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Vývoj komunikace úzce souvisí s vývinem technologií,
které umožňují, nebo přinejmenším usnadňují přenos sděle-
ní. Komunikace se v současné době opírá o využívání jak
technologických novinek, tak již zaběhlých prostředků, dí-
ky čemuž vedle sebe koexistují média tištěná a elektronic-
ká. Vývoj médií v posledním desetiletí 20. století, ale pře-
devším v prvním desetiletí 21. století výrazně ovlivnilo zpro-
voznění a následné rozšíření sítě Internet. 

Současnému tempu vývoje technologií sloužících pro
přenos sdělení se musí přizpůsobovat ekonomická logika
mediálních organizací, ale také se od něj odvíjejí nároky
kladené na osoby, jež s nimi pracují. V mediální sféře tak
lze hovořit o vztazích mezi užívanými technologiemi, me-
diálními organizacemi a uživateli těchto technologií spada-
jícími pod mediální organizace. Tyto vazby pochopitelně
existují už od doby, kdy se začaly formovat první mediální
organizace, ale v současnosti jsou o to komplikovanější, že
fungují zároveň tištěná i elektronická média a že jedna me-
diální organizace může využívat třeba všechna existující
média naráz. Při snaze o pochopení současné situace je
vhodné uvědomovat si historické souvislosti. Cílem mého
příspěvku proto je přiblížit situaci v první polovině 20. sto-
letí v naší zemi. Konkrétně se zaměřuji na využívání růz-
ných dopravních prostředků i přenosových technologií a od
něj se odvíjející redakční rutiny. Můj výstup do značné míry
vychází z výsledků bádání v materiálech Národního archi-
vu i jeho knihovny. Za příklad, prostřednictvím nějž svá
zjištění přibližuji, jsem si vybral Lidové noviny, jejichž
hlavní redakce až do roku 1936 sídlila v Brně. Při snahách
o přerod z oblastního listu na list celostátního významu se

tedy její vedení i zaměstnanci nevyhnutelně museli vyrov-
návat s překonáváním vzdáleností. 

Doprava jako faktor ovlivňující redakční rutiny
Vliv dopravy na proces tvorby a následné distribuce tiš-

těných periodik se v první polovině 20. století projevoval ve
dvou vzájemně se prolínajících rovinách. Aby mohl vznikat
obsah novin či časopisů, musely být materiály, ať už hoto-
vé příspěvky či surové informace, jež přinášely, nějakým
způsobem dopravovány do příslušných redakcí, kde byla
před započetím tisku sestavována jejich výsledná podoba.
Vytištěné noviny či časopisy se pak musely dostat ke čtená-
řům.

Doprava informací do redakcí
Nástup automobilové dopravy byl během první polovi-

ny 20. století jen pozvolný. Překotnějšímu rozvoji bránila
tehdejší ekonomická a politická situace. Poznamenaly jej
obě světové války. V roce 1929 se v Československé re-
publice začala projevovat hospodářská krize, jež kulmino-
vala v roce 1933. Po letech krize přišlo na řadu období vlek-
lé deprese završené druhou světovou válkou (SSÚ 1968:31
a FIRT 1991:20). Od toho se odvíjí i míra využití automo-
bilů při dopravování informací či při přepravě novin. Zá-
sadní úlohu v tomto směru proto musela sehrávat železnice
a v případě dopravy informací také telefonní a později dál-
nopisové linky.

