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Příloha č. 1 – úřední statistická data
Statistické přehledy počtu obyvatel měst skýtají jedno drobné úskalí. Tím je započítávání
místních částí. Abychom neopomněli dynamiku demograficko-urbanizačního vývoje, budeme
v tabulkách uvádět dva sloupce. První sloupec nese počet obyvatel vlastního města, sloupec v
závorce uvádí počet obyvatel včetně aglomerovaných částí, které se postupně s městem propojily,
i když oficiálně dosud pod město nepatřily. Z pohledu čtenářského zázemí CL novin nemohl být
zásadní rozdíl mezi čtenářem místní části k městu úředně připojené, nebo ještě nepřipojené.
Z tohoto pohledu má sloupec v závorce jistou vypovídací hodnotu. Bližší charakteristika
předměstských obcí bude následovat za tabulkou počtu obyvatel České Lípy.
Diskutabilní otázkou je, zda máme, a priori, vyloučit z počtu potenciálních čtenářů německy
psaných CL novin místní Čechy. Místní Češi v jazykově německém prostředí, odkázáni jen na
německé školy, na německou komunikaci se zaměstnavateli, zákazníky, úřady atd. se nemohli bez
němčiny obejít. Existovali-li vůbec nějací nově příchozí Češi, kteří neuměli německy, naučili se
německy „na ulici“ a jejich děti „na ulici“ i ve škole, protože jinou možnost do roku 1919 stejně
neměli.1
Nezabýváme se ani konfesní příslušností, neboť drtivá většina obyvatel se hlásila k římským
katolíkům. Např. roku 1910 udávalo římsko-katolické vyznání v rámci politického okresu Česká
Lípa 70 956 lidí z 73 491 obyvatel, tj. 96,5%.
Počet obyvatel České Lípy 1850 - 1910
Rok
1850
1869
1880
1890
1900
1910

Počet obyvatel
S předměstími
Bez předměstí
6 856
(7 105)
8 591
(8 911)
9 524
(9 806)
9 723
(10 352)
10 003
(10 678)
11 378
(13 342)

(CL + Stará Lípa)
(CL + Stará Lípa)
(CL + Stará Lípa)
(CL + Stará Lípa)
(CL + St. Lípa, Dubice)
(CL, St.Lípa, Dubice, Dol.
Libchava)

Stará Lípa plynule navazovala na město podél silnice směr Zákupy – Mimoň. V roce 1900 měla
346 obyvatel. V obci převažovala rostlinná výroba, jako v jediné obci soudního okresu se zde
pěstovala zelenina ve velkém měřítku na poli, v obci bylo 26 sedláků, 12 menších hospodářství, 17
domkářů, něco řemeslníků a cihelna.2 Dubice se rozkládá jihozápadně od města, kousek za
městskými jatky. Ve stejné době měla 300 obyvatel, z toho pouze jednoho sedláka. Ostatní
obyvatelé byli z části maloobchodníci, z části dělníci. V obci byl mlýn, tkalcovna a velká cihelna.3
Dolní Libchava leží na západním okraji města u silnice na Děčín. V popisované době nebyla
s Lípou propojena souvislou zástavbou, od města ji odděloval asi dvousetmetrový pruh luk. Ale vliv
města se tam silně projevoval. V obci o 747 obyvatelích tvořili na počátku 20. st. zhruba polovinu
zemědělci (25 sedláků, 12 menších hospodářství) a řemeslníci, druhá polovina pracovala
1

Pro ilustraci dodejme, že podle sčítání lidu v roce 1921 měla Česká Lípa celkem 11 737 obyvatel.
K české, resp. československé národnosti se - za naprosto odlišných politických a společenských podmínek - přihlásilo
1 350 osob. Netřeba snad podotýkat, že ani v nové situaci nepozbyla znalost němčiny na významu a v mnoha oblastech
a oborech byla němčina nadále nepostradatelná. Pro zajímavost uvedeme příklad. Firma Baťa požadovala ve smíšených
územích znalost obou jazyků. Uchazeč o práci v prodejně Baťa ve městech velikosti České Lípy, kde se všichni více
méně znali, musel navíc prokázat, že ví, se kterým zákazníkem má hovořit německy a se kterým česky.
2
F. Hantschel, Heimatkunde, s. 809.
3
F. Hantschel, dtto., s. 900.
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v továrnách v Lípě nebo jako zaměstnanci pošty a dráhy tamtéž. V obci byla cihelna.4
Počet obyvatel měst politického okresu Česká Lípa 1850–1910 a jejich hospodářská
charakteristika na počátku 20. st.
Následující tabulky podávají přehled počtu obyvatel těch měst politického okresu Česká Lípa,
která měla v roce 1850 alespoň dva tisíce obyvatel. Pro docílení větší plasticity obrazu mediální
krajiny jsou tabulky vývoje počtu obyvatel doplněny ekonomicko-profesní strukturou těchto měst
na počátku 20. st., přehledně podanou v Hantschelově Vlastivědě z roku 1911.
Nový Bor
Rok

Počet obyvatel

1850
1869
1880
1890
1900
1910

2 836
3 821
5 220
5 561
6 245
7 013

Hantschelova Vlastivěda dodržuje tehdy obvyklé duální pojetí Nového Boru, které tradičně
vnímalo místní část Arnultovice jako svébytný celek. Arnultovice měly roku 1900 tři tisíce sto
třicet obyvatel. Kromě polního hospodářství a pěstování květin a ovoce a obvyklých řemesel
převažovalo sklářství, 800 sklářů bylo zaměstnáno v podnicích, 300 doma jako rytci, kuliči, brusiči,
pasíři apod., 20 podniků se věnovalo vývozu a obchodu sklem, v obci byla továrna na pozlacené
lišty a rámy s pilou, výrobna pozlacených lišt s pilou, mlýn, a knihtiskárna Adolfa a Gustava
Alberta, která od 1. ledna 1906 vydávala týdeník „Nordböhmischer Volksanzeiger“5.
Bor měl ve stejné době 3 115 obyvatel. Ve městě dominovala sklářská výroba a obchod sklem,
ostatní výroby byly spjaty se sklářstvím – kovovýroba, výroba barev a jiných potřeb pro sklářství,
dále byla v Boru Strachova tiskárna s vydavatelstvím novin, zemědělství, až na ovocnářství, nemělo
v Boru nějaký význam6.
Mimoň
Rok
1850
1869
1880
1890
1900
1910

Počet obyvatel
Mimoň
Mimoň+Vranov+Pertoltice
4 178
(5 234)
4 473
(5 321)
4 602
(5 473)
5 593
(6 453)
6 024
(6 915)
6 247
(7 205)

Pro dokreslení uvádíme v závorce počet obyvatel Mimoně s Vranovem a Pertolticemi. Obec
Vranov se nachází v pohodlné docházkové vzdálenosti (cca 2,5 km) od centra Mimoně. Poloha
vesnice na přivráceném úpatí Ralska umocňuje její vazbu na Mimoň. Počet obyvatel osciloval
4
5
6

F. Hantschel, dtto., s. 872.
F. Hantschel, Heimatkunde, s. 922.
F. Hantschel, dtto, s. 950.
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kolem 150. Pertoltice, kde se počet obyvatel pohyboval zhruba mezi sedmi a osmi sty, postupně
stavebně s Mimoní splynuly.
Mimoň měla na začátku 20. st. 6 024 obyvatel. Výrobní sféra markantně převažovala nad
zemědělstvím. Ve městě byl kvetoucí nábytkářský průmysl. Dvě továrny se věnovaly produkci
proslulého ohýbaného nábytku, obě zaměstnávaly cca 1000 dělníků. Částečně byl zastoupen
domácí průmysl, v obci bylo několik textilních podniků, pivovar, pila, impregnace dřeva, hrnčířství,
bělírna, dvě slévárny, elektrárna, tiskárna a cihelna. Velký počet řemeslníků, především krejčí a
obuvníci, vyráběli pro trh, dále byli zastoupeni obchodníci, koželuzi a výroba prádla. Zemědělství
bylo silně na ústupu, zůstalo jen 30 hospodářství a asi 20 řemeslníků zároveň provozovalo polní
hospodářství.7
Zákupy a Božíkov
Počet obyvatel
Zákupy

Rok

1850
1869
1880
1890
1900
1910

Božíkov

2 262
1 901
1 839
1 630
1 698
1 548

813
447
406
373
328
324

Vedle sloupce s počtem obyvatel Zákup uvádíme pro přiblížení širší souvislosti počet obyvatel
Božíkova, který na Zákupy bezprostředně navazuje a tvoří s nimi souvislou zástavbu. Na počátku
20. st. měly Zákupy 1 698 obyvatel. V obci byla bohatě zastoupena obvyklá řemesla a obchody,
dále papírna, výrobna cigaretových špiček, pivovar, mlýn na papír, mlýn na obilí, mlékárna,
cihelna, dvě bělírny a několik zemědělců. V Nových Zákupech, osadě vzdálené necelé dva
kilometry z centra Zákup, žili zemědělci a námezdní dělníci, celkem 100 obyvatel.
Přehled počtu obyvatel politického okresu Česká Lípa
Soudní okres

1880

1890

1900

1910

Česká Lípa
(Nový) Bor
Mimoň
Celkem

27 637
21 760
24 439
73 836

26 942
21 453
23 601
71 996

26 717
21 930
22 980
71 627

28 368
22 429
22 696
73 493

Charakteristika obcí soudního okresu Česká Lípa
Soudní okres Česká Lípa byl správním celkem, který tvořil bezprostřední čtenářské zázemí
studovaných periodik. Vyskytovaly se v něm obce, ve kterých byl nějaký provoz průmyslového
(výrobního) charakteru, obce, ve kterých byly provozy sloužící bezprostředně zemědělcům (mlýny
apod.) a na konec obce bez žádných provozoven. Naše sumární charakteristika obcí vychází
z Hantschelovy Vlastivědy.8 Hantschelův popis obcí soudního okresu Č. Lípa potvrzuje kovo-

7
8

F. Hantschel, dtto, s. 1067.
F. Hantschel, Heimatkunde, kapitola Gerichtsbezirg B. Leipa, s. 809 – 918.
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zemědělskou povahu regionu. Čistě zemědělské9 obce obývalo dohromady 955 obyvatel.
Protiváhou jim byly obce, které lze označit jako průmyslové až silně průmyslové. Některé obce již
byly v té době oborově vyprofilované, u jiných byla budoucí nosná činnost v počátcích (pískovny
Provodín). Převažovaly obce s více-méně proporčně vyváženým stavem v zastoupení obyvatel,
živících se zemědělstvím, řemesly a námezdní prací.
Jiná byla přirozeně situace ve městech, vysoce industrializovaná byla Mimoň, Bor měl silně
zastoupenou také domácí práci a dálkový obchod. Nejstrukturovanější skladbu obyvatelstva měla
Česká Lípa, centrum regionu, sídlo politického okresu, krajského soudu, úřadů, škol apod. Proto
v Č. Lípě nechyběla ani nezanedbatelná vrstva vzdělanců.
Skladba obyvatelstva podle zdrojů obživy k roku 1869
Následující tabulky nás seznamují se strukturou obyvatel pojednávaných soudních okresů podle
zdrojů obživy a percentuálním podílem zaměstnanců podle oborů. Tabulky zpracoval Jiří Kořalka
podle sčítání obyvatelstva z 31. prosince 1869.10
Z počtu činných osob v procentech:
Soudní
Okres

Počet
obyv.

Z toho
Podnikatelé Vlastníci
%
v průmyslu a
pachtýři
činných a
obchodu
osob
v zeměď.

Úředníci Majitelé Dělníci
a
domů
svobodná a rent
povolání

Cvikov
Mimoň
Č. Lípa
N. Bor

15 533
25 142
20 058
27 014

54,9 %
51,8
56,2
52,0

1,4 %
1,9
2,5
6,4

7,3 %
9,8
7,1
11,3

4,4 %
9,8
5,6
9,2

1,8 %
4,9
5,5
4,9

85,1 %
73,6
79,3
68,2

Pro srovnání údaje o zemědělském okrese Dubá a údaje za celé Čechy:
Dubá
Čechy

17 734
5,1 mil.

71,2
56,2

4,6
6,7

18,5
9,6

1,4
3,1

6,5
5,0

69,0
75,6

Ostatní
průmysl

Obchod,
doprava,
nevýrobní
živnosti
2,1 %
1,0
1,4
3,3

Zemědˇ.
lesnictví
a
rybářství
19,5 %
56,6
25,1
48,5

Osobní
služby

Zastoupení dělníků podle oborů v procentech:
Soudní okres Textilní Kovoprůmysl ,sklodřevoprůmysl
Cvikov
59,0 % 4,4 %
Mimoň
18,8
5,7
Č. Lípa
17,9
40,0
N. Bor
11,0
10,4

5,4 %
11,3
4,9
14,1

9

9,6 %
6,6
10,7
12,7

Zmiňujeme-li zemědělské obce, připomeňme si krátkou citací obecný stav zemědělského sektoru, který
přese všechno dosáhl v druhé polovině 19. století pozoruhodných výsledků. „V letech 1870–1910 byla obilní produkce
ztrojnásobena, pěstování cukrovky zdvojnásobeno, byl vybudován výkonný zemědělský zpracovatelský průmysl, který
zhodnocoval ječmen, chmel, vinnou révu, cukrovku, řepu, brambory atd. v pivo, škrob, alkohol, cukr, olej, len atd“. In:
Dějiny Rakouska, s. 451. V citovaném díle je upozorněno na fakt, že pokusy o sociální stratifikaci venkovského
obyvatelstva naráží na problematiku přechodových kategorií, krajové odlišnosti a velmi těžké reflektování venkovské
mentality.
10
In: Jiří Kořalka, Vznik socialistického dělnického hnutí na Liberecku, Liberec 1956, nestr. příl.
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Pro srovnání údaje o zemědělském okrese Dubá a údaje za celé Čechy:
Dubá
Čechy

