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Anotace

Stejně jako noviny, kniha, film či hudba je i výtvarné umění prostředkem lidské 

komunikace a nositelem sdělení. Jeho role jako specifického komunikačního 

prostředku se v průběhu dějin proměňovala, stejně jako role masových médií. 

Před nástupem médií celospolečenské komunikace plnila jejich funkci do jisté 

míry právě i výtvarná díla. Umělecké dílo je komunikačním médiem, zároveň ale 

může jiná média zobrazovat – masová média se v některých obdobích kulturně-

umě leckého vývoje stala vý tvarným námě tem. Lze tak hovo ř i t 

o metakomunikaci média o médiu. Pilířem disertační práce je rešerše 

výtvarných děl českých výtvarných umělců, jež zobrazují prostředky 

masmediální komunikace (periodický tisk, rozhlas, televize) a její aktéry 

(recipienty a producenty mediálních obsahů). Nalezená výtvarná díla (malby, 

kresby, grafiky, plastiky) byla podrobena kvalitativní analýze, jejímž výsledkem 

je přehled vývoje výtvarného námětu v čase od rozšíření masmédií, tj. vzniku 

periodického tisku až do šedesátých let 20. století. Disertační práce Média jako 

výtvarné téma v proměnách dějin českých médií zpracovává uvedené téma 

jako historický výzkum optikou mediálních studií.
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Abstract

Like newspapers, books, cinema or music, fine art is a medium of human 

communication, and the carrier of a message. Its role as a specific means of 

communication has transformed throughout history, along with the role of mass 

media. Before the rise of mass communications  across all of society, this 

function was to some degree facilitated by works of art. A work of art is  itself 

a medium of communication, while at the same time it can also represent other 

media – in various stages of the evolution of arts and culture the mass media 

themselves became the subject of art. This  can be defined as the meta-

communication of one medium with another. The present dissertation focuses 

on the research and work of Czech artists engaged with visualizing the means 

of mass-media communication (periodicals, radio, television) and its actors  (the 

recipients and producers of media content). The relevant works  of art for this 

thesis (paintings, drawings, prints, sculptures) are the focus of a qualitative 

analysis resulting in an overview of the evolution of this subject matter since the 

advent of mass  media, i.e., from the emergence of the first printed periodicals to 

the 1960s. My dissertation The Media as a Theme in the Arts Across 

the History of the Czech Media approaches the topic as historical research 

viewed through the perspective of media studies.
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Úvod

	 „Malíř má zpodobovat nejen to, co zpodobnil básník, nýbrž má to 

zpodobovat i s týmiž rysy; má těžit z básníka nejen jako z vypravěče, nýbrž 

i jako z básníka. [...] U výtvarného umělce nám připadá provedení těžší než 

nápad; naproti tomu u básníka je tomu obráceně; u něho se nám zdá provedení 

proti nápadu věcí snadnější. [...] Avšak jako je přirozená ochota prominout 

výtvarnému umělci zásluhu o jeho první nápad, právě tak přirozeně musela 

z toho vzniknout vlažnost vůči takové zásluze; když totiž viděl, že invence se 

nikdy nemůže stát jeho skvělou stránkou, že jeho největší chvála závisí na 

provedení, zlhostejnělo mu, zda je námět starý nebo nový, zda ho bylo použito 

jednou nebo několikrát, zda patří jemu či někomu jinému. Zůstal v úzkém 

okruhu námětů méně četných, které se jemu i publiku staly běžnými, a celou 

svou vynalézavost zaměřil na pouhé pozměnění známého, na nové seskupení 

předmětů starých. To je také skutečně idea, kterou spojují učebnice malířství se 

slovem invence...“1

 Proč se ve výtvarném umění s  určitou pravidelností objevují stále stejná 

témata? Proč nalézáme na holandských zátiších 17. století tytéž artefakty, jako 

na kubistických kompozicích prvních dekád 20. století? Jak se liší výtvarné 

ztvárnění Karlova mostu v podání Jakuba Schikanedera a Oskara Kokoschky? 

Proč umučení Svatého Šebestiána namaloval Peter Paul Rubens a o čtyři 

století později i Bohumil Kubišta? Gotthold Ephraim Lessing píše ve svém díle 

Laokoon čili o hranicích malířství a poesie o absenci nutnosti malíře přicházet 

neustále s  novými nápady. Inovace v malířství spočívá v inovaci ztvárnění, 

nikoli v námětu samotném. „Malíř má výhodu, není-li nám jeho námět cizí, 

poznáváme-li na první pohled záměr a význam celé jeho komposice, jestliže 

nejen najednou vidíme jeho osoby mluvit, nýbrž slyšíme-li i to, co mluví. Na 

prvním pohledu závisí nejsilnější dojem, a když ten nás nutí k únavnému 

přemýšlení a hádání, ochladne naše chtivost dojetí; abychom se pomstili 

nesrozumitelnému výtvarnému umělci, zatvrzujeme se proti jeho provedení 

a běda mu, obětoval-li krásu výrazu,“2 píše dále Lessing. Dnes, čtvrt tisíciletí po 
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vydání jeho klíčového esteticko-kritického díla je situace samozřejmě 

v mnohém odlišná. Moderní a současné umění přinesly různorodé přístupy – 

někteří umělci si například dobrovolně volí učinit své dílo na první nebo i na 

druhý pohled nesrozumitelným, obtížně čitelným. Základní princip ale zůstává – 

některé náměty ve výtvarném umění přetrvávají a opakují se napříč uměleckými 

obdobími, styly, proudy či uměleckými skupinami. A jedním z těchto témat, které 

lze zjednodušeně řečeno označit za zejména v českém prostředí jen málo 

probádané, je téma médií. Napsáno bylo již mnoho publikací a uspořádáno bylo 

již mnoho výstav o výtvarných tématech, jako jsou krajina, akt, historie nebo 

náboženské a mytické motivy. Jaký je ale vztah výtvarného umění a námětů 

z oblasti komunikace a médií? Cílem výzkumu a z něj vycházejícího textu této 

práce je představit tento vztah, popsat jeho vývoj, proměny a upozornit na 

nejdůležitější momenty. Podobně jako v literárních dílech nebo ve filmu 

poukazuje totiž zobrazení médií či jejich představitelů ve výtvarných dílech na 

to, nakolik významnou roli sehrávala masová média ve vědomí společnosti 

dané doby.
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1. Metodologie výzkumu

 Médiem lze rozumět širokou řadu komunikační prostředků. Stejně jako 

noviny, kniha, film či píseň je i výtvarné dílo prostředkem komunikace 

a nositelem sdě lení. Funkce výtvarného umění jako specifického 

komunikačního prostředku se ovšem ve společnosti v průběhu dějin značně 

proměňovala. V dobách, kdy gramotné obyvatelstvo tvořilo naprostou menšinu, 

hrály obrazy nezastupitelnou roli například v otázce šíření katolické víry. 

S rozvojem znalosti čtení a psaní mohly vizuální motivy naopak ustupovat 

a výtvarné umění se postupně stávalo výsadou vybraných společenských 

vrstev. Dnes se opět hovoří o tom, že je společnost založená především na 

vizuálních sděleních, s čímž souvisí i na sklonku 20. století vědci ohlášený 

„návrat k obrazům“, kdy se například v rámci vizuálních studií dostávají 

obrazová sdělení do popředí odborného zájmu, stejně jako tomu bylo na 

počátku téhož století v případě tzv. obratu k jazyku.3  Ernst Gombrich píše: 

„Nikdy dříve neexistovala doba jako je naše, kdy vizuální zobrazení je tak laciné 

v každém slova smyslu. [...] I primitivní barevné obrázky, které nacházíme na 

krabicích ovesných vloček u snídaně, by uvedly Giottovy vrstevníky v úžas. 

Nevím, existují-li na světě lidé, kteří by z toho vyvodili závěr, že taková krabice 

předčí Giotta.“4

 Výtvarné dílo je samo o sobě komunikačním médiem, zároveň ale může 

zobrazovat média jiná. Lze tak hovořit o určité formě metakomunikace média 

o médiu. A právě tento způsob komunikace je předmětem historického 

výzkumu, který představuje tato práce. Vedle psaných památek totiž existuje 

i řada dalších zdrojů informací, jež mohou být pro historické studium neméně 

zajímavé a přínosné, a jsou to právě i hmotné památky minulosti, které mohou 

rozšiřovat obzory zkoumání rozličných historických období, oblastí či témat. A je 

tomu tak i v případě studia médií a jejich historie sledované prostřednictvím 
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3 Obrat k jazyku byl změnou myšlení vedenou poznáním, že pro řešení filosofických otázek má 
zásadní význam analýza jazyka.

Více: FREGE, Gottlob. Pojmopis: formulový jazyk čistého myšlení po vzoru formulového jazyka 
aritmetiky. Překlad Jiří Fiala. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2012. 194 s. Knihovna novověké 

tradice a současnosti; sv. 72.

4  GOMBRICH, E. H. Umění a iluze: studie o psychologii  obrazového znázorňování. Překlad 
Miroslava Gregorová. 1. vyd. Praha: Odeon, 1985. s. 25.



a pomocí výtvarného umění. Přičemž v další části této práce budou termínem 

média označována – nebude-li řečeno jinak – média masová, tedy prostředky 

masové, respektive celospolečenské komunikace. Interdisciplinarita výzkumu 

přináší možnost a v určitých případech i nutnost spolupráce s přístupy dalších 

oborů, tedy nejen historie médií a dějin umění. Právě propojení oborů 

a nalezení jejich styčných bodů je významnou ambicí této práce, která má za cíl 

přinášet vedle odlišného pohledu na známé historické skutečnosti, také 

zamyšlení nad možnostmi interdisciplinární spolupráce mezi vybranými 

humanitními vědami. „V dnešních vědeckých postupech je pevně zakotvena 

idea metodologického pluralismu v rámci jedné disciplíny. Současně jsou 

odstraňovány bariéry mezi disciplínami v zájmu o interdisciplinární či 

transdisciplinární bádání. Je důležité rozlišit metody jako určité celky spojené 

shodným badatelským východiskem a dílčí přístupy, které do metodického 

celku patří. Takové rozdělení je nutné zvláště z toho hlediska, že v současnosti 

se jen zřídka objevují ‚metody‘ v nějaké čisté podobě.“5 Ernst Gombrich uvedl, 

že „kladené otázky interdisciplinární povahy by měly být řešeny nikoli 

‚interdisciplinárně‘, ale z pozice vlastní disciplíny“.6  Přestože je tedy uvedený 

výzkum povahy veskrze interdisciplinární a propůjčuje si pohledy i metody 

dalších oborů, vždy bude hlavním užívanou optikou pohled mediálních studií, 

respektive historie médií.

1.1. Metodologická východiska

	 Poznávání sociální reality ve společenských vědách je ve srovnání 

s přírodní realitou, jako subjektem věd přírodních, značně komplikované 

a v mnoha případech vědecké bádání neumožňuje využití exaktních 

explanačních vědeckých metod. Je proto nutné hledat alternativní a „specifické 

výkladové metody, které berou na zřetel realitu intencionality projektujícího 

subjektu“.7  Součástí společenskovědního výzkumu tak je, vedle zkoumání 

objektivních a ověřitelných historických faktů či bádání prostřednictvím 
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5  KROUPA, Jiří. Metody dějin umění: metodologie dějin umění 2. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 2010. s. 215–216.

6 KROUPA, 2010, s. 264.

7 OCHRANA, František. Metodologie sociálních věd. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. s. 31.



kvantitativního výzkumu, i hledání významů, motivů a cílů konajících subjektů, 

tedy aktérů společenského vývoje. To znamená, že vědecká výpověď nemusí 

mít nutně formu otisku či zrcadlení reality, nýbrž může být „transformováním 

reálného předmětu zkoumání do podoby vědecké výpovědi o daném 

problému“.8 

 Na další významný rozdíl mezi sociálními a přírodními vědami, jež je třeba 

mít při společenskovědním, respektive historickém výzkumu na paměti 

upozorňuje Karl Popper: „V sociálních vědách nemůžeme užít metodu 

generalizace a nesmíme pokládat uniformity života společnosti za neměnné 

v prostoru a čase, protože se obvykle týkají určitého kulturního či historického 

období. Společenské zákony [...] musí mít tedy poněkud jinou strukturu než 

obyčejné generalizace založené na uniformitách“.9  To znamená, že cílem 

společenskovědního výzkumu nemusí být nutně stanovení jednoho 

zobecňujícího závěru, nýbrž se může jednat o popis a analýzu zjištěných 

informací, dat a údajů, z nichž jsou vyvozeny relevantní, nikoli zobecňující 

závěry. Cílem tohoto výzkumu tedy není potvrdit v závěru tvrzení, že média byla 

pro tvorbu českých výtvarníků hojným námětem či naopak, ale představení 

dané reality podložené relevantními zjištěními. Variabilitu společenskovědních 

přístupů shrnuje František Ochrana, když říká, že „věda plní svoji funkci jako 

celek“ a „v případě sociální vědy je ‚produktem‘ osvětlení zkoumaného 

problému“.10

1.1.1. Historický výzkum

	 Základním parametrem historického výzkumu je zkoumání minulosti – 

jedná se o „proces systematického popisu a přezkoumávání minulých událostí 

nebo kombinací událostí s cílem podat zprávu o tom, co se v minulosti stalo“.11 

Nejedná se ovšem o prostý popis, ale významnou a zásadní roli hraje i proces 

interpretace – „historický výzkum je interpretativní, protože jeho záměrem je 
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8 OCHRANA, 2013, s. 23.

9 POPPER, Karl R. Bída historicismu. 2., rev. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. s. 38.

10 OCHRANA, 2013, s. 115.

11 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: 
Portál, 2008. s. 133.



odhalit a přiblížit komplexní nuance, osobnosti, kulturu, názory, jež ovlivňovaly 

minulost“.12  Etapy historické práce se tradičně dělí na čtyři fáze: heuristiku – 

shromáždění literatury a pramenů, kritiku – rozbor a hodnocení, interpretaci – 

výklad a syntézu – spojení nabytých znalostí a jejich zpracování.13  Jan Hendl 

rozlišuje čtyři typy historického výzkumu v závislosti na délce sledovaného 

období – výzkum historické události, výzkum historického procesu 

a komparativní výzkum krátkého či více časových období. Výzkum popsaný 

v této práci spadá do kategorie výzkumů historického procesu, kdy je zkoumání 

podrobeno delší časové období a cílem je popsat a analyzovat vývoj v čase 

v závislosti na kulturně-historickém vývoji.14 V historickém výzkumu lze pracovat 

se dvěma typy zdrojů – primární jsou ty, jež vytvořili přímí aktéři historické 

události, sekundární jsou pak vytvořené na základě zdrojů primárních a zahrnují 

tedy i dokumenty zpracované historiky. Primární prameny jsou pak rovněž 

několika typů – základním jsou samozřejmě dokumenty, tedy tištěné či psané 

texty vytvořené v minulosti, dále pak numerické záznamy, orální výpovědi 

a předměty. Vzhledem k interdisciplinární povaze výzkumu hrají velice 

významnou roli i prameny sekundární, tedy především práce s již existujícími 

poznatky historie, konkrétně především historie médií a historie umění. Cílem je 

známé informace zejména těchto dvou oborů uvádět do kontextů, jimž dosud 

nebyla  v tuzemském prostředí věnována významnější odborná pozornost. 

Zcela zásadní roli pak v případě pramenů primárních hrají předměty, tedy 

„objekty, jejichž fyzické nebo vizuální charakteristiky mohou přinést informaci 

o minulosti“.15  Josef Bartoš  upozorňuje na to, že historik si nevystačí jen se 

znalostí svého oboru. „Protože historie je věda o společnosti, opírá se nezbytně 

o poznatky a metody mnoha jiných věd, především společenských.“16 Výsledky 

výzkumu lze pak v historické práci prezentovat v zásadě dvěma způsoby – 

chronologicky a tematicky. Oba přístupy lze samozřejmě kombinovat, což je 

i případem prezentovaného výzkumu, kde chronologicko-tematické členění 

16
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13  BARTOŠ, Josef. Úvod do metodiky a techniky historické práce. Vyd. 1. Olomouc: Rektorát 
Univerzity Palackého, 1992. s. 9.

14 HENDL, 2008, s. 134.

15 HENDL, 2008, s. 135.

16 BARTOŠ, 1992. s. 8.



naplňuje jeho podstatu.

 Vzhledem k povaze výzkumu, jehož cílem je hledání vztahu a kontextu 

dvou základních disciplín, tedy dějin médií a dějin výtvarného umění, je 

v popisu výzkumu využívána i kontextová analýza v interpretativní metodologii. 

„Interpretativní metodologie vychází z předpokladu, že jednotlivá individua 

jednají s určitým záměrem. Ten ale nemůžeme podrobit exaktnímu zkoumání. 

Můžeme jej ale do určité míry ‚vyčíst‘ z kontextové analýzy, která odhalí 

v jakých souvislostech byl daný výrok (v tomto případě vyřčený prostřednictvím 

výtvarného díla) vysloven. Z těchto souvislostí pak můžeme ‚dovodit‘ interpretův 

záměr.“17  V případě popisovaného výzkumu to znamená hledání kontextu 

vzniku výtvarných děl s mediální tématikou v souvislosti se stádiem vývoje 

masových médií v období jeho vzniku i v souvislosti s výtvarnými směry a jejich 

vlivy v dané době. S výše uvedeným souvisí i povaha výkladu, jež bude 

využívat prvky narativního konstruktivismu, který „zvýrazňuje roli narativního 

subjektu (historika, sociálního vědce), který na základě reálných událostí 

konstruuje povahu příběhů, které sobě a ostatním lidem vyprávějí jednající 

aktéři. Narativní struktury jsou tak vytvářeny daným historikem a dané příběhy 

jsou vyprávěny formou konstrukce. Úlohou historiků a sociálních vědců je dát 

danému příběhu smysl. Smysl příběhu je tedy příběhu dodatečně ‚dodáván‘.“18

1.1.2. Zkoumání dokumentů

 Jednou z metod kvalitativního výzkumu je zkoumání dokumentů, tedy 

analýza psaných či jiným způsobem zaznamenaných památek. Za dokumenty 

lze obecně považovat veškeré stopy lidské existence, přičemž právě jejich 

rozmanitost otevírá společenskovědnímu, respektive historickému výzkumu 

přístup k řadě informací. „Druhou výhodou je okolnost, že data nejsou 

vystavena působení zdrojů chyb nebo zkreslení, jež vznikají při uskutečňování 

rozhovorů nebo pozorování, měření a testování.“19  Jiří Kulka jako jednu 

z vedlejších funkcí umění vidí funkci dokumentární a zároveň upozorňuje, že 
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18 OCHRANA, 2013, s. 139.

19 HENDL, 2008, s. 130.



v průběhu času se může funkce uměleckého díla proměňovat.20  Umělecké, 

respektive výtvarné dílo může sloužit jako dokumentární pramen pro studium 

společnosti v různých historických etapách. Výtvarné umění je jedním ze zdrojů 

vizuální dokumentace dob předcházejících vynálezu fotografie a filmového 

záznamu. K dispozici jsou historikům samozřejmě i další materiály, například 

mapy, nákresy či plány, ale výtvarná díla jsou ojedinělým, možná jediným 

zdrojem vizualizace situací každodenní reality, běžného života a rozmanitých 

kontextů. Umělecká díla, včetně děl výtvarných, jsou specifickými lidskými 

výtvory a lze je posuzovat z několika hledisek, „totiž v rovině zobrazované 

skutečnosti, v tom, co v ní viděl a mohl vidět autor, a konečně v tom, co chtěl 

zobrazením říci. Umělecké dílo může být jednak přímým pramenem ke 

zkoumání umělecké tvůrčí činnosti lidí, jednak umělecky ‚zakódovaným‘ 

zobrazením reality.“21

1.1.3. Ikonografie, sémiotika a další přístupy ke studiu 
a čtení výtvarných děl 

	 Ikonografie se věnuje popisu, klasifikaci a výkladu zobrazení. Kenneth 

Clark v úvodu Slovníku námětů a symbolů ve výtvarném umění v roce 1974 

píše: „Před padesáti lety nám bylo řečeno, že náměty obrazů nejsou nikterak 

významné; záleží pouze na formě [...] a na barvě. Bylo to podivné vybočení 

kritiky, protože všichni umělci, počínaje jeskynními malíři, přikládali značnou 

důležitost svému námětu: Giotto, Giovanni Bellini, Tizian, Michelangelo, 

Poussin či Rembrandt by považovali za neuvěřitelné, že se tak absurdní teorie 

může rozšířit. Ve třicátých letech započal obrat. V dějepisu umění byl 

průkopníkem Aby Warburg, a ačkoliv on sám z různých důvodů zanechal pouze 

fragmenty své nauky, ovlivnil skupinu badatelů, kteří odhalili – v námětech 

středověkého a renesančního umění – vrstvu za vrstvou význam, jenž byl téměř 

úplně přehlédnut ‚formalistickými‘ kritiky předcházející generace.“22  Klíčovou 
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osobností ikonografie se stal Erwin Panofsky, který ve své knize Význam ve 

výtvarném umění23 odkrývá nejrůznější vrstvy významů a obsahů. Přestože se 

většina ikonografických publikací věnuje převážně křesťanským a antickým 

námětům, lze z principů ikonografie čerpat i při interpretaci témat jiných – 

včetně témat, jež souvisejí se zobrazováním médií. V mnoha případech lze 

ostatně noviny jako nositele informací přirovnat k ikonografii knihy – mimo jiné 

symbolu učenosti.24  Panofsky odlišuje ikonografii, zabývající se konvenčním 

významem uměleckého díla – vysvětluje příběhy či alegorie, od ikonologie, 

která zkoumá vnitřní význam díla, tedy to, co není sděleno názorně. „Vnitřní 

význam neboli obsah rozpoznáme, zjistíme-li podstatné principy, které 

prozrazují základní postoj národa, období nebo třídy, náboženské nebo 

filozofické přesvědčení tak, jak jsou zhuštěny v jediném díle a poznamenány 

jedinou osobností,“25 tvrdí Panovsky.

 Na rozdíl od ikonografie, která jako disciplína patří do teorie umění, je 

sémiotika disciplínou šířeji rozkročenou – významy hledá ve verbální 

i neverbální lidské komunikaci, ale také v dalších znakových systémech, kterými 

mohou být dopravní značení nebo móda. Ve výtvarném umění je tudíž znakem 

z hlediska sémiotického jak výtvarné dílo jako celek, tak jeho jednotlivé části 

a zobrazené detaily.26  I v tomto případě se proto pro účely této práce jeví jako 

ideální kombinace přístupu obou disciplín – čerpání z bohatých znalostí 

ikonografie a zároveň využití možností sémiotické analýzy. Na význam 

mezioborové spolupráce upozorňuje nepřímo i Ernst Gombrich v rámci kritiky 

ikonografické interpretace uměleckého díla. „Umělecké dílo totiž není pouze 

výpovědí a sdělením, ale i ‚přírodou‘, předmětem s nediskurzivní funkcí a 

kontextem. To znamená, že interpretace sdělovacího významu uměleckého díla 

je vždy závislá na tom, čím bylo umění v dané společnosti, jaký status, identita 

a funkce mu byly připisovány, jaká pravidla v něm platila a také na tom, o jaký 
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umělecký žánr a druh šlo.“27 

 Pod označením imago-kulturní přístupy shrnuje Jiří Kroupa ta 

uměleckohistorická pojetí, jež se od tradičních (např. stylově-analytických či 

stylově-historických) přístupů liší právě svojí do jisté míry interdisciplinární 

povahou – mají velice blízko například k mikrohistorii či historické antropologii. 

„Imago-kulturní způsob uměleckohistorické práce je onen způsob, v němž divák 

a objednavatel poznává specifickou funkci uměleckého díla, rozpoznává běžná 

gesta jednajících postav, kulturně specifické prostředí (jež se v průběhu času již 

změnilo a dnes není tak snadno rozpoznatelné).“28  Jako příklad, který zcela 

jednoznačným způsobem definuje princip daných přístupů, uvádí Kroupa 

analýzu slavného portrétu manželů Arnolfini Jana van Eycka. Historik umění 

Erwin Panofsky rozpracoval ikonologickou metodu a přišel s představou 

takzvaného „skrytého symbolismu“ – na manželském portrétu tak postupně 

interpretuje jednotlivé prvky a přisuzuje jim skrytou symboliku. O necelé čtyři 

dekády později Holanďan Jan Baptist Bedaux píše, že na základě pramenů, 

historické a etnologické analýzy lze doložit, že všechny prvky označené 

Panofským za skryté symboly, nejsou ve skutečnosti nikterak skryté, ale jedná 

se o reálné předměty tehdejší doby.29  Jacob Burckhard k témuž uvedl, že dějiny 

umění by podle uměleckých úloh měly především zkoumat „hnací síly, které 

ovládají umění a předpoklady, které podmiňují vznik uměleckého díla.”30  Tento 

výrok potvrzuje i Hans Belting, když říká, že „umělecké dílo je třeba vidět 

v kontextu, v němž vzniklo, a pro který bylo určeno“.31 

 Kulturní a historický kontext hrají při bádání v oblasti historie umění 

nezastupitelnou roli. Ve své stati O podstatě uměleckého díla o tom hovoří už 

Hippolyte Taine: „Pravá methoda a naše pojímání dějin umění vychází 

z poznání, že dílo umělecké není nikterak věcí o sobě a o samotě stojící, 

i vyhledává tedy souvislost, z kteréž ono závisí a z nížto teprv plného vysvětlení 

svého dochází. Při prvním kroku na dráze této nám nižádných obtíží se 

nenaskytuje. Zpředu a očividně každé dílo umělecké, každý obraz, každé 
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drama, každá socha v jisté souvislosti se nachází, v souvislosti totiž s veškerým 

tvořením umělce, jehož výplodem jest. [...] Tento umělec sám, se souborem 

všech výtvorů svých, nestojí zas jen samoten a o sobě. I jej opět vyšší 

souvislost pojímá; jejisť to škola neb rodina umělců v zemi a době, do kteréž 

patří. [...] I tato rodina umělců zas ve vyšší souvislosti se nachází, v souvislosti 

totiž se společností, v jejížto středu stojí, a s kterouž celý směr názoru a vkusu 

jí společný jest. Neboť poměry v mravech a v životě duševním jsou tytéž jak pro 

obecenstvo tak pro umělce.“32  Marhall McLuhan pak ve slavné publikaci Jak 

rozumět médiím: extenze člověka vnímá roli umění jako protiprostředí 

k prostředí skutečnému: „Jak naše množící se technologie vytvářely celou řadu 

nových prostředí, lidé si začínali uvědomovat umění jako ,antiprostředí‘ 

či ,protiprostředí‘, které nám poskytuje nástroje pro vnímání prostředí 

samého.“33

 V souvislosti s  analýzou uměleckého díla je důležité zmínit rovněž teorie 

jejich „čtení“, byť pro účely výzkumu nehrají stěžejní roli jako výše popsaný 

historický výzkum, využití principů sémiotické analýzy či poznatků ikonografie. 

Na počátku sedmdesátých let 20. století přišel Stuart Hall, jedna z klíčových 

postav tzv. Birminghamské školy, s teorií kódování a dekódování34, podle níž 

publikum text nepřijímá pouze pasivně, ale dochází k vyjednávání o jeho 

finálním významu. Ve své teorii navazuje mimo jiné na Rolanda Barthese 

a Umberta Eca. Eco se ve své knize Otevřené dílo z počátku šedesátých let 20. 

století věnuje detailněji i samotnému vizuálnímu umění35: „Otevřené dílo nabízí 

určité ‚pole‘ interpretačních možností. Je konfigurací podnětů vyznačujících se 

substanciální neurčeností, které vedou vnímatele k tomu, aby dílo ‚četl‘ pokaždé 

jiným způsobem, ‚konstelací‘ prvků, jež mohou vstupovat do různých 

vzájemných vztahů. [...] Vnímatel má tudíž možnost zvolit si vlastní směry, 

vlastní spojnice a vlastní upřednostňované perspektivy a na pozadí své osobní 
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konfigurace zahlédnout další možné formy, které se v procesu neustálé exkluze 

a implikace navzájem vylučují, avšak jsou společně přítomny. Zde vyvstávají 

dvě otázky, které se týkají nejen poetiky informelu, ale vůbec každé poetiky 

otevřeného díla: 1. Jaké jsou historické důvody, jaký je kulturní backround 

takového tvárného rozhodnutí, z jakého pohledu na svět vychází? 2. Jaké jsou 

možnosti ‚čtení‘ takových děl, jakým komunikačním podmínkám podléhají?”36 

1.2. Dosavadní výzkum tématu

	 Jednou z inspirací pro výzkum tématu byla obrazová publikace Rainera 

Laabse Nicht nur für den Tag: Vier Jahrhunderte Zeitung in der Kunst37 , 

zabývající se zobrazováním tisku v průběhu čtyř století jeho vývoje. Laabs 

mapuje téma na dílech mezinárodního výtvarného umění, obrazové části 

předchází však jen krátký teoretický úvod, kde autor popisuje význam tisku ve 

vývoji lidské společnosti. „V úvodu svého textu Rainer Laabs cituje známé 

přísloví, které praví, že nic není starší než včerejší noviny.38  Umění na druhou 

stranu vždy sloužilo jako důkaz potřeby, kterou má lidská civilizace pro 

zachovávání a zaznamenávání vlastní historie, způsobů zábavy, nových 

myšlenek i dalších artefaktů. A právě prostřednictvím sbírky výtvarných děl, 

podává Laabs svědectví o tom, jakým způsobem lidé přicházeli v minulosti do 

styku s periodickým tiskem a jakým způsobem výtvarní umělci toto téma 

zpracovávali. Ve výtvarném umění noviny přetrvávají a neztrácejí svou hodnotu 

během jediného dne, jak ostatně říká i samotný titul Laabsovy knihy.“39

 V roce 2010 vydalo německé nakladatelství Bernstein-Verlag útlou 

publikaci Newspaper-Art. 400 Jahre Zeitung in der Kunst40, která podobně jako 

kniha Laabsova představuje obrazového průvodce zobrazováním novin ve 
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výtvarném umění. Rovněž v německém prostředí, konkrétně v Berlíně, se pak 

v roce 2012 konala výstava Art and Press. Kunst. Wahrheit. Wirklichkeit41 , 

kterou doprovodila stejnojmenná publikace42. Výstava představila více jak 

padesát uměleckých děl z období od poloviny 19. století do současnosti, v nichž 

noviny sloužily buď jako námět nebo jako výtvarný materiál. Mezi zastoupenými 

umělci byli například Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Joseph Beuys, 

Sigmar Polke, Gerhard Richter, Anselm Kiefer nebo Aj Wej-wej. Doprovodný 

katalog pak zahrnuje jedenáct esejů různých autorů – mezi nimi i Rainera 

Laabse, které se věnují rozmanitým tématům i uměleckým obdobím. Na rozdíl 

od Laabsovy a Wiegelmannovy publikace výstava i katalog mapují širší téma 

vztahu novin a výtvarného umění, zahrnující i zcela současné a konceptuální 

umění. Výstava Shock of the News43, která se konala v roce 2013 v National 

Gallery of Art ve Washingtonu a kterou rovněž doplňuje stejnojmenný katalog44, 

posunula téma od novin jako námětu k novinám jako médiu, které ve 20. století 

„kolonizovalo“ výtvarné umění. Od té doby, co Pablo Picasso použil fragment 

stránky deníku Le Figaro s Marinettiho Manifestem futurismu, zařadila noviny 

v různých formách a významech do svých děl řada klíčových umělců minulého 

století. Katalog výstavy podrobně popisuje tento vývoj a ilustruje ho desítkami 

reprodukcí konkrétních výtvarných děl. V českém prostředí je pak nutné zmínit 

výstavu Zlaté časy médií45, která se konala na přelomu let 2005 a 2006 

v Národním muzeu.

 Na Katedře mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je 

pravidelně vyučován předmět Média a kultura46, který se věnuje tématům 

vztahu médií a literatury a médií a filmu, respektive televize. Z literárních děl 

uveďme v této souvislosti jako příklad romány Ztracené iluze (1837–1843) 

Honoré de Balzaca, Miláček (1885) Guye de Maupassanta nebo Fiesta (1926) 
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46  Média a kultura (JJM329), Katedra mediálních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita 
Karlova, garanti: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., PhDr. Mgr. Petr Bednařík, Ph.D.



Ernesta Hemingwaye; nebo třeba detektivní sérii Milénium (2005–2007) Stiega 

Larsona. V české literatuře popsal postavu novináře třeba Bohumil Hrabal 

v povídce Podvodníci (1963), v divadelní hře Matka (1938) Karla Čapka hraje 

významnou roli rozhlasové vysílání. Opomenout nelze ani zobrazení postavy 

novináře v komiksové tvorbě, kdy příkladem hovořícím za všechny může být 

série o Supermanovi; z české tvorby zmiňme například populární Rychlé šípy 

Jaroslava Foglara. Média a novináři se rovněž objevují v širokém spektru 

filmových děl od dramat a historických dramat, jako jsou Občan Kane (1941), 

Všichni prezidentovi muži (1976), Truman Show (1998), Dobrou noc a hodně 

štěstí (2005) či Duel Frost/Nixon (2008), po komedie a romantické komedie, 

jako Prázdniny v Římě (1953), Na titulní straně (1974) nebo Ďábel nosí Pradu 

(2006). Na související témata na českých vysokých školách vznikla rovněž řada 

diplomových prací. Tématu zobrazování médií ve výtvarném umění se 

v českém akademickém prostředí ovšem dosud nikdo komplexněji nevěnoval. 

Tato práce a předcházející výzkum tak doplňují chybějící článek mozaiky, která 

se věnuje analýze a vztahu médií a jednotlivých uměleckých forem. Na rozdíl 

od výše uvedených cizojazyčných zpracování tato práce ovšem vychází nikoli 

z umělecko-historického, ale mediálně-historického kontextu.

 V neposlední řadě je na místě zmínit studie a publikace, které se věnují 

zobrazování jiných témat ve výtvarném umění. Zaměříme-li se na české 

prostředí, lze uvést např. knihy Spravedlnost v českém výtvarném umění47 , 

Sport je umění: sportovní tematika v českém výtvarném umění 

20. a 21. století48 či Proudy české umělecké tvorby 19. století: Smích v umění49. 

Vezmeme-li naopak v úvahu zobrazení mediální tématiky v rámci jiných 

uměleckých forem, lze uvést např. zahraniční publikace věnující se zobrazení 
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47 ADAMOVÁ, Karolina a ŠOUŠA, Jiří. Spravedlnost v českém výtvarném umění. Vyd. 1. Praha: 
[Pražská vydavatelská společnost], 2004. 180 s.

48 VOLF, Petr. Sport je umění: sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století = 
Sport is art: sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries. Překlad Elizabeth 

Spacilova. [Praha]: KANT, 2015. 500 stran.

49  Proudy české umělecké tvorby 19. století: smích v umění: sborník sympozia pořádaného 
Ústavem teorie a dějin umění ČSAV v rámci Smetanovských dnů  v Plzni ve dnech 16.–18. 

března 1989. Praha: Ústav pro hudební vědu ČSAV, 1991. 283 s.



žurnalistiky ve filmu – Journalists in film: heroes and Villains50  nebo Journalism 

in the Movies51.

1.3. Výzkumný vzorek

	 Výzkum vztahu médií a výtvarného umění vychází z rozsáhlé rešerše 

výtvarných děl českých výtvarných umělců, jež probíhala v letech 2011 až 2017 

a byly jí podrobeny všechny významné dostupné prameny na území České 

republiky zahrnující především galerijní sbírky (Národní galerie v Praze, Galerie 

hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie Středočeského kraje, 

Galerie moderního umění v Hradci Králové a další  regionální galerie)52 

a uměleckou literaturu (sbírky Národní knihovny České republiky, Městské 

knihovny v Praze, knihovny Národní galerie v Praze a knihovny Univerzity 

Karlovy v Praze). Primární výzkumná otázka, tedy zda lze média považovat za 

svébytné výtvarné téma a umělecký námět, byla díky množství sebraných děl 

potvrzena již v diplomové práci Média v českém výtvarném umění.53  Základním 

kritériem, jenž umožnilo zařazení daného výtvarného díla do vznikající 

databáze, byla přítomnost motivu majícího přímý vztah k médiím. V případě 

přítomnosti tohoto motivu bylo dílo v databázi definováno několika proměnnými. 

Vedle názvu, autora, období a data vzniku, techniky a aktuální lokace, se 

jednalo o proměnné vztahující se již přímo k oblasti výzkumu – tedy konkrétní 

námět, zobrazované médium či zobrazené prostředí. Pomocí těchto měřítek 

pak bylo možné nalezená výtvarná díla řadit nikoli pouze chronologicky, ale 

rovněž tematicky, což se v zásadě hned od počátku výzkumu ukázalo jako 

zdaleka významnější. Jednotlivá témata přitom vycházejí ze základního dělení 
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50  MCNAIR, Brian. Journalists in film: heroes and villains. Edinburgh: Edinburgh University 
Press, c2010.

51 EHRLICH, Matthew C. Journalism in the movies. Urbana: University of Illinois Press, 2006. 
The history of communication.

52  Rešerše probíhala několika způsoby – fyzickým procházením kartoték výtvarných děl, 
procházením digitalizovaných fondů galerií či  prostřednictvím komunikace s odbornými 

pracovníky galerií (archiv, registr, kurátoři).

53 JEŽKOVÁ, Tereza. Média v českém výtvarném umění. Praha, 2012. 169 s. Diplomová práce 
(Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 

Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.



oblastí studia médií tak, jak ho definuje např. kniha Masová média Jana Jiráka 

a Barbary Köpplové – tj. mediální produkce, mediální publikum a mediální 

produkty.54  Konkrétní kapitoly, a tedy i tematické celky pak samozřejmě 

vycházejí z výsledků výzkumu a detailně se věnují např. tématu recepce 

mediálních obsahů (čtenáři), distribuci (kameloti), audiovizuálním médiím 

(zobrazení rozhlasu a televize) či mediálních povolání.

 Smyslem výzkumu bylo zjistit, zda a jakou roli ve výtvarném umění média 

hrála a jaký byl jejich vzájemný vztah. „Je nutné zdůraznit, že cílem práce není 

provést čtenáře zobrazováním médií nebo využíváním mediálních námětů ve 

výtvarném umění napříč historickým vývojem. Rešerše výtvarných děl potvrdila 

předpoklad, který byl stanoven ještě před začátkem výzkumu, tedy skutečnost, 

že v různých obdobích historie umění se mediální tématika prosazovala různou 

měrou. Nelze proto očekávat, že z každého období vývoje jak médií, tak 

výtvarného umění, je k dispozici určitý počet děl a že je toto propojení témat 

pokryto rovnoměrně. Naopak, cílem práce je mimo jiné zjistit a určit období 

vývoje médií a výtvarného umění, kdy se tyto dvě oblasti nejvíce provázaly. 

Práce ukazuje, kdy a v jakém kontextu lze média ve výtvarném umění skutečně 

označit za samostatné téma či jako součást prostředků uměleckého 

vyjádření.“55

1.4. Oblast výzkumu a periodizace

	 Rešerše výtvarných děl českých výtvarných umělců byla pro získání 

celkového pohledu na dané téma provedena napříč časem i historickými 

obdobími. Zlomek nalezených výtvarných děl spadá již do 16. století, tedy 

období, které není nikterak vzdáleno vynálezu knihtisku jako prostředku rozvoje 

masových médií. V roce 1519 byl na Signetu Oldřicha Velenského z Mnichova, 

který v tiskárně v Bělé pod Bezdězem vydával v období mezi lety 1519 a 1520 

spisy propagující luteránské učení, zobrazen tiskařský lis – grafika zobrazuje 

trojici tiskařů, jež společně obsluhují tiskařský stroj.56  Související téma se 

objevilo v roce 1658 i ve slavné publikaci Orbis sensualium pictus Jana Amose 
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54 JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 413 s.