Vlastnictví automobilu v žádném případě nebylo samo-
zřejmostí ani v rovině jednotlivců, ani v rovině institucio-
nální. Ani redakce netvořily výjimku. Kupříkladu redakci
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Lidových novin okolnosti donutily k nákupu prvního ná-
kladního automobilu koncem 30. let 20. století, když muse-
la čelit sílícím potížím s distribucí novin (PERNES 1993:59).
V roce 1933 bylo na území celého Československa evidová-
no 67 385 osobních a 28 158 nákladních automobilů (SÚS
1936:108). V roce 1935 to bylo 88 337 osobních a 29 349 ná-
kladních vozů (tamtéž). Vzhledem k tomu, že počet obyva-
tel Československé republiky překročil v roce 1930 hranici
čtrnácti miliónů a v roce 1940 již dosáhl 14,7 milionu (SSÚ
1968:6), v roce 1933 připadal jeden osobní automobil na
každých 211 obyvatel (počítáno bylo se 14,2 milionu oby-
vatel) a v roce 1935 jeden osobní automobil na každých 
162 obyvatel (při použití počtu 14,3 milionu obyvatel). 
V publikaci Hospodářský a společenský vývoj Českoslo-
venska (SSÚ 1968) je uveden vývoj vybavenosti obyvatel-
stva předměty dlouhodobého užívání. Ačkoliv údaje o ně-
kterých předmětech jsou k dispozici i za rok 1937, počet
automobilů v přehledu chybí. Informace o počtu automobi-
lů se vztahují až k roku 1960, kdy připadalo sedm automo-
bilů na sto domácností (SSÚ 1968:135). Z těchto dat vyplý-
vá, že o masovém využívání automobilů nelze v období
první poloviny 20. století v žádném případě uvažovat. 

Územní záběr, který mohli redaktoři z hlediska získává-
ní informací obsáhnout, byl limitován možnostmi přenosu
surových informací či již hotových příspěvků do redakce.
Vzhledem k tomu, že vysílání redaktorů do různých míst
automobilem rozhodně nebylo z výše uvedených důvodů
běžné a koňské povozy nebyly pro přepravu osob na delší
vzdálenosti vhodné, třebaže k přepravě vytištěných novin
z místa na místo v rámci jednoho města na počátku 20. sto-
letí sloužily (PERNES 1993:59), je zapotřebí zamyslet se
nad jinými možnostmi.

Jedním z řešení, jež se redaktorům nabízela, bylo čerpá-
ní informací z konkurenčních novin či časopisů. Toho hojně
využívali například v redakci Lidových novin, když tento
list vycházel jen jako odpoledník, tedy v období od 16. pro-
since 1893 do 14. prosince 1905 (PERNES 1993:15 a 27).
Tehdy býval do značné míry kompilován ze zpráv, které se
přebíraly z vídeňských novin Neue Freie Presse, brněn-
ských Tagesbote a z různých pražských novin, zejména
z Národních listů (tamtéž, s. 27). Příprava novin založená
na takovémto způsobu práce sice byla pohodlná, avšak
nepřinášela očekávanou poptávku mezi čtenáři (tamtéž).

Jako zdroj informací bylo možno využívat také výstupy
tiskových agentur. Panoval ovšem nesoulad mezi potřebami
novinářů a službami, jichž se jim dostávalo, což se negativ-
ně promítalo do míry čerpání z tohoto pramene a naopak
přispívalo k vlastním novinářským aktivitám. Pražská regi-
onální odbočka rakousko-uherské tiskové kanceláře, pro niž
se vžil zkrácený název Korbyro, poskytovala ještě i počát-
kem 20. století své výstupy pouze v německém jazyce, při-
čemž obsahově šlo zejména o úřední zprávy a o zprávy ze
zahraničí přebírané touto agenturou v souladu s platným
kartelovým uspořádáním od německé Wolffovy tiskové

kanceláře (STEJSKAL 2008:31). Vzhledem k povaze po-
skytovaných materiálů tedy z pohledu novinářských potřeb
neexistovala plnohodnotná česká tisková služba, což se
nezměnilo ani roku 1906 po rozšíření pražské odbočky
o českou sekci nabízející podklady v českém jazyce (tam-
též, s. 61). Novináři se proto spoléhali na své vlastní síly,
aby naplnili své ambice – zakládali neformální zpravodaj-
ské burzy, zejména v hostincích, na nichž si mezi sebou vy-
měňovali informace (tamtéž). Nápravu situace nepřineslo
ani ustavení Československé tiskové kanceláře v roce 1918,
neboť odběratelé agenturního servisu si stále stěžovali na
nevyužitelnost dodávaných zpráv (tamtéž, s. 227). 