1,3
15,2

2,2
6,0

6,0
12,0

1,1
2,8

87,5
54,9

1,9
9,1

Ve výše uvedených tabulkách je na první pohled na svou dobu nepravděpodobně vysoký počet
dělníků. Metodika výpočtu zřejmě vyžadovala zvýraznit početní převahu dělnické třídy ve
společnosti. Mezi dělníky jsou tedy zahrnuti řemeslníci a všichni, kteří nepatřili do horní tabulky.11
Protože je celá tabulka vytvořena jednou metodikou, podává navzájem srovnatelná čísla. Můžeme
porovnat, jaký byl podíl pracovníků jednotlivých odvětví, ať již šlo o průmyslové dělníky či
nikoliv. Uvedené údaje zajisté pomohou přiblížit mediální scénu doby kolem roku 1869. Zajímavé
je i samotné porovnání odvětvové struktury soudních okresů politického okresu Česká Lípa mezi
sebou, ale i porovnání s okresem Dubá a celočeskými čísly. Tabulka dává za pravdu tvrzení, že
Českolipsko tvořilo přechodnou zónu mezi zemědělským jihem a průmyslovým severem.
Obyvatelstvo podle odvětví v roce 1890 a 190012

zemědělství a lesnictví
Průmysl
doprava a obchod
veřejná a vojenská služba, svobodná
povolání a nezaměstnaní
Celkem

1890
20 629
34 556
7 880
8 931

1900
18 986
35 926
9 295
7 420

71 996

71 627

Politický okres Česká Lípa ležel na jižní hranici velkého severočeského průmyslového území,
které zde přecházelo v převážně zemědělské vnitrozemí.13 Ale i v tomto přechodném pásu
převažoval průmysl s 50% nad zemědělstvím s 26,5%, doprava a obchod měla podíl 13%, veřejná
služba, svobodná povolání a nezaměstnaní 10,4%.
Struktura zemědělského obyvatelstva v letech 1890 a 1990 a registr velkostatků14
Skladba zemědělců
samostatní zemědělci
zemědělci, rodinní příslušníci
zemědělští nádeníci
domácí služebnictvo
Celkem

1890
3 384
15 623
1 522
100
20 629

11

1900
3 584
13 571
1 647
153
18 986

Mezi dělníky byli zahrnuti i lovci a rybáři, jak uvádí autor v poznámkách pod tabulkou: „Mezi dělníky
v zemědělství a lesnictví je započítán také nepatrný počet lovců a rybářů, který nikde nedosahuje 0,1 %.“Proto nemůže
Kořalkova tabulka korespondovat bez přepočtu s Hantschelovou tabulkou.
12
F. Hantschel, Heimatkunde, s. 298.
13
F. Hantschel, Heimatkunde, s. 101.
14
F. Hantschel, dtto, s. 137.
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Počet sklářů všech oborů zaměstnaných v provozech nebo doma podle soudních okresů
k roku 190015
Sklářství bylo oborem, který měl v regionu našeho zájmu dlouhou tradici a jeho význam se
postupem doby zvyšoval. Následující tabulky dokládají zaměstnanost v oboru na přelomu 19. a 20.
st.
Soudní okres
Mimoň (obce Náhlov, Zákupy)
Česká Lípa (obce Lada, Manušice, Horní Libchava, Žandov,
Častolovice, Radeč, Volfartice)
Bor (obce Starý Šídlov, Bor, Polevsko, Bukovany, Sloup,
Falknov, Chotovice, Skalice, Lindava, Pihel, Radvanec,
Okrouhlá, Svojkov, Slunečná, Velenice, Svitava)
celkem

Počet
2
153
4 256

4 411

Z toho obce, ve kterých pracovalo nad 100 sklářů:
Sloup - 101, Volfartice - 109, Chotovice - 110, Slunečná - 129, Okrouhlá - 189, Polevsko 359, Kytlice - 601, Skalice - 794, Bor - 1 889
Přehled počtu všech provozoven průmyslově řemeslných a obchodnických přihlášených k r.
190216
Soudní okresy

Těžba a zpracování kamene,
cihelny, vápenky, cementárny
Sklářské provozy a zušlechťování
porcelánu
Obrábění kovů
Výroba strojů a zařízení, nástrojů a
dopravních prostředků
Dřevovýroba (od pil přes
nábytkářství po výrobu zlacených
lišt nebo košíků)
Zpracování kožešin, kůže, štětin,
vlasů, peří apod.
Textilní průmysl
Odívání (krejčí, kloboučníci etc.),
oděvní doplňky, obuvníci, holičství
a kadeřnictví
Výrobky z papíru vč. knihvazačů
Pivovary
Stáčírny lahvového piva
Palírny (lihovary)
15
16

Politický
okres

Č. Lípa
34

N. Bor
6

Mimoň
18

58

2

299

1

302

108
55

97
16

83
47

288
118

226

141

139

506

27

17

40

84

33
399

28
165

73
243

134
807

5
7
6
9

4
2
6
6

8
3
7
7

17
12
19
22

F. Hantschel, Heimatkunde, s. 265.
F. Hantschel, dtto., s. 301.
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Nealko výrobky, sodovky a
limonády
Mlýny
Potravinářství (ost. obory – řezníci,
pekaři, mlékárny, cukráři, apod.)
Hostince a výčepy (z toho 3 výčepy
nealko nápojů na SO Mimoň)
Chemie (kromě výroby barev,
plynu, mýdla apod.; jsou sem řazeni
pohodní a lékárníci)
Stavební řemesla (vč. studnařů a
geometrů)
Tiskárny
Fotografové a grafici
Elektrárny
Součet samostatných průmyslověřemeslných provozoven ke konci
roku 1903
Živnosti obchodní a dopravní (od
advokátů, notářů, lékařů,
zvěrolékařů, přes porodní báby,
hudebníky, po trafikanty,
obchodníky se zvířaty etc.)
Celkem

3

6

5

14

26
164

14
131

24
150

64
445

240

182

226

648

14

7

21

42

57

38

54

149

2
6
0
1 433

2
5
1
1 179

1
4
1
1 177

5
15
2
3 789

903

694

724

2 321

2 336

1 873

1 901

6 110

Poslední tabulka přílohy poskytuje vskutku plastický obraz jednotlivých soudních okresů.
Přehledně uspořádaný registr všech provozoven, rozdělený na 23 oborů, doplňuje a rozšiřuje
předchozí látku. Přináší data, která z jiného pohledu dokreslují charakter pojednávané mediální
krajiny. Můžeme oprávněně říci, že předložené narativní i statistické údaje potvrdily, že mediální
scéna, na kterou vstoupil v roce 1850 periodický tisk, nepatřila mezi oblasti, které skýtaly jednolité
čtenářské zázemí.

Příloha č. 2 – problematika konstituování regionální identity na příkladu reformy územní
správy v roce 1975 v Polsku
Představu o určité úměře délky časového období potřebné k tomu, aby se projevila na
(pře)formování regionálního pojetí, přinesla studie B. S. Kundy o roli regionálního tisku v integraci
společenství na příkladu územních reforem v Polsku. Autor popisuje dvacet kulturních center ve
dvaceti největších městech Polska. Tato střediska dělí na tři stupně. Jediné kulturní centrum prvního
stupně v zemi je Varšava, kde se soustředí 46% kulturních činitelů, potom uvádí šest center druhého
stupně, kde je 41% kulturních činitelů a jedenáct center třetího stupně s úhrnem 13% kulturních
činitelů. Jedná se (kromě Toruně) o stará krajská (vojvodská) města, kterých bylo do územní
reformy v roce 1975 sedmnáct.
Kundova studie zachycuje stav 16 let po územní reformě státní správy a na základě předem
vymezených kriterií srovnává stav před reformou 1975 a šestnáct let poté. „Zvýšení počtu
vojvodství na 49 se na struktuře kulturních center zatím příliš neprojevilo“, píše autor. V některých
krajích jsou sice náznaky vzniku nových center kultury, ale autor chápe taková nová krajská města
jako centra kultury, která nelze zařadit na základě srovnatelných kriterií do třetího stupně, ale dle
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něj vznikají střediska čtvrtého stupně.17
Co můžeme z Kundovy studie vyvodit? V žádném případě nějakou analogii se situací na severu
Čech před druhou světovou válkou, nesourodost doby a místa je příliš velká. Nepřekvapí také, že z
dvaceti kulturních center určité úrovně nevzniklo 49 center stejné, nebo podobné úrovně. Kundovy
analýzy ale dokládají, že samotný proces vznikání nových (a přitom slabších) kulturních center, lze
zachytit jen v několika krajích. Domnívám se, že uvedená analýza alespoň obecně dokládá, že
dopad nové územní reformy státní správy na reálný život společnosti se projevuje s dlouhým
zpožděním (zvláště v případě kvantifikačních změn). Územní stabilitu státní správy v délce života
tří generací, jak tomu bylo v našem zájmovém regionu, ale považujeme za dostačující na to,
abychom považovali správní členění za okolnost, kterou je nutno vzít v potaz a v přiměřené míře se
jí zabývat.

Příloha č. 3 – Regionalismus a regionální tisk
Studii typu tisk o tisku prezentuje pojednání Jana Bujaka o listu „Pogoń“.18
„Pogoń“ vycházel do I. světové války v rakouském záboru, v Tarnově, a byl jedním z mála
dlouhověkých provinčních časopisů. V poslední části studie se autor věnuje specifickým potížím
provinčního tisku – a to tak, jak byly ventilované na stránkách periodika „Pogoń“. Redaktoři
„Pogońe“ se zabývali postavením regionálního tisku jak povšechně (zde konstatovali, že provinční
tisk bývá zlehčován, hledí se na něj skrz prsty a sebevětší diletant rozebírá a kritizuje „barvu“
daného časopisu), tak samotného periodika „Pogoń“ zvlášť. Bujakova stať přináší zajímavou
ukázku ze stránek „Pogońě“ z roku 1904:
Jaké barvy vůbec může být časopis, regionální noviny, které vycházejí jako jediné v celém okrese?
„Pogoń“ se musí vyjadřovat ke konkrétním otázkám, někdy „pro“, někdy „proti“, jednou musí
pochválit katolíka, jindy Žida, jednou pohanět pána, jindy kmána a suma sumárum uspokojit i
politiky, i ekonomy, i úřednictvo, i průmyslníky i rolníky a – nikoho neznechutit, každému zadost
učinit – ale to dělá „Pogoń“ nezaujatě, neslouží žádné straně, proto nemá požadovanou „barvu“
služebníka – a jestli slouží, tak pouze obecnému dobru.19
Je evidentní, že redakce „Pogońě“ musela odrážet některá podobná obvinění, jakým byly od 80. let
19. století vystaveny „Deutsche Leipaer Zeitung“.
Průniky s českou problematikou nalezneme ve studii Mariana Tyrowicze, která měla pomoci
tvůrcům i uživatelům regionálního tisku seznámit se z historickou tradicí místního tisku a
prohloubit poznání provincie. Tyrowicz upozorňuje, že je potřeba doplnit velké mezery ve
zpracování polského regionálního tisku druhé poloviny 19. století. Autor se také pokusil o typologii
tisku podle území záboru. Ke konci století evidentně přibývá časopisů nepolských: německé,
ukrajinské, litevské a především židovské (v jidiš i hebrejštině). Zajímavé postřehy uvádí autor pro
„malý“ regionální tisk začátku 20. st. z hlediska jeho obsahu. Přirozeným vývojem nabývaly
regionální a místní záležitosti převahu nad potřebou aktuálních zpráv celo polských a světových,
dominovaly texty historické a vlastivědné, zeměpisné, přírodovědné apod. Lokálnost a
regionalismus brzdily politickou publicistiku, s výjimkou bouřlivých let 1848/1849 a 1905. Malým
regionálním tiskem myslel pisatel periodika vydávaná v malých centrech. Autor upozornil i na
rozdíl polygrafické úrovně tisku malých center a velkých měst. V polygrafické úrovni mohla
konkurovat malá místa jen v případě existence ochotných mecenášů z řad statkářů, průmyslníků
apod.20
17

Boguslaw Slawomir Kunda: Rola prasy regionalnej w integracji spoleczeństwa, In: Zeszyty
prasoznawcze 28/ 1987, č. 1, s. 15-28.
18
Jan Bujak, „Pogoń“ (1881 – 1914). Zeszyty prasoznawcze č. 2 / 1983, s. 58 – 78.
19
Jan Bujak, cit. studie, s. 78.
20
Marian Tyrowicz, Rola i charakter polskiej prasy prowincjonalnej XIX W. , Zeszyty 3 / 1983, s.

9

O typologizaci tisku v polských poměrech se pokusila řada autorů. Josef Madry zahajuje studii,
do které vzápětí nahlédneme, terminologickou dohodou. Bude se zabývat dvěma skupinami
regionálního tisku. Do jedné bude řadit periodika, která svým územním dosahem překračují hranice
stávajících vojvodství - ty bude uvádět jako „regionální tisk“ (RT) a periodika, která nepřesahují
území vojvodství - ta bude označovat jako „lokální tisk“ (LT). Tisk jako takový autor dělí na
celostátní (celo polský) a oblastní (terenowy). Teprve prasa terenowa se dělí na RT a LT. RT již
dále nedělí, ale LT je rozdělen do tří podskupin: 1. lokální týdeníky, kryjící se s územím vojvodství,
2. lokální týdeníky menších územních celků (město a okolí) a 3. lokální týdeníky místní
(městské).21 Další stránky studie nepřinášejí nic obecně podnětného, zabývají se dobovými
problémy, dobovými tituly a jsou vázány na dobové reálie.
Vcelku zajímavé poznatky k terminologii obsahuje recenze na souborné dílo o regionálním
tisku meziválečného Polska.22 Podle recenzenta se jedná o zralé dílo autora pro meziválečné období
nejkompetentnějšího. Práce ale má některé nedostatky. Nejprve terminologie. Označení „provinční
tisk“ (prasa prowincjonalna) cítí autor recenze jako pejorativní, přičemž autor publikace podle něj
odvrhl všeobecně srozumitelné pojmenování „prasa lokalna“ (užití termínu makroregionální jako
synonymum celostátní). Recenzent se zabýval dalšími kriterii provinčního (termín autora knihy),
alias lokálního (termín autora recenze) tisku, jak je uvedl autor knihy:
1. místo-lokalita vydávání daných periodik
2. místo-lokalita redigování
3. území kolportáže charakterizované územním rozsahem čtenářstva
4. obsah periodik
Proto z předmětu bádání vyloučil tisk měst Varšava (hlavní město), Lodž, Wilno, Poznań,
Katovice, Krakov a Lvov (jako centra politická, hospodářská a kulturní, která dominovala několika
vojvodstvím nebo menším regionům). Výtka recenzenta – v mnoha z nich najdeme řadu lokálních
novin. Další pokračování recenze neobsahuje poznatky relevantní naší tématice.
V souvislosti s kategorizací tisku a terminologické džungli se vrátíme ke studii Boguslawa S.
Kundy, o které jsme již v jiné souvislosti hovořili. Kundův příspěvek se promyšleně zabývá
podmínkami úspěšnosti regionálního tisku a je srozumitelné, že autor přitom nemohl opominout
velmi nejasnou, resp. nekodifikovanou terminologii pro regionální tisk. V Polsku se užívají termíny
„prasa regionalna, „prasa lokalna“, „prasa prowincjonalna“, „prasa terenowa“, „tygodniki trzecijej
siatki“, „prasa alternatywna“. Shledáváme tedy že v terminologii pro regionální tisk panuje u našich
severních sousedů ještě větší variabilita, než u nás. Autor potom poukázal na důležitou roli výchozí
koncepce pojetí regionálního tisku. Sociologická koncepce pojetí lokálního časopisectví vychází z
pojetí lokální společnosti, která se prostřednictvím časopisu projevuje a zároveň se s ním
identifikuje. Subjektem lokálního časopisu tedy není redakce a její spolupracovníci, nebo
organizace, která časopis řídí. Naproti tomu administrativní koncepce ztotožňuje lokální
(regionální) časopis s administrativní jednotkou na úrovni kraje nebo menší (v Polsku vše, co
vychází mimo Varšavu). Vymezovat lokálnost (regionálnost) pouze geograficky, na základě
administrativního členění, má ještě další nedostatek - dovoluje řadit do stejné skupiny nebo
kategorie velmi rozdílné časopisy. Naproti tomu sociologická koncepce, pojímající regionální tisk
(RT) a lokální tisk (LT) prismatem regionálního (lokálního) společenství umožňuje zachycení
diferenciaci rozdílů mezi časopisy. Proto dává Kunda přednost společensky kulturnímu pojetí
regionu před administrativním. Jeho hranice tvoří dosah (okruh) znaků kultury, to znamená, že je
totožná se společenstvím na teritoriu, které má své znaky etnické (etnografické), společnou
organizaci, víru, tj., lépe řečeno styl života a pocit vlastní výlučnosti a spolu náležitosti.
79 – 86.
21