55 JEŽKOVÁ, 2012, s. 7–8. 

56 KHEL, Richard. Poselství papíru. Praha: Karolinum, 1999. 332 s.



Komenského na grafice Vyobrazení ruční výroby papíru.57  S rozvojem 

periodického tisku se objevovala i první zobrazení jeho distribuce – v roce 1631 

byl německým anonymem vytvořen dřevoryt Prodavač novin, na němž kamelot 

v typickém postavení nabízí ke koupi novinový výtisk.58  Mezi lety 1631 a 1632 

vznikl také německý lept Podstata novin zobrazující základní procesy vzniku 

novin – od výroby papíru, diskuse o obsahu, redakce po samotnou výrobu 

a distribuci.59  Zhruba od první poloviny 16. století do poloviny století 

následujícího je tedy možné dohledat první známky výtvarného zájmu o téma 

médií, konkrétně letáků či periodického tisku. Přesto se jedná spíše o výjimky, 

v jejichž případě zatím nelze hovořit o médiích jako výtvarném námětu. Častější 

pronikání mediálního tématu do výtvarného umění tak logicky přichází až 

s následným rozvojem prostředků masové komunikace a narůstajícího 

významu novin a později i dalších médií. Za počáteční období popisu a analýzy 

tématu masových médií v české výtvarném umění jsem proto zvolila konec 

18. století, tedy období „tisku jako faktoru národního sebeuvědomování“, kdy 

česká média začala hrát svébytnou a důležitou roli ve formování českých dějin 

i kultury.60  Konec výzkumu, jak ho prezentuje tato práce, představuje počátek 

normalizace v Československu61, tedy konec šedesátých let 20. století. 62  

Důvodem jsou jak následné změny v oblasti mediální, tak umělecké. Zásadní 

proměny na poli výtvarného umění znamenalo již období mezi lety 1948 a 1968 

– vedle přirozeného vývoje umění jako celku i tvorby meziválečných 

a válečných autorů, vzniká více či méně pod tlakem umění socialistického 

realismu. Uvolnění konce šedesátých let a období tzv. Pražského jara bylo 

násilně přerušeno sovětskou invazí a znamenalo pro většinu normalizačního 
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57 KHEL, Richard. Papír všude a se vším. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007. 402 s.

58 LAABS, 1987, s. 12.

59 V českém prostředí nebyla podobná témata z tohoto odbobí nalezena.

60 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. s. 59–84.

61 Normalizací jsou označována represivní opatření po násilném potlačení tzv. Pražského jara 
a zároveň období od srpna 1968 (invaze sovětských vojsk do Československa) do listopadu 

1989.

62  V některých kapitolách, především v kapitole Rozhlas a televize: moderní život s médii, 
budou zahrnuta i díla novější. Důvodem je absence výtvarných děl zobrazujících televizní 

přijímače ve stanoveném období, které ale autorka považuje za zajímavá a přínosná pro 
komplexní představení tématu.



období paralelní existenci dvou společenských i kulturních prostorů – 

oficiálního, loajálního režimu, a toho neoficiálního. Masová média hrála v rámci 

normalizační strategie významnou roli – byla chápána jako nástroj formování 

veřejného mínění a zároveň jako aktér přecházejícího reformního hnutí, a tudíž 

byla nutná revize jejich fungování i personálního obsazení.63  Optikou dějin 

výtvarného umění je období šedesátých let 20. století přelomové kvůli nástupu 

nových uměleckých směrů, zejména pak konceptuálního umění.

1.5. Členění práce

	 Bylo-li téměř od počátku rešerše výtvarných děl jasné, že výsledky 

výzkumu budou prezentovány v první řadě tematicky, nikoli chronologicky, 

konkrétní tematické členění vznikalo až postupně – nejen s rostoucím počtem 

objevených výtvarných děl, ale především na základě jejich konfrontace 

s dějinami masových médií. Původní členění, které vycházelo víceméně 

z pohledu kategorizace mediálních studií, tj. dělení na téma recepce, produkce 

a distribuce mediálních obsahů, bylo postupem času nahrazeno členěním do 

volnějších tematických celků. Ty opět vycházejí v první řadě ze studia teorie 

a dějin masových médií, ale v konkrétním členění kopírují reálné kvalitativní 

i kvantitativní výsledky rešerše výtvarných děl. Posloupnost jednotlivých 

tematických kapitol pak má za cíl provést čtenáře tématem vztahu médií 

a výtvarného umění s logickou návazností. První kapitoly se věnují tématu 

recepce tištěných médií, nejprve v soukromí čtenářů, posléze ve veřejném 

prostoru. Přes čtení doma a v kavárnách se čtenáři novin v další kapitole 

přesouvají na veřejná prostranství, odkud je to již jen krok k tématu přítomnosti 

masových médií – konkrétně jejich distribuce – v ulicích měst. Tištěná média 

v další kapitole doplňují logicky výtvarně méně četná, nikoli však méně důležitá, 

témata zobrazení dalších typů masové komunikace – rozhlasového 

a televizního vysílání. Následující kapitola pak do značné míry zastřešuje ty 

předcházející, protože se věnuje tématu profesí, které se vznikem masových 

médií neodmyslitelně souvisí, zejména postavě novináře. Poslední ucelená 

kapitola se pak předchozím vymyká, přesto ji ale s ohledem na množství 
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63 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2011, s. 326.



získaných děl nebylo možné opominout – jedná se o téma zobrazení tištěných 

médií jako artefaktu ve výtvarném zátiší.
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2. Čtenář I: intimita čtení

 S rozvojem gramotnosti, rostoucí dostupností médií i rozšiřováním jejich 

spektra začala masová, tj. celospolečenská komunikace pronikat stále hlouběji 

do života soukromého. Základní vzdělanost v českých zemích rostla od 

pozdního středověku, přičemž výrazný podíl na akceleraci odstraňování 

negramotnosti měla urbanizace a rozvoj městské kultury, klíčovou roli pak 

sehrálo osvícenství. „Statistika uvádí, že v roce 1793 bylo v Čechách 5 048 

osob duchovního stavu, 1 684 šlechtických rodin a 3 198 úředníků a tzv. 

honorace. Rozmnožíme-li poslední dvě kategorie o ženy (jakožto čtenářky 

krásné literatury) a šlechtickou mládež a připočteme-li studenty vysokých škol, 

dvouletých filozofických studií a nejvyšších tříd gymnázií, lze odhadem počítat s 

publikem o počtu více než 20 000 osob. Pro Moravu a Slezsko je namístě 

odhad nižší, nepřekračující o mnoho 10 000 osob.“64  Schopnost číst, psát 

a počítat se stala běžnou součástí života civilizovaného člověka i díky 

tereziánským reformám školství, ačkoli téměř až do poloviny 19. století se 

mnohdy jednalo pouze o gramotnost pasivní.65  Od poloviny 19. století pak 

docházelo k dalšímu zásadnímu rozvoji, který vedl až ke stavu za první 

republiky, kdy se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku negramotnost počítala už 

jen v řádech jednotek procent. „Při sčítání lidu v Československu v roce 1921 

bylo registrováno z obyvatel starších pěti let v Čechách 2,4 %, na Moravě 

3,1 %, ve Slezsku 3,7 %, na Slovensku 15 % a na Podkarpatské Rusi 50,2 % 

analfabetů.“66  Problematikou školství, konkrétně uměleckého, se zabýval 

aktivně i Karel Purkyně67  – ve své tvorbě pak školní prostředí tehdejší doby 

zachytil na malbě Ve škole, která vznikla kolem poloviny 19. století.
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64  ŠIMEČEK, Zdeněk a TRÁVNÍČEK, Jiří. Knihy kupovati: dějiny knižního trhu v českých 
zemích. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. s. 123.

65 LENDEROVÁ, Milena, JIRÁNEK, Tomáš a MACKOVÁ, Marie. Z dějin české každodennosti: 
život v 19. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 430. Kapitola Čtenáři a četba.

66 ŠIMEČEK, TRÁVNÍČEK, 2014, s. 241.

67  Karel Purkyně (15. 3. 1834, Vratislav – 5. 4. 1868, Praha), malíř. Patří k předním 
představitelům české realistické malby, věnoval se zejména portrétu, v jeho tvorbě nalézáme i 

zátiší či žánry. Spoluzakladetel spolku Umělecká beseda. Věnoval se také umělecké kritice.



1 Karel Purkyně, Ve škole, kolem poloviny 19. století – přesná datace neznámá, 

olej, plátno, Národní galerie v Praze

 Zobrazování čtenářů má ve výtvarném umění bohatou tradici a čtenáři 

knih, respektive kniha jako artefakt zobrazený ve výtvarném díle, patří 

k námětům, jež nalézáme již na středověkých deskových malbách – kniha je 

atributem  řady světců včetně apoštolů (např. Mistr Theodorik68: Svatý Matouš 

Evangelista). Čtení bylo dlouhá staletí aktivitou realizovanou téměř výhradně za 

konkrétním účelem, a to převážně náboženského či studijního charakteru. Ke 

změně pak docházelo především od 18. století, kdy na českém území proběhly 

tereziánské a josefínské reformy a ke slovu se přihlásila osvícenská filozofie. 

„Sekularizace vědy proměňovala podstatně knižní fondy. Masivní převaha 

extenzivní četby se ukazovala na vztahu společnosti k novinám, časopisům 

a knihám. Za života tří generací v období let 1780–1848 vystřídal pasivní 

postoje aktivní vztah k tištěnému slovu. K četbě přiváděla jednotlivce motivace, 

která nebyla spjata již jen s účastí na náboženském životě, ale byla založena na 
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68 Mistr Theodorik (14. století, přesná životopisná data neznámá), malíř. Činný na dvoře císaře 
Karla IV. Autor deskových obrazů a nástěnných maleb v období vrcholné české gotiky.



uvědomělé potřebě vzdělávání, zvláště mládeže, na touze po společenské 

zábavě, vhodné také pro ženy a dívky, a spoluurčována společenskou 

normou.”69  Dokladem rostoucího zájmu o četbu byl v 18. století i vznik 

čtenářských společností. V Brně ji v roce 1785 založil zemský rada Emanuel 

Dietmann Trautenburg, přičemž členové kladli důraz na získávání lehké a čtivé 

literatury spíše než literatury vědecké.70

 Zatímco ve středověku byly podle Panofského typologie obrazy zejména 

nástroji nebo přístroji, tj. zaměřené na plnění funkce, novověká díla lze řadit 

spíše do kategorie nositele sdělení, tj. díla sloužícího primárně přenosu pojmů 

a významů.71  V době, kdy umění četby bylo ještě výsadou relativně úzkého 

okruhu společnosti, nebylo výjimkou hromadné předčítání – např. tak, jak ho 

zobrazuje Václav Brožík72  na své Studii k obrazu Předčítání bible mezi 

venkovskými protestanty (před rokem 1885). Právě na venkově bylo předčítání 

velice rozšířené – v neděli po obědě děti předčítaly svým rodičům, a především 

pak v zimním období při společných pracovních činnostech, jako bylo draní 

peří, tkaní či předení.73  „Předčítání knih a časopisů, v dobách válečných také 

novin, bylo typické také na shromážděních hospodářů a sousedů i v rámci 

jednotlivých hospodářství.“74  Předčítačem býval farář, učitel, rychtář, gramotný 

soused nebo hospodář poučující svoji čeládku. „Četba jako kolektivní záležitost 

vedle privátní čtenářské zkušenosti nabývala na významu především v okruhu 

tajných nekatolíků; uplatňovala se i při bohoslužbách, školní výuce a všude tam, 

kde bylo nutné počítat s negramotností.“ V 19. století se stále více rozvíjelo také 

veřejné předčítání periodického tisku. Jak popisuje Alberto Manguel, fungovala 

například v kubánských doutníkových továrnách osoba tzv. veřejného čtenáře – 

jeden z gramotných dělníků předčítal během pracovní doby svým negramotným 
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69 ŠIMEČEK, TRÁVNÍČEK, 2014, s. 156–157.

70 ŠIMEČEK, TRÁVNÍČEK, 2014, s. 159.

71 PANOFSKY, KONEČNÝ, 1981, s. 19.

72 Václav Brožík (5. 3. 1851, Železný Hamr u Třemešné – 15. 4. 1901, Paříž), malíř. Uznávaná 
osobnost českého umění 19. století. Nejdůležitější představitel české historické malby. V Paříži 

přešel k tvorbě v plenéru a symbolistnímu malířskému projevu.

73  NOVÁK, Pavel a kol. Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova 
devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Vyd. 1. Praha: Národní zemědělské muzeum 

Praha, 2007. s. 212.

74 ŠIMEČEK, TRÁVNÍČEK, 2014, s. 118.



spolupracovníkům. Příkladu této první továrny následovaly i další, až byla 

o několik let později v roce 1866 veřejná čtení oficiálně zakázána, protože si 

získala reputaci jako rozvratná.75

2 Mistr Theodorik, Sv. Matouš Evangelista, druhá polovina 14. století, tempera, 

dřevo, Národní galerie v Praze
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75  MANGUEL, Alberto. Dějiny čtení. Překlad Olga Trávníčková. Vyd. 2. Brno: Host, 2012. 
s. 146–149.



3 Václav Brožík, Studie k  obrazu Předčítání Bible mezi venkovskými 

protestanty, před rokem 1885, Národní galerie v Praze

2.1. Čtenářský portrét

	 Panofsky v souvislosti s obrazy hovoří o jejich obsahu a námětu: „Obsah 

můžeme na rozdíl od námětu popsat Peirceho slovy jako to, co dílo nepředvádí, 

ale přece jen prozratuje. Je to základní postoj národa, období, třídy, 

náboženské nebo filozofické přesvědčení, tak jak je poznamenáno jedinou 

osobností a kondenzováno v jediném díle.76  Námět následujících děl je zřejmý 

– jsou jimi portréty čtenářů periodického tisku, obsah je  pak možné identifikovat 

s větší či menší mírou detailu. Žánr portrétu má v dějinách evropského umění 

nezastupitelnou roli, jeho tradice sahá až do dob starověkého Egypta a Říma. 

Středověké umění potlačovalo osobnost a představovalo spíše typizované 

podobizny, renesance pak portrét přivádí zpět k individualismu a středu 

uměleckého zájmu. Portrét „často plnil funkci reprezentativní a honosným, 

okázalým podáním zdůrazňoval politickou moc vládců, třídní sebevědomí 
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76 PANOFSKY, KONEČNÝ, 1981, s. 20.



aristokracie a rostoucí bohatství měšťanstva, ale býval také jedinečnou 

psychologickou studií. Portrétní umění v Čechách na počátku 19. století bylo 

svázáno s klasicistním a empírovým výrazem, jak dokumentují práce největší 

osobnosti té doby, Antonína Machka.“77  Rozkvět portrétu čtenářského pak 

přichází především v druhé polovině 19. století, kdy dochází k postupnému 

vzniku fenoménu volného času jako kontrastu k času strávenému prací. „Pevná 

pracovní doba, která ve druhé polovině 19. století odváděla z domova do dílen, 

továren, úřadů i obchodů pravidelně a na předem stanovenou dobu stále větší 

množství pracovníků, poznamenala velmi radikálně podobu všedního dne. 

Domov a svět práce se rozešly a začaly vést dlouhodobý boj. Pracovní doba 

řemeslníků, dělníků nebo obchodníků nebývala kratší než deset až šestnáct 

hodin, pro většinu lidí navíc nebyla samozřejmostí ani volná neděle. Do konce 

sedmdesátých let 19. století platila v Rakousku zásada, že stát nemá do délky 

pracovní doby zasahovat. V roce 1884 vstoupil v platnost zákon, který 

omezoval pracovní den horníků na deset hodin a vzápětí se začala projednávat 

regulace pracovní doby v továrnách na jedenáct hodin.“78  Ačkoli pojmy jako 

rekreace či zábava se naplno rozvíjejí až po první světové válce, již v 19. století 

se začínají prosazovat rekreační a volnočasové aktivity. Mezi ně tak patří i čas 

trávený čtením ryze pro potěšení z četby samotné, tedy bez dalšího výše 

uvedeného motivu studijního, pracovního či náboženského.79  V této době 

výtvarníci rovněž hojně rozvíjejí téma čtoucích žen (např. Vojtěch Hynais80, 

Portrét matky, 1883; Luděk Marold81, Čtenářka, 1892) – čtení totiž přestalo být 

u žen vnímáno jako neřest a stalo se naopak žádoucí ušlechtilou aktivitou. 
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77 Zatiší a portrét v umění 19. století: 42. výtvarné Hlinecko. V Praze: Národní galerie v Praze, 
2001.

78 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Jak se žilo za časů Františka Josefa I. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1996. 
s. 176–177.

79 LENDEROVÁ, JIRÁNEK, MACKOVÁ, 2009, kapitoly Objev volného času a Čtenáři a četba.
VERDON, Jean. Volný čas ve středověku. Překlad Jiří Žák. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 261 

s. Kulturní historie.

80 Vojtěch Hynais (14. 12. 1854, Vídeň – 22. 8. 1925, Praha), malíř. Vůdčí osobnost generace 
Národního divadla. Autor současné opony Národní divadla.

81 Luděk Marold (7. 8. 1856, Praha – 1. 12. 1898, Praha), malíř, grafik a ilustrátor. Renomovaná 
osobnost českého umění konce 19. století. Z akademické kresby lehce přecházel k dekorativně 

stylizovanému projevu, zachycujícímu gesta a chvíle okolního života.



4 Vojtěch Hynais, Portrét matky, 1883, olej, plátno, Národní galerie v Praze

5 Luděk Marold, Čtenářka, 1892, olej, plátno, Národní galerie v Praze
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 Čtenářský námět přetrvává v českém umění i ve 20. století – např. na 

proslulém portrétu spícího Čtenáře Dostojevského Emila Filly82  (1907) či na 

jeho pozdější malbě Čtenář (1913) vytvořené již plně pod vlivem kubismu. 

Specifickou čtenářskou skupinou jsou také děti – k rozvoji specializované 

dětské literatury a časopisů pro děti dochází v průběhu 19. století, kdy bylo 

dětství vyčleněno jako svébytná etapa lidského života v opozici proti 

dospělosti.83  Na své malbě Poutavá četba (1954) zachytil dětské čtenáře 

například Alois  Fišárek84. Jan Halada píše: „Postavení knihy ve společnosti je 

adekvátní sebeuvědomění a sebevědomí každé společnosti. Obsah a forma 

knihy také vždy vypovídají o dosažené kulturní, společenské, duchovní 

i umělecké úrovni. Individuum samo pak jak v zrcadle se buď skví, nakladatelé 

prosperují – autoři jsou obdivováni a hýčkání společnosti – nebo naopak se 

všichni společně ztrácejí v matných stínech nezájmu, šedi a postupného se 

propadnutí do tmy času.“85  Zobrazení čtenářů periodického tisku pak jde 

v dějinách ruku v ruce s rozvojem masových médií jako takových a doplňuje tak 

starší a hojnější zobrazení čtenářů knih. Specifickým čtenářským námětem je 

také zobrazení čtenářů dopisů, které ve výtvarném umění nacházíme již řadu 

století (např. Antonín Machek86, Podobizna dámy s dopisem, 1816).87  Portréty, 

které zobrazují tištěná média lze pak rozlišit na dvojí. Na prvním z nich noviny 
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82 Emil Filla (4. 4. 1882, Chropyně – 6. 10. 1953, Praha), malíř, grafik a sochař. Člen skupiny 
Osma, spoluzakladatel  Skupiny výtvarných umělců. V návaznosti na tvorbu Picassa, Braqua 

a Grise rozvíjel svoji  tvorbu pod vlivem kubismu. Ve své tvorbě postupně vystřídal  příklon 
k syntetickému kubismu, surrealismu, „imaginativnímu“ kubismu a kubistického expresionismu.

83 ŠVEC, Štefan. Česky psané časopisy pro děti (1850–1989). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 
s. 15.

84 Alois Fišárek (6. 7. 1906, Prostějov – 5. 2. 1980, Praha), malíř, grafik, tvůrce tapiserií a vitráží. 
Člen SVU Mánes a Skupiny výtvarných umělců  v Brně. Zprvu byl vyznavačem realistické tvorby, 

posléze reagoval na snahy o návrat k fauvistickému kultu barvy a modifikaci  kubismu do 
lyričtější formy.

85  HALADA, Jan. Člověk a kniha: úvod do nakladatelské specializace: určeno pro posl. fak. 
sociálních věd Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. s. 18.

86 Antonín Machek (31. 10. 1775, Podlažice u Chrasti  u Chrudimi  – 18. 11. 1844, Praha), malíř. 
Nejstarší představitel generacel, která zakládala novodobé národní umění. Věnoval  se zejména 

portrétu, v raném období náboženské historii, později  vlastenecko-historické malbě. Jeho tvorbu 
ovlivnil empír, preromantismus, klasicismus, později raný romantismus a biedermeier.

87  ROBERTS, Helene E., ed. Encyclopedia of comparative iconography: themes depicted in 
works of art. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 1998. 2 sv. s. 769.



představují důležitý symbol, který dodává konkrétnímu obrazu význam – jako je 

tomu v případě Podobizny kováře Jecha (1860) Karla Purkyně. V druhém 

případě jsou noviny či časopisy předmětem každodenního života zobrazované 

osoby, kdy z díla nelze vyčíst, o jaké konkrétní médium se jedná a stává se tak 

z něj spíše artefakt, jenž dokresluje atmosféru portrétu či charakter 

portrétovaného.

6 Emil Filla, Čtenář Dostojevského, 1907, olej, plátno, Národní galerie v Praze
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7 Emil Filla, Čtenář, 1913, olej, plátno, Národní galerie v Praze

8 Alois Fišárek, Poutavá četba, 1954, olej, plátno, Národní galerie v Praze
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9 Antonín Machek, Podobizna dámy s dopisem, 1816, olej, plátno, Národní 

galerie v Praze

 Karel Purkyně namaloval ikonické dílo Podobizna kováře Jecha v roce 

1860. Portrét kováře čtoucího noviny u sklenice piva, pravděpodobně během 

volné chvíle při práci v kovárně, skrývá řadu významů a je zároveň výjimečný 

i svojí formou. V době jeho vzniku patřily Čechy k nejvíce gramotným 

a průmyslově rozvinutým oblastem Rakouska-Uherska, což mimo jiné 

vysvětluje skutečnost, že portrétovaný kovář byl vzdělaný natolik, že volné 

chvíle věnoval právě čtení novin. Na konci čtyřicátých let 19. století již 

řemeslníci a živnostníci patřili do čtenářské obce periodického tisku – společně 

s venkovskými učiteli a sedláky doplnili dřívější čtenářskou skupinu složenou 
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z duchovenstva, úředníků, středoškolských učitelů a provozovatelů svobodných 

povolání.88  Ač Purkyně zobrazuje konkrétní reálnou osobu, je portrét 

zobrazením univerzálního typu, který vychází z ikonografie postavy kováře. Ten 

byl častým výtvarným i literárním námětem zejména v uměleckých dílech 19. 

století. Dle řecké a římské mytologie je Vulkán bohem ohně a kovářem, který 

ukoval zbraně bohů i hrdinů.89  Křesťanskou optikou má kovář léčivé schopnosti 

podobně jako Ježíš Kristus. Magické schopnosti v boji proti nepřátelům mívá 

také kovářův atribut – kladivo. Stejně tak je ale kladivo symbolem spravedlivého 

rozhodování sporů, dnes přenesené do podoby soudcovského kladívka.90 

Kovář symbolizuje sílu, v případě Purkyňova nejen sílu fyzickou, ale i mravní. 

Jech čte na svém portrétu Slovenské noviny, které vycházely mezi lety 1849 

a 1861 v období tzv. bachovského absolutismu – jejich vydavatelem byl Daniel 

Gabriel Lichard, slovenský učitel, spisovatel a první slovenský profesionální 

redaktor a vydavatel. Periodikum bylo tištěné ve Vídni, centru Rakouska-

Uherska, a reprezentovalo tak oficiální názory habsburské monarchie, kterou 

český národ – a tudíž i kovář Jech – považoval za svého utlačovatele. Jechova 

mimika a ruka sevřená v pěst tak svědčí o tom, že obsah média nekonvenuje 

s jeho vlastními názory. Purkyňův obraz bývá někdy nazýván též jako 

Politizující kovář91, což potvrzuje výklad zobrazeného námětu – Jech 

reprezentuje český národ toužící po vymanění se z područí Habsburků a vlastní 

nezávislosti. Jen u malého množství výtvarných děl, jež zobrazující čtenáře 

tisku, lze s takovou jistotou identifikovat čtený titul, jako je tomu v případě 
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88  SEKERA, Martin. Aspekty čtení periodického tisku v procesu politické mobilizace české 
společnosti  v PIORECKÁ, Kateřina, ed. Komunikace a izolace v české kultuře 19. století: 

sborník příspěvků  z 21. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 8.–10. března 2001. 
1. vyd. Praha: KLP, 2002. 475 s.

89 HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Překlad Allan Plzák. Vyd. 2., 
V Pasece 1. Praha: Paseka, 2008. s. 491.

90 LURKER, Manfred. Slovník symbolů. V Praze: Euromedia Group - Knižní klub, 2005. s. 234. 
Universum. 

91 Martin Sekera definuje tzv. politizující čtenářskou situaci: „V této situaci byli  lidé, kteří politický 
obsah novin nejen četli  a evidovali, ale vnitřně ho prožívali, buď se s ním názorově ztotožňovali, 

nebo ho negovali, ale v každém případě ta činili se zaujetím, ba vzrušením.”
SEKERA, Martin. Aspekty čtení periodického tisku v procesu politické mobilizace české 

společnosti  in PIORECKÁ, Kateřina, ed. Komunikace a izolace v české kultuře 19. století: 
sborník příspěvků  z 21. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 8.–10. března 2001. 

1. vyd. Praha: KLP, 2002. 475 s. 



kováře Jecha. Tento fakt opět potvrzuje Purkyňův jasný záměr prezentovat 

divákovi politický námět svého díla. Vedle zřejmého obsahu ovšem malíř zvolil 

pro své dílo také zajímavou formu. Neobvyklý je kovářův portrét už svým 

formátem, který velikostí překračoval portrétní standardy Purkyňovy doby, dále 

pak kombinací výtvarných námětů – malba totiž není pouze portrétem, ale také 

žánrem a zátiším.92  Purkyňův obraz je tudíž dílem se silným námětem 

a zároveň poměrně jasně identifikovatelným obsahem.

10 Karel Purkyně, Podobizna kováře Jecha, 1860, olej, plátno, Národní galerie 

v Praze
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92  Podrobně  o Podobizně kováře Jecha: JEŽKOVÁ, Tereza. Fine Arts as Means for Studying 
Media History. In. Култура / Culture. Skopje: MI-AN Publishing, Centre for Culture and Cultural 

Studies, 2015. No 10 (2015). s. 114–121.



 Ač na první pohled mohou působit podobným dojmem – především 

s ohledem na kompozici –, následující díla se od Purkyňova Jecha odlišují 

zásadním způsobem. Portréty zobrazují rovněž čtenáře periodického tisku 

a jejich intimní chvíle v soukromí s novinami. Na rozdíl od kováře, ale noviny 

nehrají významotvornou roli co do obsahu mediálního, nýbrž slouží jako atributy 

vypovídající spíše o povaze zobrazovaných osob. Symbolice knihy ve 

výtvarném umění je v literatuře věnována relativně velká pozornost, ve výkladu 

symboliky novin z ní lze částečně vycházet. „Zavřená kniha ukazuje na dosud 

neuskutečněné možnosti nebo na tajemství, v křesťanském umění také na 

Mariino panenství, zatímco otevřená kniha v souvislosti s  Marií ukazuje na 

naplnění starozákonního příslibu.“93  V náboženském umění je kniha atributem 

celé řady osobností – vyskytuje se „v rukou proroků, Sybil, evangelistů, Pavla 

a ostatních apoštolů, církevních Otců, Tomáše Akvinského a mnoha jiných 

postav známých svými spisy či učeností.“94  Ve světském umění je kniha 

atributem personifikovaných cností a sedmera svobodných umění, zejména pak 

rétoriky, gramatiky a filozofie.95  Kniha je na portrétu symbolem moudrosti 

a vědění – portrétovaní čtoucí tisk působí díky němu také jako ti, které zajímá 

vědění. Na rozdíl od moudrosti trvale ukryté v knihách, se ovšem jedná 

o vědění zejména o věcech aktuálních, zájem o dění současného světa. Není 

bez zajímavosti, že hned tři uvedená díla zobrazují generaci rodičů jednotlivých 

umělců – Ludvík Kuba96  portrétoval na malbě Čtenář (1902) svého tchána, 

Linka Procházková97 na malbě Matka A. Procházky z první poloviny 20. století 

svoji tchýni, maminku malíře Antonína Procházky, a Jiří Josefík namaloval 

přímo Portrét otce (1954)98. Noviny na těchto portrétech se tak navíc stávají 

symbolem respektu ke starší generaci a úcty k rodině. Noviny jako atribut 
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93 BECKER, Udo. Slovník symbolů. Překlad Petr Patočka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. s. 117.

94 HALL, 2008, s. 223.

95 HALL, 2008, s. 223.

96  Ludvík Kuba (16. 4. 1863, Poděbrady – 30. 11. 1956, Praha), malíř, hudební skladatel 
a etnograf. V malířském díle rozvíjel  prvky smyslově impresivní malby a dekorativní kresby. Živý 

a uměřený vztah k viděnému světu zůstal základem jeho krajinářské i figurální malby.

97 Linka Procházková (28. 1. 1884, Nové Dvory – 21. 10. 1960, Brno), malířka. Jako jediná žena 
se zúčastnila výstavy Osmy v roce 1908. Její tvorba je převážne realistická, od expresionismu 

postupně přešla ke klasicismu. Manželka Antonína Procházky.

98 Jiří Josefík, Portrét otce, 1954, olej, plátno, Východočeská galerie v Pardubicích



moudrosti související se stářím ostatně potvrdil i Bedřich Feigl99  na malbě 

Stařec čtoucí noviny ze třicátých let 20. století.

11 Ludvík Kuba, Čtenář (Umělcův tchán), 1902, olej, plátno, Národní galerie 

v Praze
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99 Bedřich (Friedrich) Feigl (6. 3. 1884, Praha – 17. 12. 1965, Londýn), malíř, grafik a ilustrátor. 
Člen skupiny Osma, vystavoval  také se Skupinou výtvarných umělců. Řadu let působil 

v Berlíně, kde zprostředkoval kontakty tamějších galeristů s českými kubisty.



12 Emil Filla, Čtenář, kolem 1907, olej, plátno, Galerie Středočeského kraje

13 Bedřich Feigl, Stařec čtoucí noviny, třicátá léta 20. století, olej, plátno, 

Židovské muzeum v Praze
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14 Linka Procházková, Matka A. Procházky (Čtoucí žena), první polovina 

20. století, olej, plátno, Galerie hlavního města Prahy

 Realistické individuální portréty čtenářů doplňuje portrét Antonína 

Procházky Hlava čtenáře (Čtenář novin) (1912)100. Ač se s kubistickou formou 

z díla vytrácí pocit intimity, který navozují malby realistické, je Procházkovo dílo 

důkazem, že ani avantgardní umělecké směry neztratily o téma vztahu 

výtvarného umění a médií zájem. Konkrétně kubismus, jak bude ukázáno 

i v dalších kapitolách, patří naopak k výtvarným směrům, jež s tématem pracují 

relativně hojně. Mezi ostatními obrazy čtenářů vyčnívají rovněž díla Václava 

Hejny101  Skloněný muž  (1937) a Čtenářka novin (1939) – umělcův zájem se 

„soustředil na anonymní existenci člověka. Jeho pokřivené postavy neobsahují 

jakékoli vodítko, které by nám mohlo pomoci vnímat je v dějinném kontextu. 

46

100  Antonín Procházka, Hlava čtenáře (Čtenář novin), 1912, olej, papír, Galerie výtvarného 
umění v Ostravě

101  Václav Hejna (24. 9. 1814, Praha – 2. 8. 1985, Praha), malíř, designér, architekt a grafik. 
Člen SVU Mánes, SČUG Hollar nebo skupiny Surindépendats. Solitérní umělec, inklinoval 

k levicovému smýšlení, jenž se promítá do zobrazování společností utlačových postav.



Vzpírají se národnímu přivlastnění. Nenajdeme u něj vlastenecké téma, které 

přes veškeré formální rozdíly spojuje tak rozdílné umělce, jako jsou Mikoláš 

Aleš a Emil Filla.“102  Václav Hejna patřil k tzv. ztracené generaci umělců 

narozených kolem roku 1915, která zůstala pro budoucí generace zapomenuta, 

protože se ve svých nejlepších letech nemohla podílet na uměleckém životě 

tak, jako jejich předchůdci a následovníci – jejich umělecký vývoj byl uměle 

přerušen druhou světovou válkou.103 Jeho čtenáři jsou rovněž ztraceni – jejich 

splývavy figura divákovi neprozrazují vůbec nic – o tom co, proč nebo kdy čte.

15 Václav Hejna, Skloněný muž, 1937, olej, lepenka, Muzeum umění Olomouc
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102  TESAN, Harald, FIŠER, Marcel a UHER, Daniela. Václav Hejna: barva a bytí = Farbe und 
Sein. V Chebu: Galerie výtvarného umění, 2013. s. 31.

103 TESAN, FIŠER, UHER, 2013, s. 15.



16 Václav Hejna, Čtenářka novin, 1939, papír, kvaš, Moravská galerie v Brně

2.2. Pohled do čtenářova soukromí

	 Cesta periodického tisku do domovů a soukromého života čtenářů byla 

dlouhá a vedla od již zmíněného společného předčítání kázání v kostelích, 

klášterech, univerzitách či vědeckých společnostech, přes soukromé a veřejné 

knihovny až po čtenářské spolky. Nejstarší čtenářské kroužky se na konci 

18. století specializovaly na periodický tisk, přičemž jejich chloubou bývala 

zejména nabídka zahraničních časopisu. „V jediné pražské čítárně 

osmdesátých let 18. století bylo k dispozici čtrnáct titulů novin a třicet titulů 

časopisů. V brněnské čítárně bylo již na počátku sedmdesátých let připraveno 
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šest titulů novin, z toho tři domácí a tři říšské.“104  Alberto Manguel ve svých 

Dějinách čtení hovoří o soukromém čtenářském prostředí, přičemž říká, že 

proměna ze záležitosti ryze veřejné se děje ve chvíli, kdy čtení přestává být jen 

nástrojem poznání, ale stává se také prostředníkem pobavení. Manguel píše 

také o vzniku zvyku čtení v posteli: „Zvyk číst si v posteli není příliš  starý. [...] Ve 

14. století se knihy z výlučných rukou šlechty a duchovenstva dostaly do rukou 

měšťanstva. [...] Dát se vidět jako vlastník knih a nádherných postelí se stalo 

známkou společenského postavení. Ložnice se stala nejen místností, kde 

měšťan spal a miloval se; stala se skladištěm shromážděného majetku – včetně 

knih. [...] Do začátku 18. století, přestože ložnice stále ještě nebyly nerušenými 

místy, se čtení v posteli – alespoň v Paříži – stalo naprosto běžným.“105 Kolem 

poloviny 19. století se příbytek většiny městských i venkovských rodin nižší, ale 

často i střední třídy skládal ze dvou místností, přičemž bylo tehdy stále běžné, 

že v kuchyni se nejen vařilo, ale také spalo. Zámožnější rodiny obývaly 

místností více a po vzoru Francie se populárním stávalo mít v bytě také jeden 

„parádní“ pokoj – salon.106  Je ovšem nutné rozlišovat dva významy slova salon 

– doslovný, o který se jedná v tomto případě, a salon „obrazný“, tj. společnost, 

která se schází za účelem intelektuálním, jež více souvisí s následujícími 

kapitolami této práce.107  V roce 1870 definuje Riegrův Slovník naučný salon 

jako „větší a zdobnější pokoj nebo síň v domě, v které se přijímají návštěvy.108 

První uvedený význam slova salon je případem, jenž zobrazují Luděk 
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104 ŠIMEČEK, TRÁVNÍČEK, 2014, s. 159.

105  MANGUEL, Alberto. Dějiny čtení. Překlad Olga Trávníčková. Vyd. 2. Brno: Host, 2012. 
s. 195–210.

106 LENDEROVÁ, JIRÁNEK, MACKOVÁ, 2009, s. 72.

107  Více: RAK, Jiří, VLNAS, Vít. Česká hra na salon in LORENZOVÁ, Helena, ed. 
a PETRASOVÁ, Taťána, ed. Salony v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 18. ročníku 

sympozia k problematice 19. století, Plzeň  12.–14. března 1998. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch 
Latin Press, 1999. 273 s.

108  Město v české kultuře 19. století: [sborník sympozia pořádaného Národní galerií v Praze ve 
spolupráci s Ústavem teorie a dějin umění ČSAV u příležitosti 2. ročníku Smetanova festivalu 

v Plzni ve dnech 4.–6. března 1982]. V Praze: Národní galerie, 1983. s. 242.



Marold, Viktor Stretti109  Max Švabinský110  a František Bohumil Doubek111. 

Reprezentativní obytné interiéry jsou prostředím výtvarných výjevů z rodinného 

soukromí z přelomu 19. a 20. století. Opět se jedná o zdánlivě podobné náměty, 

v konkrétních obsazích ale zásadně odlišné. Marold na malbě V rodinném 

rozhovoru (1896) zachycuje společnou chvilku muže a ženy – možná partnerů, 

možná otce a dcery. Dáma sedí za stolem, na němž je rozložen papír a kniha, 

v pravé ruce drží pero, levou si podpírá hlavu a dívá se na muže sedícího 

v křesle po jejím boku. Muž v rukou drží rozložené noviny a přes brýle se dívá 

na ženu. Obraz nám dává nahlédnout do intimního prostředí, zachycuje 

okamžik, kdy se obě zobrazené osoby přestaly věnovat individuálnímu čtení 

a rozhodly se své myšlenky sdílet v hovoru. Podobný scénář se možná 

odehrává i na malbě Viktora Strettiho Doma (1899), kde vedle sebe sedí 

pravděpodobně manželský pár – žena čtoucí knihu, muž čtoucí noviny.

V kontrastu s dvěma předchozími je pak Švabinského stylizovaná Velká 

rodinná podobizna (1905), kde každá portrétovaná osoba zaujímá své přesně 

dané místo. Noviny, které na malbě čte nejstarší muž, evidentní hlava rodiny, 

jsou tak opět atributem charakteru, konkrétně moudrosti, zralosti a výsadního 

postavení v daném společenství. Formou naprosto odlišný je i třetí obraz 

Doubkův – Anděl míru. Zatímco Marold zachycuje intimní okamžik, Švabinský 

strnulý moment v historii rodiny, Doubek prostřednictvím své malby vypráví 

příběh. Na plátně sledujeme tři osoby – v popředí ženu, jíž do ucha našeptává 

onen „anděl míru“. V pozadí stojí zády k divákovi s hlavou jen lehce pootočenou 

muž držící noviny. Ač se může na první pohled zdát, že noviny zde nehrají 

žádnou roli a na malbě se ocitly spíše náhodou, není tomu tak. Jak název 

Doubkova díla napovídá, jedná se o rodinnou scénu, jež následuje po 

rozkmotření obou manželů. Žena má naštvaný výraz, působí jako by trucovala 
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109  Viktor Stretti  (7. 4. 1878, Plasy – 3. 3. 1957, Praha), grafik, malíř a ilustrátor. Člen SVU 
Mánes a SČUG Hollar. Studoval  na Umělecko-průmyslové škole a na Akademii výtvarných 

umění u Františka Ženíška. Ve své tvorbě se věnoval grafickému zobrazení staré Prahy 
a portrétování významných osobností.