Redaktoři primárně pokrývali místo, kde sídlila redakce,
a blízké okolí. Dokonce jim byly poskytovány slevy na městs-
kou hromadnou dopravu, mohli cestovat na tak zvaný novi-
nářský lístek1. V přepravě osob na delší vzdálenosti hrála
nezastupitelnou roli železniční doprava. I v tomto případě
novináři mohli využívat zlevněného jízdného. Jím poskyto-
vané vnitrostátní výhody upravoval výnos Ministerstva že-
leznic označený 15515-VI./1.-1928. Platily ve všech vla-
cích, přičemž existovaly výslovně stanovené výjimky
spojů, na něž se nevztahovaly. Neplatily kupříkladu v moto-
rových spěšných vlacích určených pro pohodlí lázeňských
hostů. Stalo se, že nastala mimořádnost, kdy takto označe-
ný vlak z provozních důvodů vedla parní lokomotiva, takže
už v podstatě nešlo o vlak motorový, nicméně novinář, kte-
rý si stěžoval, že po něm přesto byla požadována úhrada
jízdného, ač do čela vlaku byla zařazena parní lokomotiva,
se svými připomínkami neuspěl. Bylo mu vysvětleno, že
směrodatný je druh vlaku stanovený jízdním řádem2. Z vý-
kladu Ministerstva železnic k dopisu Policejního komisař-
ství v Ústí nad Labem ze dne 8.12.19283 lze vyvodit, že
novináři mohli získat roční jízdenku za sníženou cenu a že
dle výnosu Ministerstva železnic číslo 4312-III/3 ze dne
28.1.1922 jsou z novinářských jízdních výhod zásadně
vyloučeni majitelé, vydavatelé, dopisovatelé a spolupracov-
níci, jakož i administrační personál listů. 

Novinářům byly vydávány volné či zvýhodněné jízden-
ky i při naplánovaných cestách do zahraničí, pokud přísluš-
né orgány vyhověly jejich žádostem4. Výhodnější cestová-
ní po cizině vyjednávalo se zahraničními úřady českoslo-
venské Ministerstvo zahraničních věcí5. Přehled slev je uve-
den v Tabulce 1. Při plánování studijních cest do Rumunska
či do Království Srbů, Chorvatů a Slovinců mohli členové
Syndikátu československých novinářů žádat o volné jízden-
ky také výbor mezinárodní organizace nazvané Malá tisko-
vá dohoda, k jejímuž vzniku došlo v roce 1924 a která za-
střešovala československé, rumunské a jihoslovanské novi-
náře, přičemž byla inspirována vojensko-politickým spoje-
nectvím těchto tří státních útvarů zvaným Malá dohoda.
Žádost bylo nezbytné podat minimálně s měsíčním předsti-
hem před odjezdem6. Volné jízdenky pro studijní či ozdrav-
né cesty do Polska si členové Syndikátu československých
novinářů mohli opatřit mimo jiné prostřednictvím pražské-

1 Viz NA, fond ASYN, k. 58, Žádost Správní radě Elektrických podniků hl. m. Prahy z 24. 1. 1936
2 Viz Věstník československých novinářů 5 (1928), s. 91
3 Viz NA, fond MŽ I, k. 722
4 Viz NA, fond ASYN, k. 58, Žádost o poskytnutí zlevněné novinářské jízdenky z 7.8.1936
5 Viz Věstník československých novinářů 1–2 (1929), s. 3-4
6 Viz Věstník československých novinářů 1 (1927), s. 8 a 15-16
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ho výboru mezinárodní organizace pojmenované Polsko-
československá tisková dohoda, jež fungovala od roku
1926. Žádost bylo taktéž nutné předložit minimálně měsíc
před plánovaným datem odjezdu7.