Józef Madry, Charakterystyka typologiczna i niektóre problemy redagowania tygodników
lokalnych. Zeszyty 4 / 1983, s. 15 – 30.
22
Andrzej Notkowski, Polska prasa prowincjonalna drugiej Rzeczypospolitej (1918 – 1939). PWN
Warszawa-Lódź 1982, 638 s. In.: Zeszyty 4 / 1984, recenze.
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Podstatným znakem regionálnosti (lokálnosti) tisku je navíc velikost podílu elementů v jeho
textech, jehož logické koreláty můžeme nalézt v reáliích regionu. Např. místní jména, osobní jména,
stávající nebo historické objekty, popisy historických nebo aktuálních událostí, hýbajících
(týkajících se, mobilizujících) veřejným míněním a lokalizovaných (týkajících se) v regionu.
Důležitý je také stupeň obecnosti textů. Na míře jejich zobecnitelnosti záleží, zda je tiskopis čistě
lokální, to znamená, zda oslovuje a objímá svým dopadem monolitní společenství (skupinu), např.
zaměstnance jednoho podniku, obyvatele jednoho města, nebo zda oslovuje širší společenství. Na
základě tohoto kriteria s přihlédnutím ke kriteriu administrativnímu lze podle B. Kundy odlišit
v Polsku tři úrovně tisku.
Lokální časopisy mají nejnižší stupeň obecnosti, jsou doslova místní.
Centrální časopisy (celo polské) - jejich podrobné lokální texty zprostředkují čtenáři všeobecné
ideje a jsou vzorotvorné pro celou zemi ať v pozitivním nebo negativním smyslu (např. reportáž
z práce stranické organizace v určitém závodě).
Regionální časopisy tvoří svým způsobem stupeň mezi časopisy centrálními a lokálními, ale jejich
výchozím bodem jsou skutečnosti regionu. Podrobné texty zde neslouží ilustraci obecných idejí, ale
zobecnitelnosti regionální zkušenosti. Je-li tato zakomponovaná do celostátní problematiky (např.
význam povstání v určitém regionu pro polskou samostatnost), bude text plnit funkci informování
obyvatel jiných regionů o regionu vydávaného časopisu. Vyšší stupeň regionálnosti (lokálnosti)
označme regionálnost prvotní. Někdy jí podpírá regionálnost (lokálnost) druhotná. Týká se
především literárních textů psaných autory, kteří žijí v regionu vydávání časopisu. Jejich příspěvky
nemusí obsahovat lokální prvky, ale jejich znaky jim udílí autor. Druhotná regionálnost se také
může projevovat folklorními jazykovými prvky, které mohou podávat regionální varianty
všeobecných schémat (např. bajka, anekdota, příběh ze života). Může se to týkat i grafických
elementů tiskopisu, tj. fotografií a reprodukcí, které ilustrují texty prvotního stupně regionálnosti
nebo představujících tvořivost např. sochařů, žijících v regionu vydávání tiskopisu.
V čem tedy spočívá subjektivnost tiskopisu? Texty časopisu mají podle citovaného autora znaky,
které umožňují lokálnímu společenství autoidentifikaci. Podobnou tezi můžeme vyslovit pro
společenství regionální s tím, že společenství regionální je typem (podobou) společenství lokálního.
Takovými znaky závodního časopisu jsou problémy závodu ve sloupcích časopisu, u týdeníků
městských – záležitosti města, u týdeníků krajských krajské záležitosti a tak podobně. Tyto znaky
zároveň slouží k vyjádření podrobných odlišností lokálních nebo regionálních společenství. Např.
lokální hornický časopis bude veden tak, že se v něm neidentifikují horníci odjinud, ale časopis o
hornictví vyššího celku (regionálního) podřazené (lokální) celky osloví. Regionální časopis tedy má
znaky identifikace vyššího celku, než lokálního a nižšího, než celonárodního. Jsou však lokální
elementy, které mají potenci k zevšeobecnění – „Krakovský znamená polský“. Přesto jde stále o
otázku teoretickou, empiricky stále nahlodávanou. Došlo k mnoha pohybům, vnější i vnitřní
migraci, lokální společenstva byla narušena a konstituují se nanovo. Vystěhovalci mohou dále číst
lokální tisk jako pokračování vazby s domovinou, přistěhovalci tam hledají informace o novém
domově.
Existují také „zdánlivě regionální“ časopisy, vedené tak, že regionální tématika v nich zabírá
třetinu plochy, ale slouží cílům metropole. Místní materiály jsou podřazeny metropolitním cílům,
slouží jako ilustrace pro jiné cíle, které mají tímto přiblížit místnímu odběrateli. Lokální tisk však
má být integrující institucí. Lokálnost (regionálnost) slouží především k pozitivnímu podání
regionálních jevů a projevů (dějů), prezentaci zakořeněnosti v regionu, budování regionálního
vědomí, pocitu hrdosti na to, že žiji v onom regionu. Regionalizmus je identifikace kolektivní
sounáležitosti (syntézou) s daným teritoriem, cítění pospolitosti a zároveň rozdílnosti (odlišnosti)
od jiných kolektivů stejného typu, uznávání hierarchie hodnot typických pro daný region, norem i
vzorů chování (jednání). Vliv má stupeň regionálního cítění obyvatel (sounáležitost s regionem),
jejich vědomí odlišnosti od jiných regionů a potřeba jasně projevit (potvrdit) tento pocit odběrem
tiskopisu, který takovou identifikaci prostředkuje. Potom klade autor čitelný požadavek. Musí být
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jasné, komu je předmětný časopis určen – zda celému státu, nebo regionu. 23 (!)
Výše uvedená studie, přesto, že se týká polských poměrů 80. let dvacátého století, vcelku
přehledným a srozumitelným způsobem upozorňuje na některé stále platné otázky kolem
regionálního tisku. Studie se dotkla integrační role RT, autor vzal v potaz stupeň cítění výlučnosti v
regionech, váhu tradice v regionu, vztah regionálního povědomí k administrativním hranicím,
potenciál a kapacity regionu atd. Názorně a naléhavě také odkryl věčné otázky terminologické.
Pozitivně hodnotím Kundovu zmínku o „zdánlivě“ regionálních časopisech. Na jiném místě této
kapitoly se seznámíme s některými názory na regionálnost nebo neregionálnost současných
„Deníků“ VLP a krajských mutací centrálních novin v ČR. Jak by se tyto diskuze vyvíjely, kdyby
vycházely z paradigmatu, že determinujícím kritériem je, komu je časopis určen.
K polským kolegům nahlédneme ještě jednou. Podnětné myšlenky a zajímavé analogie nabízí
práce Gražyny Goszcz, která se týká Horního Slezska.24 Její studie zkoumá obraz společenskoekonomického a kulturního života Pszczyny v lokálním (Echu) i regionálním tisku (Trybunie
Robotniczej, Dzienniku Zachodnim i Wieczorze) v 70. letech 20. století (od l. l. 1970 do 3l. 12.
1979).
Pščyna ve Slezsku měla po osvobození v únoru 1945 necelých 6 tisíc obyvatel, v polovině 70 let
necelých 19 tis. obyvatel a po připojení dvou obcí v r. 1975 36,6 tisíc obyvatel. Pščynsko se v roce
1742, po prohře Rakouska, stalo součástí Pruska, ale germanizace se příliš nedařila. Okres Pščyna
měl ještě v roce 1828 94,3% Poláků. I díky tomu vyšel 5. července 1845 v Pščyně první opravdu
polský list v Horním Slezsku „Tygodnik Polski poświe(n)cony wlościanom“.
Vývoj kraje nebyl bouřlivý, protože se jednalo o typicky rolnický okres se snahou o zachování
jeho turistických a rekreačních předností ve velkoprůmylovém okolí (zámek s krásným parkem,
neopakovatelná architektura starého města). Sedmdesátá léta 20. století situaci pozměnil. Byl
vybudován sklářský kombinát a největší podnik ve městě, produkující elektrofiltry, činnost zahájil
„Polgaz“. Vzrostla činnost místních uměleckých souborů. Jak se to vše odrazilo ve sloupcích LT a
RT? Město bylo již dříve dost aktivním centrem tisku a vydavatelství. První tiskárna vznikla r.
1805, v roce 1806 začal její majitel vydávat „Tageblatt, historisch, politischen Inhalts“ (brzy
zastaveno cenzurou). Do roku 1939 se objevilo celkem 14 regionálních titulů, hlavně polských.
Jejich trvání nebylo dlouhé, ale vytvářely a rozvíjely čtenářské návyky na místní tisk.
Po vybraných analýzách polského regionálního tisku 19. a 20. století se obeznámíme s některými
aktuálními pohledy současných mediálních odborníků z Čech a Slovenska. Zajímavé příspěvky s
touto tématikou soustředil např. sborník Masarykovy university Brno „Regionální média
v evropském kontextu“ z roku 2007. Na otázku, zda mohou být soudobé studie přínosem pro
historii médií před rokem 1918 odpoví sám obsah citovaného sborníku Masarykovy univerzity. Již
úvod sborníku naznačuje, že půjde o trvale platné metodické a terminologické otázky a problémy,
které nemůže definitivně vyřešit nebo dokonce uzavřít ani kvantum vydané odborné literatury. I
z toho důvodu musí badatel přistoupit k omezenému výběru. Sebevětší navršení citací a odkazů
„autorit“ samo o sobě za autora práce z dějin médií tuto problematiku nevyřeší. Přetrvávající
nevyjasněnost a nevyhraněnost pojmů ale nelze opomíjet. Sborník uvádí pojem region jako
synonymum pro periferii. A periferie byla považována za opominutelnou část mediálního systému.
Takový byl minulý náhled mediálních teoretiků i novinářů na media v regionech. Ale význam
regionů a regionálních médií v posledních letech (prý) posiluje.
Výše jsme se seznámili s terminologickým zmatkem v Polsku. Podle Andreje Tušera je tomu
na Slovensku podobně. Tušer míní, že středoevropský rozměr slovenských regionálních médií
(RM) je definován především prostřednictvím přesně vymezené typologie médií a základních
charakteristik slovenských médií a slovenského mediálního systému obecně. Ale po položení
23

Boguslaw Slawomir Kunda, Rola prasy regionalnej w integracji spoleczeństwa, Zeszyty 28 / 1987 /

1, s.15 – 28.
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Gražyna Goszcz, Prasa lokalna i regionalna wobec spoleczności Pszcyny v latach ´70, Zeszyty
28/1987/1, s. 93-100 (nejlepší diplomová práce UŚ 1985, ved. práce Dr. J. Madry).