110  Max Švabinský (17. 9. 1873, Kroměříž – 10. 2: 1962, Praha), malíř a rytec. Jedna 
z nejvýznamnějších uměleckých osobností 20. století, ve své tvorbě se věnoval širokému 

spektru technik i námětů.

111 František Bohumil Doubek (20. 3. 1865, České Budějovice – 26. 10. 1952, Nový Jičín), malíř 
a ilustrátor. Ve své tvorbě se věnoval zejména portrétu a obrazům s náboženskými motivy.



– odklání se nejen od muže, ale i od starší ženy, která chce partnery udobřit. 

Autor tak jasně vymezuje mužské a ženské role. Žena reprezentující pohlaví, 

které podléhá emocím, muž je racionální postavou, která ustupuje do pozadí. 

A právě tento charakter a výklad díla umocňují noviny, které muž drží za zády. 

Noviny jako symbol racionality, věcnosti.

17 Luděk Marold, V rodinném rozhovoru, 1896, olej, plátno, Obrazárna 

Pražského hradu
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18 Victor Stretti, Doma, 1899, olej, plátno, Národní galerie v Praze

19 Max Švabinský, Velká rodinná podobizna, 1905, olej, plátno, Národní galerie 

v Praze
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 V průběhu času došlo také k neodmyslitelnému spojení čtení tisku s pitím 

kávy. Dnešní frekvence a forma denního stravovacího režimu – kdy základem 

jsou tři jídla denně ve víceméně pevně stanovenou hodinu – se ustálila 

v průběhu 19. století. V průběhu století předcházejícího došlo k zásadním 

změnám ve způsobech stolování, související především s individualizací 

stravovacích návyků, kdy každý ze stolujících získal vlastní stolní náčiní. 

V době biedermeiru pak v bohatších kruzích vzrostla obliba pití kávy a kakaa, 

od poloviny 19. století pak také čaje. S tím souvisel i vznik speciálních nástrojů, 

jako byly kávové lžičky, kleště na cukr apod.112  Dvojice káva-noviny pronikla 

v masovém měřítku do kavárenského prostředí, jak bude popsáno v dalších 

kapitolách, stala se ale i rituálem čistě soukromým, jak na své malbě Rodina 

(1924) ukazuje František Muzika113. Právě v tomto díle, strohém 

monumentalizovaném výjevu všedního života umělce a jeho rodičů, vrcholily 

Muzikovy čisté neoklasicistní tendence. „Muzikova díla této doby bývají často 

charakterizovány jako žánry. Je to v zásadě správné, i když se za tímto 

tvrzením často skrývá pejorativní přízvuk, který může být důsledkem určité 

nechuti k anekdotickému žánru 19. století, k malování příběhu bez výtvarného 

vyjádření. František Muzika však nemám s  podobným literárním malováním nic 

společného, jeho obrazy jsou tak málo žánry ve špatném slova smyslu, jako 

třeba obrazy Daumierovy nebo Milletovy.“114
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112 LENDEROVÁ, JIRÁNEK, MACKOVÁ, 2009, s. 130–135.

113  František Muzika (26. 7. 1900, Praha – 1. 11. 1974, Praha), malíř, ilustrátor, typograf 
a scénograf. Člen avantgardní skupiny Devětsil. Autor poetický obrazů krajin a figurálních scén, 

oscilujících mezi  magickým realismem a primitivismem. Později tvořil pod vlivem kubismu 
a imaginativní malby blízké surrealismu.

114  TETIVA, Vlastimil a KOUBSKÁ, Vlasta. František Muzika. Praha: Gallery ve spolupráci 
s Alšovou jihočeskou galerií a Národním muzeem, 2012. s. 36.



20 František Muzika, Rodina, 1924, olej, plátno, Národní galerie v Praze

 Společné trávení času v kruhu rodinném a čtení tisku tak, jak ho zobrazuje 

už Luděk Marold, se stalo námětem výtvarných děl i ve 20. století. Aktivita čtení 

na následujících malbách a kresbách vyjadřuje především klid, rodinnou 

pohodu, touhu po informacích. Je tedy v přímém kontrastu s  Podobiznou 

kováře Jecha, která je plná napětí a politické angažovanosti a do jisté míry 

i s Muzikovou Rodinou, která představuje spíše ritualizaci získávání informací 

pravidelně z periodického tisku především s cílem být informován o aktuálním 

dění, což souvisí s celkovou modernizací české společnosti na přelomu 

19. a 20. století – např. v oblasti elektrizace patřila Praha, zejména po založení 

továrny Emila Kolbena, k nejvyspělejším městům Evropy.115  Malba českého 

akademického malíře a figuralisty Františka Antonína Jelínka116  Maminka 
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115  KOHOUT, Jiří a VANČURA, Jiří. Praha 19. a 20. století: technické proměny. 1. vyd. Praha: 
SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1986. s. 62.

116  František Antonín Jelínek (8. 3. 1890, Praha – 26. 2. 1977, Kochánov u Světlé nad 
Sázavou), malíř. Člen Jednoty výtvarných umělců. Věnoval se zejména portrétu a figurální 

malbě, později také krajinám a zátiším.



a Růža je typickým příkladem zobrazení intimního okamžiku – dílo je portrétem 

konkrétních osob, zároveň ale také tak trochu žánrem, který nám umožňuje 

nahlédnout do domácnosti, každodenního života a volnočasových rituálů Čechů 

malířovy doby. Ač to není s naprostou jistotou patrné, jedná se pravděpodobně 

o scénu již v úvodu kapitoly zmíněného předčítání, které patřilo k oblíbeným 

rodinným rituálům – v tomto konkrétním případě se jedná o mezigenerační 

aktivitu, kdy zřejmě malířova manželka (Růžena Kalousková) předčítá své 

tchýni.117  Časopis na Jelínkově malbě působí jako tmelící prvek, který 

zobrazované osoby poutá v danou chvíli k sobě a zajišťuje způsob společného 

trávení volné chvíle. Studie k balkónu (1925) Františka Janouška118 působí přes 

zdánlivě podobnou kompozici úplně jinak. Gesta zobrazených postav utvrzují 

diváka v tom, že přes fyzickou blízkost trávenou v nejbližším rodinném kruhu, 

nejsou noviny na Janouškově obraze prvkem spojujícím, jako tomu je u malby 

Jelínkovy, naopak působí jako komunikační bariéra mezi čtoucím otcem – 

hlavou rodiny, jehož mužskou roli podtrhuje i typicky mužský znak, kterým je 

dýmka – a matkou, které sleduje z balkonu okolní dění.
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117 NOVÁK, 2007, s. 212.

118  František Janoušek (6. 5. 1890, Jesenný – 23. 1. 1943, Praha), malíř. Člen SVU Mánes. 
Zprvu jeho tvorba nevynikala nad rámec konvenční poválečné malby neoklasicistního typu, 

později se začal zajímat o problémy nové obrazové řeči a tvořil pod vlivem lyrického kubismu.



21 František Antonín Jelínek, Maminka a Růža, datace neznámá, olej, plátno, 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

22 František Janoušek, Studie k balkónu,1925, olej, plátno, soukromá sbírka
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 O pestrosti námětu čtenářů periodického tisku vypovídá i několik 

následujících kreseb, na nichž jejich autoři zběžně zachytili každodenní situace, 

jež zahrnují právě rituály spojené se čtením novin. Zcela jinou atmosféru než 

dvě předchozí malby vyzařuje „domácí“ situace, kterou na své kresbě 

z dvacátých let 20. století zpodobnil Josef Čapek119. Čtenář novin, muž, otec, 

manžel si v pololehu na pohovce vychutnává čtenářskou chvilku, jejíž pohodu 

umocňuje vedle položená fajfka – opět typicky mužský artefakt. Žena, matka, 

manželka se vedle něj věnuje pletení, respektive sama svoji činnost přerušuje 

a zvědavě nakukuje partnerovi do jeho novin. Domácí scéna zobrazuje 

periodický tisk jako tu nejběžnější součást každodenního života. Jen několik 

desítek let tak dělí období, kdy noviny byly na výtvarných dílech atributem 

intelektu a v některých případech navíc dodávaly čtenáři zdání vyššího 

společenského postavení. Podobný námět jako Čapek si na své perokresbě 

zvolil ve stejném období i Václav Špála120. Ostré linie i subtilnější stavba 

čtenářova těla diváka v kontrastu s Čapkovým čtenářem vracejí opět k vnímání 

novin jako prvku, který čtenáři dodává na vážnosti a zdání moudrosti. Ze 

srovnání těchto dvou kreseb tak jasně vyplývá, že dvacátá léta 20. století již 

byla obdobím, kdy se čtenář stává různorodým námětem a jeho role na 

výtvarném díle se diferencuje. Noviny byly již masově rozšířené a postupně 

ztrácely svoji ikonografickou hodnotu artefaktu racionality a vědění. V denním 

rytmu se mohly stát čímkoli – zdrojem aktuálních zpráv u ranní kávy, 

společníkem pro siestu po vydatném nedělním obědě nebo společným tématem 

pro diskusi u skleničky vína či půllitru piva. V další dekádě podobný námět 

zpracoval také Cyril Bouda121 na kresbě Rodiče (1937). Kapitolu o intimitě čtení 

periodického tisku pak uzavírá kresba malíře, kreslíře a karikaturisty Zdeňka 
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119  Josef Čapek (23. 3. 1887, Hronov – asi  duben 1945, koncentrační tábor Bergenn-Belsen), 
malíř, grafik, ilustrátor a spisovatel. Spoluzakladatel kubistické Skupiny výtvarných umělců, 

vedoucí osobnost skupiny Tvrdošíjní. Vedle malířské tvorby se věnoval  teorii moderního umění. 
Na řadě literární děl spolupracoval s bratrem Karlem, jehož knihy také ilustroval.

120  Václav Špála (24. 8. 1885, Žlutice – 13. 5. 1946, Praha), malíř a grafik. Člen SVU Mánes 
a spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, vystavoval  také se skupinou Tvrdošíjní. Ovlivněn 

fauvismem, kubismem a orfismem. V pozdější době se věnuje výhradně krajinomalbě a zátiší, 
příležitostně portrétu.

121 Cyril Bouda (14. 11. 1901, Kladno – 29. 8. 1984, Praha), malíř, grafik, ilustrátor, autor návrhů 
na gobelíny a poštovní známky. Člen SČUG Hollar. Jeho klasicistnímu cítění byla blízká italská 

renesance, od níž se odvíjelo jeho umění kresby a vypravěčský talent.



Přibyla122  Ležící čtenář (1953) novin, jenž je ideálním příkladem posunu, jaký 

čtenářské téma během zhruba stovky let zaznamenalo. Není bez zajímavosti, 

že na všech výtvarných dílech, jež zobrazují intimní rodinné prostředí, je 

recipientem mediálního sdělení vždy muž a to i v období, kdy byly periodický 

tisk i gramotnost široce rozšířeny – důvodem může bý nejen to, že muž byl 

samozřejmou hlavou rodiny, ale také tehdy ještě jediným možným 

představitelem politických aktivit, k nimž může čtení novin rovněž odkazovat. 

Ženy-čtenářky se naopak v hojné míře objevují na portrétech se čtením knih a – 

jak ukáže jedna z následujících kapitol této práce – jako čtenářky tisku 

v prostředí kavárenském.

23 Josef Čapek, Čtenář novin, dvacátá léta 20. století, tuš, běloba, papír, 

Galerie Středočeského kraje
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122  Zdeněk Přibyl (7. 11. 1901, Náchod – 17. 7. 1972, Praha), malíř, kreslíř, ilustrátor, typograf 
a spisovatel. Členem Spolku výtvarných umělců Purkyně a skupiny Kroky.



24 Václav Špála, Čtoučí muž, dvacátá léta 20. století, tuš, tempera, běloba, 

papír s vodoznakem (filigránem), Galerie Středočeského kraje

25 Cyril Bouda, Rodiče, 1937, mědiryt, papír, Galerie umění Karlovy Vary
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26 Zdeněk Přibyl, Ležící čtenář novin, 1953, tuš, papír, Oblastní galerie 

v Liberci
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3. Čtenář II: média ve veřejném prostoru

 Veřejný prostor plnil vždy řadu funkcí, přičemž jednou z nich byla a stále je 

funkce komunikační. Ať už se jednalo o oficiální formy komunikace, jako byly 

projevy na veřejných shromážděních, nebo komunikaci interpersonální 

a skupinová například na tržištích, slavnostech nebo běžně na ulici. 

Komunikační roli ve veřejném prostoru hrála ale třeba i koňská tramvaj, která 

ovládla pražské ulice po roce 1875: „Pražané si oblíbili tento druh dopravy snad 

hlavně proto, že jim poskytoval mnohem spolehlivěji než rychlou přepravu jiné 

služby. Na předních plošinách vozů se pravidelně dozvídali novinky ze 

společenského a veřejného života Prahy, království i celé monarchie. [...] 

V době, kdy předplatit si noviny bylo stále ještě poměrně nákladné a na kavárny 

nebo veřejné čítárny nebyl vždy čas, plnila koňka jak úkoly pozdějšího rozhlasu, 

tak i společenské rubriky novin.“123  S ohledem na široké spektrum forem 

komunikace ve veřejném prostoru lze samozřejmě najít také nespočet 

výtvarných děl, která tyto formy zobrazují. Pomineme-li ale zmiňovanou 

interpersonální komunikaci, kterou můžeme nalézt třeba na malbě Luďka 

Marolda Vaječný trh (1888), je možné ve výtvarných námětech hledat 

komunikační formy, jež lze označit za předchůdce toho, čemu dnes říkáme 

masová komunikace – třeba postavu ponocného, která bude podrobněji 

rozebrána v kapitole o rozhlasu a televizi.

 Nezastupitelnou roli v komunikaci ve veřejném prostoru hrála a i dnes 

hraje komunikace prostřednictvím psaných a posléze i tištěných cedulí, plakátů 

a v současnosti třeba také prosvětlených vitrín či billboardů. Na rozdíl od 

ponocného či vyvolávače měla a nadále mají tato média povahu trvalejší a při 

správném umístění mají potenciál většího komunikačního dosahu. Jedním ze 

souvisejícím výtvarných motivů bylo zobrazení lepiče plakátů, který vybaven 

lepidlem a štětkou zásoboval plakátovací plochy aktuálními informacemi. Už 

v roce 1847 zpodobnil tuto rázovitou figurku pražských ulic Antonín Jan 

Gareis st.124 na kresbě Copak je dnes nového a o více než sto let později také 
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123 VOŠAHLÍKOVÁ, 1996, s. 40.

124 Antonín Jan Gareis st. (1793, Klášterní Mariánské údolí v Horní Lužici  – 23. 6. 1863, Praha), 
malíř, grafik a ilustrátor. Jeho tvorba měla blízko k romantismu, věnoval  se portrétu a v grafické 

tvorbě satirickým žánrům podle vlastních i cizích předloh.



Jan Rambousek na malbě Lepič plakátů (1969)125. Rambousek se 

souvisejícímu námětu věnoval už v roce 1924 na litografii Čtenáři návěstí 

(datace neznámá), jež zobrazuje čtyři mužské postavy se zájmem sledující 

obsah vylepených plakátů. Vývoj v oblasti, kterou v současné marketingové 

terminologii označujeme jako outdoorovou komunikaci, ilustruje malba Drožkář 

(1891) Luďka Marolda, kde se plakáty ze zdí dostávají na speciálně vytvořené 

plakátovací plochy. Plakátovací sloupy se v ulicích měst zachovaly do dneška – 

byť klasický plakát nahradily ve většině případů prosvětlené vitríny. V českém 

mediálním prostředí reklama zaznamenala rozvoj na sklonku 19. století, kdy „se 

stávala společným zájmem nakladatelů a knihkupců. Vedle tradiční nabídky 

prostřednictvím novinových inzerátů a vydávání nabídkových seznamů byl 

kladen důraz na reklamu krámovou, využívající úpravy výkladních skříní 

i přenosných závěsných skříní, a na plakátování.“126  Pouliční sloup určený 

k výlepu plakátů se objevuje i na malbě Otakara Nejedlého127 Z ulice (1914)128. 

V jeho případě se ale nejedná o využití plochy pro reklamní sdělení, ale 

k informování společnosti o všeobecné mobilizaci po začátku první světové 

války. „Vzrušená atmosféra života Prahy dospěla ve chvíli vypuknutí světové 

války do tragického vyhrocení událostí, jejichž předzvěsti a předtuchy byly 

stálou součástí pražského umění a literatury této doby. Nejedlého obraz ulice 
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125  Olejovou malbu Lepič plakátů (1969) uvádí katalog výstavy Praha Jana Rambouska 
v obrazech, kresbách a grafice, která se konala od 26. září do 1. prosince 1996 v Muzeu 

hlavního města Prahy. V katalogu je malba uvedena jako výpůjčka ze soukromé sbírky. Dle 
webových stránek Galerie Platýz byl obraz v roce 2016 prodán v aukci. Současné lokace díla je 

neznámá.
RAMBOUSEK, Jan. Praha Jana Rambouska v obrazech, kresbách a grafice: [katalog výstavy], 

Praha 26. září – 1. prosince 1996 [pořádá] Muzeum hlavního města Prahy. Praha: Muzeum 
hlavního města Prahy, 1996. [21] cm.

126 ŠIMEČEK, TRÁVNÍČEK, 2014, s. 217.

127  Otakar Nejedlý (14. 3. 1883, Roudnice nad Labem – 17. 6. 1957, Praha), malíř. Po roce 
1900 se stal  díky živě a celistvě malovaným krajiným uznávaným krajinářem. Jeho výtvarným 

projev vyzrál v syntetickou impresivní malbu, kterou později  vystřídal expresivní projev blízký 
francouzskému fauvismu.

128  Olejovou mabu Mobilizace (1914) uvádí publikace Praha 1900: studei k dějinám kultury 
a umění Prahy v letech 1890–1914, která ji řadí do sbírky Národní galerie v Praze. Dle registru 

NG ale malba součástí sbírek není.
VLČEK, Tomáš. Praha 1900: studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890–1914. 

1. vyd. Praha: Panorama, 1986. 317 s.



zachycuje osudovou chvíli města jako aktuální téma moderní malby.“129

27 Antonín Jan Gareis st., Copak je dnes nového, 1847, Národní galerie 

v Praze

28 Čtenáři návěstí, datace neznámá, papír, litografie, Moravská galerie v Brně
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129 VLČEK, 1986, s. 47.



29 Luděk Marold, Drožkář, 1891, olej, plátno, Obrazárna Pražského hradu

30 Otakar Nejedlý, Z ulice, 1914, olej, plátno, Národní galerie v Praze
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3.1. Čtenář na ulici osamocený

	 Veřejný prostor – ulice, parky nebo zastávky – byly vždy přirozeným 

místem výskytu čtenářů knih a periodického tisku. S rozvojem techniky se do 

ulic prostřednictvím walkmanů, discmanů, MP3 přehrávačů a mobilních telefonů 

dostal i poslech rozhlasu a hudby, přesto nejsou čtenářské výjevy na veřejnosti 

výjímečné ani v dnešní době. Zobrazování tohoto námětu ve výtvarných dílech 

lze rozdělit v zásadě do dvou podtémat. První z nich se zaměřuje na zobrazení 

individuálního čtenáře, který je většinou zabrán do čtení, ignorujíc okolní dění či 

ruch ulice okolního města. Osamocen na rozlehlém prostranství stojí Čtoucí 

muž  (1920) Jaroslava Krále130  – samota, prostředí i barevná škála malby 

podporují v divákovi pocit vážnosti obsahu, který zobrazený muž v novinách 

čte. Díky ostrým světelným kontrastům působí dramaticky lept Vladimíra 

Silovského131  Uhlířský krámek, kde stojí osamocená žena, s  největší 

pravděpodobností žena majitele obchodu, která mezi prací nachází chvilku na 

prolistování novin. Celková kompozice vyvolává až dojem nepatřičnosti – jako 

by žena pročítala noviny potají. Zcela odlišným dojmem ve srovnání s dvěma 

předchozími díly působí Čtoucí dělník  (1948) Zdeňka Krybuse132, jehož postoj 

naopak vzbuzuje dojem, že čtení novin může být pro čtenáře vlastně jen 

příjemnou chvilkou oddychu. 
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130  Jaroslav Král (5.1. 1883, Malešov u Kutné Hory – 22. 3. 1942, Osvětim), malíř, kreslíř 
a kulturněpolitický činitel. Spoluzakladatel KVU Aleš, zakládající člen brněnské Skupiny 

výtvarných umělců, člen SVU Mánes. Ve své počáteční tvorbě byl sociálně  angažovaný, později 
zesílilo úsilí o harmonii prostředků, posléze o ryzí výtvarnost v duchu lyrického kubismu.

131  Vladimír Silovský (11. 7. 1891, Libáň – 26. 4. 1974, Praha), grafik, ilustrátor a autor 
poštovních známek. Člen SVU Mánes a SČUG Hollar. Jeden z hlavních představitelů sociální 

grafiky. Věnoval se leptu, suché jehle a dřevorytu, pouději  zejména litografii. Věnoval  se 
pracovním a sociální náměstům z Ostravy a Paříže, posléze československé krajině i historické 

Praze.

132 Zdeněk Krybus (21. 8. 1923, Přerov – 3. 1. 2007), sochař. V tvorbě ovlivně druhou světovou 
válkou, věnoval  se zobrazení každodenního života a prchavosti okamžiku. Tvořil  v sádře, 

bronzu a kameni.



31 Jaroslav Král, Čtoucí muž, 1920, olej, plátno, Moravská galerie v Brně

32 Vladimír Silovský, Uhlířský krámek, nedatováno, lept, Regionální muzeum 

a galerie v Jičíně
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33 Zdeněk Krybus, Čtoucí dělník, 1948, cín, Galerie Středočeského kraje

 Vedle výjevů z městských ulic se pak téma čtení na veřejnosti promítá i do 

námětů z městské zeleně, tj. do scén zobrazujících čtenáře v parcích. Není bez 

zajímavosti, že až do roku 1829 nevlastnilo město Praha žádné veřejné zelené 

plochy – lidé chodili na procházky na pražské ostrovy nebo do soukromých 

zahrad, které v neděli či ve svátek otvírali veřejnosti např. hrabě Valdštejn nebo 

hrabě Salm. Kolem poloviny 19. století se pražská obec začala otázce veřejné 

zeleně intenzivněji věnovat a uvnitř města začaly vznikat drobnější zelené 

plochy, v roce 1898 činila rozloha městských sadů 60 hektarů, ve dvacátých 

letech 20. století již téměř sto hektarů s  více jak 32 tisíci stromy.133  Přestože 
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133  BĚLINA, Pavel et al. Dějiny Prahy. II., Od sloučení pražských měst v roce 1784 do 
současnosti. Vyd. 1. Praha: Paseka, 1998. s. 67–69, s. 201–203, s. 347.



Praha ve srovnání s ostatními evropskými metropolemi v rozloze zelených 

ploch dlouhou dobu zaostávala, Pražané získávali více prostoru pro procházky 

v městské přírodě, ale i pro recepci mediálních obsahů na čerstvém vzduchu, 

tak jak ji zobrazil např. Miloslav Holý134 . Malba Lavička (1924) zobrazuje 

skupinu osob, žena čtoucí na lavičce noviny ovšem působí jako by ji zbylé tři 

dospělé postavy vůbec nezajímaly – dojem odtržení a zahloubání do čtení 

novin utvrzuje nejen lehké odvrácení čtenářky od ostatních, ale i celková 

kompozice obrazu. Kresba Dáma s psíkem Karla Černého135  je pak typickou 

parkovou scénou, kdy žena venčící svého psa přerušuje procházku chvilkou na 

lavičce věnovanou čtení tisku. Všechna uvedená díla potvrzují přítomnost tisku 

ve veřejném prostoru jako média, které je rychlé a aktuální a tudíž je zcela 

běžné, že jeho recepce probíhá kdykoli a kdekoli – pravděpodobně často hned 

po jeho koupi v trafice či kiosku – čtenáři chtějí mít aktuální informace zkrátka 

ihned.
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134  Miloslav Holý (4. 10. 1987, Praha – 3. 3. 1974, Praha), malíř a grafik. Člen Sociální skupiny, 
Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar. Zprvu se věnuje zejména figurální malbě 

s motivy života prostých lidí, později ovlivněn fauvismem a impresionismem. Za okupace se 
vrací k intimismu, později se opět věnuje zejména lidské postavě, zátiší nebo krajinomalbě.

135  Karel Černý (19. 2. 1910, Brno – 18. 10. 1960, Praha), malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor. 
Členem SVU Mánes. Ranou tvorbu tvořily expresivní motivy krajina figurálních scén z kaváren. 

Později jeho dílo ovlivňují symbolismus, kubismus a fauvismus.



34 Miloslav Holý, Lavička (Nábřeží), 1924, olej, plátno, Národní galerie v Praze

35 Karel Černý, Dáma s psíkem, 1947, tužka, papír, Galerie Středočeského 

kraje
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3.2. Čtenáři v pouličním dění

 Koncem 18. století započal proces, který Jürgen Habermas označuje jako 

strukturální přeměnu veřejnosti. „Z obecného čtenářského publika, složeného 

především z obyvatel měst a měšťanů a přesahující obec učenců, z publika, 

které už intenzivně nečte stále dokola několik málo standardních děl, nýbrž 

zvyká si číst i nové publikace, takřka ze středu soukromé sféry vzniká relativně 

hustá síť veřejné komunikace. Prudkému nárůstu počtu čtenářů odpovídá 

značně rozšířená produkce knih, časopisů a novin, více spisovatelů, 

vydavatelství a především čtenářských společností jakožto sociálních středisek 

nové čtenářské kultury.“136  Masová média stále více pronikala do veřejného 

života i na veřejnost jako takovou. Druhým podtématem čtení na veřejnosti je 

zobrazení scén, kde se noviny účastní pouličního dění – mohou být součástí 

diskuse nebo se jejich čtenáři ocitají v živém prostředí tržišť, obchodů či 

rušných městských ulic. V 19. století „člověk široce využíval silnějších energií 

v působení na okolní svět. Hustější zalidnění, častější přemisťování a zvýšené 

technické zásahy do přírody proměňovaly svět lidí i jeho vyjádření ve výtvarném 

umění. To ztrácelo svou výlučnost, nabývalo charakteru věci veřejné zejména 

dvěma způsoby: růstem souborného zachycení této veřejnosti v díle 

a zpřístupněním výtvarných artefaktů pro co nejpočetnější část veřejnosti.“137	

Přesun k námětům, jež měly často blízko k žánrům, a zobrazovaly tehdejší 

společnosti, její aktivity či rituály, logicky přinesl s ohledem na všeobecný 

rozkvět periodického tisku i častější zobrazování témat mediálních. 

 Význam zobrazení periodického tisku na těchto dílech podtrhuje teorie tzv. 

výstižného okamžiku, který definoval již Gotthold Ephreim Lessing v rozpravě 

Láokoón (1766). Výtvarná díla absentují dimenzi času, respektive zkracují ji na 

hranici vnímatelnosti v podobě jednoho okamžiku. „Fixní obraz má k pojmu 

okamžiku privilegovaný vztah, protože se snaží z časového toku imaginárně 

zachytit právě jeden ‚bod' o téměř nulovém časovém rozsahu, který se blíží 
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136 HABERMAS, 2000, s. 12–13.

137  LOSENICKÝ, Bronislav. Bumerangový efekt publicity v našem výtvarném dění 19. století v: 
MARTINOVSKÝ, Ivan, ed. a KAISEROVÁ, Kristina, ed. Umění a veřejnost v 19. století: sborník 

příspěvků ze symposia pořádaného 7. a 8. března 1996 ve Státní vědecké knihovně v Plzni. 
Vyd. 1. Ústí nad Labem: Albis international, 1998. s. 17–18.



obrazu jako takovému.“138  Zobrazený okamžik je tudíž tím, který podle jeho 

autora vystihuje podstatu dané události. Přítomnost novin na níže popsaných 

dílech tak pohledem umělců vystihuje podstatu zobrazených situací, zobrazené 

doby. Vzestup zájmu o zobrazení soudobé veřejnosti po dvacetileté přestávce 

související s rozvojem národní myšlenky přišel opět v posledních letech 

19. století. Nástěnná malba v lunetě Staroměstské tržnice Vojtěcha Bartoňka, 

kterou vytvořil v osmdesátých letech 19. století, zobrazuje výjev z nedalekého 

Ovocného trhu. Je součástí cyklu, který v jednotlivých lunetách představuje 

typické scény okolních trhů – Uhelný, Vaječný, Havelský, v Kotcích a právě trh 

Ovocný. Hlavním motivem jeho zobrazení je skupina rokujících žen se 

čtenářkou novin ve svém středu. Byť ne hlavní, ale důležitou roli hrají noviny 

i na již zmíněné malbě Luďka Marolda Vaječný trh v Praze (1888) – jedná se 

o podobný žánr jako Bartoňkův a čtenářkou je opět žena, tentokrát spíše 

osamocená v rušném tržištním dění. Vaječný trh zaujal už tehdejší publikum 

„věrojasností atmosféry staropražského koutu a výstižností rázovitých lidových 

figurek“139. 

 Situace týkající se žen-čtenářek doznala významné změny ve třicátých 

letech 19. století – do té doby byla četba českého periodického tisku 

omezována především absencí titulů, které by mohly čtenářky zaujmout. 

V druhé polovině třicátých let 19. století si ale „vlastenecká elita uvědomila 

význam ženy pro zdar obrozeneckého projektu a orientovala své snahy právě 

k ní. Současně se v síti českojazyčných časopisů objevily tituly, které obsahem 

i vnější úpravou (almanach Vesna, Kytka, Věnec ze zpěvů vlasteneckých, 

Pomněnky na rok) směřovaly právě k ženskému čtenářstvu.“140  V průběhu 

19. století se situace zásadně proměňuje a tak když v roce 1894 pořádá 

Pražský ilustrovaný kurýr anketu na téma ‚Čeho si nejvíce má hleděti česká 

dívka‘, je nečastější odpovědí to, že česká dívka nemá bez nevyhnutelné 

potřeby mluvit německy. K rovnoprávnosti žen byla nicméně tehdy cesta ještě 

velmi dlouhá – za podobně důležité tehdy respondenti v anketě označili totiž 

snahu dívky stát se co nejlepší kuchařkou a matkou. O dva roky později se 
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138  AUMONT, Jacques. Obraz. Překlad Ladislav Šerý. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických 
umění, 2010. s. 228.

139 WITTLICH, Petr. Česká secese. 2. vyd. Praha: Odeon, 1985. s. 97. České dějiny; sv. 52.

140  KUSÁKOVÁ, Lenka. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830–1850). Vyd. 1. 
Praha: Academia, 2012. s. 218–219.



v pražských ulicích pod kritickým drobnohledem kolemjdoucích objevují první 

metařky-ženy: „trhovkyně na Ovocném trhu si libují – ženy umějí přece jen lépe 

mést než muži“. Ženská emancipace postoupila tedy opět o krok kupředu.141

36 Luděk Marold, Vaječný trh v Praze, 1888, olej, plátno, Národní galerie 

v Praze

 Vedle pražských tržišť můžeme tištěná média sledovat i na malbách 

z pražského židovského města. Česko-německý malíř Alexander Jakesch142 

zachytil jeho pitoresknost na malbě Prodej mléka v Kostečné ulici v Praze 

(1889). Zrak všech zúčastněných se upírá k dívce, která rozlila mléko, mužská 

postava v popředí je vyrušena ze čtení novin. Kromě vlastní dějové scény obraz 

věrně zobrazuje i tehdejší podobu josefovské čtvrti s krámky a jejich vývěsními 

cedulemi, které rovněž patřily k důležitým komunikačním nástrojům ve veřejném 

prostoru. I Vojtěch Bartoněk zachytil na jedné ze svých žánrových scén výjev 
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141 POKORNÝ, Jiří. Český svět. I., 1889-1918. Vyd. 1. Praha: Argo, 1997. s. 57–65.

142  Alexander Jakesch (9. 6. 1862, Praha – 6. 2. 1934, Praha), malíř, grafik a sochař. Vynikl 
dokoknalým zpracováním malby, soustředil se zejména na portrét a stal se portrétistou pražské 

německé aristokracie.



z pražského židovského města. Malba Z pražského ghetta, pocházející ze 

stejného období, zachycuje nákup bot a smlouvání u vetešníka, a stejně jako 

u Jakesche věrně dokumentuje tehdejší podobu židovských obchůdků i s jejich 

vývěsními štíty – kromě vetešnictví také obchod s uzeným zbožím a obchod se 

starým železem. A právě před ním Bartoněk zachytil ženu čtoucí noviny, 

pravděpodobně ženu pana Roubíčka – majitele obchodu.

37 Alexander Jakesch, Prodej mléka v Kostečné ulici v Praze (Pohled do 

Maiselovy uličky v Josefově, Rozlité mléko), 1889, olej, plátno, Židovské 

muzeum v Praze
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38 Vojtěch Bartoněk, Z pražského ghetta (Vetešnické krámky v Úzké uličce, 

Koupě bot u vetešníka v Úzké uličce), kolem roku 1890, olej, plátno, Židovské 

muzeum v Praze

 V historii Prahy existuje jeden rok, kdy se významné dění přestouvá z výše 

zobrazených míst historického centra města na jeho tehdejší okraj. Tím rokem 

je rok 1891 – termín konání Všeobecné zemské výstavy ve Stromovce, která se 

jen pár let předtím stala oficiální součástí hlavního města. Ačkoli tzv. Velká 

Praha vznikla až v roce 1920, o připojení celé řady současných městských čtvrtí 

se jednalo již koncem 19. století. „K šesti historickým byly v roce 1884 připojeny 

jako první velká čtvrť právě Holešovice-Bubny, kde v Královeské oboře [...], 

lidově nazývané Stromovka, byla vybudována výstavní plocha pro Všeobecnou 

zemskou výstavu.“143  Stromovka se tehdy stala centrem pražského dění: 

„Pražané se přestěhovali toho roku do Královské obory na výstavu. Opustili své 

tradiční korzo na Příkopech, Ferdinandově třídě a Václavském náměstí 
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143 HALADA, Jan. Průvodce výstavou současnou a minulou: 1891–1991. Praha: Iris, 1991. s. 9.



a scházeli se mezi sebou i s venkovskými hosty tady.“144  Všeobecná zemská 

výstava byla po všech stránkách zajímavým komunikačním nástrojem. Vedle 

její základní role, tedy komunikovat veřejnosti své vystavovatele, byla vděčným  

a populárním námětem tehdejších médií – například Národní listy zavedly 

dokonce pravidelnou výstavní rubriku.145 Zároveň se ale sama stala místem pro 

recepci a sdílení mediálních obsahů – ruch výstavního areálu na řadě kreseb 

dokumentoval Viktor Oliva, mimo jiné na kresbě Prodej losů na Všeobecné 

zemské výstavě (1891)146.

 Hugo Boettinger147, který své karikatury publikoval pod pseudonymem 

Dr. Desiderius, zachytil o několik dekád později ve dvacátých letech 20. století 

na jedné ze svých kreseb Dva čtenáře Politiky – muže a ženu, kteří společně 

pozorně zkoumají obsah čísla pravděpodobně deníku Národní politika. Ten byl 

za první republiky vydáván soukromým nakladatelstvím Politika, které patřilo 

mezi nejvýznamnější komerční subjekty podnikající na tehdejším mediálním 

trhu. Ranní vydání Národní politiky dosahovalo později ve třicátých letech 

nákladu až 150 tisíc výtisků – pro srovnání uveďme, že např. Lidové noviny byly 

tištěny ve 45 tisících kusech a Rudé právo „v pouhých“ 20 tisících.148  Ve 

dvacátých letech vznikla i malba Antonína Procházky Ulice (1926) – tolik 

odlišná nejen výtvarným stylem, ale také významem, jakým v něm noviny hrají. 

Zatímco Boettingerova kresba má deník za ústřední motiv, Procházka noviny 

zpodobňuje jako drobný detail, který však spolu s dalšími dokresluje náladu 

městské krajiny. I na Procházkově díle lze pozorovat další komunikační formáty 

tehdejších ulic – již několikrát zmíněné vývěsní štíty obchodů, ale také reklamu 

na kolínskou kávu a cikorku na fasádě jednoho z domů v pozadí. Zcela jinak 

pak působí o rok mladší dílo Tavíka Františka Šimona149, který na svých 

grafikách zachycoval atmosféru nejen Prahy, ale třeba i Paříže a New Yorku. 
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144 HALADA, 1991, s. 89.

145 HALADA, 1991, s. 36.

146 HALADA, 1991, s. 134.

147  Hugo Boettinger, zvaný Dr. Desiderius (30. 4. 1880, Plzeň – 9. 12. 1934, Praha), malíř, 
kreslíř a karikaturista. Vynikal svými psychologickými črtami a portréty.

148 KONČELÍK, VEČEŘA, ORSÁG, 2010. s. 36–39.

149 Tavík František Šimon (13. 5. 1877, Železnice u Jičína – 19. 12. 1942, Praha), malíř a grafik. 
Těžištěm jeho tvorby byly grafické práce s dekorativně sceleným projevem. Významné místo 

v jeho díle zaujaly městské motivy, zejména cykly ze staré Prahy.



Právě z amerického velkoměsta pochází grafika Wall Street (1927), kde čtenář 

novin působí sice ve srovnání s  mrakodrapy v pozadí jako relativní detail, ale 

s ohledem na umístění v popředí kompozice, divákovo oko přesto poutá. 