Dominantní redaktorovou každodenní rutinou přesto
bylo sbírat informace z místa, kde působila hlavní či lokál-

ní redakce, a z jeho blízkého okolí. Novinář působící v mí-
stě sídla hlavní redakce zpracovával získané informace
přímo v budově redakce a jeho výstup tvořily hotové přís-
pěvky. V tomto případě tedy nebylo zapotřebí využívat žá-
dné technologie k dopravení informací či hotových článků
do sídla redakce. Odlišná situace nastávala v případech, kdy
mediální organizace disponovala kromě hlavní redakce také
pobočkou v jiném místě či vícero takovými lokálními re-
dakcemi. To byla nevyhnutelná podmínka k přeměně regio-
nálního listu v list s celostátní působností, což se stalo 
i v případě Lidových novin (PERNES 2006:17). Pak bylo
nevyhnutelné transportovat informace získané v daném mí-
stě nebo již hotové příspěvky do sídla hlavní redakce. K to-
mu zprvu sloužilo telefonní spojení, posléze i dálnopis.
Využívat bylo možno i telegrafické spojení, které poskyto-
valy zejména pošty a případně také železniční stanice, ovšem
realizace telefonátu přímo z redakce byla jednoznačně
pohodlnější.

Telefonní přístroj patřil v první polovině 20. století
k běžnému vybavení redakcí. V telefonním seznamu praž-
ského telefonního obvodu z roku 1924 lze dohledat všech-
ny pražské redakce novin i časopisů a tiskové podniky8.
Telefonní číslo se tehdy skládalo maximálně z pěti číslic
bez jednotné předvolby (tamtéž). Obdobná zjištění přináší 
i hledání v telefonním seznamu z roku 1927, ovšem v té
době již fungoval jiný systém telefonních čísel, která byla
tvořena čtveřicí nebo pěticí číslic9. K dokreslení, jak vypa-
daly záznamy v tehdejších telefonních seznamech, je připo-
jena Tabulka 2, v níž je uvedeno srovnání kontaktních údajů
na deset pražských redakcí či tiskových podniků. Vybrané
subjekty jsou v ní řazeny abecedně. Z tabulky je patrné, že
údaje v telefonních seznamech nebyly upravovány dle jed-
notné předlohy. V případě Českého slova a tiskového pod-
niku Melantrich záznamy v telefonním seznamu z roku
1927 obsahovaly také číslo do bytu ředitele Jaroslava Šaldy
na Blanické ulici, z čehož lze usuzovat, že společnost se
snažila nabízet veřejnosti co největší možnost kontaktovat
ji, tedy v nutných případech i mimo pracovní dobu10. V ro-
ce 1924 bylo telefonní číslo do bytu Jaroslava Šaldy na
Sokolovské třídě uvedeno pouze v záznamu u tiskového
podniku Melantrich11. Obrázek 1 přibližuje grafickou úpra-
vu stránky telefonního seznamu z roku 1924. Ta zůstala
zachována i pro rok 1927.

V ekonomické rovině svého fungování musely mediální
organizace uvažovat nad tím, jak eliminovat náklady spoje-
né s telefonními hovory. Usilovaly o to, aby se telefonní lin-
ka obsazovala na co nejkratší dobu, tedy aby spojení mezi
dvěma pracovišti bylo skutečně velmi operativní a rychlé,
bez jakýchkoliv zbytečných prodlev (PERNES 1993:57).
Docházelo-li k předávání surových informací či hotových
zpráv prostřednictvím telefonní linky, hovor obvykle reali-
zovali dva speciálně vyškolení lidé. Na jedné straně byla 
u přístroje osoba ovládající těsnopis a na druhé straně člo-
věk, jemuž se říkávalo foukač, který disponoval silným hla-
sem i rétorickým nadáním a byl schopen sdělení nadiktovat

Cílová země Nabídka výhod

Bulharsko
volné traťové i síťové jízdenky včetně jízdenky 
měsíční, nabídka se vztahuje i na žurnalisticky 
činné manželky novinářů

Dánsko třítýdenní volné jízdenky

Estonsko
kontingent šesti volných měsíčních jízdenek do 
2. vozové třídy ročně pro československé novináře