12

otázky, jak definovat soudobá RM, poukazuje Andrej Tušer na slabá místa odborného diskurzu.
Tentýž mediální produkt je různě označován – jde tedy o mediální produkt lokální? Místní?
Obecní? Městský? Velkoměstský? Okresní? Župní? Oblastní? Krajský? Regionální?
Nadregionální? Multiregionální? Ve střední Evropě (Polsko, Maďarsko, Rakousko, Švýcarsko, ČR,
SR) jsou relevantní (bazální) pojmy lokální a regionální, ostatní jsou od nich odvozené směrem
nahoru nebo dolů. Dle autora se jedná o pojmy ve střední Evropě specifické, terminologicky přesné
a velmi srozumitelné. Švýcaři dělí média na celostátní, regionální a lokální, přičemž lokální mají
největší schopnost plnit funkce informační plus orientační plus integrační a předvídají jejich rozvoj
a růst směrováním na lokální a regionální události. Na Slovensku je dnes tento trend také patrný a k
tomu i celostátní média věnují stále větší prostor lokálním a regionálním událostem (odlišná vydání
pro konkrétní lokalitu nebo region), na území Bratislavy rozlišuje autor lokální a sublokální
periodika. Na základě etymologie pojmů pak precizuje obsah pojmu lokální (média) a regionální
(média).
Pod lokalitu řadí Tušer obec a město, pod region řadí okres, kraj a oblast. Pro lokální média autor
rád cituje prof. Wolfganga Langenbuchera z Vídeňského Institutu pro publicistiku a komunikaci:
„Záběr lokálních médií se prostírá od malého a středního města po bydliště a městskou čtvrť, od
časopisu církevní obce po velkoměstské noviny“. (in:Langenbucher, W. 1980.
Lokalkommunikation – Analysen, Beispiele, Alternativen. München).
Zajímavé je autorovo dělení místních médií na dnešním Slovensku.
Dělení v závislosti na velikosti obcí: Noviny ve městech nad sto tisíc obyvatel nazývá
velkoměstské noviny. Ve středně velkých městech (podle autora 20 – 100 tisíc ob.) a menších
městech (pod 20 tisíc ob.) vycházejí městské noviny. V obcích pod dva tisíce obyvatel to jsou
obecní, místní noviny. Tiskopisy vydávané školami, podniky, sídlišti, městskými částmi, obvody
atp. nazývá autor sublokálními médii. Přitom v Bratislavě celoměstský deník i týdeník autor
označuje jako lokální noviny a periodika bratislavských čtvrtí nazývá také lokální noviny, a teprve
noviny škol a podniků označuje jako sublokální.
Dělení na úrovni regionů: Jedna řada: regionální – okresní – subregionální: obec a okolí; několik
obcí; město a okolí.
Druhá řada: krajské (oblastní) – multiregionální (nadregionální): několik okresů; několik krajů
(oblastí).
Toto bylo územní členění ( = lokálnost a regionálnost územní), ale podle autora existuje ještě
lokálnost a regionálnost společensko-odborná (spolky, svazy, farnosti, strany, hnutí …).
Autor provedl se studenty výzkum plnění základních funkcí médií – informační – orientační –
integrační – a to jak v médiích lokálních a regionálních, tak v médiích celostátních. Vyšla mu
pyramida:
Lokální a regionální média plní nejvíce funkce integrační, potom orientační a nejméně informační.
U celostátních médií je tomu právě naopak. Ta plnila integrační funkci nejméně. Stále platí
psychologická zákonitost: čím blíže má událost k adresátovi, tím je pro něj (zprávy o ní)
zajímavější. Lokální a regionální média mají schopnost bezprostředně ovlivňovat myšlení a jednání
adresátů. Lokální a regionální média musí globální problémy aplikovat na region, jenom tak si
adresát osvojí globální nebo celostátní problém (např. znečišťování životního prostředí), ale ví, že
jen na regionální úrovni to může ovlivnit, řešit. V roce 1989 vycházelo na Slovensku 326 periodik,
v r. 2006 vycházelo 1883 periodik, z toho lokálních a regionálních bylo v r. 1989 122, dnes je to
odhadem 600.25
Obecně platné nejasnosti a principy se objevují i ve stati Barbory Osvaldové. Regionální média
nejsou v ČR recipienty chápána jednoznačně: buď se berou jako listy (rozhlas, TV) s krajovým
obsahem, nebo jako periodika vydávaná radnicemi a různými lokálními sdruženími. Dále vznikly
25

Andrej Tušer, Stredoevrópský rozmer slovenských regionálnych médií. Citovaný sborník, s. 22 – 27.
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velké deníky vydávané v jednotlivých regionech jako regionální mutace. Regionální noviny znají
místní prostředí, mají blízko k občanům a znají místní vztahy. Regionální novinář je obklopen
konkrétními lidmi (ne anonymními osobami), konkrétní lidé mají konkrétní životní osudy, konexe
a někdy i moc. Radniční noviny a zpravodaje proto často řeší agendu, která odpovídá jen
skupinovým zájmům, upevňují jen vybrané názory a informace.26 Dále se příspěvek zabývá od
našeho tématu odtažitou, aktuální tématikou.
Příspěvek Lenky Waschkové Císařové se zabývá transformací českých regionálních médií, ale
začíná bazální otázkou: co je lokální a regionální tisk v kontextu české mediální krajiny? Typologie
medií na „lokální“ a „regionální“ splývá, někdo to považuje za umělé dělení. Autorka vychází
z typologie nabídnuté Tušerem (Tušer, Andrej.1995. Typológia periodickej tlače I. Lokálna a
regionálna tlač. Bratislava: Univerzita Komenského): v lokalitě (obec, město) vycházejí lokální
(obecní, městská) periodika, v regionu (okres, oblast, kraj) vycházejí regionální (okresní, oblastní,
krajská) periodika. Ale např. deníky Bohemia a Moravia firmy Vltava-Labe-Press vycházejí na
území okresu, nabízejí však zahraniční, celostátní, krajské, okresní i místní informace. Pokud je
hlavním ukazatelem území distribuce, zůstává tento tisk okresním. Na druhé straně nepovažuje
autorka za lokální a regionální tisk noviny vydávané obecními, městskými či krajskými úřady nebo
podnikové noviny – ty patří do subsystému propagačních a PR tiskovin. Teoretici, zabývající se
lokálními a RM (Hájek,Miloslav.1979. Uvedení do typologie českého periodického tisku. Praha:
UK, SPH., Pácl,Pavel. 1997. Hromadné sdělovací prostředky v regionu. Ostrava: FF Ostravské uni)
opakovaně zdůrazňují, že lokální a RT vychází v omezené oblasti, proto na své čtenáře silněji
působí přes identifikaci s regionem, prostřednictvím zohledňování lokálních a regionálních událostí,
referováním o lokální a regionální politice, či zpracováním obecných témat z lokálního a
regionálního úhlu pohledu.27
Z trochu odlišného úhlu se podíval na regionální žurnalistiku Miroslav Pakosta. Kromě toho
obohatil svůj příspěvek o úvahu o vzdělávání novinářů. Jeho srovnání Prahy a regionů vyznělo
v neprospěch regionů. Autor konstatuje nižší úroveň redakční práce lokálních deníků a lokálních
žurnalistů. Při líčení historie Severočeského deníku Pakosta napsal, že jeden z největších problémů
představují (ne)kvalifikovaní lidé a nabídl svůj vlastní názor na vzdělávání novinářů. Autor je
rozhodně proti vytváření oborů specializovaných na regionální žurnalistiku. Říká, že nemůžeme
dělit novináře na pražské, krajské či okresní. Snad jen podle místa působení, ne pro odlišnou práci.
Takové schéma by znamenalo otevírat obory okresní žurnalistika, krajská žurnalistika, pražská
žurnalistika. VŠ mají vzít na vědomí existenci regionálního tisku a předkládat studentům úspěšné
projekty regionálních deníků vedle projektů deníků celostátních. Práce v regionálním mediu nemá
být „poslední nebo druhořadou štací“.28
Účelem výše shromážděné látky bylo doložit složitou strukturu výzev i možných cest hledání
odpovědí. Vypadá to, že u regionální žurnalistiky lze rozlišit dva základní okruhy jí vlastních
specifik a problémů. První okruh zahrnuje problematiku všeobecného charakteru, sem spadají
obecná specifika regionální žurnalistiky, která přetrvávají v čase a jsou společná pro historické
územní celky (např. území Čech). Odlišný okruh tvoří specifika proměnná, podmíněná dobou a
konkrétním místem. Takový předpoklad ovšem zároveň implikuje nutnost uznat dvojí diskurz.
Jestliže se podle Miroslava Pakosty (Z týdeníků deníky) na vysokých školách nemá vyučovat dvojí
26

Barbora Osvaldová, Regionální noviny v České republice z hlediska mediálního zařazení a etiky.
Tamtéž, s. 51-54.
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Lenka Wachková Císařová, Vybrané aspekty strukturální transformace českých lokálních a
regionálních medií. Tamtéž, s. 62-71.
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Miroslav Pakosta, Z týdeníků deníky. Proměna periodického tisku na severu Čech v letech 1992 –
2006 a důsledky transformace okresních týdeníků na současnou úroveň regionální žurnalistiky. Tamtéž, s. 96100. Tento text je bez poznámek a literatury.
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žurnalistika, neplatí to pro studium minulosti médií. Regionální žurnalistika klade před historiky
médií v mnoha aspektech více otázek a nejasností, než studium centrálního tisku.

Příloha č. 4 – oznámení přechodu na deník (DLZ č. 59/1914 )
Pokud jsme hovořili o tom, že dosavadních 58 čísel listu nesignalizovalo žádné převratné
záměry redakce, neplatí to pro následující číslo 59 z 1. srpna 1914. To se stalo nejen velmi
zajímavým číslem, ale i číslem přímo raritním. V čísle 59 narazí překvapený badatel na dva texty,
které stojí na titulní straně listu vedle sebe, jako rovnocenná sdělení. Oba texty jsou ze svého
hlediska velmi závažné, ale přesto obsahují sdělení naprosto nesrovnatelné váhy.
Levý sloupec první strany zabíral text:
Die „Deutsche Leipaer Ztg.“ Tagblatt. Tento text byl podepsán Die Schriftleitung und
Verwaltung der „Deutschen Leipaer Zeitung“ (!).
Prostřední a pravý sloupec téže strany zabíral text:
An meine Völker!, podepsáni Franz Josef a hrabě Stürgkh. (!!).
I když je nám naprosto jasné, jak bylo pro DLZ důležité, že mohly vyhlásit, že se stávají deníkem,
nelze se zbavit zvláštního dojmu. Ironie dějin způsobila, že v českolipském regionálním listě stojí
na téže straně vedle sebe událost, která změnila mapu Evropy a událost, kterou nemuseli
zaznamenat třeba ani v Litoměřicích. Řazení tak nesouměřitelných textů vedle sebe působí obzvlášť
neobvykle ve srovnání s pozdějšími okresními týdeníky, vydávanými příslušnými OV KSČ a ONV,
kde bylo jasně dáno neporušitelné umístění článků podle postavení autora ve stranické a mocenské
hierarchii.
Následující strany tohoto památného čísla, které mělo celkem 16 stran, byly pochopitelně
poznamenány nově vzniklou situací. Zhruba třetina novin, až do s. 6, byla vyhrazena větším
článkům, které se věnovaly válce (situaci Srbska, postojům velmocí apod.) Od s. 6 měly noviny
obvyklé členění. Rubriky Zur Tagesgeschichte, Vom Lande, Heimatschronik (ta přechází na s. 7 a
8), na s. 8 se pak posunula stálá rubrika Niemeser Nachrichten a po ní jsou zařazeny nové zprávy
pod dlouhým titulkem Eigen-Drahtberichte der „Deutschen Leipaer Zeitung“ von Freitag den 31.
Juli 1914 um 3 Uhr nachmittags. Ale všechny tyto rubriky, bez ohledu na jejich „stáří“ se nějakým
způsobem týkaly války a mobilizace. Teprve rubrika Was in der Welt vorgeht na s. 9 a 10
obsahovala zprávy, které nesouvisely s válkou (sebevražda bankéře, neštěstí v Tatrách, velká krádež
cigaret, nejstarší duchovní v Německu, 93 let, stále činný, ..). Necelá polovina s. 10 a 11 byla
vyhrazena novele na pokračování (Als die Heide blühte . . . von P. Kremm), nad novelou na s. 11
byly reklamy, strany 12 až 16 obsahují jen reklamy a inzerci.
Vraťme se ale ještě k obsahu článku Die „Deutsche Leipaer Ztg.“ Tagblatt, tak důležitého pro
dějiny DLZ. V českém znění zachováváme členění odstavců a tučné a proložené písmo podle
originálu:
„Rozhodující události, které mají dlouhodobé důsledky pro současnost a budoucnost vzbudily
mezi našimi čtenáři přání, aby měli možnost dostávat rychlé a spolehlivé informace každý den. Aby
tomuto přání co nejlépe vyhověly, budou Deutsche Leipaer Zeitung, které dosud vycházely v úterý
a pátek, vycházet od pondělí 3. srpna 1914 nadále také každé pondělí, středu, pátek a sobotu v 5
hodin odpoledne.
Od pondělí 3. srpna 1914 budou Deutsche Leipaer Zeitung vycházet denně, kromě nedělí a
svátků.
Věříme, že jsme i dosud, díky zvláštním vydáním dokázali informovat o událostech dne
odpovídajícím způsobem. Rozhodnutí pro denní vydávání našeho listu ale vychází především ze
základní myšlenky, že včasné zpravodajství je nejlepším prostředkem proti divokým pověstem a že
v těchto vážných dnech pomáhá co nejrychlejší informovanost vyvolat ve veřejnosti pocit
uklidnění.
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Úterní a páteční vydání budou nadále dodávána za stejnou cenu a v dosavadním rozsahu
s Illustrierten Unterhaltungsbeilage.
Pondělní, středeční, čtvrteční a sobotní čísla našeho listu budou k dostání v naší administraci, v
našich prodejních místech a u našich roznašečů za 10 haléřů za kus, naši roznašeči obstarají na
požádání donášku až do domu.
Inzeráty a oznámení budou zveřejňovány v každém čísle našeho listu podle dosavadního
cenového sazebníku.
Vzhledem k dennímu vycházení našeho listu od pondělí 3. srpna vybízíme, aby jste nám zasílali
místní zprávy, korespondenci a inzeráty pokud možno co nejrychleji.
Zahraniční předplatitelé, kteří si přejí náš list dostávat denně, to musí sdělit naší administraci.
Doufáme, že naši ctění čtenáři uznají důležitost zvelebení našeho listu, které pro nás bylo
spojeno s výraznou obětí, a že budou naši snahu, oddaně sloužit veřejnosti, všemožně a všestranně
podporovat.
Leipa, im Juli 1914. Die Schriftleitung und Verwaltung der „Deutschen Leipaer Zeitung““.
Výše uvedené prohlášení redakce nám dává několik podnětů k zamyšlení. Předně – původní
Hamannova snaha ze 70. let 19. století převést LZ na deník došla naplnění až na prahu 1. světové
války. Jako bezprostřední podnět k přechodu na deník uvadla redakce potřebu včasné
informovanosti veřejnosti. Dostupnost aktuálních informací měla napomáhat v boji proti fámám a
panice. Je faktem, že válečná situace se stala rozhodným podnětem k přechodu DLZ na deník..29