39 Hugo Boettinger, Dva čtenáři Politiky, dvacátá léta 20. století, tuš, papír, 

Památník národního písemnictví

40 Antonín Procházka, Ulice, 1926, olej, plátno, Galerie výtvarného umění Zlín
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41 Tavík František Šimon, Wall Street, 1927, barevná akvatinta, papír, Galerie 

Středočeského kraje

 Josef Bartuška150 o dekádu později, v roce 1936, vytvořil grafiku Sensace 

(1936). Černobílý kontrast, velkoměstská kraji i lineárnost zdůrazňující kontury 

čtyř stojících postav čtoucích noviny umocňují téma, které autor vystihl i v názvu 

díla. Třicátá léta byla v Československu obdobím, kdy bulvární tisk – dříve 

v českém prostředí označován také jako šestákový po vzoru amerického penny 

pressu – hrál v tuzemském mediálním prostředí již nezastupitelnou roli. Tiskový 

koncern Tempo Jiřího Stříbrného, jehož produkci se říkalo také „stříbrňácký 

tisk“, ostatně vznikl již v roce 1926 a část české společnosti přivedl ke 

konzumaci bulvárních mediálních obsahů. Bulvární noviny se zabývaly 
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150  Josef Bartuška (28. 5. 1989, Rozovy u Temelína – 9. 10. 1963, České Budějovice), malíř, 
grafiky, fotograf a básník. Člen českobudějovické skupiny Linie.



skandály, vraždami, politickými a milostnými aférami, soukromím slavných 

osobností – včetně vrcholných představitelů československého státu. Bulvár se 

stával cílem cenzurních opatření a seriózní média proti němu opakovaně 

vystupovala. Čísla ale hovořila za vše – na konci roku 1927 měl Stříbrného 

deník Večerní list náklad již 56 tisíc výtisků.151

42 Josef Bartuška, Sensace, 1936, linoryt, Sbírka grafických listů J. Bartuška, 

O. Nouza, Grafika 6. sv. ed. Linie, České Budějovice
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4. Čtenář III: noviny, hospody a kavárny

 Z veřejného prostoru v ulicích, na náměstích či parcích se tato kapitola 

přesouvá do veřejných interiérů – ke stolním společnostem, do kaváren 

a hospod. Restaurační zařízení všeho druhu hrála ve veřejné komunikaci 

důležitou roli a čtení novin je s jejich prostředním neodmyslitelně spjato. I proto 

se stala populárním a hojným uměleckým námětem. Hostince a hospody 

vznikly ze zvyku či povinnosti poskytovat pohostinství cestujícím a setkáváme 

se s nimi již ve starověku. V průběhu staletí došlo k postupné specializaci 

jednotlivých zařízení na výčep či šenk, hostinec poskytující nocleh, v 18. století 

pak byl výčep zdokonalen v restauraci, industrializace a zrychlené životní tempo 

v 19. století zase přispěly ke vzniku bufetů, ve městech se rozvíjely salony 

a stolní společnosti.152

 „První pokusy aktuálního zpřítomnění veřejnosti v obraze umění 19. století 

můžeme sledovat kolem roku 1800 [...]. Ve zcela nové konstelaci se objevuje 

veřejnost v žánrově cítěných olejích Josefa Navrátila153  Společnost u stolu 

(před rokem 1861). V protikladu se strnulou oficiálností bachovského 

policejního režimu se jedná o dílo přirozeně uvolněné, barevně, typově 

i rukopisně živé až karikující. Tak byl učiněn rozhodný krok k realistickému 

pojetí a potvrdila se zkušenost, že ‚všední‘ a nepatetická (často ve společensky 

neutěšené situaci vznikající) díla předčí mnohdy v kvalitě zobrazení osudově 

hrdinského jednání ve vypjatých a přelomových okamžicích.”154  Navrátilově 

Společnosti u stolu a Mužům u stolu (kolem roku 1860) o několik desítek let 

předchází podobný motiv Antonína Machka Čerstvé noviny (1820). Všechna tři 

díla zobrazují živou společnost a odkazují k době, kdy se v českých zemích 

formovalo národní uvědomění, posléze i politická scéna a tisk společně 

s veřejnou diskusí tak neustále nabývaly na významu. „Ať už se stolní 

společnosti, salony a kavárny jakkoli odlišují rozsahem a skladbou svého 

publika, stylem zacházení, klimatem rozvažování a tematickým zaměřením, 
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152 LENDEROVÁ, JIRÁNEK, MACKOVÁ, 2009, s. 137–139.

153  Josef Matěj Navrátil  (17. 2. 1798, Slaný u Prahy – 21. 4. 1865, Praha), malíř, kreslíř 
a dekoratér. Vystavoval na výstavách Společnosti vlasteneckých přátel umění a Krasoumné 

jednoty. V tvorbě se ztotožnil s hravostí a lehkostí rokoka a poklidnou atmosférou měšťanského 
biedermeiereu, ve výběru motivů ho ovlivnil romantismus.

154 LOSENICKÝ v: MARTINOVSKÝ, KAISEROVÁ, 1998, s. 18.



jejich společným rysem je organizování diskuse soukromých osob.“155

43 Antonín Machek, Čerstvé noviny, 1820, Národní galerie v Praze
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155  HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské 
společnosti. Překlad Alena Bakešová a Josef Velek. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2000. s. 98.



44 Josef Navrátil, Společnost u stolu (Kuřáci), před rokem 1861, olej, papír na 

lepence, Národní galerie v Praze

45 Josef Navrátil, Muži u stolu (Společnost u stolu), kolem roku 1860, olej, 

karton, Národní galerie v Praze
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4.1. Život čtenářů hospodských

	 Zatímco v západní Evropě hrály ve veřejné diskusi důležitou roli pro šíření 

myšlenek v 17. a 18. století salony, „v Čechách i na Moravě se více než 

salonům dařilo tzv. stolním společnostem. Jejich živnou půdou a domovem byly 

městské kavárny a hospody, kde se pravidelně scházely kroužky přátel 

a známých vypít kávu, sklenici piva, zahrát karty, kulečník nebo šachy, přečíst si 

noviny, pobesedovat o velké politice i o sousedech, o poměrech v sousední 

dílně nebo na říšské radě. V českém prostředí sehrály stolní společnosti 

podobnou roli jako společenské kluby v západní Evropě. V hospodě sedávali 

vždy u jednoho stolu spolužáci, přívrženci jedné politické strany, uměleckého 

směru nebo lékařské teorie, což bývalo ovšem často jedno a totéž.”156 

Legendární stolní společnosti vznikaly logicky zejména v Praze a dalších 

větších městech, kde bylo možné narazit na tytéž osobnosti pravidelně v stále 

stejných podnicích. Zcela jednoznačně tehdejší situaci popsal spisovatel Karel 

Ladislav Kukla: „Těžko by bylo také jíti po stopách rozptýlené noční Prahy 

českých spisovatelů a literátů, z nichž skoro každý má svůj útulek někde jinde... 

Dřív každý věděl, že v tu a v tu hodinu v noci najde Baráka v kavárně Národní, 

Holečka s Hellerem a Toužimským U Tesařů před Národním divadlem, Herbena 

v Masarykově moravské vinárně v Palackého ulici, Hořicu s  Kuffnererm 

v Monopolce, dramaturga Liera v nové Kaisrovce, mladé literáty U Žandalínů 

v Klimentské ulici, komponistu Novotného u Stromečků, Tomka s Randou 

v Myslíkově ulici U Mahulíka, starého Kolára v Šubrtově vinárně ve Spálené 

a Bozděcha U Donátů.“157  Hospody a hostince byly zkrátka charakteristickým 

místem sociability v českém prostředí. „Návštěvník nalezl vše, co potřeboval: 

pití, jídlo, politiku (hospody se diferenciovaly podle převládající politické 

příslušnosti své klientely) i kulturní vyžití.“158  Své oblíbené hospůdky měli 

i novináři – např. v Brně vznikla stabilnější novinářská stolní společnost 

U Talácků, kde „pravidelně zasedali vedle Josefa Jirouška, Jindřicha Dvořáka 

a Emanuela Hatláka z Hlasu také Václav Hübner a Josef Merhaut z Moravské 

Orlice, Benjamin Popelka z Brněnských novin, Pankrác Krkoška z Rovnosti 
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156 VOŠAHLÍKOVÁ, 1996, s. 247.

157  DÖRFLOVÁ, Yvetta a DYKOVÁ, Věra. Kam se v Praze chodilo za múzami: literární salony, 
kavárny, hospody a stolní společnosti. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009. s. 99.

158 LENDEROVÁ, JIRÁNEK, MACKOVÁ, 2009, s. 139.



a František Malota z Obecních novin. Scházeli se jednou týdně, aby si sdělovali 

novinky a vzájemně si udíleli rady ze svého obru.“159

 Důležitá je také skutečnost, že hospody byly místem setkávání nejen ve 

městech, ale také na vesnici, kam se salony a stolní společnosti ve své 

městské podobě v zásadě vůbec nedostaly. Život ve městech a na vesnici byl 

velmi odlišný, jak co se týče práce, tak co do vzdělání a rozšíření médií. Pokusy 

o změnu situace lze datovat do prvních desetiletí 20. století, kdy „podle 

jednatelských zpráv působilo roku 1910 v Čechách 47 vzdělávacích sborů, 

o rok později 70 a v následujícím roce již 83 sborů. [...] Velkou pozornost 

věnovaly také knihovnám: vzdělávací sbory založily, vydržovaly nebo 

podporovaly 245 knihoven. [...] Velkou zásluhu na jejich fungování měli 

především učitelé, vedle nich, ovšem v menší míře, středoškolští profesoři, 

lékaři a samosprávní úředníci.“160 I na vesnici se „však více či méně pravidelně 

setkávali večer chlapi v hospodě nad skleničkou a probírali společně dění 

v obci.“161  Scénu z vesnické hospody zachytil na malbě Politikáři na vsi162 

Václav Brožík. V komentáři ve Zlaté Praze se k dílu píše: „Spatřujeme před 

sebou hostinskou světnici na českém venkově. Za panský stůl zasedlo několik 

bodrých občanů k přátelskému rozhovoru. Jeho předmětem patrně jest některá 

‚palčivá‘ otázka politická. Nasvědčuje tomu netoliko otevřený list v ruce 

řečníkově, nýbrž i vřelý podíl, jejž sousedé berou na jeho výkladu. Věc jest 

důležitá neboť i pan mistr, jenž dosud klidně seděl u vedlejšího stolu, přisedává, 

aby neušlo mu jediné slovo. Jen dvě osoby v pozadí jizby nezajímá ani Turek 

ani Angličan. Jí stačí on a jemu – ona. A jestliže jen oni sami dva spolu se 

dohodnou, nechť si na Balkáně vládne ten či onen a v Kamerunu třeba ďábel 

sám…“163  Podobnou scénu namaloval v druhé polovině 19. století i Josef 
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159  ALTMAN, Karel. Krčemné Brno: o hostincích, kavárnách a hotelech, ale také o hospodách, 
výčepech a putykách v moravské metropoli. Brno: Doplněk, 1993. s. 85–86.

160  POKORNÝ, Jiří. Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 
2003. s. 129.

161 NOVÁK, 2007, s. 196.

162  Malba Politikáři  na vsi se nachází v soukromé sbírce a její lokace není známá. Národní 
galerie v Praze má ve své sbírce přípravné kresby.

163  Zlatá Praha: obrázkový týdenník pro zábavu a poučení. Schulz, Ferdinand, ed. Praha: 
J. Otto, 1887, str. 126, ISSN 1801-2493.



Skramlík164 – Zpravodaj rovněž představuje živou hospodskou diskusi. Ústřední 

postava držící noviny výrazným gestem oslovuje přísedícího za přihlížení 

zvědavé dívky, pravděpodobně tamější obsluhy. Úplně jinak, přesto neméně 

česky, působí hospodská scéna Josefa Lady165  v díle Sváteční hospoda (1932). 

Typická konturovaná kresba vesnických postaviček představuje živou 

mnohačlennou společnost venkovského výčepu včetně ponocného, vrchního 

a jeho ženy, mladých i starých hostů s  fajfkou. U pravého stolu sedí také starší 

postava čtoucí noviny a co je zajímavé, že právě ona je zobrazena s brýlemi – 

symbolem intelektu a atributem chytrých lidí.

46 Václav Brožík, Politikáři na vsi, datace neznámá, tužka, papír, Národní 

galerie v Praze
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164 Josef Skramlík (1. 7. 1860, Praha – 6. 9. 1936, Praha), malíř. Věnoval  se portrétu,  historické 
malbě i náboženským motivů. Jeho celoživotním vzorem byl Václav Brožík.

165  Josef Lada (17. 12. 1887, Hrusice u Senohrab – 14. 12. 1957, Praha), malíř, ilustráto, 
karkaturista a spisovatel. Svůj  kreslířský talent a lidovou fabulační schopnost spojil 

s kultivovaným dobovým projevem. Živil  se kresbou pro humoristické časopisy. V jadrnou 
uměleckou osobnost vyzdrál v prostředí české předválečné bohémy, zejména v blízkosti 

Jaroslava Haška.



47 Jan Skramlík, Zpravodaj, druhá polovina 19. století, olej, plátno, Národní 

galerie v Praze

48 Josef Lada, Sváteční hospoda (Nedělní večer v hospodě U Varhaníčků 

v Bachořicích), 1932, lokace neznámá – v roce 1995 odcizeno při krádeži 

v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích
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4.2. Čtenáři ukrytí za novinami

	 V průběhu 19. století získaly postupem času klíčové postavení ve spektru 

restauračních zařízení kavárny, které se od hostinců odlišovaly mimo jiné 

nabídkou – místo obvyklých jídel se zde podávaly tzv. kavárenské pokrmy, jako 

jsou chlebíčky, vejce do skla, uzeniny či sladké pečivo, podstatou bylo 

samozřejmě podávání kávy všech druhů, ale i čaje, čokolády, kakaa, punče 

nebo limonády. „Společenské setkávání mohlo být motivováno plánovanou 

konzumací některého ‚módního‘ nápoje. Čokoláda, vařená ve vodě, mléce 

i šampaňském, jíž holdovalo 18. století, byla [...] ve století následujícím kávou 

do dětského prostoru [...]. Káva urazila rychle pouť od pouličního prodeje 

a donášení do domu k prvním kavárnám; především ale opanovala soukromý 

prostor“ – jako je vidět např. na již zmíněné malbě Rodina Františka Muziky.

 Evropská kavárna vznikla v polovině 17. století v Benátkách, jejich rozkvět 

v Evropě vrcholil mezi lety 1680 a 1730. V kavárnách se jedlo, pilo, kouřilo a 

předvším také diskutovalo – ideálem byla svobodná a věcná debata. „Tématy 

nových literárně-politických novin se pak stávalo to, co zajímalo kavárenské 

publikum.“166  V českém prostředí se chození do kavárny zhruba od poloviny 

19. století stalo nejen společensky přípustné, ale často dokonce žádoucí. 

„Změna způsobu života a kolem roku 1848 jasně vzplanuvší politické červánky 

přispívaly k tomu, že muži byli stále méně doma. Růst veřejných společenských 

zájmů, potřeba rokovat společně o různých dozrávajících politických otázkách 

nutila hledat klidná a nenápadná místa ke schůzkám a rozprávkám. Doma 

mohla překážet žena nebo děti a slovo, neopatrně před nimi vyřčené, mohlo mít 

neblahé následky, takže muži, otcové a bratři začali stále více chodit do 

veřejných místností, což napomáhalo rozvoji a rozkvětu kaváren, vináren 

a cukráren.“167

 V té době přibývalo vlastenců, ale také stolních společností i kaváren, 

které se v následujících dekádách postupně proměňovaly ve stále živější místa 

setkávání, sdílení a tvůrčí činnosti. V kavárnách se scházelo široké spektrum 
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166  PROKOP, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. 1. české vyd. 
Praha: Karolinum, 2005. s. 115–116.

167 DÖRFLOVÁ, DYKOVÁ, 2009, s. 57.



hostů, včetně spisovatelů, novinářů a umělců.168  Mezi malíři, jako byli Rudolf 

Kremlička, Jindřich Štýrský nebo Toyen, byla populární kavárna Slavia 

u Národního divadla, Národní kavárna byla klíčovou pro skupinu Devětsil a díky 

své umělecké klientele pak byla legendární zejména kavárna Union.169  Mezi 

novináři-soudničkáři, jako byli Karel Poláček nebo František Němec 

z melantrišského Večerníku, byla zase populární kavárna Tůmovka na rohu 

dnešních ulic Lazarská a Omladinářů – podnik totiž sousedil s  budovou soudu 

a tak novináři ze soudních síní přecházeli přímo ke kavárenským stolkům, kde 

mohli bezprostředně přenést na papír aktuální soudní dění.170  Význam kaváren 

v tehdejším společenském životě umělců a intelektuálů popsala Milena 

Jesenská: „Stýkali se lidé na fóru, stýkali se v klášteřích, stýkali se v salónech. 

Dnes není ani fóra, ani klášterů s tímto významem, ani salónů s tímto 

ovzduším. Dnes jsou kavárny. Nemyslím ty způsobné kavárny, kam vodí 

v neděli odpoledne maminky své dcerušky [...]. Nemyslím ani ty, které jsou ve 

dne unavené, pološedivé, ospalé a které večer obživnou kapelou a několika 

namalovanými děvčaty [...]. Myslím ty vysloveně ‚literární‘ kavárny, daleko 

známé, celým městem známé kavárny, shromaždiště duchovního 

i bohémského světa, jako je pražská Unionka, vídeňská Central, berlínská Des 

Westens, pařížská Montmartre. Kavárny s  docela zvláštní existencí, kterou 

nikdo nepochopí, dokud nepronikne až na dno, dokud se vzduchu v ní 

nenadýchá z plných plic.“171

 Kavárna a noviny byly od počátku spjaty skutečně neodmyslitelně. „Už 

první český naučný slovník upozorňoval v hesle věnovaném kavárnám na jejich 

výjimečnost, neboť na rozdíl od jiných hostinských podniků se v nich lidé 

scházejí nejen kvůli hmotným požitkům, nýbrž i k pěstování vyšších, 

duchovních zájmů. [...] Kavárny bývaly jakýmisi veřejnými čítárnami, ve kterých 

se vykládala řada nejrůznějších místních, českých i německých a také 

cizozemských časopisů a novin. Kavárníci byli nuceny předplácet tuto ‚úžasnou 
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168 VOŠAHLÍKOVÁ, 1996, s. 249–251.
ALTMAN, 1993, s. 127.

169 DÖRFLOVÁ, DYKOVÁ, 2009, s. 172–188.

170 BENDOVÁ, Eva et al. Pražské kavárny a jejich svět. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2008. s. 28.

171  JÄHN, Karl-Heinz, ed. Kavárny & spol.: pražské literární kavárny a hospody. Vyd. v tomto 
uspořádání 1. V Praze: Československý spisovatel, 1990. s. 66–67.



spoustu novin‘, aby si udrželi své pravidelné hosty. Nejednou si proto stýskali 

na ‚ohromnou regii‘, kterou tak byli zatíženi, zvláště když některé velké listy, 

například Lidové noviny, Národní listy nebo další museli odebírat často 

i v několika exemplářích a kromě toho brát i nově vzniklé časopisy, které hosté 

žádali třeba jen z pouhé zvědavosti a které přes noc po předplacení zanikly.“172 

Kavárenské prostředí bylo prostorem podněcujícím diskusi i uměleckou tvorbu, 

zároveň se stalo místem pro studium lidských typů. Kavárny se navíc staly 

i místy, kde na významu získávala také veřejná mediální kritika, jejímiž iniciátory 

byli mimo jiné „spisovatelští“ novináři, jejichž kritika směřovala ke korupčním 

a senzacechvitým nakladatelům a novinářům bulvárního tisku.173  Ve vztahu 

médií a výtvarného umění, jak je popisuje tato práce, navíc snad ani neexistuje 

hojnější námět.

 Některá výtvarná díla jsou portréty jednotlivých hostů, jiná zobrazují 

celkové pohledy přibližující atmosféru konkrétní kavárny. Malíři a kreslíři, kteří 

patřili často mezi prominentní návštěvníky kavárenských provozů, navíc 

mnohdy zachycovali kavárenský život na drobných kresbách a skicách přímo 

na místě. „Kavárna sloužila často jako ‚společenský ateliér‘, a tak se stalo, že 

náčrty a kresby z jejích interiérů zaplňovaly skicáře, deníky či vzpomínky 

návštěvníků z řad umělců. V komorních kresebných záznamech každodenního 

umělcova světa je tak výstižně zachycena atmosféra a život kavárny s jejími 

náhodnými pohledy na obyčejné věci.“174  Nejstarší drobné kresby pocházejí 

z druhé poloviny 19. století a na tématu zobrazení čtenářů novin v kavárnách 

tak lze v časovém rozpětí téměř stovky let pozorovat jak změny interiérů, tak 

třeba i změnu vkusu a oblékání kavárenských hostů. Jedno ale zůstává 

společné – typická pozice čtenáře novin držícího tehdejší denní tisk buď v rukou 

nebo upevněný na ikonickém dřevěném držadle. Anonymního čtenáře načrtnul 

v roce 1867 Viktor Barvitius 175, o dvacet let později vznikla Studie podobizny 
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172 ALTMAN, 1993, s. 130.

173 PROKOP, 2005, s. 116–117.

174 BENDOVÁ, 2008, s. 50–51.

175  Viktor Barvitius (28. 3. 1834, Praha – 9. 6. 1902, Praha), malíř a pedagog. Člen Umělecké 
besedy. Představitel  moderního realismu a počátků impresionismu. Věnoval  se historické 

i žánrové malbě.



Josefa Kavky, čtoucího noviny (1887) Viktora Foerstera176  – oba portréty 

zachycují čtenáře ve chvilce ryze individuální, bez jakéhokoli náznaku okolního 

společenského života kavárny. Bez konkértní datace zůstává kreba Viktora 

Olivy177  Čtenář novin, která je kavárenským portrétem veselého hosta 

vzhlížejícího od svého novinového výtisku. V první dekádě 20. století vznikly 

i další drobného kavárenské portréty čtenářů – Vratislava Huga Brunnera178 

nebo Václava Špály. Název Brunnerovy kresby V kavárně „Union” – pan Beneš, 

sochař navíc jasně určuje i místo jejího vzniku. Vratislav Hugo Brunner sám 

patřil mezi časté návštěvníky pražské kavárenské scény – chodil jak jinak než 

právě do Unionky, ale také do vinohradského Kravína, kde byly pořádány 

schůze Haškovy Strany mírného pokroku v mezích zákona, nebo do Petříkovy 

vinárny. Pod Brunnerovým vedením byly také vymalovány prostory kavárny 

Montmartre v Řetězové ulici.179  Václav Špála v roce 1908 zachytil na jedné ze 

svých „kavárenských“ kreseb také čtenářku-ženu (V kavárně – čtoucí dáma), 

z roku 1922 se pak zachovala kresba štětcem V kavárně zobrazující širší 

pohled do kavárny na několik zahloubaných čtenářů.
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176  Viktor Foester (26. 8. 1867, Praha – 9. 12. 1915, Praha), malíř a mozaikář. Jeho tvorbu 
ovlivnil  pobyt v italském benediktinském klášteře, věnoval se zejména náboženským motivům 

a mozaikové výzdobě církevních staveb.

177 Viktor Oliva (24. 4. 1861, Nové Strašecí – 5. 4. 1928, Praha), malíř, ilustrátor a grafik. Jeden 
z nejplodnějších a nejžádanějších ilustrátorů konce 19. století. Malířská tvorba se nesla v duchu 

naturalistického projevu, v kresbách a ilustracích přešel k dekorativní secesi.

178  Vratislav Hugo Brunner (15. 10. 1886, Praha – 13. 7. 1928, Lomnice u Jílového), typograf, 
ilustrátor, grafik a malíř. Ve své tvorbě se věnoval  také karikatuře a knižní grafice. V době 

působení ve Skupině výtvarných umělců ovlivněn kubismem.

179 DÖRFLOVÁ, DYKOVÁ, 2009. s. 150–186.



49 Viktor Barvitius, Čtenář novin – náčrt, 1867, tužka, ruční papír, Památník 

národního písemnictví

50 Viktor Foerster, Studie podobizny Josefa Kavky, čtoucího noviny, 1887,  

akvarel, nahnědlý polokarton, Památník národního písemnictví
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51 Čtenář novin, datace neznámá, kašírovaný papír, pero, Moravský galerie 

v Brně

52 Vratislav Hugo Brunner, V kavárně „Union” – pan Beneš, sochař, kolem roku 

1910, tuš, papír, Národní galerie v Praze
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53 Václav Špála, V kavárně – čtoucí dáma, 1908, tužka, papír, Národní galerie 

v Praze

54 Václav Špála, V kavárně, 1922, tuš, papír, Galerie Středočeského kraje
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 Na konci 19. století byly mezi Pražany populární zejména kavárny 

v oblasti ohraničené Ferdinandovou třídou180, Václavským a Karlovým 

náměstím. Na rohu Pernštýna a Ferdinandovy třídy byla již zmíněná věhlasná 

kavárna Union, podnik hojně navštěvovaný umělci a literáty s širokým výběhem 

tuzemského i zahraničního tisku.181 Unionka byla svojí nabídkou tisku věhlasná 

– odebírala pro své hosty všechny pražské deníky v několika výtiscích, hlavní 

deníky evropské, řadu krajských a odborných týdeníků a měsíčníků, literární, 

výtvarné, módní a další ilustrované časopisy – tuzemské, ale také německé, 

francouzské či anglické.182 Význam Unionky definoval Adolf Hoffmeister: „Každá 

generace a každý směr měl svou kavárnu... Ale kavárna Union byla kavárnou 

tak klasickou, že přežívala všecky generace, směry a -ismy a všem postupně 

mohla poskytnout přístřeší. V kavárně se odehrávala větší část politického, 

společenského a kulturního života. Zde se sbíraly informace z města i ciziny ve 

formě klepů i vážných rozhovorů. Události se tu probíraly jedna po druhé, tak 

jak se staly, a některé po celé měsíce. Život byl tehdy pomalejší a lidská 

individualita byla u vážnosti někdy až přehnané, neboť život měl rozměry lidské 

a nikoliv masové,“183

 Vedle nabídky nápojů, pochutin nebo tisku byl důležitou součástí 

charakteru kavárny i její personál. Hosty vítali uhlazení číšníci, profesionálně 

školení během učednických let, v jejichž čele stála klíčová osoba – pan vrchní. 

Mezi legendární postavy pražské kavárenské scény patřil vrchní právě ze 

zmíněné Unionky, pan Patera, kterého na své kresbičce zachytil v roce 1923 

Antonín Pelc184. Dle dobových vzpomínek Patera kladl na čtení v kavárně 

zvláštní důraz, český historik umění Václav Vilém Štech napsal: „Zcela v duchu 

stálého zmatku, kde vedly se hovory od stolku ke stolku, přecházelo se, ačkoliv 

vrchní číšník, legendární Patera, chtěl, aby se četlo (válečný pokřik zněl: 

Čtěme, vrchní jde!).“185  Své vzpomínky z Unionky zaznamenal i Jaroslav 

93

180 Dnešní Národní třída.

181 VOŠAHLÍKOVÁ, 1996, s. 249–251.

182 JÄHN, 1990, s. 90.

183 BENDOVÁ, 2008, s. 15.

184  Antonín Pelc, Legendární vrchní z kavárny Union František Patera, 1923 v: BENDOVÁ, Eva 
et al. Pražské kavárny a jejich svět. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2008. s. 44.

185 JÄHN, 1990, s. 59.



Seifert: „Byly tam téměř všechny kulturní časopisy a drahé zahraniční časopisy 

obrázkové. Erotický La vie parisienne šel z ruky do ruky a za pár dní byl 

roztrhaný jako prapor po válce. Dámy si prohlížely pilně cizí módy a některé, 

docela nešetrně, když se vrchní nedíval, vytrhávaly si stránky.“186  „Díky 

kavárnám se dostávaly okamžitě do oběhu novinky z celé Evropy, neboť umělci 

se sotva stačili vrátit z Paříže – která představovala více či méně povinnou 

zastávku – a už po kavárnách vyprávěli, s kým se setkali a co nového objevili. 

Unionka byla něco jako univerzita, kde se svobodně vzdělávaly elity zítřka.“187 

Bezejmenného vrchního z brněnské kavárny Bellevue nakreslil s novinami 

v náručí také Eduard Milén188, který za první republiky působil jako výtvarný 

redaktor Lidových novin.

55 Eduard Milén, Vrchní z kavárny Bellevue, 1920, papír, tuš, Moravská galerie 

v Brně
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186 JÄHN, 1990, s. 203.

187  MICHEL, Bernard. Praha: město evropské avantgardy: 1895–1928. Vyd. 1. Praha: Argo, 
2010. s. 72–73.

188  Eduard Milén (18. 3. 1891, Frýdštejn – 19. 5. 1975, Brno), malíř, grafik, ilustrátor, scénograf 
a designér. Studoval  na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a Akademii výtvarných 

umění. Autor výpravy a kostýmů pro premiéru Janáčkových Příhod lišky Bystroušky. Intenzivně 
se věnoval se grafickému zobrazení města Brna.



 Kavárny tedy nebyly zdaleka jen prostorem pro recepci médií – čtení 

denního tisku, ale byly svým způsobem médiem samy. Detaily ze života 

kavárny popsal i Karel Čapek: „U jednoho stolu redigoval Wirth Styl a Umělecké 

památky Čech, u druhého stolu zakládal Bass s Brunnerem a Kratochvílem své 

Letáky a Šibeničky; u třetího umlouvali Janák a Gočár, Filla, Gutfreund, Franta 

Langer, Špála a Beneš a jiní – Umělecký měsíčník, u všech stolů kolportoval 

Antonín Bouček z kapes první českou bibliofilskou edici.“189  Co do nabídky 

i významnosti „štamgastů” mohla Unionce v tehdejší době konkurovat pouze 

elegantní kavárna Arco v Hybernské ulici: „Soutěžila s Unionkou ve třech 

bodech: umělci, vrchním a počtem časopisů. Scházeli se v ní němečtí 

spisovatelé, Werfel, Kafka, Brod, Kisch, Pick, Leppin a z malířů za nimi 

přicházeli Feigl, Nowak, Kars, Justitz a jiní.“190  Dominantou prostoru kavárny, 

jejíž interiér navrhnul Jan Kotěra, byl velký kulatý stůl, podnik často připomínal 

studovnu nebo čítárnu a byla v něm pořádána i čtení veřejná. V kavárně Arco 

údajně při prohlížení zahraničních časopisů vznikla také myšlenka na založení 

sdružení užitého umění Artěl.191  Personál kavárny musel nejen obstarávat 

dostatečný přísun čtiva pro své hosty, ale o noviny a časopisy se musel 

následně o starat – běžným nešvarem hostů bylo totiž vystříhávání a vytrhávání 

jednotlivých článků. Snaha zamezit ničení veřejnosti přístupných médií, řešila 

kavárna Arco svérázným upozorněním, že „vytrhávání listů z novin je zcela 

sprostá krádež“, přičemž odměna za upozornění na pachatele některým z hostů 

činila dokonce sto korun.192

 Kavárenské motivy se začaly objevovat v průběhu 19. století zejména 

v díle těch umělců, kteří chtěli zachycovat městský život a jeho každodenní 

momenty. „Od dob impresionismu, tedy sedmdesátých let 19. století prodělala 

kavárna, její společnost i samotné umění výrazné proměny. [...] V celé šíři 

figurálního umění ‚kavárny‘ první poloviny 20. století můžeme vysledovat 

několik podstatných motivů: v prvních deseti letech století především hosta 

‚čtenáře‘ nebo ‚pijana‘ odloučeného od společnosti, ve dvacátých letech pak 

‚osamocenou ženu‘ nebo ‚ženskou kavárenskou společnost‘, po celou pak 

95

189 JÄHN, 1990, s. 146.

190 DÖRFLOVÁ, DYKOVÁ, 2009. s. 144.

191 JÄHN, 1990, s. 259.

192 BENDOVÁ, 2008, s. 20–23.



‚celistvou anonymní společnost‘ a ‚přátelskou dvojici‘. [...] Dekadence, sociální 

umění a civilismus, expresivní proudy umění – to jsou hlavní výtvarné směry, 

které se zaměřily na figurální zobrazení kavárenského života.“193  A celé toto 

spektrum námětů spojuje i zobrazení novin a časopisů jako nedílné součásti 

života v kavárnách.

 Miloš Jiránek194  v posledním roce 19. století zpodobnil interiér kavárny 

Metropole, jejíž osazenstvo tehdy tvořila převážně mužská společnost – 

jednotliví hosté posedávají osamoceni u svých stolků a šálků kávy, přičemž 

společnost jim  dělají informace získávané čtením novin. Jiránek, malíř, kritik 

a člen Spolku výtvarných umělců Mánes, přinesl do výtvarného umění motiv 

veřejného čtenáře – „malíř přesunul námět banálního každodenního života 

z prostranství tržišť, ulic či náměstí do veřejného interiéru. Zobrazení 

přístupného velkoměstského interiéru a jeho měšťanské společnosti 

v okamžicích obyčejné nezávazné zábavy byl ve druhé polovině devadesátých 

let v Čechách výjimkou. Za nejstaršího předchůdce takového motivu lze snad 

označit žánrovou malbu vináren a hostinců Josefa Navrátila z padesátých let 

19. století“195, jenž byly uvedeny na začátku této kapitoly. Jiránkova společnost 

není nevázanou, živou či uměleckou společností, je relativně intimní, klidná, až 

banální, přičemž pozornost diváka na obraze Pražská kavárna Metropole 

strhuje ústřední postava soustředěně čtoucího muže, která odkazuje na svět 

mimo kavárnu, kde probíhá dění popsané na novinových stránkách. Noviny 

jsou zde symbolem intelektu a přehledu o okolním i vzdáleném světě. „Motiv 

čtenáře svým přímým nastavením vstříc pozorovateli vybízí k aktivitě a odhaluje 

jinou stránku lidské psychiky – vůli k činnosti, k poznání. Četba bývala 

v českém kavárenském prostředí běžným jevem a na rozdíl od Paříže patřila ke 

kavárenské každodennosti.“196 Sám Jiránek nebyl samotářem a patřil mimo jiné 

k hostům salonu v bytě manželů Svobodových pod Starými zámeckými schody, 
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193 BENDOVÁ, 2008, s. 49–50.

194  Miloš Jiránek (17. 11. 1875, Lužec nad Vltavou – 2. 11. 1911, Praha), malíř, grafik, výtvarný 
kritik a spisovatel. Jedna z vůdčích osobností české umění přelomu 19. a 20. století. Hledal 

tvůrční cestu mezi  výtvarným uměním a literaturou. Objev impresionistické malířské techniky 
vedla jeho realistické vnímání od setmělé barevnosti k světelně a barevně prozářenému výrazu.

195 BENDOVÁ, 2008, s. 57.

196 BENDOVÁ, 2008, s. 58.



kam každý čtvrtek chodíval F. X. Šalda, Antonín Sova, Dida Hennerová197, 

Vilém Mathesius, Otakar Štorch-Marien a z malířů právě Jiránek či Zdeňka 

Braunerová. Podobné osazenstvo – Šalda, Sova, Braunerová, Jiránek či 

Kaminský se scházeli i v salonu spisovatelky Růženy Svobodové.198

56 Miloš Jiránek, Pražská kavárna Metropole, 1899, olej, plátno, Národní 

galerie v Praze

 Dalším „kavárenským“ motivem byl vedle Jiránkova klidného 

intelektuálního čtenáře host-pijan, postava reprezentující pravý opak – 

společenskou nudu, zoufalství, melancholii, zesvětštění městské společnosti.199 

Symbolem proslulé kavárny Slavia v těsném sousedství Národního divadla se 

stala malba Viktora Olivy Piják absintu. Obraz, který představuje kavárnu s jejím 

posledním hostem, visel mnoho let na její zadní stěně.200  „Absint k nám 
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197 Známá později jako Marie Pujmanová.

198 DÖRFLOVÁ, DYKOVÁ, 2009. s. 37–48.

199 BENDOVÁ, 2008, s. 60.

200 Dnes na místě původního Olivova originálu visí kopie obrazu.



připutoval jako literární nápoj z pařížských kaváren, kde ho proslavil ‚opilec‘ 

Verlaine. Pro jeho barvu se mu říkalo ‚zelená víla‘, pro jeho účinky ‚zelený jed‘. 

[...] Na Olivově obraze se nad pánem s novinami a sklenicí skutečně sklání 

jedovatě zelená, průhledná nahá žena jako múza vydechující oblaka alkoholu 

a poetických nápadů. Snad je to básník, kavárenský poeta, a není-li to básník, 

pak je to alespoň muž s  duší básníka. V pozadí postává starý číšník v uctivém 

odstupu, aby nevyrušil hosta a nezaplašil jeho snění.“201 Viktor Oliva se v díle 

pravděpodobně inspiroval motivy ze svého pobytu v Paříži, kde studoval 

a pravidelně vídal protialkoholní kampaně zobrazující „bohéma-pijana, kterému 

se sklenka na stole proměňuje v ladnou ženu s tváří smrti“202. Sám Oliva byl 

milovníkem piva a častým návštěvníkem pražských podniků, jako byly hostince 

U Zlaté studně nebo U Ježíška a byl také jedním z pravidelných hostů stolní 

společnosti Mahábhárata, jejímž iniciátorem byl Jakub Arbes a která se 

pravidelně scházela v tzv. rytířském sále Tomášského pivovaru na Malé 

straně.203

57 Viktor Oliva, Piják absintu, kolem roku 1900, olej, plátno, Galerie Zlatá husa
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201 DÖRFLOVÁ, DYKOVÁ, 2009. s. 214.

202 BENDOVÁ, 2008, s. 52–53.

203  Kromě Olivy a Arbese byli pravidelnými účastníky Mahábháraty také Mikoláš Aleš, Luděk 
Marold, Karel Štapfer nebo Karel Krejčík.

DÖRFLOVÁ, DYKOVÁ, 2009. s. 105.



 Noviny jako artefakt najdeme také na řadě děl Antonína Procházky204  – 

Hlava čtenáře z kapitoly o intimitě čtení, stejně jako zátiší s novinami, která 

budou představena v pozdější kapitole, pocházejí z jeho kubistického období. 

Procházka ale kolem poloviny dvacátých let 20. století přestal experimentovat 

s výtvarnou formou a přiklonil se k malbě realistické.205 A právě z tohoto období 

pocházejí jeho dva kavárenské portréty – Čtenáři novin206 (oba z roku 1927). 

V českém umění tehdy kulminoval zájem o neoklasicismus, který se stal 

programovým protipólem avantgardy. „Procházka našel v neoklasicismu podnět 

pro realizaci svých nových záměrů. Stále naléhavěji totiž cítil potřebu 

jednoduchým a snadno srozumitelným způsobem umělecky ztvárnit, respektive 

sdělit svůj vyhraněný postoj ke světu.“207  Důležitým uměleckým zdrojem byl 

v tehdejší době také civilismus, který sledoval atributy každodennosti moderní 

společnosti, ale nekladl si otázky po jejím uspořádání. „Procházka ve shodě se 

svou filozofií opatřil neoklasicistní zásady příznaky civilismu. Postavy jeho 

obrazů jsou oblečeny do módních šatů, konverzují v kavárnách, jezdí auty.208 

Jeho arkadický svět neprojevuje sociální soucit, nalézá se ve stadiu, v němž 

žádné problémy neexistují, jeho postavy se pouze šťastně usmívají.209  A takoví 

jsou i jeho čtenáři – zobrazeni bez kontextu se svými novinami, cigaretou 

a skleničkou jsou tolik odlišní od ostatních kavárenských portrétů.
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204  Antonín Procházka (5. 6. 1882, Vážany u Vyškova – 9. 6. 1945, Brno), malíř, grafik 
a ilustrátor. Člen skupiny Osma, Skupiny výtvarných uměnců a SVU Mánes. Jedna ze 

zakladatelských osobností generace českého avantgardního umění. Ve své tvorbě vystřídal 
vlivy postimpresionismu, secese, expresionusmu a kubismu.

205  PROCHÁZKA, Antonín et al. Antonín Procházka 1882–1945: Muzeum města Brna, 
Moravská galerie v Brně 6.6.–29.9.2002, Obecní dům Praha 11.12.2002–22.3.2003. Brno: 

Muzeum města Brna, 2002. s. 101.

