mezi další základní 

kameny jejich vlastenecké orientace patří místopisná a etnografická vyobrazení a články. Ty

mohly sloužit i jako prostředek konfrontace se sousedními etniky, jejich primárním cílem ale bylo 

zdůraznit vlastní kulturu, poukázat na její bohatství a pestrost. Důraz na společné kořeny a kon-

tinuitu kulturního vývoje se objevoval také u vyobrazení českého a moravského folkloru.

Zásadními událostmi, které prezentovaly všestranný rozvoj současné české společnosti, 

byly velké výstavy pořádané na konci století. Zejména první z nich, Jubilejní výstava česko-

slovanská, roku 1891 stránky ilustrovaného tisku zcela ovládla. I přes historické konotace výstavy, 

které se projevovaly jak odkazy ke stoletému výročí, tak i širšími historizujícími kontexty, byl v její 

vizuální prezentaci hlavní důraz kladen na modernost a vyspělost české společnosti.

Závěr kapitoly charakterizuje situaci v posledních dekádách století, kdy v obraze národa 

již zcela převládají tradované stereotypy, které nacionálně exponovaná díla často posouvají až na 

hranici kýče. Obraz národa se postupně abstrahuje, spojitosti mezi skutečnými dějinami a jejich 

interpretací se rozvolňují a hlavní roli v povědomí diváků a čtenářů nastupuje romantizovaná       

a generalizovaná představa o vlastním národě a jeho minulosti.

Závěr   

Pokusili jsme se nahlédnout fenomén ilustrovaných časopisů z mnoha úhlů, zasadit jej do kon-

textu umění a společnosti 19. století a zohlednit přitom nejen proměny umělecké scény, ale          

i zásadní dobová politická a společenská témata. Jistě se nabízejí ještě další možnosti pohledu na 

tuto tematiku; otevřeným polem zůstává zejména vztah ilustrovaných časopisů a publikovaných 

reprodukcí k realitě, tedy to, do jaké míry odrážely skutečný stav společnosti. 

Narazili jsme na řadu momentů dokazujících, jak ošidné by bylo považovat reprodukce 

v ilustrovaném tisku za pravdivý a nezaujatý zdroj informací a obraz své doby. Nespolehlivost 

obrazové informace, již časopisy o světě přinášely, se projevila jak ve vztahu k aktuálnímu zpra-

vodajství, kde byla dána technickými překážkami, tak i v případech, kdy manipulace s obrazem     

a jeho obsahy byla záměrná. I přes tolikrát deklarovanou snahu být objektivním dokumentem své 

doby se tak ilustrované časopisy staly spíše jejím subjektem a spolutvůrcem.
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Významná je i otázka po míře objektivity ilustrovaných časopisů ve vztahu k dobové 

umělecké produkci. Bližší pohled na to, jakými hledisky se řídil výběr konkrétních děl, by mohl 

přinést nejen vhled do dobového uvažování o umění, ale i ryze soukromých vztahů mezi umělci   

a kritiky, na nichž bezprostředně spočíval. Na hraně mezi uměnovědným a sociologickým bádá-

ním by pak bylo hledání vztahu běžného čtenáře k ilustrovaným periodikům.

Ačkoliv nemůžeme ilustrovaným časopisům přičítat roli nezávislého pozorovatele, úlohu 

významného reprezentanta své doby jim upřít nelze. Právě ilustrace zde publikované se staly jed-

ním z poznávacích znaků svého věku a jejich vizualita v našem povědomí splynula s představou 

epochy 19. století. Informace, které nám reprodukce v ilustrovaných časopisech předávají o době 

svého vzniku, o svých čtenářích i o sobě samých, je třeba podrobovat kritické revizi, současně je 

ale těžké nepodlehnout jejich kouzlu. Ostatně na přesvědčivosti, kterou působí nejen tištěné slo-

vo, ale také obraz, stavěly nejen magazíny 19. století. Vynalézavě s ní pracoval rovněž tisk století 

dvacátého a aktuální je i pro elektronická média dnešní doby. Ilustrované časopisy, v nichž se 

multiplikovaný obraz poprvé stal závazným nositelem informace doplňující text, aby byl textu 

později zcela nadřazen, tak stojí na počátku fenoménu, který se nás dodnes dotýká.
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