Příloha č. 5 – Vývoj deníku DLZ do zániku monarchie a provincie Deutschböhmen
Mezi důvody, které vedly k zavedení deníku, uvedla redakce na prvním místě důležitost
včasného zpravodajství, které je jistou zbraní proti šířícím se fámám. Jak moudrá a pravdivá je to
myšlenka. Včasné a pravdivé zveřejnění informací přispívá k uklidnění veřejnosti. Přechod DLZ
na deník byl specifický v tom, že se jeho první čísla nevyvíjela v mírové době, ale jejich forma,
struktura a především obsah byl determinovány tak mimořádnou situací, jakou může přinést pouze
válka. Je také pravděpodobné, že válka do jisté míry pomohla novinám ekonomicky, neboť zájem o
noviny a počet jejich čtenářů se musel zvýšit.
Válečné zpravodajství mělo svá pravidla. Trochu zjednodušeně řečeno, válku vždy začal ten
druhý a teď na to doplácí. Naše oprávněně se bránící strana jde od vítězství k vítězství. Ale vždy se
najdou důvody, proč to nejde tak dobře a proč je potřeba přinášet oběti nejen na frontách, ale i
v zázemí. Noviny také hledaly, ve snaze dodávat čtenářům aktuální zprávy z bojišť, optimální čas
vydávání. Nejprve vycházely v 5 hodin odpoledne, potom v 11 hodin dopoledne. Tento čas se
ukázal jako výhodnější, neboť umožňoval zařazovat do tisku novější telegramy. Až v říjnu 1918 byl
čas vydávání posunut na 7 hodinu večer.
Válečné časy charakterizoval také podstatný úbytek počtu zveřejňovaných reklam, zrušení většiny
tradičních rubrik a (od srpna 1914) stále delší seznamy padlých. Na druhé straně ani v době deníku
nezanikla mimořádná vydání. Ta vycházela u příležitosti „velkých“ vítězství naprosto evidentně
pro povzbuzení ducha obyvatel a jejich vlastenecké hrdosti.
Vydavatelé novin se museli potýkat se zhoršující se situací a s růstem finančních výdajů, které
museli přenášet na odběratele. Redakce DLZ se snažila přesvědčit čtenáře, že noviny nezdražuje,
nebo že (nezbytné a zanedbatelné) zvýšení cen plně kompenzuje rozsahem a obsahem novin. Ke
konci roku 1914 se noviny částečně vracejí do normálu, především sobotní vydání, kde bylo víc
29

Připomeneme, že vypuknutím války byl v Rakousku přerušen ústavní život. Určitou předehrou toho byly
Anenské patenty (nařízení předlitavské vlády Karla von Stürgkha z 26. července 1913), o rozpuštění českého zemského
sněmu. Likvidace konstitučního života pochopitelně výrazně ovlivnila hlavně politický tisk. Stejné to bylo u tisku, který
se prezentoval jako „nezávislý“. Říšská rada byla znovu otevřena až 30. května 1917.
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prostoru. V roce 1915 se DLZ jeví jako zaběhlý válečný deník. I v tomto roce pokračovala tradice
upozorňovat na velká a slavná vítězství tiskem mimořádných vydání. Na druhé straně nárůst ztrát
na frontách si vyžádal pro přehlednost dělit seznamy padlých na důstojníky a mužstvo. Noviny také
na čas upustily od vydávání čtvrtletích oslovení čtenářů. Odběr deníku zřejmě dobře fungoval a na
výzvy k předplatitelům asi nebyl ani čas a prostor. O to zajímavější bylo oslovení čtenářů na konci
roku 1915. Redakce v něm zavedla nový pojem, pojem „čtvrtletní svazek válečné kroniky o mnoha
stech stranách“, což v případě svázání novin odpovídalo realitě.
Zaznamenali jsme také poněkud nečekaný fenomén - redakce DLZ se nemusela v prvních letech
války (!) - hlásit k věrnosti Rakousku a k německému vlastenectví. Rok 1916 dokládá zhoršující se
situaci v zázemí i na vzhledu novin samých. Papír bývá nekvalitní a počet stran jednoho čísla se
snížil na pouhé čtyři strany. Trvalým problémem, na který redakce pravidelně poukazovala, byly
stoupající ceny materiálu a hlavně vysoké náklady za telegramy. Se stoupajícími cenami zákonitě
trvale stoupala i cena novin. Zato jsme se na konci roku dočkali formálního ujištění o vlasteneckých
a národních postojích novin. Na dnešního čtenáře noviny působí, jak již bylo uvedeno, jednotvárně.
Noviny ztratily do velké míry svůj krajový svéráz. Protože přebíraly oficiální, centrálně vydávané
zpravodajství a telegramy, nutně se podobají obsahem ostatním dobovým novinám.
Zhruba po roce trvání války, kdy se do novin vrátily některé dřívější rubriky, začal být opět
kladen větší důraz na četbu na pokračování. Běžným se stalo hrazení předplatného složenkou.
V srpnu 1917 se stal odpovědným za tisk, místo Ernsta Bergmanna Emil Bergmann. Noviny
pomalu obnovují kritické sledování českých aktivit. Od roku 1918 byl formát novin opět zvětšen.
Větší formát, který redakce původně označila za nepraktický, nyní odůvodnila jako odpovídající
kompenzaci za další zdražení listu. I v roce 1918 došlo k personální změně ve vydavatelském
kolektivu. Od října 1918 se stal odpovědným redaktorem místo dlouholetého pracovníka Aloise v.
Funkeho z Chebu přibyvší Kajetan Baier.
Deutsche Leipaer Zeizung před vyhlášením ČSR a provincie DB.
Kajetan Baier byl veřejnosti představen jako člověk, který získal bohaté zkušenosti ve velkých
moderních novinách (v Chebu). Baier představil 1. října 1918 svou linii listu (vyhraněný národní
postoj), přičemž přirovnal DLZ k velkým novinám. Vedle ostrých Baierových úvodníků a článků
byly v DLZ připuštěny umírněnější úvodníky autorů, kteří psali pod značkou „we“ a „X“. Na
oznámení o zrušení předběžné cenzury (v č. 246) reagovaly DLZ pouze laxně a neprojevily, jak by
se dalo očekávat, žádný radostný souhlas.
O aktivitách Čechů v zahraničí i v Rakousku informoval list většinou formou převzatých holých
zpráv. I když bylo jasné, že se z pohledu Rakouského státu jedná o podvratnou činnost, byly tyto
zprávy ponechány bez komentářů. Větší protičeské výpady neobsahovala ani dvě varování před
prodejem německého majetku do českých rukou (č. 220 a 233). Silným protičeským nábojem se
vyznačovaly pouze úvodníky z pera Kajetana Baiera – na rozdíl od dvou úvodníků autora „we“.
Výjimkou byl záznam projevu železničáže Schillera z Ústí nad Labem na protestním shromáždění
železničářů v Č. Lípě (č. 245). Schillerův projev nebyl pouze neutrální, Schiller vyzýval veřejně,
před stovkami posluchačů, ke spolupráci s Čechy,30 aniž by to redakce nějak uvedla na pravou míru.
Z kvantitativního pohledu převládal v DLZ neutrální tón a byl dán prostor názorové pluralitě.
Neutrální postoj se však vytrácel u článků, které propagovaly konstituování Deutschböhmen.
Zveřejněné zprávy a informace navozovaly dojem, že vznik tohoto samostatného útvaru je
nepochybný. Deutschböhmen, ať už v rámci Německého Rakouska (Deutschösterreich), nebo
v rámci Německa, je legitimním požadavkem českých Němců, který se navíc opírá o nezadatelné
právo národů na sebeurčení. Mezi další ústřední problémy patřilo zásobování obyvatel a epidemie
chřipky. Krádeže a bezpečnost zatím hrály okrajovou roli.
30

Školitelka doc. Köpplová upozornila na možnost, že se za tím mohla skrývat velkoněmecká myšlenka.
To nelze vyloučit, byla by to názorná ukázka aplikace hesla politického machiavelismu „nepřítel mého nepřítele je
mým přítelem“.
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Od konce října se poměry komplikovaly. Noviny se musely zabývat řešením situace
demobilizovaných vojáků, bezpečností a pořádkem ve městě, aktivitami místní vojenské posádky a
stoupající „odvahou“ místních Čechů.
Deutsche Leipaer Zeitung v době české expanze a konce hry na provincii DB.
Jak jsme již konstatovali, 28. říjen 1918 nastolil v tisku novou agendu. Na stránky DLZ
pronikla tato nová agenda 30. října 1918. K Čechům se přestalo přistupovat jako k celku. Aktivity
místních Čechů byly vykládány a hodnoceny zásadně odmítavě a kriticky. V tom pokračoval duch
předpřevratové doby. Aktivity Čechů ve vlastním jazykovém území byly presentovány neutrálně,
ale pokud se dotýkaly území Deutschböhmen, byly také striktně odmítány. Noviny začaly vytvářet
představu dvou na sobě nijak nezávislých státních celků. Tato koncepce vylučovala nároky Prahy
na jakékoliv zasahování do governmentu DB. K trvalým tématům (zásobování, nouze, chřipka)
přibylo pečlivé sledování činnosti místní vojenské posádky.
Novinové zprávy z 30. října 1918 (vyhlášení ČSR) a z 31. října 1918 (vyhlášení DB) zahájily na
stránkách DLZ novou etapu budování obrazu německo-českých vztahů. Před válkou, resp. před
vznikem ČSR stáli Češi „ante portas“ uzavřených jazykových území. Teď se Češi proměnili
v rozpínavé imperiaisty, kteří chtějí s Francouzi za zády ujařmit a zotročit Němce. To vedlo k
diferencovanému přístup k Čechům mimo uzavřená „německá“ území a k místním Čechům.
K domácím Čechům se přistupovalo „po staru“, to znamená, že měli být drženi na uzdě a Češi
v sídelních územích byli hozeni přes palubu. Noviny vytvářely svým zpravodajstvím u publika
dojem, že Češi ve vnitrozemí budou žít ve svém státě, a tam ať si dělají, co chtějí. To byl obrovský
názorový posun. Nacionálové „přes noc“ rezignovali na své pozice v celých Čechách, o jejichž
zachování tak usilovně a tvrdě bojovali desítky let v říšské radě, na zemském sněmu, ve výborech,
hospodářských komorách, na poli ekonomickém, kulturním, v tisku etc. Nyní se spokojili
s taktickým cílem (který ale nerespektoval mocensko-politické rozložení sil) - udržení
„německosti“ německých jazykových oblastí. Češi přestali být chápaní a prezentovaní jako
jednolitá masa, která proniká do „čistě německých“ měst v Deutschböhmen, do Vídně, Drážďan
apod.31

Příloha č. 6 – Období 1919-1933 z pohledu cenzury; četnost cenzurních zásahů v DLZ ve
srovnání s obdobnými periodiky, vydávanými na území obvodu Krajského soudu v České
Lípě
Četnost cenzurních zásahů u periodik (od deníků po měsíčníky) vydávaných v obvodu Krajské
soudu v České Lípě v letech 1919-1933
31

Ve studii „Českolipsko na podzim 1918“ stručně zhodnotila její autorka Marie Vojtíšková také roli
severočeského německého tisku v oné přelomové době. Tlumočíme její posudek, ovlivněný tehdejším stupněm poznání
a tehdejším diskurzem: Tendence těchto listů se během r. 1918 začaly přeorientovávat od militaristických triád
k úvahám o budoucnosti Rakouska. Se vší rafinovaností svého řemesla, se znalostí davové psychologie,
s demagogickým cynizmem odvraceli redaktoři své čtenáře od kritiky prolhaných slibů, jimiž po čtyři roky tisk hýřil, a
jejich roztrpčenosti nad marnými obětmi předhazovali náhradní terč odplaty za pravého viníka. Politika německých
stran bez rozdílu se sjednotila k jedinému cíli – k udržení německé politické moci – a pro ni byla vyburcována stará
nacionální nevraživost k Čechům. Na všechny tyto události reagovalo německé obyvatelstvo hysterickýma očima svých
redaktorů (podtrl autor). Existence českého živlu byla prohlášená za urážku němectví. Za dnů těsně před propuknutím
boje za samostatnou provincii DB se ozývaly z německé strany sympatické humánní názory zde na severu jedině
v sociálně demokratických novinách „Nordböhmischer Volksbote“ a „Reichenberger Tagespost“, které však bohužel
záhy přijaly nacionalistické tendence po vzoru svých teplických a ústeckých kolegů. Lze pozorovat, že mohutná veřejná
shromáždění, typické tradiční tábory lidu, organizují v této době přímo lavinovitě právě sociálně demokratičtí předáci
pro získání pracujících nacionalistickým stanoviskům a k podpoře reakčních cílů. Marie Vojtíšková, Českolipsko na
podzim 1918. In: Vznik samostatného Československa a severní Čechy, Historický sborník Ústecka 1968, s. 163 – 182.

18

Název
tiskopisu
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2

2
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3

Vysvětlivky: D - noviny vycházely denně
T - noviny vycházely jednou za týden
2 - noviny vycházely 2x týdně
M - noviny vycházely jednou za měsíc

Srovnání nejčastěji cenzurovaných deníků (DLZ a Abwehr) vydávaných v obvodu Krajského soudu
v České Lípě v letech 1919-1933
Nadpis
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10
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Četnost cenzurních zásahů u deníků vydávaných v obvodu Krajského soudu v České Lípě v letech
1919-1933
Nadpis
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Rok

Srovnávací tabulka a grafy byly vypracovány na základě materiálů uložených ve Státním
oblastním archivu v Litoměřicích, fond „Státní zastupitelství Česká Lípa 1898-1948“.