206  Antonín Procházka, Čtenář novin, 1927, uhel, negro, papír, Galerie výtvarného umění 
v Ostravě

Antonín Procházka, Noviny – Čtenář novin, 1927, olej, lepenka, Oblastní galerie v Liberci

207 PROCHÁZKA, 2002, s. 102.

208 PROCHÁZKA, 2002, s. 103.

209 PROCHÁZKA, 2002, s. 103–104.



58 Antonín Procházka, Noviny – Čtenář novin, 1927, olej, lepenka, Oblastní 

galerie v Liberci

4.3. Ženy-čtenářky

	 V kontextu celé šíře této práce je kavárenské téma tím, kde jsou výrazněji 

zastoupeny také ženy jako ústřední i vedlejší postavy uměleckých děl. Zatímco 

na přelomu 19. a 20. století je žena na obraze většinou pouze přísedící muže-

čtenáře – tak, jak to zobrazil v roce 1905 Tavík František Šimon na svém leptu 

V kavárně, za první republiky již nalézáme řadu individuálních i skupinových 

portrétů žen-čtenářek. Ikonickým příkladem je malba Miloslava Holého Kavárna 

Unionka z roku 1925, kde ačkoli žena sedí vedle muže a jedná se v zásadě 

o dvojportrét, divákovu pozornost upoutá čtenářka na první pohled – svým 

zjevem, výrazným oblečením a kloboukem, stejně jako výrazným gestem držení 

novin. Přísedící muž s novinami položenými na stole a nepřítomným pohledem 
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je zde bezpochyby postavou vedlejší. „Malba vznikla v době, kdy Miloslav Holý 

spolu s Karlem Holanem, Pravoslavem Kotíkem a Viktorem Kotrbou založili 

výtvarnou Sociální skupinu, jejímž cílem bylo soustředit se na záznam 

městského prostředí a na sociální role obyčejných lidí v něm. [...] Žena na 

obraze je součástí otevřené společnosti, v obraze nepřítomné, ale naznačené 

čtyřmi sklenicemi na stole. Žena je zároveň rovnocenným, možná aktivnějším 

protějškem muže po levici.”210 Malba patří k menšině výtvarných děl, na nichž je 

možné identifikovat konkrétní novinový titul. Lidové noviny patřily v období první 

republiky mezi periodika se seriózní pověstí určeného zejména inteligenci, který 

sympatizoval s politickou Hradu a klad důraz na aktuální zpravodajství, 

objektivní komentáře i kulturu. Není proto náhodou, že žena na obraze čte 

právě je – nejedná se totiž navíc pouze o anonymní návštěvnici kavárny – Holý 

na své malbě zpodobnil Helenu Malířovou, spisovatelku, novinářku 

a překladatelku, bojovnici za práva žen a manželku Ivana Olbrachta.211  Obraz 

tak získává dvě roviny – bez znalosti identity zobrazené hovoří sám o sobě – 

reprezentuje portrét silné a samostatné ženy, nebo zná-li divák Helenu 

Malířovou je pak konkrétním příběhem významným pro ženskou společnost 

jako takovou. 

59 Tavík František Šimon, V kavárně, 1905, lept, papír, Národní galerie v Praze
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210 BENDOVÁ, 2008, s. 62–63.

211 BENDOVÁ, 2008, s. 63.



60 Miloslav Holý, Kavárna Unionka, 1925, olej, překližka, Galerie moderního 

umění v Hradci Králové

 Vedle ženy-čtenářky vznikaly ve dvacátých letech 20. století i další 

kavárenské portréty, kde žena hraje ústřední roli a noviny na nich nalézáme 

v pozadí, jako nedílnou součást kaváren tehdejší doby. Žena na obraze 

V kavárně (1922) Oldřicha Kerharta212  zkoumavým pohledem pozoruje okolní 

prostředí a je evidentní, že čas v kavárně tráví sama – i tento portrét je tak 

poctou emancipované ženě, na kterou již není pohlíženo svrchu za to, že tráví 

čas bez mužského doprovodu. V kontrastu s ní je pak žena-kurtizána se 

slastným výrazem z malby pravidelného návštěvníka Unionky Františka 
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212  Oldřich Kerhart (25. 1. 1985, Poděbrady – 18. 11. 1947, Praha), malíř, ilustrátor, typograf 
a dramatik. Člen Umělecké besedy. Za války byla jeho tvorba expresivní, později maloval 

harmonické krajiny, věnoval se figurální a pražským motivům.



Tichého213, rovněž nazvaná V kavárně, nebo také Limonáda či Teta Jarmila 

(1928). 

61 Oldřich Kerhart, V kavárně, 1922, olej, plátno, Galerie umění Karlovy Vary
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213 František Tichý (25. 3. 1896, Praha – 7. 10. 1961, Praha), malíř, grafik a ilustrátor. Člen SVU 
Mánes, SČUG Hollar, skupiny Devětsil, Umělecké besedy a dalších. Přední představitel české 

avantgardy s širokým tematickým i  výrazovým rejstříkem. Věnoval se zátiší, městské krajině, 
v různých variacích se vracel k cirkusovým námětům. Věnoval si i knižní ilustraci.



62 František Tichý, V kavárně (V baru, Limonáda, Teta Jarmila), 1928, olej, 

tempera, Národní galerie v Praze

 V období první republiky došlo v mnoha ohledech ke změně životního 

stylu. V případě ženského pohlaví to souvisí kromě jiného i s dosažením 

rovných práv, hromadné možnosti studovat na středních a vysokých školách 

a celkovému přístupu k účasti ve veřejném životě.214  Byl tak do velké míry 

završen emancipační proces, který byl v českých zemích zahájen s  rozvojem 

ženského hnutí v polovině 19. století. Jeho hlavními nositelkami byly zejména 

příslušnice středních vrstev, jichž se nejpalčivěji dotýkala absence možnosti 

dostatečného vzdělávání, a občanské spolky, v nichž se emancipované ženy 

104

214  KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918–1938). Díl třetí, O přežití 
a o život (1936–1938). 1. vyd. Praha: Libri, 2003. s. 439.



sdružovaly.215  Výsledkem bylo, že za první republiky již ženy pěstovaly sport, 

jezdily ve sportovních vozech, angažovaly se v otázkách souvisejících 

s obranou státu a zajímaly se o módu. Rozkvět tak logicky zaznamenala 

i tištěná média určená právě ženám jako specifické cílové skupině. Na tvorbě 

řady z nich se pak podíleli i významní umělci tehdejší doby: „časopis Eva 

graficky upravoval František Tichý, později Otokar Fuchs, spolupracovali 

Antonín Pelc, Toyen, Bedřich Piskač. Pro směřování módy byly důležité 

i časopisy Hvězda, List československých paní a dívek, Pražanka, Moravanka, 

disponující ve svém celku milionovým nákladem. [...] Asi nejznámější byla 

v tomto směru spisovatelka a novinářka Milena Jesenská.“216 Ženy-čtenářky tak 

měly široké spektrum volby při výběru oblíbeného časopisu nebo deníku, stejně 

jako byla široká kavárenská nabídka, kde se jejich recepci mohly věnovat.

 „Dámská společnost, která se scházela v prvorepublikových kavárnách, 

byla různorodá. Nejlepší možnost setkávání však poskytovaly kavárny první 

třídy, kde se scházely skupinky mladých slečen nebo dobře vdaných žen ze 

střední třídy, které ‚neměly nic na práci‘ a ‚pomocí flirtu a tlachání s přítelkyněmi 

krátily dlouhou chvíli mezi obědem a čajem o páté.‘“217  Tato charakteristika 

vystihuje i dvě následující díla – malbu Kavárna (1923) Jana Zrzavého218 

a grafiku V kavárně (1929) Vladimíra Silovského. Přípravné skici Zrzavého 

Kavárny vznikaly již od roku 1913, přičemž ta poslední z roku 1917 se již 

kompozicí i obsahem shoduje s finální malbou. V případě Zrzavého „nejde jen 

o záznam městské a kavárenské reality, autor totiž v celém svém díle převádí 

reálný podnět k hlubšímu významu. Přetváří svět vjemů a věcí do spirituální 

polohy. [...] Vedle kavárenských atributů – sklenic a šálku kávy – spoluvytvářejí 

vějíř a brýle divadelní svět, do kterého Jan Zrzavý situuje postavy dam v období 

kolem roku 1915, kdy si začíná všímat námětů ze soudobého života a sociálně 

určitelných postav. [...] Obraz Kavárna je obrazem křehkého lehkomyslného 

105

215  ŘEPA, Milan, ed. 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha: 
Historický ústav, 2008. s. 444–448.

216 KÁRNÍK, Díl třetí, 2003, 441–443.

217 BENDOVÁ, 2008, s. 73.

218  Jan Zrzavý (5. 11. 1890, Okrouhlice – 12. 10. 1977, Praha), malíř. Člen SVU Mánes, který 
ale později  opustil, spoluformoval  skupiny Tvrdošíjní, člen Umělecké besedy. Jeho tvroba 

opisuje ucelený oblouk od secese a symbolismu s výraznými doteky expresionismu, vyjímečně 
i kubismu, až k sevřené meditativní malbě většinou stále se opakujících motivů.



světa, kde si žena začíná uvědomovat svou smyslnost.“219  Kavárenskou 

atmosféru vedle předmětů na stole ústřední dvojice ovšem dokreslují i další 

okolní atributy, zejména pak noviny na držadle, které umělec umístil do popředí 

kompozice. Zrzavý sám byl kavárenským hostem – například kavárny Louvre, 

kde se scházelo Umělecké sdružení Sursum, jehož byl malíř členem společně 

s Josefem Váchalem, Janem Konůpkem, Emilem Pacovským nebo Rudolfem 

Medkem. Ve dvacátých letech 20. století pak Zrzavý docházel do salonu Marie 

Bubové na Perštýně, kde se pravidelně potkával s  Otakarem Štorchem-

Marienem, který ho do salonu přivedl, nebo Jiřím Karáskem ze Lvovic.220 

 Na grafickém listu V kavárně Vladimíra Silovského vidíme celkový pohled 

do kavárny, přičemž ústředním motivem je stůl se třemi ženskými postavami. 

Kavárna je plná lidí, každá z žen se ale věnuje svému – prostřední postava pije 

kávu, žena napravo se rozhlíží po okolí a žena vlevo je soustředěně skloněná 

nad novinami. Vladimír Silovský byl předním představitelem české moderní 

grafiky, jehož „tíživé zkušenosti válečných let i následujících sociálních proměn 

vedly k dynamickému a expresivnímu podání reality všedních dnů.“221  Na jeho 

grafice už nevidíme ženu v doprovodu muže, ani ženu osamělou, ale skupinu 

moderních žen, oblečených podle poslední módy, zajímající se o aktuální dění. 

Malba Kavárnička (1930) Josefa Multruse222 se opět vrací ke „kavárenskému“ 

námětu, kde se ženy setkávají s muži. Multrus se ve své tvorbě nikdy 

nezpronevěřil realismu, jak sám okomentoval v předmluvě ke katalogu své 

první samostatné výstavy: „...mohu jen připojit, že jsem přijímal s povděkem 

mnohá ponaučení ze současných výtvarných proudů, ale zůstal důsledný 

v realismu, v jehož opodstatněnost a životaschopnost věřím.“223  Realistická je 

i Kavárnička, kde za stůl usedají tři postavy, žena nalevo čtoucí novin, žena 

napravo držící sklenici a hledící do prázdna a prostřední mužská postava, 
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219 BENDOVÁ, 2008, s. 73–74.

220 DÖRFLOVÁ, DYKOVÁ, 2009. s. 37–220.

221  SILOVSKÝ, Vladimír. Zasloužilý umělec Vladimír Silovský: kresby a grafiky: [katalog 
výstavy], Jičín, prosinec 1984. Jičín: Okr. galerie, 1985. s. 1.

222  Josef Multrus (12. 3. 1898, Praha – 3. 1. 1957, Praha), malíř. Člen Jednoty umělců 
výtvarných. Věnoval se zejména figurální tvorbě a krajině. Orientoval se na realistickou tvorbu 

využívající impresionistickou práci se světlem a barvou.

223 MULTRUS, Josef. Josef Multrus: životní dílo: [katalog výstavy], Praha, prosinec  1975 – leden 
1976. Praha: Středočes. galerie, 1975. s. 3.



v kompozici spíše upozaděná. Noviny jako artefakt hrají na Multrusově malbě 

důležitou roli – umělec je zachytil nejen v rukách ženy, ale také visící v pozadí 

na typických kavárenských držadlech.

63 Jan Zrzavý, Kavárna, 1923, olej, plátno, Moravská galerie v Brně
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64 Vladimír Silovský, V kavárně, 1929, suchá jehla, papír, Oblastní galerie 

v Liberci

65 Josef Multrus, Kavárnička, 1930, olej, plátno, Galerie Středočeského kraje
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4.4. Čtenáři v ruchu kavárenském

	 Literární kavárny, kavárny spolkové činnosti, umělecké kavárny, „zábavní“ 

kavárny s kulečníkem, koncertní kavárny – kavárenská kultura první poloviny 

20. století byla v českých městech velice pestrá. Na výtvarných dílech postavu 

osamoceného dekadentního jedince se sklenkou v ruce či intelektuála čtoucího 

denní tisk vystřídal zájem o ženské motivy – emancipované ženy, ženy-kokety 

nebo naivní znuděné ženy zabíjející v kavárnách čas. Inspiraci hledali čeští 

umělci i v zahraničí, „kavárenské“ téma značně ovlivnily jejich zkušenosti 

načerpané ve francouzské metropoli. „Teprve setkání s Paříží kavárenskou 

tematiku v českém umění monumentalizuje, ať už zvýšeným zájmem umělců 

o tento námět, nebo snahou vytvoření jediného obrazu celistvé moderní 

koncepce. Pařížské prostředí odkrylo také možnost, jak se vyrovnat se ztrátou 

společenské orientace nebo anonymitou moderního města. Motiv kavárny ‚davu 

ulice‘ nebo kavárny anonymní společnosti bez tváře takovou situaci pomáhá 

znázornit.“224  A právě taková jsou následující výtvarná díla – už se nejedná 

o portréty konkrétních hostů, které buď skutečně známe nebo si jejich příběhy 

můžeme domýšlet na základě toho, jak je daný umělec zpodobnil. Následující 

díla jsou sondy do života kaváren, kde sledujeme jejich prostředí, hosty 

a atmosféru, konkrétní příběhy jsou nám ale skryté. Na malbě Emila Pittera225 

Čtenáři novin (1920) sledujeme celou řadu anonymních osob pohroužených do 

svých novinových výtisků, zaujatě sledujících jejich zajímavé obsahy. Nikomu 

ale není vidět do tváře a jejich novinové listy působí jako izolace jednoho od 

druhého.
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224 BENDOVÁ, 2008, s. 88.

225  Emil  Pitter (14. 5. 1887, Lišov – 18. 10. 1943, České Budějovice), malíř, typograf 
a scénograf. Člen SVU Mánes, spoluzakladatel Sdružení jihočeských výtvarníků 

a avantgardní umělecké skupiny Linie. Maloval  portréty, akty, krajiny i  zátiší, navrhoval divadelní 
plakáty a scény.



66 Emil Pitter, Čtenáři novin, po roce 1920, olej, lepenka, Alšova jihočeská 

galerie

 Kavárny se nelišily pouze svým zaměřením, ale také svými interiéry 

a vybavením. Důležitým fenoménem se stalo pronikání kavárny do exteriéru 

města – prostory kaváren byly přestavovány, jejich interiéry se stávaly 

velkorysejšími, vzdušnějšími a prostřednictvím prosklených stěn či rozměrných 

oken se stávaly „součástí ulice“. Typickým příkladem byla kavárna Juliš  na 

Václavském náměstí, kterou na své stejnojmenné malbě z poloviny třicátých let 

20. století zvěčnil Josef Multrus. V jejím případě došlo navíc nejen k otevření se 

ven prostřednictvím obrovských prosklených ploch, ale i k otevření vnitřnímu, 

kdy kavárnu tvořily dvě vzájemně propojená podlaží. Hned několik čtenářů 

novin, které Multrus na svém obraze zachytil, tak má nejen dostatečný přehled 

o okolním dění, ale především dostatek přirozeného světla. Pravděpodobně 

jednu z tehdejších brněnských kaváren na své malbě V kavárně z druhé 

poloviny třicátých let zobrazil brněnský rodák Otto Ungar226 – jeho kavárna plná 

čtenářů i dalších hostů je živá, tlumená barevnost a chladné modré tóny 

nicméně již možná předznamenávají další směřování českého společenského 
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226  Otto Ungar (27. 11. 1901, Brno – 27. 5. 1945, Bleikenheim bei  Weimar), malíř, kreslíř, grafik 
a pedagog. Věnoval se zejména kresbě portrétů, zátiší a krajin z okolí Brna. V roce 1942 byl 

deportován do Terezína, kde byl  zařazen do kreslírny Technické kanceláře, vedle toho ale 
zachycoval skutečný život v ghettu. Zemřel na následky pochodu smrti v Buchenwaldu.



života a především osud malíře samotného. Otto Ungar, malíř židovského 

původu, byl v roce 1942 deportován do Terezína, kde mu byla pro jeho tvorbu 

zmrzačena pravá ruka, a ačkoli se nakonec dočkal osvobození, zemřel záhy na 

důsledky vyčerpání z pochodu smrti.

67 Josef Multrus, Kavárna Juliš, polovina třicátých let 20. století, olej, plátno, 

Galerie Středočeského kraje

68 Otto Ungar, V kavárně, druhá polovina třicátých let 20. století, Židovské 

muzeum v Praze
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 Malby Čtenáři (1942) Pravoslava Kotíka227  a Kavárna (1942) Josefa 

Brože228 spojuje nejen rok vzniku a výrazné barevné plochy, ale také život jejich 

autorů. Jak Kotík, tak Brož pobývali v Paříži – Kotík dvakrát v letech 1924 

a 1937 a Brož v letech 1934–1935 během studia v ateliéru Františka Kupky.229 

Jak již bylo zmíněno, francouzská metropole měla na tuzemské umělce 

významný vliv a je tudíž pravděpodobné, že oba umělci si svá „kavárenská“ 

témata zvolili právě pod vlivem popularity tohoto pařížského námětu 

i pařížských kaváren samotných. Kavárna230 (1944) Františka Čiháka231 rovněž 

nabízí celkový pohled do kavárny, její atmosféra ale již výrazně více konvenuje 

době vzniku – byť ve středu díla i kavárny samotné visí silně zářící světla, 

postavy rozptýlené v prostoru a schovávající se za svými novinovými výtisky 

jsou spíše ukryté ve stínu. Motiv kavárenských interiérů pak uzavírá Kavárna 

Václava Bartovského232  z poválečného roku 1947. Bartovský byl autodidakt, 

nikdy nebyl členem oficiální umělecké skupiny, blízko měl ale ke Skupině 42. 

Právě ve čtyřicátých letech dovedl Bartovský svoji tvorbu k vyzrálé podobě – na 

svých plátnech se soustřeďoval na civilní tématiku: „na interiéry, oživované stále 

více přítomností osob, na scenérii pražských ulic, kaváren apod. Bartovský 

došel k formální obrazové redukci: zaznamenával pouze ty znaky reality, které 
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227 Pravoslav Kotík (1. 7. 1889, Slabce – 14. 1. 1970, Praha), malíř, grafik a pedagog. Člen SVU 
Mánes, Umělecké besedy, Sociální skupiny Ho-Ho-Ko-Ko. Celoživotním tématem mu byl  člověk 

ve složité sociální struktuře. 

228  Josef Brož (13. 8. 1904, Krásno nad Bečvou – 12. 10. 1980, Praha), malíř a grafik. Člen 
Umělecké besedy a Skupiny 58. Venoval se tejména krajinomalbě a figurálním kompozicím. Pro 

společenskou angažovanost a moderní realismus, rozvinutý v realismus socialistický, bylo jeho 
dílo ceněno v době komunismu.

229  BROŽ, Josef a ŘEHÁKOVÁ, Naďa, ed. Josef Brož: Obrazy: [Výstava] v Liberci, 3. července 
– 31. srpna 1980. Liberec: Oblastní galerie, 1980. [21] s. [4] s. příl.

230 František Čihák, Kavárna, 1944, barevná litografie, papír, Galerie Středočeského kraje

231  František Čihák (14. 10. 1907, Praha – datace úmrtí neznámá), malíř a grafik. Člen Jednoty 
umělců výtvarných. Věnoval se zejména žánrovým motivů, figurálním kompozicím 

a krajinomalbě.

232  Václav Bartovský (22. 8. 1903, Praha – 8. 8. 1961, Vůsí), malíř, zpočátku autodidakt, 
a výtvarný publicista. Člen Umělecké besedy. V tvorbě ovlivněn kubismem, později  imaginativní 

malbou, surrealismem, ve čtyřicátých letech se věnoval malbě pražských ulic a kaváren. 



jsou pro něj nejdůležitějšími nositeli významu.“233 A byli jimi evidentně i noviny, 

které zobrazil v rukou k divákovi zády otočené čtenářky v kavárně, která je 

ústřední postavou Bartovského malby – kompozicí i ženskou tématikou 

Bartovský „vědomě navazuje na modernu a odráží jak koncept Jana Zrzavého, 

tak momenty kaváren za druhé světové války. Motiv však Václav Bartovský 

přesouvá do snadno rozpoznatelného prostředí kavárny Slavia. Jde o první 

malířský záznam zlaté éry této slavné kavárny.“234 

69 Pravoslav Kotík, Čtenáři, 1942, olej, plátno, Galerie hlavního města Prahy
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233  BARTOVSKÝ, Václav. Václav Bartovský: obrazy světa a srdce: Galerie moderního umění 
v Hradci  Králové, 29. listopad 2012 – 10. únor 2013. 1. vyd. Hradec  Králové: Galerie moderního 

umění v Hradci Králové, 2012. s. 7.

234 BENDOVÁ, 2008, s. 77.



70 Josef Brož, Kavárna, 1942, olej, papír, Galerie Středočeského kraje

71 Václav Bartovský, Kavárna, 1947, olej, plátno, Národní galerie v Praze
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5. Distribuce: ulice žijí médii

 Potřeba získávat informace je bezesporu stará jako lidstvo samo. Před 

nástupem médií s celospolečenským dosahem se ve středověku, zejména ve 

šlechtických a církevních kruzích, rozvíjela distribuce informací prostřednictvím 

dopisů. Ty byly doručovány posly – „informace pro širší okruh čtenářů byly 

umisťovány na konec dopisu nebo do samostatné přílohy, která pak mezi 

čtenáři mohla putovat nezávisle na soukromém sdělení dopisu.“235  Systém 

poselských služeb byl využíván již ve středověkých městech, přičemž poslové 

nesloužili vždy pouze jako doručovatelé psaných zpráv, ale fungovali i jako 

ústní informátoři referující o událostech v místech, jimiž vedla jejich cesta. 

Předností poselských služeb byla všeobecná dostupnost, na rozdíl od služeb 

poštovních, které byly až do vlády Rudolfa II. komunikačním prostředníkem 

určeným výhradně pro komunikaci panovníka a úřadů.236  Poslové se dělili na 

řádné a příležitostné a dle formy jejich dopravy také na pěší a jízdní. Vydržoval 

si je ten, kdo měla zájem na rychlé výměně informací, novinek či rozkazů. 

Poselská služba v českých zemích fungovala až do 19. století a využíval ji 

nejen panovník, ale také vrchnost, královská města či kláštery.237 

 Komunikace dostávala postupem času stále formalizovanější podobu 

danou potřebou větších měst a obchodních středisek vyměňovat si navzájem 

obchodní a politické zprávy.238  Šíření aktualit prostřednictvím dopisů bylo 

posléze doplněno dalšími formáty – psanými a později i tištěnými novinami, 

letáky či pamflety. S rozvojem tištěných médií v českých zemích v 17. století 

získávala na stále větším významu již zmíněná instituce pošty jako distributora 

informací i novin samotných. V průběhu 18. století tak docházelo také ke 

spolupráci mezi poselskou službou a poštmistry, kdy obě strany využívaly svých 

služeb navzájem. Lépe organizovaná poštovní správa nicméně funkce poslů 

postupně přebírala a expandovala na stále rozsáhlejší území.239  „Spojení 
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235 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2011, s. 37–38.

236  ŠIMEČEK, Zdeněk. Počátky novinového zpravodajství a novin v českých zemích: (do 
devadesátých let 18. století). Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2011. s. 43.

237  HLAVAČKA, Milan. Cestování v éře dostavníku: všední den na středoevropských cestách. 
Vyd. 1. Praha: Argo, 1996. s. 45.

238 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2011, s. 38.

239 HLAVAČKA, 1996, s. 45.



novinového zpravodajství s poštou nebo pravidelným poselským kurzem, 

přetrvávajícím staletí, je nepochybně staršího data než užití Gutenbergova 

vynálezu k tisku prvních pravidelně týdně vydávaných novin. Přísun zpráv 

o událostech ve světě a jejich získávání pro přípravu tištěných novin bylo 

ostatně primum necessarium i pro tiskaře. Vydávají o tom svědectví ještě tiskaři 

tištěných pražských novin druhé poloviny 17. století ve smlouvách 

s poštmistry.“240  Například tiskař Jan Arnolt z Dobroslavína, jemuž Leopold I. 

v roce 1672 udělil privilegium vydávat v Čechách německé noviny, získával díky 

poště noviny ze zahraničí – zejména Německa a Francie.241  „Bez možnosti 

využívat pravidelně organizované a rychlé dopravy zpráv aktuálního 

a univerzálního charakteru nebylo možné v českých zemích naplnit požadavek, 

který je spojen s pojmem týdenní noviny.“242

 A právě první distributory informací zobrazil na svých dvou dílech Quido 

Mánes243 – poštovní vůz na malbě Pošta (1857) a Zvědavý posel (1857) dobře 

ilustrují to, jak mohl kdysi přenos informací z místa na místo skutečně fungovat. 

„Poštovní stanice bývaly, podobně jako jinde v Evropě, rozloženy po dvou 

(maximálně po třech) poštovních mílích, něco přes 15 km vzdálenosti, jež se 

dala na voze urazit asi za dvě hodiny. Trasa se neomezovala při stanovení 

poštovních stanic jen na města jako dávná centra dopravní sítě, naopak 

zavírání bran hrazených měst na noc bylo překážkou kurýrům i vozům, proto 

bylo vhodnější umístit poštovní stanice na předměstích a vesnicích.“244  Na 

malbě Pošta lze tušit již zpevněnou cestu, jejichž výstavba zásadním způsobem 

přispěla k rozvoji dopravy i poštovních služeb. Nekvalita cest byl v českých 

zemích problémem již od 16. století, nicméně oficiální ošetření tohoto problému 

proběhlo až o více jak dvě stě let později. Od roku 1726 byly státní silnice 

postupně štětovány kamenem, jejich normativní šířka byla stanovena na 
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240 ŠIMEČEK, 2011, s. 42–43.

241 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2011, s. 51.

242 ŠIMEČEK, 2011, s. 43.

243 Quido Mánes (17. 7. 1828, Praha – 5. 8. 1880, Praha), malíř, kreslíř a ilustrátor. Představitel 
romantické a realistické malby, autor historických a pitoreskních motivů. Syn Antonína 

a Magdalény Mánesových, bratr slavnějšího Josefa a starší sestry Amálie.

244  PETRÁŇ, Josef a kol. Dějiny hmotné kultury. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1985–1997. Svazek II (2). s. 938.



7,6 metru a po obou stranách byly hloubeny odvodňovací příkopy – škarpy.245

72 Quido Mánes, Pošta, 1857, olej, plátno, Národní galerie v Praze
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245 PETRÁŇ, 1985–1997. Svazek II (2). s. 916.



73 Quido Mánes, Zvědavý posel, 1857, olej, plátno, Národní galerie v Praze

 V 19. století k rychlejšímu šíření informací významně přispěl rozvoj 

železniční sítě – tisk mohl být z míst jeho vzniku, tj. velkých měst, rychleji 

distribuován i do dalších částí země. Technologický rozvoj (vynález rotačky 

nebo průmyslová výroba papíru), urbanizace a s ní spojený rozvoj gramotnosti 

umožnily šíření tištěných médií mezi stále větší množství obyvatel. Poptávka po 

novinách a časopisech v českých zemích mnohonásobně vzrostla v roce 1849. 

Na příkladu předplatitelů Havlíčkových Národních novin lze sledovat čtenářskou 

demografii a pronikání tisku do periferií, na Moravu a částečně i na Slovensko: 

„Rozbor sociální struktury předplatitelů ukazuje, že rozhodující úloha připadla 

inteligenci, v první řadě kléru (37 %). Následují učitelé (8 %), úředníci (7,5 %) 

a lékaři (3 %). Z 19 % nalezly Národní noviny odběratele mezi mlynáři, sládky 

a obchodníky. K selskému stavu se hlásilo 9,5 % předplatitelů.“246 Předplatné 

bylo v první polovině 19. století klíčovou formou distribuce časopisů. 

Časopisecký titul byl nejdříve inzerován a po subskripci předem daného počtu 

předplatitelů a uhrazení předplatného došlo k jeho vydání – vydavatelé se tak 
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246 ŠIMEČEK, TRÁVNÍČEK, 2014, s. 177.



bránili možné finanční ztrátě. Tento formát nicméně nebyl zejména pro čtenáře 

z chudších vrstev ideální, protože často neměli prostředky pro jednorázové 

uhrazení větší částky za předplatné.247

 Stejně jako je historicky provázán vznik knih a periodického tisku, je 

provázána i jejich distribuce. V první polovině 19. století měly nicméně volný 

prodej tisku či jeho kolportáž omezené pole působnosti. Bránil se jim i rakouský 

stát, který měl díky distribuci formou předplatného větší přehled nad českou 

čtenářskou obcí. Volný prodej ale i tak postupem času získával na oblibě a byl 

propagován – nejen proto, že sliboval větší finanční zisk, ale i pro možnost 

většího šíření českojazyčného tisku jako takového.248  Knihkupectví mnohdy 

nebyly jen místy prodeje knih, ale lišila se různým doplňkovým prodejem 

uměleckého zboží, papírenských produktů, galanterie nebo hraček, 

a samozřejmě také periodického tisku. Počet knihkupectví v českých zemích 

začal narůstat v průběhu 19. století, „v roce 1859 jsou doložena koncesovaná 

knihkupectví ve 44 místech v Čechách, v 10 na Moravě a v 7 ve Slezsku,“249 na 

významu pak pro noviny a časopisy získala zejména za první republiky. 

Periodický tisk se ve svém prodeji postupem času osamostatnil a z kamenných 

knihkupectví se přesunul do novinových stánků a ve vybraných obdobích také 

do rukou kolportérů. Luděk Marold v roce 1897 zachytil malebnou scénu 

nákupu v novinovém stánku na malbě Ranní noviny. V té době vycházela 

v českých zemích více než stovka politických listů a přes dvě stě odborných 

časopisů, přičemž od počátku sedmdesátých let 19. století začal český politický 

tisk převyšovat ten německý.250 
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247 KUSÁKOVÁ, 2012, s. 103.

248 KUSÁKOVÁ, 2012, s. 103.

249 ŠIMEČEK, TRÁVNÍČEK, 2014, s. 185.

250 BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky: [vysokošk. učebnice pro posl. fak. 
žurnalistiky]. Díl 1, Český periodický tisk do roku 1918. 1. vyd. Praha: Novinář, 1981. s. 149.



74 Luděk Marold, Ranní noviny, 1897, Národní galerie v Praze

 V 19. století spatřily světlo světa také první zástupci masového tisku, jehož 

české názvy – šestákový nebo krejcarový – vycházely stejně jako v jeho 

kolébce Velké Británii z jeho nízké ceny.251 Jiný termín – bulvární tisk – již zcela 

jasně odkazuje k faktu, že se tištěná média dostávají do ulic a jsou šířena 

prostřednictvím kamelotů. Pouliční prodej tiskovin se stal novou formou 

distribuce médií – první německý titul distribuovaný v ulicích byl v roce 1904 list 

BZ am Mittag.252 Na českém území se ovšem bulvární tisk začal naplno rozvíjet 

až v druhé polovině dvacátých let 20. století v souvislosti s již zmíněným 

tiskovým koncernem Tempo Jiřího Stříbrného. Období první republiky se 

ostatně neslo v duchu celkového rozvoje mediálního trhu. Tisk byl tehdy 

distribuován „buď abonentním, nebo kolportážním způsobem. Noviny 

a časopisy nebyly v distribuci omezeny pouze na místo svého vzniku. Periodika 

byla převážně přepravována poštou po železnici. Koupě periodik mohla být 

realizována formou předplatného, které bylo obvykle čtvrtletní nebo měsíční, 
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251 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2011, s. 65–66.

252 JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2009, s. 83.



nebo jednorázovou koupí.“253 

 „Největší československý tiskový koncern Melantrich měl v roce 1934 

k dispozici přes tisíc novinových stánků a padesát kolportérů.“254  A právě pro 

prvorepubl ikové Československo jsou typickými poul iční vý jevy 

s nezaměnitelnou postavou kamelota prodávajícího kolemjdoucím aktuální 

noviny – kresba Kamelot (1922) Cyrila Boudy je toho typickým příkladem. 

Prodejce tisku je na ní obklopen charakteristickými městskými postavičkami – 

chuďasem žebrajícím s kloboukem v ruce, četníkem pronásledujícím 

neznámého s obuškem, jeptiškou či dámou oblečenou dle poslední módy 

s kožešinovým límcem-liškou. Kamelota na bujaré scéně pohlcuje dav, co ale 

divákovi ujít nemůže jsou jeho dokořán otevřená ústa a zejména pak jeho držák 

na noviny, z něhož kolemjdoucím periodika nabízí. Většinu titulů lze navíc na 

Boudově kresbě s jistotou identifikovat. Ve struktuře prvorepublikového tisku 

hrály důležitou roli stranické deníky, zde reprezentované Národními listy, 

hlavním tiskovým orgánem Československé národní demokracie. Vedle česky 

psaných deníků existovaly v meziválečném Československu i nadále noviny 

v jazyce německém – mezi nejdůležitější patřily deníky Bohemia a Prager 

Tagblatt. „V roce 1921 začal vycházet v Tiskařské, nakladatelské a novinářské 

společnosti Orbis deník Prager Presse, jehož hlavním cílem bylo propagovat 

myšlenky nového demokratické Československa v zahraničí.“255  O důležitosti 

mezinárodních vztahů i zájmu o dění zejména v západní Evropě ostatně 

vypovídají i další dva tituly, které jsou na Boudově kresbě k vidění – vůdčí 

francouzský deník Le Figaro a jeden z nejstarších britských deníků The Times.
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253 KONČELÍK, VEČEŘA, ORSÁG, 2010, s. 39–40.

254 ŠIMEČEK, TRÁVNÍČEK, 2014, s. 250–253.

255 JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2009, s. 161.



75 Cyril Bouda, Kamelot, 1922, kombinovaná technika, karton, Galerie hlavního 

města Prahy

 Zcela odlišnou atmosféru mají zobrazení pouličních prodejců Jana 

Rambouska256. Rodák z pražské Libně, jehož domovem byla „vlhká místnost 

zapuštěná hluboko pod úrovní ulice a útočištěm jeho klukovských her byly 

oprýskané viadukty“257, byl poznamenán životem na městské periferii, kterou 

hojně zobrazoval i ve svém, převážně grafickém, díle. „S kriticky vyostřeným 

pozorovacím talentem a s jemným smyslem pro realitu grafické zkratky zachytil 

atmosféru mezi dvěma válkami. Postavy z pražských ulic v rozmanitých 

životních situacích, svérázně pojaté v posuncích, výrazech, postojích, gestech 

i příznačném oblečení zalidnily jeho grafické listy.“258  Po vydání prvního 

litografického cyklu Spodina odjel Rambousek do Paříže, kde vytvořil cyklus 

ironicky pojmenovaný Z města světla, z něhož pochází i lept Prodavačka novin 
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256  Jan Rambousek (24. 5. 1895, Praha – 26. 5. 1976, Praha), malíř, grafik, ilustrátor, odborný 
spisovatel, autor cestopisných črt a výtvarných esejí. Člen Umělecké besedy, SVU Mánes 

a SČUG Mánes. Jeden z hlavních představitelů sociální grafiky. Věnoval  se motivům z pražské 
periferie a výrazným lidským typům.

257  BUŽGOVÁ, Eva. Jan Rambousek: Grafika: Katalog výstavy, Pardubice, říjen 1975. 
Pardubice: Východočes. galerie, 1975. s. 2–3.

258 BUŽGOVÁ, 1975, s. 2–3.



(1922). „Ve dvanácti listech zaznamenal tresť dojmů ze světové metropole. 

Umělcovu pozornost upoutali žebráci, kameloti, pouliční zpěváci a celá pestrá 

společnost vyděděnců živořících na bulvárech z drobtů velkoměstského 

ruchu.“259  K podobnému námětu se Rambousek vrátil ještě několikrát 

(Prodavačky novin, 1924; Kameloti, 1929; Slepý kamelot, 1931). Ve srovnání 

s Boudovým kamelotem, který si plný energie vydobývá své místo v rušném 

dění ulice, jsou Rambouskovi kameloti tak odlišní a kolportáž na jeho grafikách 

není chytrým marketingovým nástrojem tiskových vydavatelů, nýbrž nuzným 

přivýdělkem lidí na okraji společnosti. K Rambouskově přístupu má tematicky 

blízko také malba Josefa Multruse Malí kameloti (1928)260, jež zobrazuje trojici 

malých chlapců, kteří se s energií dětem vlastní věnují pouličnímu prodeji novin.

76 Jan Rambousek, Prodavačka novin, 1922, litografie, papír, Alšova jihočeská 

galerie

123

259 BUŽGOVÁ, 1975, s. 3.

260 Dle Art+ v soukromé sbírce.



77 Jan Rambousek, Prodavačky novin, z cyklu Bludička 1924, barevná 

litografie, papír, Galerie Středočeského kraje

78 Jan Rambousek, Slepý kamelot, 1931, Národní galerie v Praze
124



 Socha Kamelota261  (1925) Karla Dvořáka262, byť v kompozici bez dalších 

lidských postav, se opět blíží charakteru kamelota Boudova. Ve dvacátých 

letech 20. století se Dvořák věnoval tématům sociálního a civilistního ladění, 

vynikal schopností postihnout nejen fyziognomickou podobu, ale také psychiku 

portrétovaného. Pro svá díla často nacházel uplatnění v architektuře, jako je 

tomu i v případě Kamelota.263  Prostý, ale upravený zjev, pootevřená ústa 

a charakteristické gesto nabízení novin charakterizují prodejce, který svoji 

funkci plní zodpovědně. Kameloti byli vždy neodmyslitelně spjati s prostředím 

a ruchem měst, k němuž Dvořákova socha na fasádě Vinohradské budovy 

odkazuje nejen zobrazením nákladního auta, ale zejména zobrazením budovy 

biografu. Nově vzniklé Československo se snažilo odškodnit ty, kterým „Velká 

válka“ způsobila celoživotní následky – „ti, kteří nedostali trafiku nebo jinou 

příležitost, se sdružovali ve spolcích provozujících progresivní fenomén – 

kinematografii. [...] Poválečný boom přinesl mimo jiné výstavbu účelových 

samostatných budov a nových sokoloven s tělocvičnami a přidruženými 

kinematografickými sály. V plánech vznikajících městských paláců bylo již 

pamatováno na příští síně hromadného vnímání, a to se vším komfortem.“264 

V celé zemi rostl počet biografů každým rokem. V roce 1925, tedy v roce vzniku 

Dvořákovy sochy, bylo na území ČSR celkem 931 kin – téměř dvojnásobek ve 

srovnání s rokem 1919, z toho osmdesát biografů se nacházelo v Praze.265 

Zájem o masová média rostl, v případě kinematografie zejména o ta západní – 

„od roku 1923 do roku 1930 činil podíl amerických filmů v československých 

biografech průměrně 57 %, německých přes 25 %, francouzských přes 7 % 

a českých přes 3 %.266  Jak bude popsáno později, nebyl Dvořák posledním 

autorem, který tato dvě média – masový tisk a film – na svém díle propojil. 