Finsko
kontingent deseti volných jízdenek ročně pro 
československé novináře, po dosažení limitu 
možnost slevy 50 % na jízdenky

Francie
pouze neoficiální možnost vyjednat si 
u soukromých společností slevu 50 %

Itálie
kontingent deseti volných třítýdenních jízdenek 
ročně pro československé novináře, po dosažení 
limitu možnost slevy 75 % na jízdenky

Království SHS 
(Království 
Srbů, Chorvatů 
a Slovinců)

tříměsíční jízdenky na určité tratě, omezený počet 
jízdenek

Litva individuální posouzení žádostí

Lotyšsko
kontingent deseti volných jízdenek ročně pro 
československé novináře, po dosažení limitu 
možnost slevy 50 % na jízdenky

Maďarsko
volné traťové jízdenky za náhradu kolkovného, 
pouhý průjezd zemí je beze slevy

Německo vždy se posuzuje každý případ, nabízí se sleva 75 %

Norsko třítýdenní volné jízdenky

Polsko
omezený počet volných jízdenek, po dosažení 
limitu možnost slevy 50 % na jízdenky

Rakousko sleva 50 %

Rumunsko tříměsíční volné traťové jízdenky

Řecko
povolování slev je v kompetenci provozovatelů 
soukromých drah

Španělsko individuální posouzení žádostí

Švédsko třítýdenní volné jízdenky

Švýcarsko
pokud novinář po návratu doloží, že o Švýcarsku 
psal, dostane zpět 50 % železničních poplatků

Turecko individuální posouzení žádostí

Tabulka 1 Nabídka novinářských jízdních výhod na zahra-
ničních železnicích v roce 1929 (zdroj: Věstník českosloven-
ských novinářů 1-2/1929:3-4)

7 Viz Věstník československých novinářů 1 (1927), s. 8 a 17
8 Viz NA, knihovna, Telefonní seznam 1924 – telefonní obvod Praha
9 Viz NA, knihovna, Telefonní seznam 1927 – telefonní obvod Praha
10 Viz NA, knihovna, Telefonní seznam 1927 – telefonní obvod Praha, s. 35 a 139
11 Viz NA, knihovna, Telefonní seznam 1924 – telefonní obvod Praha, s. 94
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Subjekt Záznam z roku 1924 Záznam z roku 1927

České slovo
redakce a administrace
II., Václavské nám. 42 n.
3906, 1464, 4824, 4315, 6471

redakce a administrace
II., Václavské nám. 42 n. 214-5-1
byt ředitele Jar. Šaldy 
Vinohrady, Blanická ul. 26 n. 502-7-0

Lidové listy
ústřední list čsl. strany lidové
II., Spálená ul. 15 n. 832

deník 
II., Spálená ulice 15 n.
redakce 437-6-5
administrace 437-6-7

Lidové noviny, pražská 
redakce

pražská redakce
II., Štěpánská 57 n. (Lucerna)
9508, 9635

pražská redakce
II., Jindříšská ul. 13 n. 295-4-1
insertní oddělení 297-7-4

Melantrich, tiskový 
podnik

družstevní podniky pro grafický průmysl
II., Václavské nám. 42 n.
1464, 4824, 3906, 4315, 6471
byt ředitele J. Šaldy, II., 
Sokolovská tř. 68 n. 8801/II

akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství 
II., Václavské nám. 42 n. 
a Jindřišská ul. 8 n. 214-5-1
České slovo, redakce a administrace 214-5-1
Pondělník, redakce a administrace 214-5-1
Pražský illustrovaný zpravodaj, 
red. a administrace 214-5-1
Hvězda československých paní a dívek,
red. a admin. 214-5-1
Masarykův lid, redakce 505-6-8
byt ředitele Jar. Šaldy
Vinohrady, Blanická ul. 26 n. 502-7-0

Národní listy

(Pražská akciová tiskárna)
II., Lützowova 3
Meziměstské hovory 1061
místní 2400
administrace 1062
knihtiskárna 5955
ředitel tiskárny 6242
Ve všední dny po 18. hodině všechna čísla pro 
redakci (1061 jen meziměstský), v neděli volat 
jen 2400.