Příloha č. 7 – Tiskárna Bergmann po zániku Deutsche Leipaer Zeitung (1945-1951)
Konec prvorepublikové éry a éra říšská
V r. 1938 měl vydavatel DLZ a majitel tiskárny Ernst Bergmann stále menší vliv na obsah svých
novin. Nastolování politické agendy se nakonec ocitlo plně v rukou Henleinovců. DLZ postupně
přestávaly být tradičními barvitými regionálními novinami. Bergmann se dostal do neřešitelné
situace, kdy si zveřejňováním ostrých protičeskoslovenských článků podřezával větev sám pod
sebou, až konečně uznal bezvýchodnost situace a odešel do emigrace. V č. 227 ze středy 5. října
figurovalo v tiráži listu jméno Ernst Bergmann naposledy. Je otázkou, proč tak neučinil dříve. Po
skončení války mu bude vyčítáno, že dal své noviny do služeb Henleina. Od č. 228 z 6. října 1938
tak neměly DLZ s rodinou Bergmannů jinou souvislost, než po nějakou dobu název tiskárny. DLZ
č. 231 z neděle 9. října 1938 byly posledním „československým“ číslem. Jím také končí souvislá
řada povinných výtisků DLZ uložená v Národní knihovně v Praze. Univerzitní (dnes Národní)
knihovna v Praze měla tehdy zájem na dokompletování ročníku 1938 všech tiskopisů z odtržených
území a požádala jednotlivé redakce o zasílání jejich listů do konce roku, „aby ročník 1938 nebyl
jenom torzo“. Redakce DLZ odpověděla Universitní knihovně v Praze dopisem z 25. října 1938:
„Sdělujeme, že vám budeme náš deník s radostí posílat až do konce roku, když zaplatíte předplatné.
Zdarma nejsme vůbec sto noviny posílat. Můžeme vám vyjít vstříc v tom, že vám budeme počítat
21

jen vnitrostátní tarif (Č.S.R. je dnes pro nás přirozeně zahraničí!). HEIL HITLER! Verwaltung der
Deutschen Leipaer Zeitung Böhm.-Leipa.“32
Pro vymezený prostor nelze podat dramatickou historii DLZ a tiskárny za války. Telegraficky
uvedeme jenom mezníky, nutné k pochopení dalších souvislostí. Od dubna 1939 se DLZ staly z
formálně samostatného listu tiskovým orgánem správy Sudet. V neděli 1. dubna 1939 vyšly DLZ č.
77 s novou úpravou záhlaví. Byl zaveden podtitul, jehož znění vymezovalo hranice suverenity listu:
Das Tagblatt des Kreises Böhm.-Leipa. V záhlaví se zároveň objevil nový vydavatel, Gustav
Albert z Nového Boru, majitel tamní tiskárny. Vstup Gustava Alberta do DLZ se stal předehrou
budoucího zániku tiskárny Bergmann, protože na konci roku 1940 Gustav Albert učinil z lípské
tiskárny pobočný závod svého borského podniku.33 Prvního listopadu 1939 byl podtitul listu
modifikován na Oeffentliches Verkündungsblatt des Landrates für den Landkreis Böhm.Leipa 3/. Převodem původních místních novin na úřední tiskový orgán byly DLZ vlastně po dobu
okupace zachráněny. Řada jiných regionálních novin v mnoha pohraničních okresech byla říšskou
správou zrušena.
Tiskárna Bergman34 1945 – 1951
Po skočení druhé světové války byl v ČSR teoreticky obnoven právní stav z období před 1.
říjnem 1938. Na stav před Mnichovem navázala rovněž organizace státní správy a soudnictví.
Jednalo se však jenom o návaznost na územní členění, ale ve složení a vnitřní organizací úřadů
politické správy nastaly zásadní změny. KSČ totiž prosazovala (od roku 1943) a nakonec úspěšně
prosadila národní výbory, které se měly stát základem nového „lidového“ státního aparátu.
Londýnská exilová vláda uznala národní výbory jako orgány veřejné správy nejdříve podmínečně
(16. dubna 1944), ale v prosinci 1944 byla komunistická koncepce národních výborů vtělena do
ústavního dekretu prezidenta republiky.35 Po vítězství KSČ ve volbách v červnu 1946 se stala
právní návaznost na I. republiku již pouhou formalitou.
Místní národní výbory nepřevzaly jenom pravomoci, které dosud vykonávala obecní
zastupitelstva, obecní rady a starostové obcí. Přibyla jim agenda zcela nová – nás bude zajímat
především konfiskace majetku a ustanovování národních správ.36 V Č. Lípě vznikl národní výbor
již 9. května 1945. NV v Č. Lípě měl na počátku 25 členů, z toho 3 německé antifašisty. ONV v Č.
Lípě vznikl 14. května 1945.37
V červnu 1945 byl zahájen v Č. Lípě odsun, v létě přerušen, a obnoven v srpnu a září 1945, po
skončení postupimské konference. Odsun byl zakončen v březnu a dubnu 1946. Už v listopadu
1945 bylo ve městě skoro 10 tisíc občanů české a slovenské národnosti. Rok 1946 bylo možno
charakterizovat jako rok doosídlení. Koncem roku 1946 mělo město 13 222 obyvatele, z toho už jen
756 Němců.38
Chod tiskárny Bergman nebyl – na rozdíl od druhé lípské tiskárny Künstner, která obnovila
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Oba dopisy jsou vevázány v posledním ročníku DLZ (1938), který je uložen v Národní knihovně
v Praze. Ročníky DLZ 1939 – 1944 jsou uloženy v SOkA Česká Lípa. Dochování DLZ leden – květen 1945
v institucích na území ČR není známo.
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Na konci roku 1940 se tiskárna Bergmann stala pobočným závodem a to později zavdalo další příčinu k jejímu
zrušení. V č. 303 z 25. prosinec 1940 vyšla velká reklama, v níž Gustav Albert sděluje, že koupil tiskárnu Bergmann
v Č. Lípě a bude pokračovat pod firmou „Druck- und Verlagshaus Gustav Albert, Böhm.-Leipa.“ Podepsán majitel
Gustav Albert, toho času ve Wehrmachtu.
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V květnu se lípská tiskárna vrátila ke jménu Bergmann, které ale bylo nyní psáno s jedním n. Podoba
´Bergman´ byla zavedena v logu tiskárny i v jejím úředním razítku. Některé instituce ale nadále psaly ´Bergmann´.
35
Dekret ze 4. 12. 1944 č. 18/1944. Národní výbory byly podřízeny vládě. V oblastech se státně
nespolehlivým obyvatelstvem měly být jmenovány místní a okresní správní komise. Členy okresních správních komisí
jmenoval ministr vnitra. Správní komise měly stejnou pravomoc, jako národní výbory. Škoda, Václav: Národní výbory
– základní orgány jednotné státní moci v ČSSR, Praha 1975, s. 28-29.
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Konfiskace majetku Němců a kolaborantů podle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb.
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Sovadina, Miloš: Správní vývoj okresu Česká Lípa od roku 1848 do roku 1990, Česká Lípa 1998, s. 115.
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V letech 1949-1950 vydával MNV občanům města první občanské průkazy, mělo město 12 100 obyvatel, z toho
241 cizinců, tj. osob, které dosud neměly čsl. státní občanství, nebo byly příslušníky jiných států.
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činnost až po několika týdnech – prakticky vůbec přerušen. První tiskovina po skončení války byla
v Č. Lípě vysázena tiskařem Milošem Vítkem v tiskárně Bergman již 10. května 194539.
Starousedlík Miloš Vítek se ujal vedení tiskárny spontánně, a protože město potřebovalo fungující
tiskárnu, byl tento stav dočasně kodifikován a 18. května 1945 vydal českolipský národní výbor
dekret, kterým Vítka pověřil prozatímním dozorem nad tiskárnou. Tiskárna měla v té době 30
pracovníků a začala tisknout především úřední vyhlášky a tiskopisy. První dva čeští zaměstnanci
(sazeči) nastoupili v tiskárně koncem května, koncem července 1945 pracovalo v tiskárně osm
českých zaměstnanců. Na začátku roku 1946 to bylo 45 českých zaměstnanců, v roce 1947 65 a na
podzim 1948 již 89.40
Éra Tomáše Bergmana
27. listopadu 1945 se stal národním správcem tiskárny Tomáš Bergman, syn Ernsta Bergmanna,
posledního předmnichovského majitele tiskárny.
Mezi zajímavý dochovaný materiál, který nám obohacuje pohled na éru Tomáše Bergmana patří
fond ČNB-BČL, karton 656/6, složka „Tiskárna Bergman“, uložený v Národním archivu Praha.41
Složka dokumentuje rok 1947 z pohledu českolipské filiálky Legiobanky, na kterou se tiskárna
Bergman obrátila s žádostí o úvěr 200 tisíc Kčs.42 Banka provedla vlastní šetření hospodářské
pozice tiskárny a vypracovala svůj posudek. Z odborného posudku Legiobanky, který byl
vypracován v březnu 1947, ocitujeme nosné pasáže:
„Jedná se o židovskou dne 19.6. 1889 zaprotokolovanou firmu jednotlivce pod označením
„Druckerei Bergmann, Böhmisch Leipa, jejímž majitelem byl Arnošt Bergmann. Během okupace
byla firma cestou arizace prodána, z obchodního rejstříku vymazána (dne 20.3. 1941) a jako veřejná
obchodní společnost zaprotokolována pod zněním (v překladu): „Tiskárna a nakladatelství Gustav
Albert, Česká Lípa“ jako pobočka v Boru stávajícího hlavního závodu.
Po okupaci se vrátil syn dosud v Anglii dlícího majitele firmy Arnošta Bergmanna – Tomáš E.
Bergmann, jako příslušník naší zahraniční armády, který byl výměrem okresního národního výboru
čj. 17076/45 ze dne 27.11. 1945 jmenován národním správcem firmy Bergmann, tiskárna Česká
Lípa. Tento v zastoupení svého otce podal žádost o restituční řízení, která je dosud projednávána.
Hospodářská důležitost (fy Bergmann) je doložena potvrzením Hospodářské skupiny tisku ze dne
7.II. 1947. Firma sama o sobě je velmi dobře zaměstnána, pracuje na státních a úředních zakázkách
a na jejím spojení nám velmi záleží. Vzhledem k stále neujasněné vlastnické otázce a tím i možným
komplikacím – o podnik má zájem jednak okres, jednak město, při čemž bude důležitou roli hráti
předválečné – podle doslechu ne právě národnostně uvědomělé – chování Arnošta Bergmana,
povolený úvěr opíráme jedině o postoupené pohledávky nesporné bonity, abychom tím měli
neustále zaručenou stálou realizační hodnotu. Legiobanka, národní podnik, filiálka Česká Lípa.“
A takto hodnotila banka samotného Tomáše Bergmana:
„Osobní: Tommy Bergmann43 je stár asi 24 roky, je svobodný, synem Arnošta Beregmanna a byl za
války v anglické západní armádě. Vrátil se po válce zpět do České Lípy. Otec Arnošt Bergmann je
dosud v Palestině, jeho manželka je již v České Lípě. Má se za to, že v brzké době bude podnik
cestou restituce rodině Bergmannově vrácen. Tommy Bergmann sloužil u letectva, osobně a
obchodně se těší dobré pověsti a je líčen jako agilní a čilý člověk.“44
Podle informací Legiobanky měla tiskárna na začátku roku 1947 5 úředníků a 60 dělníků,
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Byla to úřední vyhláška. Česká Lípa 40 let socialistické výstavby, účelová publikace pro MěNV v Č.
Lípě 1985, s. 72. Kapitolu zpracoval historik Ladislav Smejkal.
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Údaje byly převzaty ze Šonského brožurky „Tiskárna Bergman“.
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Za upozornění na tento materiál děkuji školitelce doc. Köpplové.
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Po skončení války obíhaly na Českolipsku říšské marky a protektorátní koruny. Dekret prezidenta
republiky z 19. října 1945 č. 91 Sb. zavedl na celém území ČSR, s platností od 1. listopadu 1945, znovu
československou korunu. Kurs čsl. koruny vůči cizině byl stanoven na 50 Kč za 1 americký dolar. Spáčil, Bedřich:
Česká měna od dávné minulosti k dnešku, Praha 1973, s. 117-119.
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Mladý Bergman sám se vždy psal ve znění ´Tomáš Bergman´.
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Legiobanka, čj. 12664/3, dáno v Praze 10.3.1947.
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pokladníkem byl Karel Munk a účetním Valtr Goral.
17. března 1947 přistoupil T. Bergmann na podmínky Legiobanky k udělení kontokorentního
úvěru 200 tisíc Kčs. A známe i celkový výsledek:
25. března 1948 poslala místní filiálka Legiobanky na centrálu do Prahy přípis, ve kterém sděluje,
že „povolený úvěr per Kčs 200.000.—byl plně proplacen. Prosíme proto, abyste uvedený úvěrový
případ vyřadili z Vaší evidence.“
Klasifikace tiskáren
Rok 1947 byl ve znamení klasifikace tiskáren. Ohledně klasifikace tiskáren vedly čilou
korespondenci ministerstvo průmyslu, resp. jeho Hospodářská skupina a ONV Č. Lípa,45 resp. jeho
průmyslový referát. Z rozkladů je dobře patrná diference mezi pohledy ministerstva průmyslu a
místního ONV, která se týkala hlavně tiskáren v menších městech.46
Tiskárna Bergman – žádost o navrácení majetku
V polovině roku 1947 měla tiskárna Bergman 77 zaměstnanců, z toho 13 úředníků a 3 učně.
Ostatní byli dělníci různého stupně kvalifikace. Nejvíce bylo pomocných dělníků – 40 a z toho 27
žen.47
V roce 1947 se Tomáš Bergman obrátil jménem svého otce na Osidlovací úřad a Fond národní
obnovy v Praze-Karlíně s žádostí o restituci tiskárny. ONV v Č. Lípě byl přípisem z 3. září 1947
požádán k vyjádření. „Poslední majitel tiskárny před záborem Sudet, Arnošt Bergman, narozen dne
24. srpna 1882 v Úštěku, podal žádost jako palestinský státní příslušník, obchodník bydlící
v Haifě“. Osidlovací úřad a Fond národní obnovy se tázal, zda by vrácením nemovitostí a zejména
podniku nebyly ohroženy důležité zájmy veřejné. ONV si vyžádal stanovisko Místního národního
výboru v Č. Lípě. MNV Č. Lípa odpověděl 11. října 1947 záporně. ONV tedy zaujal také záporné
stanovisko.48
Národní správci byli pod dohledem živnostenského referátu ONV. Ten se 24. listopadu 1947
obrátil na Bergmana, aby vysvětlil a doložil cestovní výdaje. Díky tomu máme doloženo, že místní
tiskárna získala exkluzivní zakázku, výrobu krabiček na cigarety. Bergman odpověděl 3. prosince
1947. Uvedl, že cestoval zpravidla vlakem za účelem návštěv Tabákové režie v Praze, pro kterou
pracujeme a vyrábíme skládačky „Partyzánka“ a „Star“. Bergman připomínal, že jak je známo,
nedostatek papíru hrozí omezením nebo zastavením provozu a skládačky pro Tabákovou režii u nás
vyrábějí pouze dvě firmy. Papír bez přímých osobních urgencí nelze získati.
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Rok 1948
16. ledna 1948 obdržel ONV Č. Lípa potvrzení dohody expertů politických stran a doporučení
udělení národní správy firmě Melantrich v Praze.
Osidlovací úřad a Fond národní obnovy v Praze potvrzují, že bylo dohodnuto mezi zmocněnci
národní fronty a Radou OÚ a FNO, aby tiskárna E. Bergman v Č. Lípě zůstala v zájmové sféře
tiskařských podniků čs. strany národně socialistické Melantrich v Praze. Zdejší úřad nemá ve
smyslu § 5, odst. 2/ dekretu č. 108/45 Sb. námitek, aby národní správa uvedené firmy byla přidělena
fyzické osobě, pověřené tiskařskými a vydavatelskými podniky čs. strany národně socialistické
Melantrich v Praze II, Václavské nám. 36.49
Tomáš Bergman byl Melantrichem ve funkci národního správce ponechán, ale zakrátko došlo
k politickému převratu.50 V březnu 1948 T. Bergman osobitým způsobem zareagoval na únorové
vítězství pracujícího lidu. Bylo mu jasné, že podnik nebude rodině vrácen a spočítal si, že jako
exponent Melantrichu nezůstane ani národním správcem. Bylo jenom otázkou dnů, kdy komunisté
dosadí do tiskárny svého spolehlivého člověka. A tak vyprázdnil podnikovou pokladnu a tichosti
Č. Lípu opustil. Nastalou situaci neřešil ONV, resp. jeho průmyslový referent, ale místní akční
výbor Národní fronty. Ten jmenoval 9. března 1948 až do konečného vyřešení otázky národního
správce prozatímním vedením závodu sazeče Václava Šafránka. V odůvodnění stálo:
Pan T. E. Bergman vzdálil se dne 3. března 1948 ze závodu, aniž by předal klíče a agendu
související s vedením závodu a do dnešního dne se do závodu nevrátil. Je tedy důvod, že se pan T.
E. Bergman do České Lípy již nevrátí. Protože disposici finančními prostředky závodu má pouze
pan Bergman a tudíž závod prakticky stojí dnes bez prostředků, mohla by zdržením v disposici
finančními prostředky vzniknout závodu a tím i státu značná škoda.
Mezitím nastaly jiné starosti. Únorem 1948 padly mnohé předchozí dohody, včetně pro
typografický průmysl důležitá klasifikace tiskáren. Nová garnitura připravovala rekonstrukční plán
rozmístění podniků a jejich zařízení. Něco se o tom doneslo do tiskárny Bergman. A tak závodní
rada a Václav Šafránek vznesli 21. dubna 1948 písemný dotaz ohledně budoucnosti podniku na
ONV. Podle našich předběžných informací se pomýšlí také na určitý zásah do zařízení průmyslu
grafického. Zástupci tiskárny Bergman jsou si vědomi toho, že reorganizace je nutná v zájmu
celostátním a že v ní bude zahrnut i náš okres. Chtějí ale upozornit příslušné činitele na to, že
pohraniční oblasti vyžadují však zvláštní zřetele. Proto zaslala tiskárna přípis na ROH Svaz
zaměstnanců průmyslu grafického a knihařského, který přikládá v opise. Jsme vedoucím grafickým
podnikem českolipského okresu a považujeme za svoji stavovskou i občanskou povinnost svěřený
nám statek nejen udržeti, ale i dále upevňovati a zvelebovat ku prospěchu okresu a státu. Prosíme,
abyste naši snahu o rozkvět průmyslu v českolipském okresu podpořili a jsme s pozdravem
„Dvouletce zdar!“
Obavy o podnik a tedy o zaměstnání byly dost velké, protože ve stejný den tiskárna opravdu
zaslala přípis soudruhům na Svaz zaměstnanců tiskáren do Prahy.
Zavedení kumulativní národní správy
Mezitím ale zavedlo ministerstvo informací podle § 3 a 7 dekretu č. 5/45 Sb. ze dne 19. května
1945, podle vládního usnesení z 5. března 1948 o směrnicích pro postup při zavádění národních
správ do určitých podniků a podle vyhlášky ministra informací z 12. dubna 1948 , doplněné
vyhláškou ze 4. května 1948 nové směrnice pro fungování národních správ polygrafického
průmyslu. Pro polygrafii byla zavedena tzv. kumulativní národní správa. Informaci o tom rozeslalo
49
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ministerstvo informací 10. května 1948. Kumulativní národní správa polygrafického průmyslu měla
osm členů, z toho sedm z Prahy a jednoho z Brna. Tento orgán jmenuje svého zmocněnce, kterým
může býti i dosavadní národní správce, vyhovuje-li podmínkám vyhlášky. Tento výměr je konečný a
nelze jej napadati pořadem správních stolic51. Hlavička tiskárny potom zněla: „Tiskárna a
nakladatelství Gustav Albert, vedlejší závod v České Lípě. Národní správa. Dříve E. Bergman,
Česká Lípa. Komenského náměstí 451“. Zástupcem zmocněnce KNS (kumulativní národní správy)
se stal Ludvík Rybníček. V červnu 1948 jmenovala KNS polygrafického průmyslu v Praze na návrh
závodní rady zmocněncem Otu Šonského. To je nám poslední známé jméno správce před
zestátněním tiskárny v roce 1949.
Znárodnění zestátněním (27. září 1949)
Dalším organizačním předělem v historii tiskárny Bergman bylo její znárodnění. Znárodnění
bývalého podniku Gustav Albert, tiskárna a nakladatelství v Novém Boru, v České Lípě, dříve E.
Bergman, Česká Lípa čp. 451 zestátněním ke dni 27. září 1949 bylo uveřejněno vyhláškou
ministerstva informací a osvěty č. 2251/1949 Ú.1.II. Znárodněný majetek byl začleněn podle
vyhlášky ministra informací a osvěty č. 1086/1950 Ú.1.II do národního podniku Severočeské
tiskárny.
Ukončení provozu (1951)
Dne 30. října 1951 proběhlo jednání, jehož předmětem byla otázka likvidace českolipského
závodu Severočeských tiskáren a všechny ostatní otázky s touto likvidací spojené, jak rázu
materiálního, tak rázu personálního. Z „likvidačního“ jednání se dochoval zápis. Za závod Česká
Lípa nefiguruje žádné známé jméno (Vítek, Šafránek, Rybáček, Kutil, Šonský). Z formulací
úředních dokumentů se zdá, že iniciativa zrušení provozu v Č. Lípě vzešla v Severočeských
tiskárnách.52 Jednání z 30. října se usneslo, že závod v Č. Lípě bude likvidován do konce roku 1951
a Severočeské tiskárny n. p. se zavazují, že uvedený podnik vyklidí nejpozději do 1. února 1952.
Rada ONV potom přidělí stávající budovy vhodnému uchazeči, aby uvolněné prostory mohly býti
využity k urychlení budování socialismu v našem státě. Severočeské tiskárny se také zavázaly, že za
účelem umožnění nerušené služby tiskárny, kterou prováděl dosavadní podnik, zřídí Severočeské
tiskárny vhodnou službu ve formě sběrny, jíž se umožní nejkratší vyřízení všech objednávek, které
přicházejí v úvahu v Č. Lípě a okolí. 53
Uchazeč k urychlení budování socialismu byl vytipován velmi rychle. Již 1. listopadu se
dostavili do tiskárny zástupci ČKD, kteří měli posoudit, zda jsou prostory vhodné pro účely
učňovského střediska. Téhož dne o tom byl na ONV Č. Lípa sepsán protokol. Zástupci ČKD
shledali provozovny za celkově vyhovující pro zamýšlení vybudování SPD závodu ČKD. Bude
potřeba stavebních úprav menšího rozsahu, větší příkon elektrické energie a oddělení provozovny
od obytných místností. Zástupci ČKD vzali na vědomí, že Severočeské tiskárny vyklidí prostory do
1. února 1952.
Nový uživatel prostor byl vyřešen a zbývaly dvě věci. Převést výrobu do N. Boru a vyřešit
sběrnu zakázek pro Č. Lípu a okolí. 6. listopadu 1951 oznámily Severočeské tiskárny Liberec ONV
v Č. Lípě, že na základě dohody zainteresovaných stran převádí celý plán závodu Č. Lípa do
závodu N. Bor.
Poslední dějství připomíná spíše vtip. Severočeské tiskárny splnily slib a originálním způsobem
zajistily v Č. Lípě sběrnu objednávek. V okresní městě, kde byly zavřeny dvě tiskárny, to mělo
fungovat následovně – citujeme z ujednání mezi Severočeskými tiskárnami n.p. Liberec a
Oblastním komunálním podnikem města Česká Lípa o zřízení sběrny objednávek veškerých
51