125

261 Karel Dvořák, Kamelot, 1925, fasáda domu v ulici Blanická 19, Praha – Vinohrady

262 Karel Dvořák (1. 1. 1893, Praha – 28. 2. 1950, Praha), sochař a pedagog. Člen SVU Mánes. 
Jeden z nejvýznamněnjších sochařů první poloviny 20. století. Vytvořil řadu pražských 

pomníkových realizací. Z počátku ovlivněn realismem, pak se přiklonil k civilistní tvorbě.

263  DOHNALOVÁ, Marie. Karel Dvořák: Kresby a sochy: Moravská galérie v Brně, září–říjen 
1987. Brno: Moravská galérie, 1987. s. 3–7.

264  ČVANČARA, Miroslav a ČVANČARA, Jaroslav. Zaniklý svět stříbrných pláten: po stopách 
pražských biografů. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. s. 13–14.

265 ČVANČARA, ČVANČARA, 2011, s. 14.

266 ČVANČARA, ČVANČARA, 2011, s. 14.



Prvorepublikové zobrazení kamelotů pak uzavírá lept Aloise Moravce267. Jeho 

Kamelot (1933) se svým zjevem podobá soše Karla Dvořáka – typická pokrývka 

hlavy, výraz v obličeji i gesta představují zástupce kolportážního prodeje doby, 

kdy trh československých tištěných médií vzkvétal v mladé prosperující 

republice.

79 Alois Moravec, Prodavač novin, 1933, lept, akvatinta, ruční papír, Galerie 

Středočeského kraje

 Během druhé světové války počet periodik za tzv. druhé republiky 

a posléze protektorátu Čechy a Morava zásadním způsobem poklesl, řada 
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267  Alois Moravec  (5. 1. 1899, Chyšky – 6. 3. 1987, Praha), malíř, grafik, ilustrátor a pedagog. 
Člen Umělecké besedy, SČUG Hollar a Sdružení jihočeských výtvarníků. Věnoval se zjeména 

krajinářské tvorbě, ilustroval řadu novin a časopisů.



médií byla zakázána a oficiální periodika podléhala přísné cenzuře. Jan Kotík268 

na malbě Novinový stánek za večera (1944) zachytil rovněž pouliční prodej, ve 

srovnání s Maroldem ale došlo nejen k zásadní proměně výtvarného stylu, ale 

také atmosféry, na kterou symbolicky odkazují už názvy obou děl – Maroldovy 

Ranní noviny jako by předznamenaly úsvit budoucí demokracie první republiky, 

Kotíkův večerní stánek zase soumrak temného období druhé světové války.

80 Jan Kotík, Novinový stánek  za večera, 1944, olej, překližka, soukromá sbírka 

Jana Vykoukala

 Po druhé světové válce došlo v Československu k řadě změn ve struktuře 

tištěných médií – periodika, která během války vycházela legálně byla buď 

rušena či přejmenována, obnovovány byly naopak tituly, které buď v období 
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268  Jan Kotík (4. 1. 1916, Turnov – 23. 3. 2002, Berlín), malíř, průmyslový výtvarník, grafik 
a pedagog. Člen SČUG Hollar, Umělecké besedy a Skupiny 42. V rámci působení ve 

Skupině 42 klad důraz na atributy městského prostředí, později kladl rdůraz na expresivní 
barevnost a ovlivnily ho principy arte povera, minimalu, instalace a enviromentu.



protektorátu Čechy a Morava vycházet přestaly, nebo vycházely nelegálně. 

Vznikla rovněž řada zcela nových tištěných médií. Roznašeč novin Václava 

Koutského269 z roku 1945 unikátním způsobem zobrazuje celou řadu tehdejších 

novinových titulů. Mezi obnovené, za války zakázané tituly patřil ústřední deník 

Komunistické strany Československa Rudé právo, list Československé obce 

legionářské Národní osvobození a Právo lidu, ústřední deník Československé 

strany sociálně demokratické. Tituly vydávané Československou stranou 

národně socialistickou a Československou stranou lidovou nebyly během 

okupace zakázány, a tak došlo po skončení války k jejich přejmenování – 

z Českého slova se stalo Svobodné slovo a Lidové listy se změnily v Lidovou 

demokracii. Vzápětí po konci druhé světové války na evropském kontinentu 

vznikly v květnu 1945 dva zcela nové novinové tituly – Revoluční odborové 

hnutí založilo deník Práce a Svaz české mládeže začal vydávat list Mladá 

fronta. V červnu téhož roku začal vycházet deník československé branné moci 

Svobodné Československo.270

 Společně s obnovou novinových titulů, došlo i k obnově kolportážní formy 

prodeje tisku a postava kamelota se opět objevila jak v československých 

ulicích, tak na několika výtvarných dílech poválečných dekád. „Krajská 

odborová rada a poté městský výbor KSČ od roku 1955 vydávaly první 

socialistický večerník – Večerní Prahu. List měl oživit čtenářský zájem, přinášel 

odlehčené lokální zprávy a obnovil i pouliční prodej kameloty.“271  Litografie 

Kamelot Miroslava Váši272 je toho typickou ukázkou – mladá mužská postava 

velkorysým gestem nabízí na rušné ulici večerní vydání. A Vášovo dílo je také 

druhým příkladem propojení média tisku s  médiem filmovým. Po druhé světové 

válce došlo k obnově provozu řady československých kin. Byť mnohé 

audiovizuální objekty v důsledku válečných operací a bombardování nebyly 

zprvu v provozuschopném stavu, promítalo v květnu 1945 na území 
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269  Václav Koutský (12. 10. 1907, Líšnice –7. 6. 1980, Praha), malíř. Člen Jednoty výtvarných 
umělců v Praze a SVU Mánes. Ve své tvorbě se zpočátku věnoval zejména figurální malbě, 

kterou později doplnily portréty a poetické krajiny.

270 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2011, s. 232–234.

271 KONČELÍK, VEČEŘA, ORSÁG, 2010, s. 146.

272  Miroslav Váša (16. 5. 1920, České Budějovice – 14. 8. 1996, Praha), malíř, grafik, ilustrátor 
a typograf. Člen SČUG Hollar. Věnoval se především ilustraci, návrhům knižních obláek a užité 

grafice. Ve volné grafické tvorbě se inspiroval zejména krajinou.



Československa 60 biografů, v červnu již 290 a v září dokonce přes tisícovku. 

V roce 1945 došlo ke znárodnění kinematografie – k provozu filmových ateliéru 

i veřejnému promítání získal oprávnění výhradně stát.273

81 Václav Koutský, Roznašeč novin, 1945, olej, plátno, Krajská galerie umění 

ve Zlíně
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273 ČVANČARA, ČVANČARA, 2011, s. 40–41.



82 Miroslav Váša, Kamelot, datace neznámá, litografie, papír, Galerie 

Středočeského kraje

 Posledními příklady zobrazení postavy kamelota jsou dvě poválečné 

sochy – urostlý Kamelot Josefa Šimka274 a betonová Slepá kamelotka Františka 

Pacíka275 z roku 1963, která byla ale zničena a dnes je zdokumentována pouze 

fotograficky276 . Ženská socha, jejíhož autora označil Jindřich Chalupecký jako 

130

274  Josef Šimek (3. 1. 1929, Ublo), sochař. Věnoval  se zejména figurativní tvorbě a sochám pro 
architekturu. Jeho tvorba nevybočovala z mantinelu socialistického realismu.

275  František Pacík (5. 2. 1927, Nedašov – 14. 8. 1975, Praha), sochař. Člen skupiny Etapa. 
Jedna z nejzajímavějších osobností české plastiky 60. let. Jeho expresivní tvorba nebyla 

zatížena ideologií, řada jeho děl byla proti  zvyklostem abstraktní. Realizoval řadu nadčasových 
plastik pro veřejný prostor.

276  KLIMEŠOVÁ, Marie. František Pacík. Vyd. 1. [Praha]: Arbor vitae ve spolupráci 
s Západočeskou galerií v Plzni, 2008. s. 74.



pravděpodobně největšího plastika své generace, reprezentuje nástup českého 

experimentálního umění a uzavírá všechna předcházející realistická zobrazení, 

která více či méně vystihovala formu kolportážního prodeje dané doby. Slepá 

kamelotka jako „dvourozměrná totemická polopostava pokrytá zářezy 

nesrozumitelného klínového písma“ je již něčím zcela jiným.277

83 Josef Šimek, Kamelot, datace neznámá, dřevo, Galerie hlavního města 

Prahy

 Politický převrat v roce 1948 na mnoho desítek let předurčil směřování 

československých médií, nucených sloužit ve prospěch strany pod dohledem 

cenzurních institucí. Deníky musely prezentovat zpravodajství striktně optikou 

socialistické společnosti. Vedle zpravodajských médií ovšem vznikaly 
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i specializované časopisy – ať už zaměřené na specifické cílové skupiny dětí či 

žen, nebo zájmové, oslovující např. příznivce sporu – jejichž obsah nebyl  

tehdejší době do takové míry poplatný. V období normalizace po roce 1969 byla 

některá periodika dokonce nedostatkovým zbožím – důvodem byly mimo jiné 

zastaralé technologie polygrafického průmyslu a výroby novinového papíru. 

Některá média, zejména zájmové časopisy jako 100+1 zahraničních 

zajímavostí, Svět motorů, Gól a Stadion či dětské časopisy ABC mladých 

techniků a přírodovědců, Čtyřlístek  a Sluníčko, tak nemohla vycházet v objemu, 

který by uspokojil tehdejší poptávku. Získání kýženého titulu tak mnohdy 

záviselo na známosti a přízni prodejce v novinovém stánku278  – třeba toho, 

který seděl v pražském Bubenči v trafice na kresbě Jaroslava Hořánka279 

Bubeneč – novinová budka z roku 1977.

84 Jaroslav Hořánek, Bubeneč – novinová budka, 1977, sépie, papír, Galerie 

moderního umění v Hradci Králové
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278 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2011, s. 339–341.

279  Jaroslav Hořánek (5. 12. 1925, Praga – 18. 1. 1995, Praha), malíř, grafik, ilustrátor 
a pedagog. Člen SČUG Hollar, SVU Mánes, Jednoty umělců výtvarných a dalších zejména 

grafických skupin. Těžištěm rané tvorby byla malba a figurální kresba, posléze se věnoval 
zejména expresivní grafice.



6. Rozhlas a televize: moderní život s médii

 Kresba Mikoláše Alše280 Ponocný (1891) zobrazuje typický výjev z české 

vesnické krajiny, kde postava s rohem a lucernou v nočních hodinách dohlíží na 

klid a bezpečí v obci. V případě ohrožení – vojenského nebo třeba šířícího se 

požáru – vyburcoval ponocný obyvatele troubením. Podobný námět na své 

malbě Spící ponocný281 (1862) zpracoval i Quido Mánes, byť jeho postava si od 

výkonu svého povolání dopřává zrovna přestávku nebo svoji profesi zkrátka 

nevykonává dostatečně svědomitě. Postava ponocného se často objevuje i na 

kolorovaných kresbách idealizujících prostředí českého venkova Josefa Lady – 

např. na kresbě Ponocný v letní noci (1942). Ten v roce 1933 vytvořil také 

kresbu Místní rozhlas282, která už svým názvem poukazuje na funkci vojáka-

vyvolávače, který na návsi svolává místní obyvatele, aby ji přednesl nějaké 

důležité sdělení. Roli ponocného – zjednodušeně řečeno – převzal právě 

rozhlas, který jeho funkci zásadním způsobem rozšířil, ať už se jednalo o ten 

místní, zpravující o aktualitách ze života obce, nebo celostátní informující 

o životě celé společnosti i zprávách ze zahraničí. „K prvním příznakům 

ohlašujícím příchod nové doby do noční Prahy patřilo zmizení ponocných. 

V šedesátých letech 19. století přestaly být tyto svérázné figury ozdobou noční 

ulice v centru měst a potom mizely rychle i okrajových čtvrtí a z dalších měst. 

Nadále pro informaci spících obyvatel hodiny už jen odpískávaly.”283 
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280  Mikoláš Aleš (18. 11. 1882, Kutná Hora – 1. 3. 1953, Vinohrady), malíř, kreslíř a ilustrátor. 
Patron českého umění konce 19. století. Příslušník generace Národního divadla, uznávaný 

generací devadesátých let i uměleckou avantgardou počátku 20. století. První předseda SVU 
Mánes.

281 Quido Mánes, Spící ponocný, 1862, olej, plátno, Národní galerie v Praze

282 Josef Lada, Místní rozhlas, 1933, lokace neznámá

283 VOŠAHLÍKOVÁ, 1996, s. 46.



85 Mikoláš Aleš, Ponocný, 1891, kresba štětcem, Galerie hlavního města Prahy

86 Josef Lada, Ponocný v letní noci, 1942, soukromá sbírka
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 Veřejná prostranství a ulice v průběhu 20. století postupně opanovaly 

sloupy a dráty elektrického vedení tak, jak je v roce 1944 zobrazil Jan Kotík na 

malbě Ulice. Jako nástupci vyvolávačů či kramářů ale v ulicích zůstaly ampliony 

místního rozhlasu, které na českém venkově dodnes hlásí obecní aktuality 

a v případě měst fungují jako komunikační nástroj v případě ohrožení, tedy 

úplně stejně jako tomu bylo u ponocných. Rozhlas lze mimo jiné považovat za 

jeden z vrcholů odvěké snahy lidstva komunikovat na dálku – dříve 

reprezentovanou například tamtamy, kouřovými a ohňovými signály či 

poštovními holuby. Před vznikem samotného rozhlasu byl v komunikaci princip 

elektřiny a magnetismu aplikován na telegrafu284, posléze telefonu285, který má 

pro další rozvoj rozhlasu jako masového média význam především 

technologický.286 Technologie, technika a moderní městská krajina byly středem 

zájmu výtvarné Skupinky 42, jejímž členem byl jak již zmíněný Jan Kotík, tak 

František Gross287, který v roce 1942 namaloval svoje Telefony.
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284  Telegrafní spolejí s Olomoucí, Brnem a Vídní, vzápětí s Podmokly (dnes součást Děčína) 
a dále se Saskem získala Praha roku 1849. Teprve však 18. února 1850 byl  státní telegraf, 

užívaný rovněž i železnicí, uvolněn pro veřejnost.
BĚLINA, 1998, s. 195.

285  Počátky telefonizace Prahy spadají do let 1881 a 1882. Dne 14. července 1881 byla 
povolena desetiletá koncese pražské společnosti  s názvem Pražské podnikatelství pro telefony 

ke zřizování telefonů v okruhu 12 kilometrů kolem ústředny. Ta byla vybudována v Richterově 
domě (čp. 459) na Malém náměstí. (...) Vlastní telefonní provoz byl v Praze zahájen 11. srpna 

1882 s 11 koncesionáři (minimální počet, jejž koncese připouštěla, byl 10).
BĚLINA, 1998, s. 196.

286  ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 
1923–1939. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. s. 13–15.

287  František Gross (19. 4. 1909, Nová Paka –27. 7. 1985, Praha), malíř, kreslíř a grafik. Člen 
Umělecké besedy, Skupiny 42, SČUG Hollar a Tvůrčí skupiny Rada. Věnoval se novým 

technikám koláže, frotáže a drobné plastice. Se Skupinou 42 se ve svém díle snažil  vystihnout 
poezii tehdejší technické civilizace, obdiv k technice převzala pozdější skupina Radar.



87 Jan Kotík, Ulice, 1944, olej, překližka, Galerie Středočeského kraje

88 František Gross, Telefony, 1942, olej, dřevo, Galerie Středočeského kraje
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6.1. Tichý posluchač

	 Rozhlasové vysílání se objevilo na počátku dvacátých let 20. století a od 

let třicátých bylo již běžnou, masově rozšířenou záležitostí. Po dlouhém 

19. století, kdy rapidně ubývala negramotnost a kdy se tištěná média postupně 

rozšířila od úzkého okruhu inteligence mezi širokou veřejnost a došlo k jejich 

obrovské diverzifikaci co do obsahu i cílových skupin, byl poslech rozhlasu 

najednou zcela novou zkušeností. V Československu proběhlo první rozhlasové 

vysílání 18. května 1923 ve 20 hodin 15 minut ve Kbelích, 7. června pak byla 

tamtéž založena společnosti Radiojournal.288  První rozhlasové koncese se 

začaly vydávat na podzim téhož roku – vysoká cena přijímačů i poplatků 

zajistily rozhlasu v počátcích pouze několik málo desítek koncesionářů. 

Postupem času ale došlo k překvapivému růstu: dva roky po zahájení vysílání 

bylo koncesionářů už na třináct tisíc, v roce 1929 už čtvrt milionu a v roce 1937 

přesáhl počet jeden milion.289 

 Rozhlas jako výtvarný námět není ve srovnání s jinými mediálními tématy 

v českém umění hojně zastoupen. Logicky k tomu vede už samotná forma 

tohoto média – co je to rozhlas a jak ho zobrazit? Jsou to rádiové vlny, zvuk 

nebo rozhlasový přijímač? Co je podstatou „rozhlasovosti“ rozhlasu? Nové 

médium zasáhlo do běžného života lidí a ovlivnilo jejich životní styl i způsob 

vnímání světa. „Rozhlas bývá považován za nejvlivně jší médium 

meziválečného období a je snad možno tvrdit, že především on stimuloval 

intenzivní rozvoj výzkumu mediálních účinků. Nesmíme zapomenout ani na to, 

že na tehdejší schopnost rozhlasu působit na lidi měla vliv i psychologická 

nepřipravenost posluchačů na rozhlasový způsob sdělování, respektive na 

elektronickou formu masové komunikace vůbec. U všech dalších elektronických 

masmédií byl ‚moment překvapení a úžasu‘ vždy slabší, a tím byl i omezenější 

jejich potenciál přímého vlivu.“290 A právě konkrétní lidé-posluchači byli tím, co 

pro umělce v jejich dílech rozhlas reprezentovali.
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288 KONČELÍK, VEČEŘA, ORSÁG, 2010, s. 56.

289 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918–1938). Díl první, Vznik, budování 
a zlatá léta republiky (1918–1929). 2., opr. vyd. Praha: Libri, 2003. s. 338.

290 ČÁBELOVÁ, 2003, s. 25.
KÁRNÍK, Díl třetí, 2003, s. 483.



 Ve třicátých letech 20. století již rozhlas ovlivňoval velkou část obyvatel 

Československa, a to i ve smyslu vládní politiky obrany republiky. V roce 1934, 

tedy v roce kdy československý Radiojournal byl již plně etablovaným médiem 

a měl téměř sedm set tisíc koncesionářů291, namaloval Václav Hejna 

Radioposluchače. O tom, že se jedná právě o recipienta rozhlasového vysílání 

se nicméně dozvídáme pouze z názvu díla, které je jinak pouhým 

posluchačovým portrétem. Víme-li ale, o koho se jedná, dostává malba smysl 

a divák si může domýšlet skrytý příběh. Polovina třicátých let 20. století byla 

obdobím odeznívající světové hospodářské krize i dobou, kdy se ve stále 

relativně mladém Československu začala projevovat národnostní otázka 

Němců žijících ve státě „československého“ národa. Tlumené barvy 

a expresivní tahy štětce na Hejnově malbě, stejně jako posluchačova pozice 

s rukama opřenýma pod bradou, nejsou v žádném případě indikátory toho, že 

se z jeho rozhlasového přijímače linou dobré zprávy.

89 Václav Hejna, Radioposluchač, 1934, tuš, akvarel, papír se slepotiskem, 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
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291 ČÁBELOVÁ, 2003, s. 72.



 „Dne 1. září 1939 vydala Ministerská rada pro obranu Říše v Berlíně 

nařízení o mimořádných opatřeních. Šlo o okamžitý zákaz poslechu 

zahraničních rozhlasových stanic. Na každém aparátu musela viset cedulka 

‚Pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se káznicí 

nebo i smrtí.‘ [...] Heydrichovo převzetí moci v Čechách a na Moravě se hluboce 

dotklo i rozhlasové společnosti Český rozhlas, která byla se svými pobočkami 

Praha, Brno, Moravská Ostrava sloučena s německým vysíláním v protektorátu 

Čechy a Morava v rozhlasovou skupinu Sendegruppe Böhmen und Mähren, 

jejíž vnitřní organizace byla přizpůsobena německému vzoru.“292  Protektorátní 

rozhlas byl pod cenzurním dohledem Tiskového odboru Předsednictva 

ministerské rady a okupační orgány na něj kladly velký důraz jako na 

osvědčený propagandistický nástroj. Čeští posluchači svůj odpor vůči 

protektorátnímu režimu posilovali právě ilegálním poslechem zahraničního 

rozhlasového vysílání. Jednalo se zejména o vysílání z Velké Británie, odkud  

česká rádia přijímala proslulé pořady Volá Londýn a Hovory k domovu, a ze 

Sovětského svazu, odkud byly vysílány pořady Hovoří Moskva a Za národní 

osvobození.293

 Další dvě výtvarná díla zobrazující rozhlasové posluchače pocházejí právě 

z období protektorátu Čechy a Morava a ani ona nejsou díly pozitivních emocí. 

Česká malířka, grafička, básnířka a spisovatelka Gertruda Grubrová-

Goepfertová294  namalovala své Posluchače radia v roce 1941, dva roky před 

maturitou a čtyři roky před tím, než byla totálně nasazena v kyjovské sklárně – 

výtvarné i slovesné nadání se u ní projevovalo již od dětství.295 Tři útlé postavy 

jsou ušima doslova nalepeny na rozhlasovém přijímači a byť na přístroji 

nevidíme pověstný štítek se zákazem poslechu zahraničního vysílání, můžeme 

si domýšlet, že se jedná právě o již zmíněný nelegální poslech zakázaných 
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292  ČESKÝ ROZHLAS, JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí 
českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 158–159.

293 KONČELÍK, VEČEŘA, ORSÁG, 2010, s. 87–110.

294  Gertruda Grubrová-Goepfertová (16. 4. 1924, Janštýn u Jihlavy – 20. 7. 2014, Rosenhein), 
malířka, grafička, ilustrátorka a spisovatelka. Její tvorbu ovlivnilo silně ovlivnila víra po 

seznámení s katolickými básníky Jane Čepem a Janem Zahradníčkem. Malovala a psala od 
útlého mládí, publikovala a ilustrovala v řadě časopisů. V roce 1949 emigrovala a jako 

ilustrátorka a grafička spolupracovala s exilovými nakladatelstvími. 

295 GOEPFERTOVÁ, Gertruda. Zimní klavír. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 2003. s. 209.



pořadů. Lept Jana Kotíka U radia (1944) vznikl rok před koncem války a nese 

jasný rukopis Kotíkova válečného období, které proběhlo v rámci jeho působení 

ve Skupině 42, rok 1944 je v Kotíkově tvorbě navíc charakterizován výraznou 

tendencí ke znakovosti296. Podoba jeho posluchačů je ovlivněna fascinací 

Skupiny moderními technologiemi, ale zároveň z nich vyzařuje tíseň tehdejší 

doby a opět si lze domýšlet, že i tyto dvě postavy poslouchaly tehdejší rozhlas 

z ilegálních rádiových vln.

89 Gertruda Goepfertová, Posluchači radia, 1941, akvarel, papír, Galerie 

moderního umění v Roudnici nad Labem
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296 KOTÍK, Jan a MLADIČOVÁ, Iva, ed. Jan Kotík 1916–2002: [Národní galerie v Praze – Sbírka 
moderního a současného umění, Veletržní palác, 18.10.2013–23.3.2014. V Praze: Národní 

galerie, 2013. s. 480.



90 Jan Kotík, U radia, 1944, lept, papír, Galerie Středočeského kraje

 Český rozhlas sehrál významnou roli na konci druhé světové války, kdy se 

jedním z klíčových momentů Pražského povstání stal tzv. boj o rozhlas. 

V poválečném období, po personální očistě, která proběhla v rozhlase stejně 

jako v tištěných médiích, pak rozhlasové vysílání prožívalo éru rozkvětu 

a výsadní postavení si drželo až do šedesátých let, kdy se o slovo stále více 

hlásilo vysílání televizní. V roce 1948 přesáhl počet rozhlasových koncesionářů 

poprvé dva miliony, hranice tří milionů pak byla překonána o deset let později. 

V roce 1964, kdy vznikla plastika Ladislava Zívra Postava s tranzistorovým 

radiem bylo v Československu 3 112 000 registrovaných posluchačů 

a koncesionářský poplatek tehdy činil 5 Kčs měsíčně.297  V šedesátých letech 

došlo ke značnému rozšíření programové nabídky o nové typy pořadů, které si 

získaly u široké veřejnosti velikou oblibu. Například právě v roce 1963 vysílal 

první díl zábavný magazín Kolotoč, o tři roky později v rozhlasovém éteru 

zaznělo poprvé jméno Járy Cimrmana v pořadu Nealkoholická vinárna 
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297 ČESKÝ ROZHLAS, JEŠUTOVÁ, 2003, s. 612–613.



u Pavouka Jiřího Šebánka a Zdeňka Svěráka.298  S růstem popularity 

rozhlasového vysílání rostla i poptávka po kvalitnějších přijímačích. „Po 

nedokonalých, těžkopádných (ba i těžkých) přenosných magnetofonech 

z padesátých let se situace zlepšovala. Požadavek na pohotovost, spolehlivost 

a operativnost přenosové techniky byl zčásti uspokojován domácí výrobou opět 

ne příliš  kvalitních magnetofonů. Teprve v druhé polovině šedesátých let byly 

k dispozici dovezené magnetofony ze Západu: nejpoužívanější a nejžádanější 

byly značky Uher a Nagra, ve své době špičkové výrobky užívané i ve 

vyspělých rozhlasových zemích.“299  Jaký konkrétní typ přijímače zobrazil Zívr 

na své plastice sice nevíme, ale jeho rozměry a pro Zívra tak typické splývání 

postav a přístrojů v jeden celek, potvrzují význam i dostupnost rozhlasového 

vysílání v době jejího vzniku.

91 Ladislav Zívr, Postava s tranzistorovým radiem, 1963, polychromovaná 

pálená hlína, Regionální muzeum a galerie v Jičíně
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298 KONČELÍK, VEČEŘA, ORSÁG, 2010. s. 154.

299 ČESKÝ ROZHLAS, JEŠUTOVÁ, 2003, s. 330.



6.2. Před obrazovkou

	 „Televize je dcerou telegrafu, telefonu a rádia.“300  I v případě televizního 

vysílání lze ale v ještě dávnější historii nalézt styčné body s tehdejšími 

komunikačními formami. Od 16. do 18. století byla jedním z typicky českých 

nástrojů veřejné komunikace kramářská píseň – byť je v menším rozsahu 

v 18. století doložena i v Polsku, Německu a Rakousku. Její původní funkcí byla 

funkce zpravodajská a rozvíjela se zejména tam, kde ještě nebyl rozšířen tisk. 

Kramáři informovali o novinkách z oblasti náboženské i světské, kramářská 

píseň byla prezentována zejména na veřejných prostranstvích a měla většinou 

hudební formu, často za doprovodu flašinetu nebo niněry. Konkrétní příběhy 

byly ilustrovány na obraze rozděleném do několika polí, každé reprezentující 

jednu část děje. „Tento útvar lze tedy považovat za předchůdce pozdějšího 

kabaretu, šantánové písně, bulvárního tisku, divadla jednoho herce, komiksu 

i powerpointové prezentace.“301 Spojení několika prvků – zvuku, hudby, obrazu 

a pohybu písničkáře či kramáře – pak lze v zásadě považovat i za předchůdce 

televize, která jako tzv. chladné médium stimuluje více smyslů zároveň.

 Zkušební vysílání Československé televize bylo zahájeno 1. května 1953, 

25. února následujícího roku pak začala televize v Československu vysílat 

pravidelně.302  V českém výtvarném umění se motiv televize či televizního 

vysílání objevuje až mimo vymezené období výzkumu, tedy po začátku 

normalizace. Přesto pro relativní úplnost této práce považuji za významné uvést 

několik výtvarných děl, která ilustrují některé zajímavé momenty druhé poloviny 

20. století v dějinách médií i výtvarného umění. V šedesátých letech 20. století 

namaloval Otakar Synáček303 Prodejnu televizorů, přičemž toto dílo je ideálním 

příkladem definujícím postavení televizního vysílání a televizoru v tehdejší 

době. V období zahájení vysílání Československé televize byl televizní přijímač, 

tehdy z produkce značky Tesla, široké veřejnosti zcela nedostupný – jeho cena 

143

300  ŠTOLL, Martin. 1.5.1953 – zahájení televizního vysílání: zrození televizního národa. Vyd. 1. 
Praha: Havran, 2011. s. 24.

301 ŠIMEČEK, TRÁVNÍČEK, 2014, s. 80–81.

302 ŠTOLL, 2011, s. 7.

303  Otakar Synáček (17. 3. 1931, Praha – 3. 2. 2005, Praha), malíř, ilustrátor, restaurátor 
a pedagog. Člen Tvůrčí skupiny Etapa. Věnoval se zejména malbě  krajiny a figurálním motivům, 

jeho doménou byl moderní žánr.



4 000 Kčs mnohonásobně převyšovala finanční možnosti tehdejších Čechů 

a Slováků, a tak bylo v té době sledování televize častěji kolektivní záležitostí 

v závodních klubech nebo kavárnách. Teprve následující výrazné zlevnění na 

2 500 Kčs znamenalo možnost postupného šíření televizního vysílání do 

jednotlivých domácností. Od konce padesátých let se rozšiřovala nabídka 

televizních přístrojů z produkce Tesly Pardubice, Tesly Strašnice, Tesly Orava 

a Tesly Rožnov pod Radhoštěm o modely Astra, Ametyst, Narcis, Oravana či 

Oliver. V téže době došlo rovněž ke změnám nákupního chování – jako vzor 

maloobchodu měly v nových podmínkách sloužit obchodní domy, jejichž 

uspořádání plně vyhovovalo dobovým centralizačním představám. Koncepce 

rozvoje vnitřního obchodu z roku 1958 stanovila, že v místech s počtem 

obyvatel na čtyřicet tisíc měly obchodní domy jako místo nákupu začít zcela 

dominovat.304

92 Otakar Synáček, Prodejna televizorů, šedesátá léta 20. století, tempera, 

plátno, karton, Muzeum umění Olomouc
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304  KNAPÍK, Jiří a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–
1967. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 2 sv. Hesla: Českolovenská televize, obchodní domy, 

televizor



 Martin Štoll se ve své publikaci věnující se počátkům televizního vysílání 

zamýšlí nad otázkou, kdy se Československo proměnilo v televizní národ: „Stal 

se národ televizním v momentě, kdy se ženská populace začala oblékat jako 

televizní hlasatelka Kamila Moučková? To bychom byli na konci padesátých let. 

Nebo to bylo v okamžiku, kdy byl národ poprvé přikován k pohovkám 

pravidelností prvních televizních seriálů? To by bylo na začátku šedesátých let. 

Nebo v době, kdy národ přijal televizi ‚za svou‘ a začal v ní vidět dokonce 

partnera, domácího přítele, jako tomu bylo s rozhlasem ve třicátých letech? To 

by nás odkázalo zcela jistě do hlubokých šedesátých let, zejména díky 

odvážným diskusním pořadům, televizní publicistice a dokumentaristice. Nebo 

je národ televizním, když zaujme smutnou pasivní roli a přijme bez okolků vše, 

co mu ‚jeho‘ médium naservíruje?“305  Jako pomyslný mezník volí Martin Štoll 

nakonec miliontého koncesionáře, kterého Československá televize získala 

v roce 1961. Její popularita rostla napříč generacemi, a tak zatímco prvního 

milionu dosáhla televize za osm let, dva miliony koncesionářů měla již v roce 

1963, tedy za dvacet měsíců. Na konci sedmdesátých let bylo televizních 

koncesionářů již tři miliony a dle statistik mělo televizní přijímač 96 % 

československých domácnosti s tím, že průměrná doba strávená před 

obrazovkou dosáhla dvou až tří hodin denně.306  Sledování televizních pořadů 

se stalo jednou z nejvýznamnějších, možná dokonce nejrozšířenější 

volnočasovou aktivitou Čechů a Slováků. Obavy z tohoto vývoje zhmotnil na 

své malbě Elektrické spotřebiče v roce 1977 Michael Rittstein307. Ústřední 

postava se na obraze zmítá v agonii zajetí moderními přístroji, včetně televize, 

z technologického zajetí není úniku. 
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305 ŠTOLL, 2011, s. 177.

306 ŠTOLL, 2011, s. 177–188.

307  Michael Rittstein (17. 9. 1949, Praha), malíř, kreslíř, grafik a pedagog. Člen SVU Mánes, 
SČUG Hollar, Nové skupiny, Akčního výboru výtvarníků OF či Volného seskupení 12/15  Pozdě, 

ale přece. Jedna z klíčových osobností expresivní figurální malby.



92 Michael Rittstein, Elektrické spotřebiče, 1977, kvaš, publikováno se svolením 

umělce

 Od konce padesátých let televizor navíc sehrával významnou roli také jako 

nábytkový kus – stal se postupně neodmyslitelnou součástí domů a bytů, 

čemuž se přizpůsoboval také design nábytkových souprav a zvažována byla 

dokonce výroba vestavěných televizorů.308  Televizní obrazovka se stala 

ústředním prvkem obývacích pokojů, jemuž se většinou přizpůsobovala 

kompozice dalších kusů nábytků v místnosti. Byla středobodem, k němuž se 

upíral zrak nejčastěji – tak, jak to zobrazil Milan Kunc309  na malbě Příjemný 

večer (1987). Ironie v samotném názvu, kombinace humoru a kýče i nadsázka, 

s níž autor nahradil hlavy diváků pouhýma očima konsternovaně hledícíma na 

zářící obrazovku, opět jasně odkazují k Československu jako „televiznímu 

národu“.
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308 KNAPÍK, 2011, s. 937–938, heslo televizor.

309  Milan Kunc  (27. 11. 1944, Praha), malíř, grafik, sochař, fotograf, performer a hudebník. 
Spoluzakladatel skupiny Normal. V roce 1969 emigroval do Německa. Vytvoříl vlastní variantu 

pop-artu, ost-pop, navzdory rozvoji konceptuálního umění se věnoval klasické malbě.



93 Milan Kunc, Příjemný večer, 1987, olej, plátno, Muzeum umění Olomouc
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7. Mediální profese: redaktor a ti další

 S produkcí masových médií a jejich obsahu je spojena celá řada profesí, 

jež se liší jak mírou odbornosti, tak požadavky na jejich vykonavatele. Klíčovým 

oborem je samozřejmě žurnalistika, jejíž přesné kontury lze ovšem poměrně 

těžko určit. Nízká míra institucionalizace i absence nutnosti konkrétního 

vzdělání či odbornosti dělají z žurnalistiky tzv. „volné povolání“.310  Novinářská 

profese se v průběhu dějin značně proměňovala, ostatně jako média samotná, 

a jednotlivé etapy jejího vývoje se lišily zejména s  ohledem na osoby, které se 

žurnalistice věnovaly. V tzv. prežurnalistickém období, jehož konec bývá 

definován koncem středověku, respektive počátkem novověku, a které vychází 

z periodizace Dietera Paula Baumerta, byly informace šířeny prostřednictvím 

povolání, která měla k jakkoli tradiční představě novináře velmi daleko. Jednalo 

se o kronikáře, písaře či vyslance a úředníky panovnických dvorů. Písmák 

(1920) Ladislava Šalouna311  odpovídá pravděpodobně časté představě 

o podobě místního kronikáře – pamětníka zaznamenávajícího důležité události 

ve vsi a okolí. Prežurnalistickou funkci zastávali ale třeba také trubadúři 

a kejklíři, kteří putovali krajem a získávali tak informace o dění z různých koutů 

země. Zpravování o novinkách, událostech blízkých i vzdálenějších tak mohlo 

probíhat třeba tak, jak ho zobrazil Václav Brožík na malbě Pěvec balad (1882). 

Důležitou komunikační roli hrála také církev, protože kázání byla pro většinu 

lidí, mnohdy negramotných, zpravidla jediným pravidelným zdrojem informací.
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310 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2011, s. 20.

311  Ladislav Jan Šaloun (1. 8. 1870, Praha – 18. 10. 1946, Praha), sochař. Autor řady děl 
sochařské výzdoby Prahy přelomu 19. a 20. století. Od eklekticky akademického projevu přešel 

v proudu symbolistně secesního umění k psychologicky expresivnímu vyjádření.



94 Ladislav Jan Šaloun, Písmák, 1920, mramor, Galerie v Hořicích

95 Václav Brožík, Pěvec balad, 1882, olej, plátno, Národní galerie v Praze
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 V druhé etapě vývoje žurnalistiky, tzv. dopisovatelské, jenž začíná zhruba 

počátkem 16. století, došlo k zásadní změně v souvislosti s  existencí tisku 

a rozvojem poštovních cest. Šiřiteli informací se tak staly zejména poštmistři 

a tiskaři, opomenout nelze ale ani obchodníky, řemeslníky, bankéře, vědce, 

teology, umělce a další zástupce vzdělaných vrstev. V polovině 18. století 

převzali žurnalistickou roli ti, s jejichž povoláním má novinářskou tvorbu spjata 

již většina lidí, a totiž spisovatelé. Období spisovatelské žurnalistiky, 

označované někdy také jako období osobností, se neslo ve znamení rozvoje 

tištěných médií a sepjetí médií s politickými událostmi. Období redakční 

žurnalistiky začalo zhruba v polovině 19. století, kdy dochází zároveň k dělbě 

novinářské práce – vznikají jednotlivé rubriky, na důležitosti získává agenturní 

zpravodajství a inzerce.312

 Situaci ve vývoji české žurnalistiky analyzuje Martin Sekera. „Postava 

českého moderního novináře se rodí ve čtyřicátých letech 19. století. Je 

zabydlen uvnitř vlasteneckého okruhu a okolí jeho práce neodlišuje výrazně od 

práce spisovatele. Český novinář je spisovatel, který se obvykle vedle své 

redakční práce uplatňuje i na poli básnickém, dramatickém, beletristickém či 

vědeckém. [...] Není možné přesně stanovit, jakými peripetiemi procházela ve 

společenském vědomí emancipace novinářů od spisovatelů. Komplikované je to 

i proto, že spisovatelé hledali spojení s novinami pro výdělek, dočasně např. 

vedli kulturní rubriky, fejetonní část. Současně probíhalo i profesní vyhraňování 

pravé denní redaktorské práce.“313 Sekera stanovuje časový horizont vymezení 

povolání novináře na sklonek 19. století, kdy se v úředním seznamu říšské rady 

poprvé objevuje profese „Redacteur“ – novinář. Do té doby zvolení novináři-

redaktoři svoje povolání uváděli označením „Schrifstelle“ – spisovatel. Vztah 

veřejnosti k novinářské práci byl tehdy ambivalentní a i ti, kteří se zajímali 

o politiku a tudíž byli čtenáři novin, nepovažovali redaktorskou profesi za 

sociálně plnohodnotné, zejména z důvodu existenční nejistoty.314  „Výše 

a pravidelnosti příjmů závisela na úspěchu novin u čtenářů. Odhadem našly 

slušnou obživu u novin (v redakci) v šedesátých a sedmdesátých letech 19. 

století jen asi čtyři desítky žurnalistů, ostatní, zejména venkovští, živořili 
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312 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2011, s. 28.