(Pražská akciová tiskárna)
II., Lützowova ul. 3 210-5-1
po úředních hodinách volejte vrátného
210-5-5

Politika, 
tiskový podnik

závod tiskařský a vydavatelský
vrchní ředitel Arnošt Brichta, 
II., Václavské nám. 21 n. 7465

závod tiskařský a vydavatelský
(Národní politika, redakce, administrace, tiskárna)
II., Václavské nám. 21 n. 
200-5-7, 200-5-9, 217-5-1, 
217-5-3, 217-7-7, 238-8-0
v době mimoúřední: vrátný 217-5-2
redakce (všed. dne do půl 1 hod. v noci) 200-5-7, 200-5-8

Tabulka 2 Srovnání deseti záznamů o pražských redakcích či tiskových podnicích v telefonních seznamech z let 1924 a 1927

Prager Tagblatt

II., Panská ul. 12 n.
redakce a pro hovory meziměstské 7260
pro místní hovory 7265
knihtiskárna (Jindř. Mercy syn) 7261
administrace 7262
sportovní redakce, Dr. Jenkins 7264

II., Panská ul. 12 n. 241-4-1, 241-4-6
(Po 1/2 1 hod. v noci do 8 hod. ráno volejte:
vrátný 241-4-5
sazárna 241-4-4
redakce 241-4-1 až 241-4-3)

Právo lidu
redakce časopisu 
II., Hybernská ul. 7 n. 2122
administrace, II., Hybernská ul. 7 n. 5171

redakce časopisu
II., Hybernská ul. 7 n. 221-2-2
administrace, II., Hybernská ul. 7 n. 251-7-1
a) šéfredaktor Josef Stivín,
b) zástupce šéfredaktora Jaroslav Koudelka 220-0-8
insertní oddělení, II., Hybernská ul. 7 n. 259-9-3

Pražský večerník
deník čsl. strany lidové
II., Spálená ul. 15 n. 832

deník
II., Spálená ul. 15 n.
redakce 437-6-5
administrace 437-6-7

Venkov

ústřední list Republikánské strany 
českoslov. Venkova
administrace, Hybernská 20 n. 3285
vrchní ředitel Jun, Havlíčkovo nám. 10 n. 3285 
redakce, Hybernská 20 n. 2105,  7824
hlavní účtárna, Havlíčkovo nám. 10 n. 6190

deník
administrace, Hybernská ul. 20 n. 276-5-1, 232-8-5
redakce, II., Hybernská ul. 20 n. 276-5-1, 221-0-5, 278-2-4
po 18. hodině volejte: 221-0-5, 266-4-1, 278-2-4
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Obrázek 1 Grafická úprava stránky telefonního seznamu z roku 1924
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s co nejmenšími prodlevami, přičemž díky domluveným
signálům či třeba jen z pouhého zachraptění písaře nebo
písařky poznal, že došlo k poruše, šumu, popřípadě i výpad-
ku spojení, a nepřenesenou pasáž neprodleně začal diktovat
znovu (tamtéž). Spojení tedy nebylo vždy bezchybné, a účast-
níci hovoru se tak museli běžně vypořádávat s technologic-
kými šumy.