Stejnopis výnosu ministerstva informací obdrželi: tiskárna Bergman (dosavadní národní správa a
důvěrník závodní rady), krajský soud k zápisu do obchodního rejstříku, ONV k zápisu do živnostenského rejstříku,
zemský národní výbor, ústřední rada odborů v Praze, berní správa a hospodářská skupina Tisk v Praze.
52
Např.: „Po projednání všech okolností, které vedly Severočeské tiskárny k myšlence likvidovat závod
v Č. Lípě a ponechati tiskárnu v N. Boru…“ Zápis z 30. října 1951.
53
Zápis z 30. října 1951, bod 4/.
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tiskopisů z okresů Česká Lípa a Doksy pro závod Severočeských tiskáren v Novém Boru:
1. Komunální podnik zřídí ve své místnosti – Česká Lípa, Moskevská 5, sběrnu objednávek …ve
které bude přejímat veškeré objednávky na tiskopisy všeho druhu z okresů Č. Lípa a Doksy.
2. Komunální podnik bude tyto objednávky předávat denně borskému závodu, nejlépe
prostřednictvím některého pravidelného autobusu ČSAD.
3. Jak komunální podnik, tak borský závod zajistí, aby k tomuto autobusu byl vysílán pravidelně
posel.
4. Borský závod bude hotové tiskopisy zasílat buď poštou nebo tímto autobusem sběrně, která je
předá odběrateli proti hotovému zaplacení.
Body 5 a 6 se týkaly finančního vyrovnávání mezi tiskárnami a komunálním podnikem.
7. Severočeské tiskárny zařídí svým nákladem zveřejnění o zřízení této sběrny po všech městech
zmíněných okresů.
8. Sběrna zahájí činnost 20. prosince 1951.
Ujednání nebylo datováno, datum se pravděpodobně nacházelo na průvodním dopise, ale došlo
k němu nejspíše na začátku prosince 1951. Podle bodu č. 7 totiž vyžadovalo čas pro zveřejnění.
Fungování sběrny od 20. 12. 1951 znamená konečné datum, kdy se v prostorách Hamannovy,
Stoppovy a Bergmannovy tiskárny zastavil po 77 letech tiskařský provoz.54

Příloha č. 8 – Rejstříky názvů a redaktorů studovaných periodik do r. 1918
Rejstřík názvů studovaných periodik 1850-1918
Titul periodika

rok

Böhmisch-Leipaer Anzeige-Blatt

1850-1851

Böhmisch-Leipaer Wochenblatt

1851-1862

Böhmisch-Leipaer Anzeiger

1863-1869

Leipaer politisches Wochenblatt

1869-1874

Leipaer Zeitung (LZ)

1875-1888

Leipaer Deutsche Zeitung (LDZ)

1884-1888

Deutsches Leipaer Volksblatt (DLV)

1893-1894)

Deutsche Leipaer Zeitung (DLZ)

1888-1918

Rejstřík redaktorů studovaných periodik 1850-1918
Redaktor

rok

Filip Geržabek

1850-1852

Jan Geržabek

1852-1856

Wenzel Heimrich

1857-1862

Václav Michálek

1862-1867

54

Podrobnosti k zániku tiskárny viz studie: Robert Krejcar, Tiskárna Bergman po zániku listu Deutsche
Leipaer Zeitung (1945 – 1951). In: Bezděz 21 / 2012, s. 85 – 103.
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Josef Hamann

1868-1881

Ig. Widinsky

1881-1884

MUDr. Franz Hantschel (LZ)

1884

PhDr. Hippolyt Tauschinski (LZ)

1884-1885

Karl Ubell (LZ)

1885-1887

Eduard Frenzel (LZ)

1887

Alois Gunscher (LZ)

1887-1888

Friedrich Wilhelm Stopp (LDZ)

1884

Paul Stopp (LDZ)

1885

Otto Püschl (LDZ)

1885

Paul Stopp (LDZ)

1886

Otto Püschl (LDZ)

1886

Paul Stopp (LDZ)

1886

Paul Stopp (LDZ)

1887-1888

Eduard Frenzel (DLZ)

1889

Gustav Werner (DLZ)

1889

Josef Zörkler (DLZ)

1889-1890

Josef Schwaab (DLZ)

1890-1891

Eduard Frenzel (DLZ)

1892

Albert Löger (DLZ)

1893-1894

Josef Markert (DLV)

1893

Johann Künstner (DLV)

1893-1894

Eduard Frenzel (DLZ)

1895

Alois Funke (DLZ)

1895-1898

Ferdinand Schrötter (DLZ)

1898-1899

Heinrich v. Zimmermann (DLZ)

1899-1902

Rudolf Baron Gottesheim (DLZ)

1903-1904
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Alois Funke (DLZ) od r. 1910 von Funke

1904-1918

Kajetan Baier (DLZ)

1918

Příloha č. 9 - Tabulka vydavatelů, tiskařů a redaktorů 1850-1918
Rok Název novin
1850 Böhmisch-Leipaer
Anzeige-Blatt
1851 Böhmisch-Leipaer
Anzeige-Blatt
Böhmisch-Leipaer
Wochenblatt
1852 Böhmisch-Leipaer
Wochenblatt
1853 Böhmisch-Leipaer
Wochenblatt
1854 Böhmisch-Leipaer Woch.