313 SEKERA v MARTINOVSKÝ, KAISEROVÁ, 1998, s. 159–160.

314 SEKERA v MARTINOVSKÝ, KAISEROVÁ, 1998, s. 160.



a museli si přivydělávat jinak.“315  Již v poslední dekádě 19. století byla ale 

situace jiná a až do první světové války lze toto období označit za období 

komunikační multiplikace. Došlo k rozšíření spektra mediální nabídky, zejména 

v oblasti politické, zájmové a profesně oborové, a samotná žurnalistická profese 

byla významně reorganizována.316  V průběhu 19. století a prvních dekádách 

20. století zaznamenala česká žurnalistika řadu výjimečných novinářských 

osobností od Václava Matěje Krameria, Karla Havlíčka Borovského, přes Julia 

Grégra, Jana Nerudu, Jana Skřejšovského, Gustava Eima, Milenu Jesenskou, 

až po Ferdinanda Peroutku. Řada novinářů se stala významnými osobnostmi 

jak vývoje českého novinářství, tak vývoje českých dějin jako takových. I proto 

se jejich portréty – ať už malířské či sochařské – staly námětem výtvarných děl.

 První noviny v českém jazyce se datují již do konce 15. století a nesou 

výmluvný název Noviny leta božieho 1495, jednalo se ale samozřejmě ještě 

o noviny psané ručně. Privilegium na vydávání českých tištěných novin získal 

až o více jak dvě stě let později tiskař Karel František Rosenmüller, který 

v letech 1719 až 1772 vydával dvakrát týdně Outerní a Sobotní pražské 

poštovské noviny z rozličných zemí a krajin, s obzvláštním Jeho císařské 

a královské milosti nadáním obdarované. Po desetileté přestávce pak 

Rosenmüllerovi dědicové vydávání novin vzkřísili, obnovená existence ale 

neměla dlouhé trvání a privilegium vydávat německé i české noviny získal Jan 

Ferdinand, šlechtic ze Schönfeldu. Ten začal v roce 1786 tisknout Schönfeldské 

císařsko-královské pražské noviny, jejichž redakcí pověřil Václava Matěje 

Krameria.317  Zájem o český jazyk a českou kulturu sdílel s ostatními 

představiteli první fáze národního obrození – její hlavní osobnost, jazykovědec 

Josef Dobrovský318 , byl navíc Krameriovým přítelem již z dob studia filozofie na 
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315 SEKERA v MARTINOVSKÝ, KAISEROVÁ, 1998, s. 160.

316 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2011, s. 136.

317  Po odchodu od Schönfelda založil Kramerius (9. 2. 1753, Klatovy – 22. 3. 1808, Praha), 
první česky píšící novinář, v roce 1789 vlastní Pražské poštovní noviny, později Krameriusovy 

c. k. vlastenecké noviny. O rok později  pak otevřel také první ryze české nakladatelství Česká 
expedice.

318  Josef Dobrovský (17. 8. 1753, Ďarmoty – 6. 1. 1829, Brno), kněz, český filolog, historik 
a zakladatel  slavistiky v českých zemích, byl představitelem první generace národního 

obrození.



pražské univerzitě.319 A právě dvojice Dobrovský a Kramerius se stala námětem 

plastiky Františka Bílka320. 

96 František  Bílek, Dobrovský a Kramerius, datace neznámá, dřevo, plastelína, 

Galerie hlavního města Prahy

 „Novinářské řemeslo, které vzešlo ze systému soukromé korespondence 

[...] bylo zprvu organizováno formou drobné živnosti [...]; zájem nakladatele 

o podnikání byl čistě obchodní. Jeho činnost se v podstatě omezovala na 

organizaci zprostředkování a kolacionování samostatných zpráv. Jakmile se 

však zpravodajský tisk rozvinul v tisk vyjadřující různé názory, a pouhému psaní 

zpráv tak vznikla konkurence v podobě literárního žurnalismu, přistupuje k tomu 
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319 BĚLINA, 1998, s. 88–89.

320  František Bílek (6. 11. 1872, Chýnov – 13. 10. 1941, Chýnov), sochař, kreslíř, grafik 
a architekt. V sochařském projevu razil  odlišnou cestu od dobového české tvorby. Naturalistické 

vidění mu bylo prostředkem vyjádření sílícího mystického vztahu ke skutečnosti. Výrazným 
námětem mu byla postava Jana Husa.



ekonomickému momentu moment nový, moment v širším smyslu politický.“321 

Tištěná média se stala nástrojem politického boje, platformou pro informování 

a získávání podobně politicky smýšlejícího publika. Byl-li Kramerius prvním 

skutečně českým novinářem, pak Karel Havlíček Borovský322  byl bezesporu 

zakladatelem české žurnalistiky jako takové, zejména právě v její názorové 

a politické roli. Hrdě stojícího Havlíčka zpodobnil zakladatel moderního českého 

sochařství Ladislav Šaloun, autor celé řady soch význačných osobností 

českých dějin.

97 Ladislav Jan Šaloun, Karel Havlíček Borovský, sádra, datace neznámá, 

Galerie hlavního města Prahy
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321 HABERMAS, 2000, s. 281.

322 Karel Havlíček Borovský (31. 10. 1821, Borová u Přibyslavi – 29. 7. 1856, Praha), spisovatel, 
novinář a politik, představitel druhé generace národního obrození přispíval  do různých novin 

(Pražské noviny) a časopisů (Česká včela), svůj  vliv ale nejvíc  uplatnil  při vedení Národních 
novin v letech 1848 a 1849, kdy se stal hlasem české liberální reprezentace.



 Roky 1851 až 1860 pod nadvládou neoabsolutismu ovlivnily negativně 

vývoj české žurnalistiky, posléze ale došlo k opět k jejímu dynamickému vývoji. 

Rozvíjel se zejména tisk politický, v čele s Národními listy pod vedením Julia 

Grégra. Jejich důležitou osobností byl také Jan Neruda323, jehož sochu vytvořil 

vedle řady dalších i Jaroslav Horejc324, mistr českého art deca. Období od 

poslední dekády 19. století do začátku první světové války je typické již 

zmíněnou komunikační multiplikací – jednotlivé politické strany, ale i zájmové 

a profesní spolky, budují svá periodika, jejichž prostřednictvím komunikují se 

svojí cílovou skupinou. Příkladem může být vedle řady dalších tisk národně 

liberálního tábora – staročeši vydávali Hlas národa, mladočeši Národní listy 

Julia Grégra, posléze Prokopa Grégra a Karla Kramáře, moravští mladočeši 

komunikovali skrz Lidové noviny Adolfa Stránského a realisté soustředění 

kolem osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka vydávali časopis Čas.325 

V posledních třech zmíněných periodicích postupně působil i Jan Herben326, 

novinář a senátor, kterého v roce 1928 portrétoval Čeněk Kvíčala327. 
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323  Jan Neruda (9. 7. 1834, Praha – 22. 8. 1891, Praha), vůdčí představitel literární skupiny 
Májovců, přispíval mimo jiné do časopisů Čas, Hlas, Květy či Lumír.

324 Jaroslav Horejc (15. 6. 1886, Praha – 3. 1. 1983, Praha), sochař, designér, fotogra, ilustrátor 
a pedagog. Člen Artělu a SVU Mánes. Přední představitel  českého art deca. V rané tvorbě 

vycházel  ze secese, brzy se přiklonil  k novoklasicismu a tvořil  díla s typickou stylizací. 
Spolupracoval s řadou architektů.

325 BĚLINA, 1998, s. 242–249.

326  Jan Herben (7. 5. 1857, Brumovice u Hustopečí – 24. 12. 1936, Praha), český 
a československý politik, novinář, publicist, spisovatel a historik.

327  Čeněk Kvíčala (12. 4. 1890, Praha – 19. 2. 1956, Praha), malíř, kreslíř a grafik. Věnoval se 
zejména portrétu a krajinomalbě, v grafické tvorbě pracoval s technikou litografie.



98 Jaroslav Horejc, Jan Neruda, kolem 1936, sádra, Galerie hlavního města 

Prahy

99 Čeněk Kvíčala, Dr. Jan Herben, 1928, olej, plátno, Galerie hlavního města 

Prahy
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 V období první republiky zaznamenala česká média řadu významných 

organizačních, technologických i obsahových změn a přinesla také řadu 

významných osobností. Vedle profesionálů, kteří se věnovali výhradně 

novinářské práci, pozvedaly úroveň tehdejšího tisku „mnozí literáti, mezi nimi 

i renomovaní spisovatelé, kteří považovali novinářskou práci za samozřejmou 

součást svého působení nebo se jí dokonce věnovali více než vlastní nezávislé 

tvorbě.“328  Mezi novinářskou elitu první republiky lze bezpochyby řadit Milenu 

Jesenskou, Fedinanda Peroutku, Lva Sychravu nebo Karla a Josefa Čapkovi, 

ale třeba i vědce, jako byli Josef Pekař nebo Josef Šusta. Meziválečné období 

ale přineslo i některé významné vydavatelské a nakladatelské osobnosti – 

Jaroslava Šaldu z Melantrichu, Jiřího Stříbrného a jeho bulvární vydavatelství 

Tempo, ale je možné uvést i Otakara Štorcha-Mariena, jenž založil 

nakladatelství Aventinum, které mimo knižních publikací vydávalo také kulturní 

revue Rozpravy z Aventina s  kresbami Adolfa Hoffmeistera a dalších. Právě 

osmadvacetiletého Štorcha-Mariena, šest let po založení Aventina z podnětu 

F. X. Šaldy, nakreslil v roce 1925 Josef Šíma329.
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328 KÁRNÍK, Díl první, 2003. s. 339.

329  Josef Šíma (19. 3. 1891, Jaroměř – 24. 7. 1971, Paříž), malíř, grafik a ilustrátor. Člen 
Umělecké besedy, SVU Mánes, SČUG Hollar a spoluzakladatel skupin Devětsil  a Le Grand 

Jeu. Ve dvacátých lete emigroval  do Francie, styky s vlastí ale nepřerušil. Jeho tvorbu ovlivnil 
civilismus, poetismu, symbolismu i surrealismus.



100 Josef Šíma, Portrét Otakara Štorcha-Mariena, 1925, pero, papír, 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

 Slibný mediální i celkový vývoj nového státu přeťala druhá světová válka 

a pouhá tři svobodná poválečná léta k obnově nestačila. Rok 1948 přinesl na 

několik následujících dekád nové uspořádání společnosti, kdy médiím byla 

přisouzena propagandistická, výchovná a osvětová role. Silné novinářské 

osobnosti první republiky vystřídaly silné osobnosti ve vedení kontrolních 

orgánů, jako bylo kulturně propagační oddělení ÚV KSČ v čele s Gustavem 

Barešem.330  Josef Peca331  na jednom ze svých realistický portrétů namaloval 

redaktora Rudého práva Josefa Bečváře. Deník Rudé právo měl po celou dobu 

trvání komunistického režimu výlučné postavení, jeho redakce měla 

mimořádnou důvěru režimu a právo určovat mediální agendu.332  Josef Bečvář 
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330 Více: BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2011.

331 Josef Peca (31. 10. 1923, Klášter – 1. 11. 1982, Praha), malíř a ilustrátor. Zastánce moderní 
realistické malby. VVěnoval zejména figurálním motivů, portrétům a zátiší.

332 KONČELÍK, VEČEŘA, ORSÁG, 2010. s. 140.



je na Pecově malbě zpodobněn velice neformálně v ležérní pozici, která 

odpovídá i dalším malířovým portrétům Lidí naší doby. Tak byl pojmenován 

portrétní cyklus Josefa Pecy vystavený v roce 1973 v Českých Budějovicích, 

jenž představuje vedle portrétů předsedy Městského národní výboru, vedoucího 

střediska Státního rybářství, operní pěvkyně i ošetřovatelku dojnic nebo lesního 

dělníka.333  Pecův výběr portrétovaných tak vypovídá i o obecném postavení 

novináře a médií, jako jednotky v soukolí budování ideálu socialistické 

společnosti.

101 Josef Peca, Redaktor RP J. Bečvář, datace neznámá, olej, plátno, Galerie 

hlavního města Prahy
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333  Josef Peca: lidé naší doby: [výstava kreseb a olejů, Čes. Budějovice, květen 1973]: katalog. 
České Budějovice: KV Čes. svazu novinářů, 1973. [14] s.



 Produkce mediálních obsahů, jak již bylo řečeno v úvodu kapitoly, je 

závislá i na řadě dalších povolání. A řada z nich je pak ve svém výkonů závislá 

na určité technologii či stroji – ostatně již od dob Gutenbergova přelomového 

vynálezu, který v roce 1936 zobrazil na své grafice Malá tiskárna Karel Štika334. 

V této souvislosti je proto zajímavé zmínit zejména tvorbu Ladislala Zívra335, 

jediného sochaře již opakovaně zmíněné Skupiny 42. Stejně jako celá 

Skupina 42, byl i Zívr ve svém díle inspirován životem v moderního společnosti, 

obklopené moderními technologiemi a stroji. „U plastik z let 1947 až 1949 jsme 

doslova vtaženi do toho, jak lidé při práci upírají veškerou svou pozornost 

k přístrojům nebo strojům, ztotožňují se s jejich silou a jejich konstrukci přejímají 

jako prodloužení svého vlastního těla. A pro to soustředění, které by snad ničím 

nemohlo být lépe vystiženo než sochou, se téměř ani nedá postřehnout 

okamžik, kdy dochází k setření rozdílů a proměně v novou bytost – ‚člověka-

stroj‘. [...] Vzdával při tom mimo jiné poctu i přesně promyšlené stavbě strojů, 

k níž ostatně moderní sochařství už od svých počátků vzhlíželo s  netajeným 

obdivem.336

 Mezi Zívrova stěžejní díla tohoto období patří i Fotoreportér (1947) a Žena 

u mikrofonu (1947). Oba stroje, nástroje pro tvorbu mediálních obsahu – 

fotoaparát a mikrofon – do sebe vzájemně pronikají s  těly jejich uživatelů. 

„Pokud tedy Ladislav Zívr nalezl přirozené spojující vazby mezi tělem a strojem, 

živou a mechanickou silou, lze to považovat za jeden z nejprokazatelnějších 

úspěchů skupinové snahy o ‚mytologii moderního člověka‘.“337  V poválečném 

období revitalizace československého mediálního trhu vznikl vedle řady dalších 

také týdeník Svět v obrazech. „Mezi listy, které vznikly v této etapě a v dalším 
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334  Karel  Štika (27. 1. 1898, Praha – 23. 10. 1975, Praha), malíř a grafik. Vystudoval AVU pod 
vedením Maxe Švabinského. Člen a předseda SČUG Hollar. Věnoval se zejména grafickým 

technikám dřevorytu, suché jehly a lavírování. Je autorem řady ilustrací české i  zahraniční 
poezie, ex libris i poštovních známek.

335 Ladislav Zívr (23. 5. 1909, Nová Paka – 4. 9. 1980, Ždírec), sochař. Člen Umělecké besedy, 
Skupiny 42 a Tvůrčí skupiny Radar. Jediným sochařem Skupiny 42. Ovlivněn kubismem, 

surrealismem, civilismem, pozdější tvorba se vyznačovala organickými tvary. Preferovaným 
materiálem mu byla hlína, věnoval se ale technice asambláže, vytvořil  tzv. techniku muláže 

kombinující přírodní materiály a sádru.

336 TYPLT, Jaromír. Ladislav Zívr. Praha: KANT, 2013. s. 153–154.

337 TYPLT, 2013. s. 154.



období sehrály významnou roli, patřil i týdeník Svět v obrazech, jehož první 

číslo vyšlo v červnu 1945 s  podtitulem ‚obrazový týdeník ministerstva informací‘. 

Specifikem tohoto periodika byl důraz na obrazovou, respektive fotografickou 

stránku informace.“338  Zívrův Fotoreportér je tudíž nejen aktuálním z hlediska 

výtvarného projevu, ale i pohledem mediální historie. Není bez zajímavosti, že 

Zívr v roce 1976 vytvořil také plastiku Pocta fotografu Hákovi – Miroslav Hák 

patřil spolu s Václavem Chocholou mezi autory fotografií právě ve zmíněném 

Světu v obrazech. 

102 Karel Štika, Malá tiskárna, 1936, dřevoryt, Národní galerie v Praze
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338 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2011, s. 237.



103 Ladislav Zívr, Fotoreportér, 1947, patinovaná sádra, Krajská galerie 

výtvarného umění ve Zlíně

104 Ladislav Zívr, Žena u mikrofonu, 1947, polychromovaná sádra, drát, Galerie 

Středočeského kraje
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 V první polovině padesátých let 20. století narušil do té doby dominantní 

postavení tisku a rozhlasu příchod televizního vysílání. Nové médium s sebou 

přineslo potřebu nových typů pracovní činnosti – ať co do práce novinářů či 

v souvislosti s novými technologiemi a požadavky na jejich odbornou obsluhu. 

Druhá polovina padesátých let se nesla ve znamení budování technického 

zázemí pro produkci televizního obsahu – nutností bylo vyřešit zejména 

propojení jednotlivých studií, které do té doby vysílaly každé samostatně. Právě 

v této době, v roce 1957 vytvořil Jiří Bradáček339 drobnou porcelánovou plastiku 

Televizní štáb. Těžištěm Bradáčkovy umělecké tvorby byly zejména sochy pro 

veřejný prostor, pracoval ale také pro duchcovskou porcelánku, pro níž vytvořil 

úspěšné porcelánové figurky, včetně Televizního štábu, který byl rok po jeho 

vzniku prezentován i na světové výstavě Expo 58 v Bruselu.340  Tři stylizované 

postavy seskupené těsně kolem televizní kamery reprezentují tehdejší 

technologický pokrok i způsob mediální praxe konce padesátých let.
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339  Jiří Bradáček (27. 6. 1922, Obříství – 18. 7. 1984, Praha), sochař, typograf a pedagog. 
Spoluzakladatel skupiny Krok 57, člen SVU Mánes. Věnoval se ateliérovému sochařství, 

zakázkám pro architekturu i porcelánové plastice. Navazoval na kubismus, postupem času 
dospěl k vlastní specifické abstraktní morfologii.

340  BRADÁČEK, Jiří. Umělecká díla Jiřího Bradáčka a Václava Kyselky v Mostě: katalog 
uměleckých děl. 1. vydání. Most: Magistrát města Mostu, 2015. s. 5.



105 Jiří Bradáček, Televizní štáb, 1957, porcelán, Uměleckoprůmyslové 

museum v Klášterci nad Ohří
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8. Zátiší s tiskem

 Vincenc Kramář, stěžejní postava české teorie moderního umění, 

významný sběratel, vizionář a ředitel Obrazárny Společnosti vlasteneckých 

přátel umění, napsal: „Žádal-li by někdo, abychom mu označili malířský útvar, 

kterým se nová doba nejosobitěji krásně vyjádřila, byli bychom nuceni poukázat 

na zátiší. Je přímo jeho dílem, čímž byla sama o sobě nejlépe prokázána vnitřní 

souvislost tohoto malířského druhu s povahou nové doby.“341

 Vývoj uměleckého žánru zátiší započal už v době antického Říma, jeho 

význam ale vzrostl až v průběhu 15. století, kdy se stalo součástí děl 

s náboženskou tématikou a portrétní malby předních vlámských, nizozemských 

i italských umělců. Předměty, které umělci soustřeďovali ve svých kompozicích 

měly tradiční alegorické významy, zaměřené zejména na téma pomíjivosti 

pozemského světa, tzv. vanitas. Tradiční symbolický význam v zátiší měla 

například lebka připomínající lidskou smrtelnost, přesýpací hodiny či svíčka jako 

symboly neúprosného plynutí času, nebo květiny odkazující k nevyhnutelnému 

rozpadu. Druhým okruhem artefaktů v zátiších byly alegorie odkazující 

k hodnotám křesťanství: sklenice či džbán vína a chléb jako eucharistie, 

stálezelený břečťan jako symbol věčného života, vejce odkazující k zázraku 

vzkříšení nebo tradiční ovocné plody – jablko, granátové jablko a hrozny.342 Je 

zajímavé, že řadu artefaktů, které byly v Nizozemsku a Vlámsku zobrazovány 

v době vrcholného rozkvětu žánru zátiší v 17. a 18. století, přetrvaly a nalézáme 

je i v zátiších moderního umění. Vysvětlením může být mimo jiné skutečnost, že 

výše popsané „předměty nebyly v zátiší nezbytně dokladem vědomé 

alegorizace ze strany umělce a patrně nenaznačují nic víc než existenci 

tradičního repertoáru předmětů, který byl navyklý kreslit“.343 

 Počátkem 19. století bylo zátiší v útlumu uměleckého zájmu, oblíbeným 

se ale stalo v době biedermeieru, kdy se mu společně s krajinomalbou hojně 

věnovali šlechtičtí amatéři. V období romantismu se zátiší stalo opět spíše 

součástí větších kompozic portrétní malby. „Realistické hnutí se vrátilo k zátiší 
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341 KRAMÁŘ, Vincenc. Zátiší v novodobém umění. Brno: František Venera, 1932. s. 9.

342 HALL, 2008, s. 497–498.
Zatiší a portrét v umění 19. století: 42. výtvarné Hlinecko, 2001.

343 HALL, 2008, s. 498.



jako volnému obrazu, ale ve zcela novém pojetí a pohledu. Jeho význam 

a podstata nebyla již v pouhé prezentaci věcí, případně v interpretaci 

symbolického významu jednotlivých předmětů, ale posunula se do oblasti 

vědeckého zkoumání. Zátiší zachycovalo předměty denní potřeby a obživy, 

v monumentálním pojetí zobrazovalo mrtvá zvířata a bylo rovnocennou součástí 

portrétu. Malíři, v čele s největším z českých realistů – Karlem Purkyněm, se 

snažili s maximální přesností vyjádřit charakter materiálu, objem a zasazení 

v prostoru, plasticitu a světelné možnosti zobrazených věcí.“344  Propojení 

výtvarných druhů Purkyně představuje na již zmíněné Podobizně kováře Jecha, 

kde portrét volně přechází právě v zátiší zasazeného do prostředí kovárny. 

V převažující monumentální krajinářské tvorbě Antonína Chittusiho345  tvoří 

zátiší pouze krátkou epizodu, soustředěnou zejména okolo roku 1887. „Svým 

charakterem by mohla být přiřazena k tzv. asketickým zátiším starých 

Holanďanů, neboť autor stejně ‚omezil výběr zobrazovaných předmětů 

s přísným dodržováním úspornosti malířského projevu‘, ale ve výtvarném 

podání se v nich objevil již vliv francouzského moderního malířství.“346 Právě ve 

zmíněném roce 1887 vzniklo také jeho Zátiší s novinami. 
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344 Zatiší a portrét v umění 19. století: 42. výtvarné Hlinecko, 2001.

345  Antoní Chittussi (1. 12. 1847, Ronov nad Doubravou – 1. 5. 1891, Praha), malíř. Inspirován 
generací barbizonských plenéristů. Pod jeho vlivem se utvářela české krajinomalba konce 

19. století. 

346 Zatiší a portrét v umění 19. století: 42. výtvarné Hlinecko, 2001.



106 Antonín Chittussi, Zátiší s novinami, 1887, olej, plátno, Národní galerie 

v Praze

 S příchodem 20. století se s nástupem moderních výtvarných směrů, 

zejména kubismu, pro zátiší otevřela úplně nová kapitola. Široké spektrum 

možností kompoziční výstavby, modelace tvarů, vztahů prostoru i barev 

vytvořilo ze zátiší ideální žánr pro hledání nového vyjadřovacího jazyka 

moderního umění.347  „Dlouholetý vývoj zátiší jako veristického zpodobnění 

předmětů kolem nás nebo věcí naší obživy byl završen a v nesčetných 

variantách vyčerpán.“348  Kubistická perspektiva, na rozdíl od té klasické, 

směřuje nejen k „uspokojení oka, ale i ducha. Malíř tu má vždy na zřeteli 

všechny význačné body nějakého předmětu, ať jsou vzájemně v jakékoli 

poloze. Situace předmětů se mění tak, aby byly patrny jisté charakteristické 

znaky, které by jinak neupoutaly divákovu pozornost.“349 Charakteristické znaky 

tištěných médií, novin a časopisů, v kubistických zátiších ve většině případů 
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347  České moderní zátiší: výběr obrazů ze sbírek Kraj. galerie v Hradci Králové a Východočes. 
galerie v Pardubicích: katalog výstavy, Hradec  Králové leden – únor 1989. Hradec Králové: 

Krajská galerie, 1989. [24] s. Práce galerie / Kraj. galerie v Hradci Králové.

348 Zatiší a portrét v umění 19. století: 42. výtvarné Hlinecko, 2001.

349  TETIVA, Vlastimil, ed. et al. České zátiší 20. století: katalog výstavy, Hluboká nad Vltavou 
duben–říjen 1988. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1988. s. 24.



vycházejí ze základní vlastnosti tisku jako takového, tj. jeho „potištěnosti“ – 

kubistická zátiší zpravidla obsahují části novinové typografie, v řadě případů 

přímo titulků, které nám zároveň slouží jako vodítka pro identifikaci konkrétního  

zobrazeného média.

 V srpnu roku 1911 napsal Josef Čapek: „Byl založen nový spolek 

Skupiny výtvarných umělců... A protože každý takový spolek musí mít svou 

hlásnou troubu, odhodlala se také Skupina vydávati svůj vlastní časopis, který 

ponese nejspíše jméno Umělecký měsíčník...“350  V říjnu téhož roku pak 

skutečně vyšlo první číslo Uměleckého měsíčníku, tiskového orgánu Skupiny 

výtvarných umělců, pod Čapkovým vedením s redakčním okruhem dalších 

uměleckých osobností – Emilem Fillou, Pavlem Janákem nebo Františkem 

Kyselou. Tisková tribuna pražské generace kubistů, která vycházela do roku 

1914 posléze také pod vedením Pavla Janáka a Františka Langera351, se stala 

nejen platformou pro publikaci textů o soudobém umění v širokých 

souvislostech, ale stala se pro její autory i výtvarným námětem. Otakar Nejedlý 

v letech 1913 až 1914 vytvořil dnes již nezvěstné Zátiší s Uměleckým 

měsíčníkem, tentýž název pak nesla i malba Emila Filly z roku 1914, tedy doby, 

kdy časopis po necelých třech letech zanikl. 
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350  ČAPEK, Josef et al. Dvojí osud: dopisy Josefa Čapka, které v letech 1910–1918 posílal své 
budoucí ženě  Jarmile Pospíšilové: [výtvarný doprovod z díla J. Čapka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 

1980. s. 59.

351  ANDĚL, Jaroslav et al. Český kubismus 1909–1925: malířství, sochařství, architektura, 
design. [Praha]: i3 CZ, 2006. s. 401–424.



107 Emil Filla, Zátiší s Uměleckým měsíčníkem, 1914, uhel, olej, plátno, 

Národní galerie v Praze

 Ani pro Nejedlého, ani pro Fillu ale nebyl Umělecký měsíčník jediným 

tištěným médiem, kterému dali ve své tvorbě prostor. Fillovo Zátiší se sklenicí, 

hrozny a jablkem vedle objektů uvedených v názvu, jež jsou typickými atributy 

křesťanské ikonografie, zobrazuje i výtisk mladočeských Národních listů, které 

v desátých letech 20. století přešly, po několika dekádách vedení rodinou 

Grégrových, pod Pražskou akciovou tiskárnu řízenou Karlem Kramářem 

a Aloisem Rašínem. Tiskovým orgánem moravských mladočechů byly od roku 

1893 Lidové noviny, které se dostaly rovněž do kubistických zátiší ve dvou 

dílech Antonína Procházky – Zátiší se šachovnicí352 (1914) a Zátiší s Lidovými 

novinami (1914–1915), které má periodikum dokonce přímo v názvu. V prvním 

uvedeném Procházka odkazuje na propojení novin s prostředím kaváren, 

respektive společenských her, podobně jako Vincenc Beneš353  propojuje 
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352 Antonín Procházka, Zátiší se šachovnicí, 1914, olej, plátno, soukromá sbírka

353  Vincenc Beneš (22. 1. 1883, Lišice u Chlumce nad Cidlinou – 27. 1. 1979, Praha), malíř, 
kreslíř, grafik, člen skupiny Osma a Skupiny výtvarných umělců. Od postimpresionismu 

a expresivně laděných krajin přešel k tvorbě kubistické.



zobrazení média a hospodské prostředí v Zátiší s večerníkem a půllitrem piva 

(1913). I kubistická zátiší tak, stejně jako již celá řada dříve uvedených děl, 

potvrzují sepjetí médií s  prostory pro veřejné společenské setkávání. Lidové 

noviny navíc v roce 1913 publikovaly rozsáhlou studii na pokračování O novém 

umění, v níž její autor, František Langer, analyzuje vztah tehdejší literatury 

a výtvarného umění.354

108 Emil Filla, Zátiší se sklenicí, hrozny a jablkem, datace neznámá, olej, 

plátno, soukromý majetek

169

354 LAHODA, Vojtěch. Český kubismus. Vyd. 1. Praha: Brána, 1996. s. 79.



109 Antonín Procházka, Zátiší s Lidovými novinami, 1914–1915, kresba černou 

křídou, akvarel, papír, Moravská galerie v Brně

 Otto Gutfreund355  jako jeden z mála českých kubistů interpretoval 

kubistické zátiší prostřednictvím koláže. Zátiší s lahví (1913–1914) ukazuje, že 

„se Gutfreund snažil svět pozemský, věcný, každodenní (zprávy z novin, 

sugerující vinětu láhve a víko zátky) rozstříhat a rozkouskovat a složit do 

nového celku.“356  Novinový papír jako materiál využil Gutfreund také ve svém 

díle Hlava357, které vzniklo rovněž mezi lety 1913 a 1914 a Josef Čapek ve 

svém Muži v cylindru z roku 1915. Noviny tedy nesloužily pouze jako námět, ale 
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355  Otto Gutfreund (3. 8. 1889, Dvůr Králov – 2. 6. 1927, Praha), sochař. Člen Skupiny 
výtvarných umělců, průkopník moderního sochařství. Po pobytě v Paříži a cestách do Londýna, 

Holandska a Německa rozvíjel  kuboexpresionistický sochařský styl, po roce 1912 přecházející 
do čistého kubismu.

356  ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ AV ČR. Dějiny českého výtvarného umění IV/1 1890–1938. 1. vyd. 
Praha: Academia, 1998. s. 254.

357  Otto Gutfreund, Hlava, 1913–1914, kresba barevnými křídami  na novinách, Galerie 
výtvarného umění v Ostravě



i jako výtvarný materiál – v roce 1955 je na portrétu Fernanda Légera využil 

například i Adolf Hoffmeister.

110 Otto Gutfreund, Zátiší s lahví, 1913–1914, kresba tuší a barevnými křídami, 

koláž, papír, Galerie výtvarného umění v Ostravě

 V díle Otakara Nejedlého tvořil kubismus jen krátkou periodu v roce 

1914.358  O to zajímavější je skutečnost, že se hned v několika pracích věnuje 

tématu médií. V Zátiší s Časem a kartou (1914) a Kubistickém zátiší I (1914) 

používá jako jeden z klíčových motivů titulní stranu deníku Čas. Na prvním 

uvedeném se navíc objevuje odkaz na začátek první světové války právě v roce 
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358  NEJEDLÝ, Otakar a HANEL, Olaf. Otakar Nejedlý: 1883-1957. V Praze: Skyway, 2005. 
s. 26.



1914. Podobný motiv i kompozici zpracoval v témže roce Nejedlý i v Zátiší se 

zeleným pohárem, kartou a novinami, kde ovšem absentuje titulní strana Času. 

Čas byl na přelomu 19. a 20. stoletím časopisem okruhu kolem Tomáše 

Garrigua Masaryka a soustředil se na požadavky moderní žurnalistiky, které 

podle jeho redakce spočívaly ve věcnosti argumentace, ověřování faktů 

a dispozic novináře k odbornějšímu vhledu do zpracovaných témat.359  Otakar 

Nejedlý nebyl kubistou dlouho, ale protože „byl bez zábran (celá logika názoru 

byla pro něj nová a nezažitá), pustil se i do koláží, kterým se ostatní v podstatě 

vyhýbali, a dosáhl v této technice u nás priority nejen počtem, ale také invencí. 

V Zátiší s globusem360 [...] zachytil pro zázemí tak příznačné sledování front na 

mapě. [...] Jinde vpojil do svých zátiší výstřižky z novin, obsahující zprávy 

z bojišť, titulky Světová válka či Bitva u Lvo(va). Nebo tam vepsal Válka 1914 

místo obvyklého Rum, Ball, Trio, Bols a přilepil k tomu kus srdcové karty vedle 

poháru s vínem.“361  Po sarajevském atentátu 26. července aktivita Skupiny 

výtvarných umělců postupně odeznívala. Filla a Gutfreund odjeli do Paříže, 

odkud Filla pokračoval přes Belgii do Holandska a usadil se v Rotterdamu, kde 

vytvořil mimo jiné zátiší Sklenice a noviny (1914). Gutfreund vstoupil do 

cizinecké legie, Špála, Hofman a Janák narukovali do války.362
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359 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2011, s. 138.

360  V registru sbírky Oblastní galerie v LIberci je dílo registrováno pod názvem Kubistické 
zátiší I.

361  LAMAČ, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců: 1907–1917. 1. vyd. Praha: Odeon, 
1988. s. 375.

362 LAMAČ, 1988, s. 192.



111 Otakar Nejedlý, Kubistické zátiší I, 1914, koláž, Oblastní galerie v Liberci

112 Otakar Nejedlý, Zátiší se zeleným pohárem, kartou a novinami, 1914, 

akvarel, papír, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
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 Zobrazení novin jako součásti zátiší nemělo s odklonem od kubismu 

v českém uměním již nikdy obdoby a jeho jednotlivé výskyty v dílech umělců od 

dvacátých let 20. století lze považovat již za náhodnou volbu novin jako jednoho 

prvku ve výsledné kompozici. V roce 1924 namaloval architekt, malíř a ilustrátor 

Alois Wachsman363 Zátiší se džbánem, košíkem a hrozny, o tři roky později pak 

ostravský rodák, malíř Vladimir Kristin364  Zátiší s houslemi365 (1927), Bohumil 

Večera366  pak do svého Zátiší s baňkou a novinami (datace neznámá) 

zakomponoval výtisk pravděpodobně Rudého práva. Zejména v případě 

Večerově je zcela zřejmý posun v žánru zpět k zobrazení věcí každodenního 

života – nakrojeného bochníku, jablek, džbánu a novin. Noviny už nejsou 

důležitým hráčem v domácím i světovém politickém dění, jsou opět jen běžnou 

součástí denního rytmu člověka.
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363 Alois Wachsman (14. 5. 1898, Praha – 16. 5. 1942, Jičín), architekt, malíř, scénický výtvarník 
a ilustrátor. Jeho poetickou tvorbu ovlivnil  civilismus, kubismus i surrealisumus, obecně ji ale 

nelze jednoznačně zařadit do jednoho v výtvarných směrů. Ke konci života se přikláněl 
k realismu s náboženskými motivy.

364  Vladimir Kristin (25. 7. 1824, Ostrava – 13. 11. 1970, Ostrava), malíř. V počátcích tvorby 
ovlivněn civilismem, ve třicátých letech tvorbou Paula Cézanna, kdy v jeho tvorbě dominují 

krajiny a zátiší. Po válce se věnoval realistické, zejména ostravské, krajině.

365 Vladimír Kristin, Zátiší s houslemi, 1927, olej, plátno, Galerie výtvarného umění v Ostravě

366  Bohumil Večera (27. 8. 1904, Radostín – 22. 6. 1974, Žďár nad Sázavou), malíř. Člen 
Sdružení výtvarných umělců moravských. Především figuralista a tvůrce žánrových zátiší, 

v krajinomalbě se věnoval zejména zobrazení rodného kraje Vysočiny.



113 Alois Wachsman, Zátiší se džbánem, košíkem a hrozny (Zátiší s vázou), 

1924, pastel, lepenka, Galerie hlavního města Prahy

114 Bohumil Večeřa, Zátiší s baňkou a novinami, datace neznámá, olej, plátno, 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

175



Závěr: ke konceptuálnímu umění a dál

 Rešerše výtvarných děl a výše popsané výsledky výzkumu potvrdily, že 

vztah médii a umění je tématem bohatým, zajímavým a potvrzujícím význam 

postavení masových médií jak ve společnosti jako takové, tak i mezi výtvarníky. 

Některá témata se objevují hojně napříč časem i uměleckými směry a lze je tak 

označit za tradiční výtvarné motivy. Mezi ně patří zejména portrét čtenáře novin 

– „mladší bratr“ oblíbeného portrétu čtenáře knih nebo kavárenské motivy, které 

se v českých výtvarných dílech objevují od rozvoje kavárenské kultury 

v 19. století až takřka do současnosti. Některé náměty, uveďme jako příklad 

výtvarná zátiší, jsou s médii spjata především v jednom umělecko-historickém 

období, v tomto případě v první polovině 20. století v tvorbě českých kubistů. Ve 

vztahu médií a výtvarného umění pak nacházíme v neposlední řadě témata, 

která se objevují pravidelně, ale spíše u konkrétních autorů, než celých 

uměleckých směrů – jako je tomu například u zobrazení postavy kamelota.

 Vývoj vztahu prostředků celospolečenské komunikace, masových médií 

a výtvarného umění v českém prostředí se naplno rozvíjí v 19. století. V tomto 

století nahrazují tradiční formát uměleckých slohů – od románského po 

klasicismus – spíše umělecké směry, které již nejsou univerzálně aplikovatelné 

na všechny umělecké oblasti: výtvarné umění, architekturu, literaturu či hudbu. 

Optikou dějin médií, podle klasické periodizace Marshalla McLuhana, vrcholilo 

v 19. století období tzv. Gutenbergovy galaxie, jenž po roce 1450 nahradila 

období psané kultury, tzv. svět oka, a ještě starší dobu orální kmenové kultury, 

tzv. svět ucha.367  Vynález knihtisku proměnil lidskou společnost pod vlivem 

prvního masového výrobku, knihy. V této době v českém výtvarném umění 

nalézáme výtvarná díla předních českých umělců v čele s Karlem Purkyněm 

a Luďkem Maroldem, která naznačují budoucí masový rozvoj masových médií, 

společně se stále intenzivnějším zájmem umělců o související výtvarné téma.

 Za jeden z vrcholů zájmu o mediální náměty ve výtvarném umění lze pak 

beze sporu označit první dekády 20. století. V té době se zásadním způsobem 

diferencuje postava čtenáře, kterého nalézáme v různých prostředích od těch 

ryze soukromých po hospody a kavárny, ve výtvarných dílech se častěji začínají 
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367  Více: MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Překlad Miloš Calda. 2., 
rev. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 399 s.



objevovat i ženy-čtenářky. Ve dvacátých letech 20. století nahradila s nástupem 

rozhlasu podle McLuhana Gutenbergovu galaxii ta Marconiho. Období 

elektronických médií začíná sice již vynálezem telegrafu, ale až s rozhlasem 

pronikla nová forma masové komunikace do jednotlivých domácností, 

k individuálním posluchačům. I ti posléze pronikají do výtvarných děl, byť nikdy 

nedosáhnou takové frekvence a uměleckého zájmu jako čtenáři novin či 

časopisů. Za první republiky vzkvétá po boku seriózního tisku i ten bulvární 

a v ulicích i na výtvarných dílech se hojně objevují kameloti nabízející 

kolemjdoucím čerstvé zprávy. Námět pouličního prodejce tisku ovšem 

nacházíme ve výtvarném umění i v dalších desetiletích. V dějinách umění se 

první polovina 20. století nese v duchu výrazných uměleckých směrů, které 

různou měrou ovlivnily různé umělecké formy. Končí tak období střídání 

a začíná doba, kdy dochází k jejich časovému překryvu a vzájemnému prolínání 

– umělecké směry nahrazují spíše jednotlivé umělecké skupiny a hnutí. 