Verlag
Filip Geržabek

Druck
Filip Geržabek

Redakteur
Filip Geržabek

Filip Geržabek

Filip Geržabek

Filip Geržabek

Filip Geržabek

Filip Geržabek

Filip Geržabek

Filip Geržabek

Filip Geržabek
Jan Geržabek
Jan Geržabek

Filip Geržabek

Filip Geržabek

Jan Geržabek

1855 Böhmisch-Leipaer
Wochenblatt
1856 Böhmisch-Leipaer
Wochenblatt
1857 Böhmisch-Leipaer
Wochenblatt
1858 Böhmisch-Leipaer
Wochenblatt
1859 Böhmisch-Leipaer
Wochenblatt
1860 Böhmisch-Leipaer
Wochenblatt
1861 Böhmisch-Leipaer
Wochenblatt
1862 Böhmisch-Leipaer
Wochenblatt
1863 Böhmisch-Leipaer
Anzeiger
1864 Böhmisch-Leipaer
Anzeiger
1865 Böhmisch-Leipaer
Anzeiger
1866 Böhmisch-Leipaer
Anzeiger
1867 Böhmisch-Leipaer
Anzeiger
1868 Böhmisch-Leipaer
Anzeiger
1869 Böhmisch-Leipaer

Filip Geržabek

Filip Geržabek

Jan Geržabek

Filip Geržabek

Filip Geržabek

Jan Geržabek

Filip Geržabek

Filip Geržabek

W. Heimrich

Filip Geržabek

Filip Geržabek

W. Heimrich

Filip Geržabek

Filip Geržabek

W. Heimrich

Filip Geržabek

Filip Geržabek

W. Heimrich

Filip Geržabek

Filip Geržabek

W. Heimrich

Filip Geržabek

Filip Geržabek

Václ. Michálek

Václ. Michálek

W. Heimrich
Václ. Michálek
Václ. Michálek

Václ. Michálek

Václ. Michálek

Václ. Michálek

Václ. Michálek

Václ. Michálek

Václ. Michálek

Václ. Michálek

Václ. Michálek

Václ. Michálek

Václ. Michálek
Jos. Hamann
Jos. Hamann

Václ. Michálek
Jos. Hamann
Jos. Hamann

Václ. Michálek
Jos. Hamann

Jos. Hamann

Jos. Hamann

Jos. Hamann
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Anzeiger Leipaer
politisches Wochenblatt
1870 Leipaer politisches
Wochenblatt
1871 Leipaer politisches
Wochenblatt

Jos. Hamann

Jos. Hamann

Jos. Hamann

Jos. Hamann

Jos. Hamann

Jos. Hamann

1872 Leipaer politisches
Wochenblatt

Jos. Hamann

Jos. Hamann

Jos. Hamann

1873 Leipaer politisches
Wochenblatt
1874 Leipaer politisches
Wochenblatt
1875 Leipaer Zeitung
1876 Leipaer Zeitung
1877 Leipaer Zeitung
1878 Leipaer Zeitung
1879 Leipaer Zeitung
1880 Leipaer Zeitung
1881 Leipaer Zeitung

Jos. Hamann

Jos. Hamann

Jos. Hamann

Jos. Hamann

Jos. Hamann

Jos. Hamann

Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Ig. Widinsky
Ig. Widinsky

Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Ig. Widinsky

Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Jos. Hamann
Ig. Widinsky
Ig. Widinsky

Název novin

Herausgeber Verlag

Druck

Redakteur

1882 Leipaer Zeitung

Ig. Widinsky

Ig. Widinsky

Ig. Widinsky

1883 Leipaer Zeitung

Ig. Widinsky

Ig. Widinsky

Ig. Widinsky

Ig. Widinsky

Ig. Widinsky
Ig. Widinsky

J.F. Lahn

Ig. Widinsky
F. Hantschel
F. Hantschel
H. Tauschinski
H. Tauschinski
K. Ubell

1884 Leipaer Zeitung

1885 Leipaer Zeitung

F. Hantschel
F. Hantschel
F. Hantschel
Tauschinski
K. Ubell

F. Hantschel & Co
F. Hantschel & Co
F. Hantschel & Co

1886 Leipaer Zeitung

K. Ubell

J.F. Lahn

K. Ubell

1887 Leipaer Zeitung

K. Ubell
J. Ehrlich
J. Ehrlich

F. Spania
F. Spania
F. Spania

K. Ubell
E. Frenzel
A. Gunscher

1888 Leipaer Zeitung

J. Ehrlich
A. Gunscher

A. Gunscher
A. Gunscher

A. Gunscher
A. Gunscher

F.W. Stopp

F.W. Stopp

1884 Leipaer
Deutsche
Zeitung

F.W. Stopp
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1885 Leipaer
Deutsche
Zeitung
1886 Leipaer
Deutsche
Zeitung
1887 Leipaer
Deutsche
Zeitung
1888 Leipaer
Deutsche
Zeitung
1888 Deutsche
Leipaer Zeitung
1889 Deutsche
Leipaer Zeitung

1890 Deutsche
Leipaer Zeitung
1891 Deutsche
Leipaer Zeitung
1892 Deutsche
Leipaer Zeitung
1893 Deutsche
Leipaer Zeitung
1894 Deutsche
Leipaer Zeitung
1893 Deutsches
Leipaer
Volksblatt
1894 Deutsches
Leipaer
Volksblatt
1895 Deutsche
Leipaer Zeitung
1896 Deutsche
Leipaer Zeitung
1897 Deutsche
Leipaer Zeitung
1898 Deutsche
Leipaer Zeitung
1899 Deutsche
Leipaer Zeitung
1900 Deutsche
Leipaer Zeitung
1901 Deutsche

F.W. Stopp

F.W. Stopp

P. Stopp
O. Püschl

F.W. Stopp

F.W. Stopp

F.W. Stopp

F.W. Stopp

P. Stopp a
O. Püschl
P. Stopp
P. Stopp

F.W. Stopp

F.W. Stopp

P. Stopp

F.W. Stopp

F.W. Stopp

P. Stopp

F.W. Stopp

E. Frenzel a
G. Werner
G. Werner
J. Zörkler
J. Zökler
J. Schwaab
J. Schwaab

F.W. Stopp

J. Markert

F.W. Stopp

F.W. Stopp

F.W. Stopp

F.W. Stopp

F.W. Stopp

F.W. Stopp

F.W. Stopp

F.W. Stopp

F.W. Stopp

F.W. Stopp

E. Frenzel
A. Löger
A. Löger

F.W. Stopp

F.W. Stopp

A. Löger

J. Künstner

J. Künstner

J. Markert
J. Künstner

J. Künstner

J. Künstner

J. Künstner

F.W. Stopp

F.W. Stopp

F.W. Stopp

F.W. Stopp

E. Frenzel
A. Funke
A. Funke

F.W. Stopp

F.W. Stopp

A. Funke

F.W. Stopp

F.W. Stopp

A. Funke
F. Schrötter
(E. Bergmann) Buch- u. Steindr. F. Schrötter
vorm. F. Stopp Heinrich v.
Zimmermann
(E. Bergmann) Buch- u. Steindr. Heinrich v.
vorm. F. Stopp Zimmermann
(E. Bergmann) Buch- u. Steindr. Heinrich v.
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Leipaer Zeitung
1902 Deutsche
Leipaer Zeitung
1903 Deutsche

vorm. F. Stopp
(E. Bergmann) Buch- u. Steindr.
vorm. F. Stopp
(E. Bergmann) Buch- u. Steindr.

Leipaer Zeitung

vorm. F. Stopp

1904 Deutsche
Leipaer Zeitung

Zimmermann
Heinrich v.
Zimmermann
R. Baron
Gottesheim

1905 Deutsche
Leipaer Zeitung
1906 Deutsche
Leipaer Zeitung
1907 Deutsche
Leipaer Zeitung
1908 Deutsche
Leipaer Zeitung
1909 Deutsche
Leipaer Zeitung
1910 Deutsche
Leipaer Zeitung
1911 Deutsche
Leipaer Zeitung

(E. Bergmann) Buch- u. Steindr. R. Baron
vorm. F. Stopp Gottesheim
A. Funke
(E. Bergmann) Buch- u. Steindr. A. Funke
vorm. F. Stopp
(E. Bergmann) Leipaer Buch-u. A. Funke
Steindruckerei
(E. Bergmann) Leipaer Buch-u. A. Funke
Steindruckerei
(E. Bergmann) Leipaer Buch-u. A. Funke
Steindruckerei
(E. Bergmann) Leipaer Buch-u. A. Funke
Steindruckerei
(E. Bergmann) Leipaer Buch-u. A. v.Funke
Steindruckerei
(E. Bergmann) Leipaer Buch-u. A. v.Funke
Steindruckerei

1912 Deutsche
Leipaer Zeitung
1913 Deutsche
Leipaer Zeitung

(E. Bergmann) Leipaer Buch-u. A. v.Funke
Steindruckerei
Leipaer Buch-u. Leipaer Buch-u. A. v.Funke
Steindruckerei Steindruckerei
Bergmann

Rok Název novin
1914 Deutsche
Leipaer Zeitung
1915 Deutsche
Leipaer Zeitung
1916 Deutsche
Leipaer Zeitung
1917 Deutsche
Leipaer Zeitung
1918 Deutsche
Leipaer Zeitung

Verlag

Druck

Verantw. für
die Druckerei
Leipaer Buch-u. Leipaer Buch-u. Ernst
Steindruckerei
Steindruckerei
Bergmann
Bergmann
Leipaer Buch-u.
Steindruckerei
Bergmann
Leipaer Buch-u.
Steindruckerei
Bergmann
Leipaer Buch-u.
Steindruckerei
Bergmann

Bergmann
Leipaer Buch-u.
Steindruckerei
Bergmann
Leipaer Buch-u.
Steindruckerei
Bergmann
Leipaer Buch-u.
Steindruckerei
Bergmann

Bergmann

Bergmann

Verantw. für
die Schriftleitung
Alois v. Funke

Ernst
Bergmann

Alois v. Funke

Ernst
Bergmann

Alois v. Funke

Ernst
Alois v. Funke
Bergmann
Emil Bergmann
Leipaer Buch-u. Leipaer Buch-u. Emil Bergmann Alois v. Funke
Steindruckerei
Steindruckerei
Kajetan Baier
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Exkurzy – dva příspěvky na téma podílu periodického tisku na formování národní identity
Slovinců
Pro obohacení náhledu na identifikační roli tisku přinášíme v exkurzech dvě studie ze slovinského
odborného časopisu „Javnost“, zaměřeného na mediální studia.
Javnost (The Public) 15 / 2008, č. 5 :
Smilja Amon, Vloga slovenskega časopisja v združevanju in ločevanju slovenske javnosti od
1797 do 1945 (The Role of the Slovenian Newpapers in the Processes of Unification and
Separation of the Slovenian Public from 1797 to 1945), s. 9 – 24.
(Smilja Amon, docentka na Fakultě společenských věd v Lublani)
Příspěvek pojednává o úloze slovinského periodického tisku na formování slovinského národa
v období 1797 – 1945, ale počátky národního uvědomování klade autorka již do středověku.
Důležitý instrument národní identity – spisovný jazyk, vznikl v reformaci, národnímu uvědomění
prospěl i nábožensko-politický konflikt mezi katolíky a protestanty.
První desetiletí 19. století přinesla velký rozkol společnosti na slovinský a německý tábor.
Slovinské časopisy té doby šířily jihoslovanskou variantu panslavismu, zvanou ilirské hnutí.
Ilirismus prosazoval jednotu všech jižních Slovanů a jeden spisovný jazyk. Německou stranu
representovaly „Laibacher Zeitung“.
Po březnové revoluci 1848 nastal rozkvět slovinského časopisectva a zároveň došlo k jeho
politické diferenciaci, v podstatných rysech šlo o bipolarizaci. Postupná bipolarizace Slovinců se
odrážela v časopisectví liberálním a katolickém a obojí časopisy tuto bipolarizaci zároveň
významně urychlovaly a prohlubovaly.
Samostatná kapitola je věnovaná době 1918 – 1941. Autorka připomíná, že do nového státu si
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Slovinci přinesli politické a názorové postoje z předešlé doby. Katolický tábor vydával časopis
„Slovenec“, liberálové časopis „Jutro“.
Poslední kapitola pojednává o letech druhé světové války 1941 – 1945, kdy se Slovinci rozdělili
na komunistický a nekomunistický blok. Jako novinka se objevil odbojový tisk. „Partizanski
dnevnik“ (1943 – 1944) byl, dle tvrzení autorky, prvním odbojovým deníkem v okupované Evropě.
Nakonec autorka sumarizuje. Slovinské časopisy byly hlavními nositeli národního hnutí, boje o
slovinskou národní identitu a rovnoprávnost. Rozdělení Slovinců na katolický a liberální směr bylo
působením tisku urychleno a umocněno. Jednotícím elementem obou směrů byla národnost
(národ), v tom byly oba směry jednotné. Rozdíl byl ve výkladu a aplikaci. Liberální časopisy
akcentovaly národnost (národ) jako rovnoprávné a svobodné soužití Slovinců různých názorových
směrů. Katolické časopisy chápaly slovinskou národnost (národ) jako nositele všeobecné katolické
víry. Později vzniklé socialistické listy razily proletářský internacionalismus.
Javnost (The Public) 13/ 2006, č. 5 :
Maruša Pušnik, Državne rabe kulturnih pomenov za politične namene: Produkcija
nacionalnih ljudi in plebiscitna propaganda na Koroškem 1920, (State Uses of Cultural
Meanings for Political Purposes: Production of National People in the Plebisite Propaganda
in Carinthia, 1920), s. 55 – 73.
(Maruša Pušnik, asistentka na Fakultě společenských věd v Lublani)
V Korutanech proběhl v roce 1920 plebiscit mezi Rakouskem a Královstvím SHS. Obě strany
vyvíjely před plebiscitem v roce 1919 a 1920 silnou, agresivní nacionální propagandu. Na příkladu
této propagandy autorka ukazuje, jak stát dokáže v komunikaci s obyvatelstvem prosadit své zájmy
pomocí záměny kultury a nacionalismu. Výsledek plebiscitu v Korutanech byl důsledkem
(produktem) diskurzu státní moci. Nacionalizace společnosti v Korutanech byla komunikační
záležitostí.
Nejprve autorka analyzuje rakouský program. Ten podle ní měl výhodu dlouhodobě vytvářeného
zázemí z doby Monarchie (vojsko, úřady, policie, soudnictví, škola) a výhodu současného výkonu
státní moci ve sporném území.
Rakouská strana využívala výlepů plakátů v korutanských obcích a agitaci v tisku (např. v
„Kärntner Landsmannschaft“), vydávaly se letáky a brožury. Lidé byli mobilizováni k ochraně
domoviny, kterou jim chtějí ukrást Jihoslované. Byl užíván úderný, emocionální jazyk. Láska ke
svobodě a záruka svobody byly ztotožněny s Rakouskem (se setrváním v Rakousku).
Jugoslávská strana šířila podobnou propagandu. Německé Rakousko je největší nepřítel, který
chce uchvátit naší zemi. Oba státy používaly stejné mechanismy. Rakouská propaganda ale
přistoupila na presentaci nacionálního programu jako sociálního programu, národní věc propojila
s ekonomikou a kulturou. Jugoslávie spojovala nacionalismus s krevním poutem, společnými
kořeny všech Slovinců a Jihoslovanů vůbec. Příprava na plebiscit uvedla v život také několik
plebiscitních listů.
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