 Ve druhé polovině 20. století se situace stává ještě komplikovanější – 

intenzivně se rozvíjí abstraktní malířství a na uměleckou scénu nastupují nové 

formy, jako jsou akční malba, kinetismus, op-art či pop-art. Revoluční změna 

přichází s nástupem konceptuálního umění, které odmítá tradiční metody 

výtvarné tvorby a klíčovým uměleckým prvkem se stává myšlenka, nikoli 

umělecký objekt. Ve výtvarném umění přetrvávají ve větší či menší míře 

předcházející mediální motivy, které jsou s ohledem na vznik a rozvoj 

televizního vysílání doplněny i tématem televizních obrazovek a jejich diváků. 

Ani to – stejně jako rozhlas  – ovšem nedosahuje takového uměleckého zájmu, 

jako témata spjatá s  periodickými médii tištěnými. Televizní témata navíc již 

překračují základní časové ohraničení výzkumu – stěžejní část výzkumu 

uzavírá období šedesátých let 20. století. Právě v této době totiž zejména 

v souvislosti se zmíněným nástupem konceptuálního umění dochází k narušení 

vztahu výtvarného a komunikačního média tak, jak ho popisuje tato práce. 

Prvním důvodem je vznik nových uměleckých forem, u nichž nezřídka dochází 

ke stírání hranice mezi uměleckým a masově-komunikačním médiem. Videoart 

začal využívat záznam pohyblivého obrazu, který byl do té doby výsadou 

především televizní produkce a filmového průmyslu. Televizní obrazovky se 

staly součástí uměleckých instalací, stejně jako reprodukce zvukových 

záznamů. Zcela samostatnou kapitolu ve vývoji vztahu médií a výtvarného 
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umění by pak mohly hrát také dějiny umělecké fotografie368  nebo třeba 

komiksová tvorba.

 Fotografie a video se zároveň staly nástroji, které umožnily zaznamenání 

dalších uměleckých forem konceptuálního umění, jako jsou akční umění, 

happeningy, land art nebo performance, což zajistilo jejich následnou 

prezentovatelnost v uměleckých galeriích a na výstavách. Komplexnost tohoto 

tématu se tak logicky nemohla stát součástí prezentovaného výzkumu. Téma je 

poměrně obšírně a zajímavě zpracováno v publikaci České umění 1980–2010: 

text a dokumenty369, zejména pak v kapitole Technický obraz. Uveďme zde pro 

zajímavost krátký úryvek textu Keiko Sei z roku 1995, která po pádu 

komunistického režimu zkoumala nástup mediálního umění ve východní 

Evropě, včetně České republiky: „Zdá se, že způsob, jakým video/mediální 

umění proniklo do této země, pokud to bylo něco, co vzniklo uvnitř, nebyl vždy 

ideální. Všechno přišlo jaksi příliš  naráz: od velmi prostého videa až po 

celosvětově interaktivní vysílání. Od počítačové grafiky po virtuální realitu. 

Mnohé z toho, s čímž jsme se setkali v televizi nebo na výstavách špičkové 

techniky – většinou původem z Německa, Rakouska nebo Ameriky –, vypadalo 

tak přepychově a efektně, až se mohlo zdát, že umění využívající 

nejmodernějších techniku ztělesňuje bohatství a moc. V důsledku tohoto dojmu 

se možná někteří lidé, zvláště v oblasti tradičního umění a filmu, rozhodli tohoto 

‚nového umění‘ stranit.“370 

 V neposlední řadě je pak nutné zmínit vztah médií a umění, v němž 

umělec využívá masová média pro svůj umělecký záměr. V současné době, po 

nástupu tzv. Gatesovy galaxie, která navazuje na původní periodizaci Marshalla 

McLuhana, je situace komplikovaná. Masová média a zejména internet jsou 

nepřeberným zdrojem informací, včetně těch o výtvarném umění, kterému 

zároveň poskytují možnost šíření k rozsáhlému publiku.

178

368  Více: VANČÁT, Pavel. Mutující médium: fotografie v českém umění 1990–2010. Vyd. 1. 
[Praha]: Fotograf 07 ve spolupráci s Galerií Rudolfinum, 2011. [152] s.

369  ŠEVČÍK, Jiří et al. České umění 1980–2010: texty a dokumenty. Vyd. 1. Praha: Akademie 
výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2011. 980 s.

370  SEI, Keiko, Po stopách médií in ŠEVČÍK, Jiří et al. České umění 1980–2010: texty 
a dokumenty. Vyd. 1. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné 

pracoviště, 2011. s. 510.



 Vrátíme-li se ale zpět k době, jejímž počátkem je rozvoj periodického 

tisku v českých zemích a která končí zhruba šedesátými lety 20. století, tedy 

obdobím, kdy lze vztah médií a výtvarného umění poměrně jednoznačně 

vymezit, je na závěr třeba znovu zdůraznit roli výtvarného umění jako jednoho 

z obrazů popisujícího stav společnosti. Dostala-li se masová média na kresby, 

malby a grafiky, nebo byla-li ztvárněna díly sochařskými, hrála ve společnosti 

bezesporu nezanedbatelnou roli. Tato role se ve vymezeném období 

proměňovala, stejně jako se měnila role médií v životě společnosti. Dlouhou 

dobu byla masová média jakýmsi „zákonem“ – nejprve určeným pouze 

omezené skupině příjemců, později šířícím se stále širšímu, masovému publiku.  

Až do prvních dekád 20. století jsou tak média ve výtvarných dílech 

zobrazována převážně ve vážných kontextech – čtenářům dodávají na 

váženosti, jejich recepce je soustředěná a diskuse nad jejich obsahy není 

společenskou zábavou. S šířením gramotnosti, vznikem fenoménu volného 

času, zpřístupněním obsahů masových médií skutečným masám, se vznikem 

bulvárního tisku, nástupem rozhlasového a o mnoho let později i televizního 

vysílání se média ve výtvarném umění stávají tématem mnohonásobně 

volnějším. Masová média se usadila v každodenní životě člověka a jejich 

recepce nabrala mnoho podob, stejně jako jejich výtvarné zobrazení. Čtenář 

periodického tisku již není jen seriózní muž, ale je čtenářem, který odpočívá 

doma s manželkou po boku nebo je ženou, která tráví čas s přítelkyněmi 

v kavárně. Kameloti ve výtvarných dílech reprezentují rozkvět mediálního 

prostředí a kulturní život v metropoli, stejně jako sociálně vyloučené skupiny 

obyvatel. Fascinaci mocí mediálních technologií reprezentují plastiky, v nich 

splývá člověk se strojem, ale i chmurné obrazy, z nichž je patrná negativita 

mediálních obsahů. Zobrazení masových médií ve výtvarném umění zkrátka 

volně kopírují jejich postavení v daném kulturně-historickém kontextu. Výsledky 

tohoto výzkumu nejsou definitivním, uzavřeným vymezením problematiky 

vztahu dějin médií a dějin výtvarného umění, jsou ale představením toho, jak se 

tento vztah vyvíjel v českých dějinách a jak na něj lze – zejména optikou 

mediálních studií – pohlížet a rozvíjet skrze něj další poznání o historii lidské 

společnosti.
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Summary

 My research into these works of art and the results  detailed in the present 

thesis demonstrate that the relationship between art and the media is multi-

faceted and of great interest, and affirms the significance of the role of mass 

media both in society as a whole and for visual artists in particular. Certain 

themes feature frequently across both the periods and trends in art under 

discussion, and may thus be defined as traditional motifs in art. These include in 

particular the portrait of a newspaper reader – a “younger sibling” of the popular 

motif of the book reader, or the motif of the coffee house, which began to 

appear in Czech works of art after the spread of café culture in the 19th century 

and continue until the present day. Some subjects, e. g. the still life, have a 

strong connection with the media in one particular period of the history of art, in 

this  case the first half of the 20th century, in the work of the Czech Cubists. And 

not least, the relationship between the media and visual art also features 

themes that surface with regularity, but within the work of individual artists  rather 

than larger trends in art – as exemplified by the depictions of the figure of the 

news vendor.

 The development of the media of communication throughout s as a whole, 

the mass media and the fine arts originated in the Czech context during the 

19th century. It was  at this time that the traditional format of artistic styles  – from 

the Romanesque to Classicism – was increasingly replaced by various artistic 

tendencies, no longer universally applicable across all of the established arts: 

the fine arts, architecture, literature and music. Using the perspective of media 

history, according to the classical periodization of Marshall McLuhan, the 19th 

century was the apogee of the so-called Gutenberg Galaxy, which after 1540 

replaced the period of manuscript culture as well as the preceding era of oral 

tribe culture. The invention of the printing press transformed society via the 

impact of the first mass product, the book. In Czech fine arts  of the 19th century 

there appear works  by leading artists, spearheaded by Karel Purkyně and 

Luděk Marold, which foreshadow the direction of the future widespread 

burgeoning of the mass media, accompanied by an increasingly intense 

preoccupation of artists with the subject.
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 One of the high points of interest in the media as a subject in art 

unquestionably occurred in the early decades of the 20th century.  It was at this 

point that the figure of the reader underwent a seminal differentiation, featuring 

across a variety of settings ranging from the purely intimate to milieux such as 

the pub or the café; the figure of the female reader also began to appear. 

According to McLuhan, with the rise of the radio in the 1920s, the Gutenberg 

Galaxy was replaced by the Galaxy of Marconi. Although the rise of electronic 

media had in fact started already with the invention of the telegraph, it was not 

until the advance of radio that a new form of mass communication reached out 

to individual households and to individual listeners. These soon started to 

appear also as a subject in the arts, although they never attained the same 

frequency of artistic interest as the readers of newspapers or magazines. The 

inter-war period in Czechoslovakia saw the rise not only of the respectable 

periodical press, but also of tabloids, with newspaper vendors mushrooming 

both in the streets and in terms of representation in the arts, hawking breaking 

news to passers-by. The motif of the street newspaper vendor would feature in 

the fine arts  also in decades to come. The first half of the 20th century can be 

defined in the history of art by a series of distinctive art movements, which in 

varying degrees influenced different artistic forms. This marks the end of the 

period of successive change and the advance of a period where artistic styles 

overlapped in time – where artistic styles were substituted by what were 

essentially specific art groups and artistic movements.

 During the latter half of the 20th century, the situation became even more 

complex – with the intense evolution of abstraction in painting, and the 

emergence of new forms such as Action Painting, Kinetism, Op-Art, and Pop 

Art. A revolutionary change also occurred with the advance of conceptual art, 

which rejected the traditional methods of art and for which the key element was 

now the idea, as opposed to an artifact. To a lesser or greater degree motifs of 

the media continued to occur in the visual arts, now with the rise of television 

broadcasting also featuring motifs such as the television screen and television 

audiences. But as with the radio, these nonetheless  did not achieve the same 

resonance as  themes relating to printed media and periodicals. Additionally, the 

theme of television also goes beyond the time frame of my research – as the 

main thrust of my research is essentially limited by the arrival of the 1960s. For 
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it is  in this period and with the rise of conceptual art that there occurs a rupture 

of the relationship between the medium of art and the medium of 

communication as detailed in the present thesis. The first impulse of this was 

the rise of new artistic forms which often themselves blurred the line between 

artistic and mass  communication media. Video art began to incorporate 

recordings of the moving image which had until then been the domain of 

television and the film industry. Television screens became used as part of 

artistic installations, as did reproductions of audio recordings. An entirely 

separate chapter in the evolution of the relationship between fine art and the 

media might be dedicated to the history of art photography or comics.

 It is also necessary to mention the relationship of art and the media where 

the artist uses the mass  media as part of their artistic intent. At present, with the 

advance of the so-called Gates  Galaxy – to follow on from the original Marshall 

McLuhan periodization – the situation is  increasingly complicated. The mass 

media and the Internet in particular are an inexhaustible source of information, 

including information on the fine arts, at the same time representing a platform 

for reaching wide audiences.

 If we return, however, to the period opening with the rise of the periodical 

press in the Czech Lands and ending roughly with the advent of the 1960s, 

namely, a time when the relationship between the media and visual arts can be 

relatively clearly defined, one must conclude by emphasizing again the role of 

visual art as one of the forms of representation describing the status quo of 

society. Whether the mass media appears in drawing, paintings or prints, or 

rendered in the form of sculptural works, it doubtless  played an important role in 

society. This role continued to change during the time frame as defined above, 

just as the role of the media in the life of society itself evolved. For a long time 

the mass media served as a sort of “law“ – first addressed merely to a limited 

group of recipients, then later disseminated to an ever- growing mass audience. 

Up until the first decades of the 20th century the role of the media is therefore 

depicted in visual art mainly in serious contexts  – endowing readers with 

respectability and status, their reception focused and the discussion of the 

message not merely a diversion. With the advance of literacy, and the rise of 

the phenomenon of leisure time, the content of the mass media became 

accessible to the broader mass public. With the rise of tabloid newspapers, 
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radio, and many years later also television, the media became a topic rendered 

in the fine arts with much greater freedom. The mass media became a staple of 

everyday life, and its reception took on multiple forms, as did its  representation 

in the fine arts. The reader of newspapers was no longer only a serious man, 

but a man at leisure –  resting at home with his wife, or a woman spending her 

leisure time in a café among female friends. Newspaper vendors as depicted in 

fine art represent the burgeoning of the media culture and urban cultural life in 

general, as  well as a socially excluded group of people. The fascination with the 

power of media technologies is represented in scuptural works where man 

becomes one with the machine, as well as  pessimistic visions evincing the 

negativity of media content. Representations of the media in the visual arts 

essentially trace their status  in the given cultural and historical context. The 

result of this research is not a definitive, self-contained definition of the issue of 

the relationship between the history of the media and the history of art, but 

rather presents an outline of this  relationship in Czech history and how it can be 

viewed – from the vantage point of media studies  – to further our knowledge of 

the history of human society as a whole.
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110 Otto Gutfreund, Zátiší s lahví, 1913–1914, kresba tuší a barevnými křídami, 

koláž, papír, Galerie výtvarného umění v Ostravě

111 Otakar Nejedlý, Kubistické zátiší I, 1914, koláž, Oblastní galerie v Liberci

112 Otakar Nejedlý, Zátiší se zeleným pohárem, kartou a novinami, 1914, 

akvarel, papír, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

113 Alois  Wachsman, Zátiší se džbánem, košíkem a hrozny (Zátiší s  vázou), 

1924, pastel, lepenka, Galerie hlavního města Prahy

114 Bohumil Večeřa, Zátiší s baňkou a novinami, datace neznámá, olej, plátno, 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
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Seznam autorů a jejich děl s mediální tematikou 

Aleš Mikoláš (18. 11. 1882, Kutná Hora – 1. 3. 1953, Vinohrady)

Ponocný, 1891, kresba štětcem, Galerie hlavního města Prahy

Bartoněk Vojtěch (29. 3. 1859, Praha – 25. 8. 1908, Praha)

Motiv z pražských ulic, datace neznámá, olej, plátno, soukromá sbírka 

Ovocný trh, osmdesátá léta 19. století, nástěnná malba (luneta) ve 

Staroměstské tržnici 

Z pražského ghetta (Vetešnické krámky v Úzké uličce, Koupě bot u vetešníka 

v Úzké uličce), kolem roku 1890, olej, plátno, Židovské muzeum v Praze 

Bartovský Václav (22. 8. 1903, Praha – 8. 8. 1961, Vůsí)

Kavárna, 1947, olej, plátno, Národní galerie v Praze

Bartuška Josef (28. 5. 1989, Rozovy u Temelína – 9. 10. 1963, České 

Budějovice)

Sensace, 1936, linoryt, Sbírka grafických listů J. Bartuška, O. Nouza, Grafika 

6. sv. ed. Linie, České Budějovice

Barvitius Viktor (28. 3. 1834, Praha – 9. 6. 1902, Praha)

Čtenář novin – náčrt, 1867, tužka, ruční papír, Památník národního písemnictví 

Beneš Vincenc (22. 1. 1883, Lišice u Chlumce nad Cidlinou – 27. 1. 1979, 

Praha)

Zátiší s večerníkem a půllitrem piva, 1913, kresba štětcem, soukromá sbírka 

Bílek František (6. 11. 1872, Chýnov – 13. 10. 1941, Chýnov)

Dobrovský a Kramerius, datace neznámá, dřevo, plastelína, Galerie hlavního 

města Prahy 

Blažek Jan (10. 1. 1920, Křídla u Nového Města na Moravě – 5. 9. 1981, 

Uherské Hradiště)

Propagandista, 1957, olej, plátno, Muzeum umění Olomouc 

Boettinger Hugo (30. 4. 1880, Plzeň – 9. 12. 1934, Praha)

Dva čtenáři Politiky, dvacátá léta 20. století, tuš, papír, Památník národního 

písemnictví 
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Bouda Cyril (14. 11. 1901, Kladno – 29. 8. 1984, Praha)

Čtenář, datace neznámá, papír, dřevoryt, Moravská galerie v Brně

Kamelot, 1922, kombinovaná technika, karton, Galerie hlavního města Prahy 

Rodiče, 1937, mědiryt, papír, Galerie umění Karlovy Vary

Bradáček Jiří (27. 6. 1922, Obříství – 18. 7. 1984, Praha)

Televizní štáb, 1957, porcelán, Uměleckoprůmyslové museum v Klášterci nad 

Ohří 

Brož Josef (13. 8. 1904, Krásno nad Bečvou – 12. 10. 1980, Praha)

Kavárna, 1942, olej, papír, Galerie Středočeského kraje

Brožík Václav (5. 3. 1851, Železný Hamr u Třemešné – 15. 4. 1901, Paříž)

Pěvec balad, 1882, olej, plátno, Národní galerie v Praze

Politikáři na vsi, datace neznámá, olej, plátno, soukromá sbírka

Studie k obrazu Předčítání Bible mezi venkovskými protestanty, před rokem 

1885, Národní galerie v Praze 

Brunner Vratislav Hugo (15. 10. 1886, Praha – 13. 7. 1928, Lomnice 

u Jílového)

V kavárně „Union” – pan Beneš, sochař, kolem roku 1910, tuš, papír, Národní 

galerie v Praze

Čapek Josef (23. 3. 1887, Hronov – asi duben 1945, koncentrační tábor 

Bergenn-Belsen)

Čtenář novin, dvacátá léta 20. století, tuš, běloba, papír, Galerie Středočeského 

kraje

Muž v cylindru, 1915, koláž, lokace neznámá

Černý Karel (19. 2. 1910, Brno – 18. 10. 1960, Praha)

Dáma s psíkem, 1947, tužka, papír, Galerie Středočeského kraje

Čihák František (14. 10. 1907, Praha – datace úmrtí neznámá)

Kavárna, 1944, barevná litografie, papír, Galerie Středočeského kraje 

Čumpelík Jan (28. 1. 1895, Dobrovice u Mladé Boleslavi – 12. 10. 1965, 

Praha)
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Portrét Klementa Gottwalda, 1950, olej, plátno, lokace neznámá 

Doubek František Bohumil (20. 3. 1865, České Budějovice – 26. 10. 1952, 

Nový Jičín)

Anděl míru, datace neznámá, olej, plátno, Národní galerie v Praze

Dvořák Karel (1. 1. 1893, Praha – 28. 2. 1950, Praha)

Kamelot, 1925, fasáda domu v ulici Blanická 19, Praha – Vinohrady 

Emler František (26. 7. 1912, Přelouč – 25. 5. 1992, Praha)

Lepič plakátů, 1964, litografie, karton, Východočeská galerie v Pardubicích

Feigl Bedřich (6. 3. 1884, Praha – 17. 12. 1965, Londýn)

Stařec čtoucí noviny, třicátá léta 20. století, olej, plátno, Židovské muzeum 

v Praze

V kavárně, 1907, tužka papír, Národní galerie v Praze

Filla Emil (4. 4. 1882, Chropyně – 6. 10. 1953, Praha)

Čtenář, kolem 1907, olej, plátno, Galerie Středočeského kraje

Čtenář, 1913, olej, plátno, Národní galerie v Praze

Čtenář Dostojevského, 1907, olej, plátno, Národní galerie v Praze

Sklenice a noviny, 1914, olej s pískem, plátno, soukromá sbírka

Zátiší s  Uměleckým měsíčníkem, 1914, uhel, olej, plátno, Národní galerie 

v Praze 

Zátiší se sklenicí, hrozny a jablkem, datace neznámá, olej, plátno, soukromý 

majetek 

Zátiší se sklenicí, karafou a novinami, 1914, olej a koláž na plátně, soukromá 

sbírka

Fišárek Alois (6. 7. 1906, Prostějov – 5. 2. 1980, Praha)

Poutavá četba, 1954, olej, plátno, Národní galerie v Praze

Foerster Viktor (26. 8. 1867, Praha – 9. 12. 1915, Praha)

Studie podobizny Josefa Kavky, čtoucího noviny, 1887, akvarel, nahnědlý 

polokarton, Památník národního písemnictví
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Antonín Jan Gareis st. (1793, Klášterní Mariánské údolí v Horní Lužici – 23. 6. 

1863, Praha) 

Copak je dnes nového, 1847, Národní galerie v Praze

Grubrová-Goepfertová Gertruda (16. 4. 1924, Janštýn u Jihlavy – 20. 7. 2014, 

Rosenhein)

Posluchači radia, 1941, akvarel, papír, Galerie moderního umění v Roudnici 

nad Labem 

Gross František (19. 4. 1909, Nová Paka –27. 7. 1985, Praha)

Ateliér fotografa Háka, 1942, olej, sololit, soukromá sbírka

Telefony, 1942, olej, dřevo, Galerie Středočeského kraje

Gutfreund Otto (3. 8. 1889, Dvůr Králov – 2. 6. 1927, Praha)

Hlava, 1913–1914, kresba barevnými křídami na novinách, Galerie výtvarného 

umění v Ostravě 

Zátiší s francouzskými novinami, 1914, uhel na papíře, Moravská galerie v Brně

Zátiší s  lahví, 1913–1914, kresba tuší a barevnými křídami, koláž, papír, Galerie 

výtvarného umění v Ostravě 

Hejna Václav (24. 9. 1814, Praha – 2. 8. 1985, Praha)

Čtenářka novin, 1939, papír, kvaš, Moravská galerie v Brně

Radioposluchač, 1934, tuš, akvarel, papír se slepotiskem, Oblastní galerie 

Vysočiny v Jihlavě

Skloněný muž, 1937, olej, lepenka, Muzeum umění Olomouc

Hoffmeister Adolf (15. 8. 1902, Praha – 24. 7. 1973, Říčky)

Fernand Léger, 1955, koláž, lokace neznámá

Holý Miloslav (4. 10. 1987, Praha – 3. 3. 1974, Praha)

Kavárna Unionka, 1925, olej, překližka, Galerie moderního umění v Hradci 

Králové 

Lavička, 1923, lept, soukromá sbírka

Lavička (Nábřeží), 1924, olej, plátno, Národní galerie v Praze

Studie, Ženy na lavičce, 1923, kresba tužkou, soukromá sbírka
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Horejc Jaroslav (15. 6. 1886, Praha – 3. 1. 1983, Praha)

Jan Neruda – soutěžní návrh, kolem 1936, sádra, Galerie hlavního města Prahy 

Hořánek Jaroslav (5. 12. 1925, Praga – 18. 1. 1995, Praha)

Bubeneč – novinová budka, 1977, sépie, papír, Galerie moderního umění 

v Hradci Králové 

Hynais Vojtěch (14. 12. 1854, Vídeň – 22. 8. 1925, Praha)

Portrét matky, 1883, olej, plátno, Národní galerie v Praze 

Chittussi Antonín (1. 12. 1847, Ronov nad Doubravou – 1. 5. 1891, Praha)

Zátiší s novinami, 1887, olej, plátno, Národní galerie v Praze 

Jakesch Alexander (9. 6. 1862, Praha – 6. 2. 1934, Praha)

Prodej mléka v Kostečné ulici v Praze (Pohled do Maiselovy uličky v Josefově, 

Rozlité mléko), 1889, olej, plátno, Židovské muzeum v Praze 

Janoušek František (6. 5. 1890, Jesenný – 23. 1. 1943, Praha)

Studie k balkónu,1925, olej, plátno, soukromá sbírka 

Jelínek František Antonín (8. 3. 1890, Praha – 26. 2. 1977, Kochánov u Světlé 

nad Sázavou)

Maminka a Růža, datace neznámá, olej, plátno, Oblastní galerie Vysočiny 

v Jihlavě 

Jiránek Miloš (17. 11. 1875, Lužec nad Vltavou – 2. 11. 1911, Praha)

Pražská kavárna Metropole, 1899, olej, plátno, Národní galerie v Praze 

Josefík Jiří (29. 7. 1920, Česká Třebová – 13. 10. 2006, Blatná)

Portrét otce, 1954, olej, plátno, Východočeská galerie v Pardubicích 

Kerhart Oldřich (25. 1. 1985, Poděbrady – 18. 11. 1947, Praha)

V kavárně, 1922, olej, plátno, Galerie umění Karlovy Vary 

Kopřiva Emil (25. 6. 1885, Slavkov u Brna – 12. 7. 1938, Náměšť nad 

Oslavou)

Redaktor Smejkal, třicátá léta 20. století, patinovaná sádra, Muzeum umění 

Olomouc
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Kotík Jan (4. 1. 1916, Turnov – 23. 3. 2002, Berlín)

Fotograf, 1948, olej, plátno, soukromá sbírka

Novinový stánek za večera, 1944, olej, překližka, soukromá sbírka

Písařka, kolem 1940, olej, lepenka, soukromá sbírka

Telefonista, 1948, olej, plátno, Muzeum umění Olomouc

U radia, 1944, lept, papír, Galerie Středočeského kraje 

Ulice, 1944, olej, překližka, Galerie Středočeského kraje

Kotík Pravoslav (1. 7. 1889, Slabce – 14. 1. 1970, Praha)

Čtenáři, 1942, olej, plátno, Galerie hlavního města Prahy

Koutský Václav (12. 10. 1907, Líšnice –7. 6. 1980, Praha)

Roznašeč novin, 1945, olej, plátno, Krajská galerie umění ve Zlíně 

Král Jaroslav (5.1. 1883, Malešov u Kutné Hory – 22. 3. 1942, Osvětim)

Čtenář novin, datace neznámá, papír, tuš, Moravská galerie v Praze

Čtoucí muž, 1920, olej, plátno, Moravská galerie v Brně 

Krejčík Karel (31. 1. 1857, Dobrovice – 4. 1. 1901, Praha)

Lepič cedulí, 1872–1873, grafika, Obrazy života, roč. III., č. 18 

Kristin Vladimír (25. 7. 1824, Ostrava – 13. 11. 1970, Ostrava)

Zátiší s houslemi, 1927, olej, plátno, Galerie výtvarného umění v Ostravě 

Krybus Zdeněk (21. 8. 1923, Přerov – 3. 1. 2007)

Čtoucí dělník, 1948, cín, Galerie Středočeského kraje

Kuba Ludvík (16. 4. 1863, Poděbrady – 30. 11. 1956, Praha)

Čtenář (Umělcův tchán), 1902, olej, plátno, Národní galerie v Praze

Kunc Milan (27. 11. 1944, Praha)

Příjemný večer, 1987, olej, plátno, Muzeum umění Olomouc 

Kupka František (23. 9. 1871, Opočno – 24. 6. 1957, Puteaux, Francie)

Ruští studenti v Paříži, 1905, tužka, papír, Nakladatelství Axel Springer AG

Kvíčala Čeněk (12. 4. 1890, Praha – 19. 2. 1956, Praha)
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Dr. Jan Herben, 1928, olej, plátno, Galerie hlavního města Prahy 

Kysela František (23. 9. 1871, Opočno – 24. 6. 1957, Puteaux, Francie)

Tiskařství, z cyklu Řemesla, 1925, tapiserie, Národní galerie v Praze, zhotovila 

Marie Teinitzerová

Lada Josef (17. 12. 1887, Hrusice u Senohrab – 14. 12. 1957, Praha)

Místní rozhlas, 1933, lokace neznámá 

Ponocný v letní noci, 1942, soukromá sbírka 

Sváteční hospoda (Nedělní večer v hospodě U Varhaníčků v Bachořicích), 

1932, lokace neznámá – v roce 1995 odcizeno při krádeži v Památníku Josefa 

Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích 

Machek Antonín (31. 10. 1775, Podlažice u Chrasti u Chrudimi – 18. 11. 1844, 

Praha)

Podobizna dámy s dopisem, 1816, olej, plátno, Národní galerie v Praze

Čerstvé noviny, 1820, Národní galerie v Praze 

Marold Luděk (7. 8. 1856, Praha – 1. 12. 1898, Praha)

Čtenářka, 1892, olej, plátno, Národní galerie v Praze 

Drožkář, 1891, olej, plátno, Obrazárna Pražského hradu

Ranní noviny, 1897, Národní galerie v Praze 

Vaječný trh v Praze, 1888, olej, plátno, Národní galerie v Praze

V rodinném rozhovoru, 1896, olej, plátno, Obrazárna Pražského hradu 

Mánes Quido (17. 7. 1828, Praha – 5. 8. 1880, Praha) 

Pošta, 1857, olej, plátno, Národní galerie v Praze 

Spící ponocný, 1862, olej, plátno, Národní galerie v Praze

Zvědavý posel, 1857, olej, plátno, Národní galerie v Praze

Med Milan (21. 8. 1930, Humpolec)

Mladý K. Gottwald, 1954, olej, plátno, Ústav dějin umění Akademie věd České 

republiky 

Mikula Jiří (19. 1. 1926, Poplze) 
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Redakční porada, 1964, olej, plátno, lokace neznámá

Stanice Hradčanská, 1984, olej, plátno, lokace neznámá

Milén Eduard (18. 3. 1891, Frýdštejn – 19. 5. 1976, Brno)

Kavárna, 1920, paír, kombinovaná technika, Moravská galerie v Brně

Vrchní z kavárny Bellevue, 1920, papír, tuš, Moravská galerie v Brně

Mistr Theodorik (14. století, přesná životopisná data neznámá)

Sv. Matouš  Evangelista, druhá polovina 14. století, tempera, dřevo, Národní 

galerie v Praze

Moravec Alois (5. 1. 1899, Chyšky – 6. 3. 1987, Praha)

Prodavač novin, 1933, lept, akvatinta, ruční papír, Galerie Středočeského kraje 

Multrus Josef (12. 3. 1898, Praha – 3. 1. 1957, Praha)

Kavárna Juliš, polovina třicátých let 20. století, olej, plátno, Galerie 

Středočeského kraje 

Kavárnička, 1930, olej, plátno, Galerie Středočeského kraje

Malí kameloti, 1928, olej, plátno, lokace neznámá

Muzika František (26. 7. 1900, Praha – 1. 11. 1974, Praha)

Rodina, 1924, olej, plátno, Národní galerie v Praze

A. C. Nor, 1937, tuš, papír, Národní galerie v Praze

Navrátil Josef Matěj (17. 2. 1798, Slaný u Prahy – 21. 4. 1865, Praha)

Muži u stolu (Společnost u stolu), kolem roku 1860, olej, karton, Národní galerie 

v Praze 

Společnost u stolu (Kuřáci), před rokem 1861, olej, papír na lepence, Národní 

galerie v Praze

Nejedlý Otakar (14. 3. 1883, Roudnice nad Labem – 17. 6. 1957, Praha)

Z ulice, 1914, olej, plátno, Národní galerie v Praze

Zátiší s Časem a kartou, 1914, akvarel, papír, lokace neznámá

Kubistické zátiší I, 1914, koláž, Oblastní galerie v Liberci

Zátiší s Uměleckým měsíčníkem, 1913–1914, koláž, obraz dnes nezvěstný 
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Zátiší se zeleným pohárem, kartou a novinami, 1914, akvarel, papír, Galerie 

moderního umění v Roudnici nad Labem 

Nepraš Karel (2. 4. 1932, Praha – 5. 4. 2002, Praha)

Kameraman, 1988, litina, Tilleho, sídliště Barrandov

Oliva Viktor (24. 4. 1861, Nové Strašecí – 5. 4. 1928, Praha)

Piják absintu, kolem roku 1900, olej, plátno, Galerie Zlatá husa

Čtenář novin, datace neznámá, kašírovaný papír, pero, Moravský galerie v Brně

Pacík František (5. 2. 1927, Nedašov – 14. 8. 1975, Praha)

Slepá kamelotka, 1963, beton, zničeno 

Peca Josef (31. 10. 1923, Klášter – 1. 11. 1982, Praha)

Redaktor RP J. Bečvář, datace neznámá, olej, plátno, Galerie hlavního města 

Prahy 

Pelc Antonín (16. 1. 1895, Lišany u Rakovníka – 24. 4. 1967, Praha)

Legendární vrchní z kavárny union František Patera, 1923, tuš, papír, lolace 

neznámá

Pitter Emil (14. 5. 1887, Lišov – 18. 10. 1943, České Budějovice)

Čtenáři novin, po roce 1920, olej, lepenka, Alšova jihočeská galerie 

Procházka Antonín (5. 6. 1882, Vážany u Vyškova – 9. 6. 1945, Brno)

Čtenář novin, 1927, uhel, negro, papír, Galerie výtvarného umění v Ostravě 

Hlava čtenáře (Čtenář novin), 1912, olej, papír, Galerie výtvarného umění 

v Ostravě

Hradčany, 1909, olej, lepenka, soukromá sbírka

Hradčany, kolem 1909, olej, plátno, soukromá sbírka

Noviny, 1923, olej, kombinovaná technika, lepenka, Muzeum města Brna

Noviny – Čtenář novin, 1927, olej, lepenka, Oblastní galerie v Liberci 

Ulice, 1926, olej, plátno, Galerie výtvarného umění Zlín

Zátiší s Lidovými novinami, 1914–1915, kresba černou křídou, akvarel, papír, 

Moravská galerie v Brně 
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Zátiší s petrolejovou lampou, 1921, olej, pískové pasty, lepenka, soukromá 

sbírka

Zátiší se šachovnicí, 1914, olej, plátno, soukromá sbírka 

Procházková Linka (28. 1. 1884, Nové Dvory – 21. 10. 1960, Brno)

Matka A. Procházky (Čtoucí žena), první polovina 20. století, olej, plátno, 

Galerie hlavního města Prahy 

Přibyl Zdeněk (7. 11. 1901, Náchod – 17. 7. 1972, Praha)

Ležící čtenář novin, 1953, tuš, papír, Oblastní galerie v Liberci

Purkyně Karel (15. 3. 1834, Vratislav – 5. 4. 1868, Praha)

Podobizna kováře Jecha, 1860, olej, plátno, Národní galerie v Praze 

Ve škole, kolem poloviny 19. století – přesná datace neznámá, olej, plátno, 

Národní galerie v Praze 

Rambousek Jan (24. 5. 1895, Praha – 26. 5. 1976, Praha)

Čtenáři návěstí, datace neznámá, papír, litografie, Moravská galerie v Brně

Kameloti, 1929, akvarel, uhel, papír, Alšova jihočeská galerie 

Prodavačka novin, 1922, litografie, papír, Alšova jihočeská galerie 

Prodavačky novin, z cyklu Bludička 1924, barevná litografie, papír, Galerie 

Středočeského kraje 

Slepý kamelot, 1931, Národní galerie v Praze

Rittstein Michael (17. 9. 1949, Praha)

Elektrické spotřebiče, 1977, kvaš, publikováno se svolením umělce 

Silovský Vladimír (11. 7. 1891, Libáň – 26. 4. 1974, Praha)

Uhlířský krámek, nedatováno, lept, Regionální muzeum a galerie v Jičíně

V kavárně, 1929, suchá jehla, papír, Oblastní galerie v Liberci 

Skramlík Jan (1. 7. 1860, Praha – 6. 9. 1936, Praha)

Zpravodaj, druhá polovina 19. století, olej, plátno, Národní galerie v Praze

Synáček Otakar (17. 3. 1931, Praha – 3. 2. 2005, Praha)

Prodejna televizorů, šedesátá léta 20. století, tempera, plátno, karton, Muzeum 
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umění Olomouc 

Šaloun Ladislav Jan (1. 8. 1870, Praha – 18. 10. 1946, Praha)

Karel Havlíček Borovský, sádra, datace neznámá, Galerie hlavního města 

Prahy 

Písmák, 1920, mramor, Galerie v Hořicích 

Šimek Josef (3. 1. 1929, Ublo)

Kamelot, datace neznámá, dřevo, Galerie hlavního města Prahy

Šimon Tavík František (13. 5. 1877, Železnice u Jičína – 19. 12. 1942, Praha)

V kavárně, 1905, lept, papír, Národní galerie v Praze

Wall Street, 1927, barevná akvatinta, papír, Galerie Středočeského kraje 

Šíma Josef (19. 3. 1891, Jaroměř – 24. 7. 1971, Paříž)

Portrét Otakara Štorcha-Mariena, 1925, pero, papír, Severočeská galerie 

výtvarného umění v Litoměřicích 

Špála Václav (24. 8. 1885, Žlutice – 13. 5. 1946, Praha)

Čtoučí muž, dvacátá léta 20. století, tuš, tempera, běloba, papír s vodoznakem 

(filigránem), Galerie Středočeského kraje 

V kavárně, 1922, tuš, papír, Galerie Středočeského kraje

V kavárně – čtoucí dáma, 1908, Národní galerie v Praze

Švabinský Max (17. 9. 1873, Kroměříž – 10. 2: 1962, Praha) 

Velká rodinná podobizna, 1905, olej, plátno, Národní galerie v Praze

Štika Karel (27. 1. 1898, Praha – 23. 10. 1975, Praha) 

Malá tiskárna, 1936, dřevoryt, Národní galerie v Praze

Štursa Jan (15. 5. 1880, Nové Město na Moravě – 2. 5. 1925, Praha)

Portrét redaktora Antonína Boučka, 1906, bronz, Galerie Středočeského kraje

Čtoucí voják, datace neznámá, paípír, tužka, Moravská galerie v Brně

Tichý František (25. 3. 1896, Praha – 7. 10. 1961, Praha)

V kavárně (V baru, Limonáda, Teta Jarmila), 1928, olej, tempera, Národní 

galerie v Praze 

210



Ungar Otto (27. 11. 1901, Brno – 27. 5. 1945, Bleikenheim bei Weimar)

V kavárně, druhá polovina třicátých let 20. století, Židovské muzeum v Praze 

Váša Miroslav (16. 5. 1920, České Budějovice – 14. 8. 1996, Praha)

Kamelot, datace neznámá, litografie, papír, Galerie Středočeského kraje

Večeřa Bohumil (27. 8. 1904, Radostín – 22. 6. 1974, Žďár nad Sázavou)

Zátiší s baňkou a novinami, datace neznámá, olej, plátno, Oblastní galerie 

Vysočiny v Jihlavě 

Wachsman Alois (14. 5. 1898, Praha – 16. 5. 1942, Jičín)

Zátiší se džbánem, košíkem a hrozny (Zátiší s  vázou), 1924, pastel, lepenka, 

Galerie hlavního města Prahy

Zívr Ladislav (23. 5. 1909, Nová Paka – 4. 9. 1980, Ždírec)

Fotoreportér, 1947, patinovaná sádra, Krajská galerie výtvarného umění ve 

Zlíně

Pocta fotografu Hákovi, 1976, polychromovaná pálená hlína, Městské muzeum 

Nová Paka

Postava s tranzistorovým radiem, 1963, polychromovaná pálená hlína, 

Regionální muzeum a galerie v Jičíně 

Žena u mikrofonu, 1947, polychromovaná sádra, drát, Galerie Středočeského 

kraje

Zrzavý Jan (5. 11. 1890, Okrouhlice – 12. 10. 1977, Praha)

Kavárna, 1923, olej, plátno, Moravská galerie v Brně
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