Cenu za poskytované telefonní služby stanovovalo
Ministerstvo pošt a telegrafů. Uvědomovalo si, že mediální
organizace patří mezi významné uživatele telefonů. Proto
bylo ochotné jednat s profesními organizacemi, jež hájily
zájmy novinářů, o úpravě cen za telefonní dopravu novinář-
ských zpráv12. Úlevy byly zahrnuty přímo do sazebníku,
který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva pošt a telegra-
fů z 28. prosince 1921. Poplatek za novinářské hovory činil
polovinu poplatku za obyčejné meziměstské hovory. Dále
bylo v sazebníku uvedeno, že v neděli se omezuje telefonní
styk kromě hovorů novinářských a tiskových pouze na
hovory pilné, za něž byl účtován trojnásobek ceny obyčej-
ného hovoru13. Základní (nezlevněné) ceny hovorů po Čes-
koslovensku a do Rakouska i Německa přináší Tabulka 3.
Pro představu, jak bylo telefonování nákladné, může po-
sloužit srovnání s průměrnými cenami základních potravin
z roku 1921. Kilogram brambor vyšel na 1,80 Kč, což byla
cena odpovídající třem jednotkám obyčejného místního ho-
voru. Mléko tehdy stálo 3,30 Kč/l, což by přibližně odpoví-
dalo jedné nezlevněné telefonní jednotce meziměstského
hovoru v pásmu do 25 km. Za chléb se platilo 5,85 Kč/kg,
což by bylo srovnatelné buď se dvěma jednotkami mezi-
městského hovoru v pásmu do 25 km či s jednou jednotkou
meziměstského hovoru v pásmu do 200 km (tamtéž a SSÚ
1968:146). 

Technologickou novinkou, jež byla založena na princi-
pu, že telefonní linky nemusí přenášet pouze mluvené slo-
vo, ale i psaný text, se stal dálnopis, který si svůj význam v
tuzemských redakcích udržel až do 90. let 20. století (BED-
NAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ 2011:380). Dálnopis lze

označit za předchůdce faxu, ale i různých forem on-line
konverzace, které se začaly rozvíjet s nástupem internetu.
Užitečným pomocníkem se stal ve třicátých letech 20. sto-
letí například vydavateli Lidových novin, který řešil časo-
vou i finanční náročnost komunikace mezi hlavní (brněn-
skou) a pražskou redakcí listu (PERNES 1993:58). Nabíd-
ka od Spojů na pronájem dálnopisu Jaroslavu Stránskému
výrazně v obou směrech pomohla (tamtéž). 

Doprava tištěných periodik ke čtenářům
Distribuce tisku byla v první polovině 20. století založe-

na na abonentním (předplatitelském) systému, přičemž v tom-
to případě se o doručování periodik starala pošta, a na pou-
ličním prodeji (KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG 2010:39).
Pouliční prodej zajišťovali jak kolportéři neboli kameloti,
mezi něž se řadili tak zvaní prodavači na ruce, kteří stáli
vždy na témže místě, a prodavači pochozí, kteří nabízeli
tisk kolemjdoucím, jež cestou potkali, tak stánkaři14. Zá-
sadní systémová změna nastala až v roce 1953, kdy mono-
pol na distribuci periodických tiskovin získala Poštovní no-
vinová služba, přičemž kolportáž byla zprvu znemožněna
(KONČELÍK – VEČEŘA – ORSÁG 2010:39 a DORČÁ-
KOVÁ 2011:123). 

Nejsilnější čtenářskou základnu měla periodika v místě,
kde byla vydávána, a v okolí. Nebylo by však pravdivým
tvrzením, že dostupnost novin a časopisů byla pouze měst-
skou výsadou. Díky poštovním linkám se tištěná periodika
mohla dostat i na venkov. Tisk byl dokonce označován za
most mezi městy a venkovem15. 

Jak při poštovní přepravě, tak při dopravě hotových vý-
tisků zajišťované samotnými mediálními organizacemi
sehrávala nezastupitelnou roli železniční doprava. Rozsáhlá
železniční síť velice podporovala distribuci tisku (BEDNA-
ŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ 2011:137). V odborné dobo-
vé publikaci přibližující železniční historii českosloven-
ských zemí se píše (FIALA 1932:3): „Ani veliké využití
ostatních dopravních prostředků, nevyjímaje automobily,

Cena za jednotku Cena za jednotku Cena za jednotku
(v Kč) (v Kč) (v Kč)

místní hovory 0,6 --- --- --- ---

do 25 km 3 do 25 km 3 do 50 km 4

do 50 km 4 do 50 km 4 do 100 km 5

do 100 km 5 do 100 km 5 do 300 km 10

do 200 km 6 do 200 km 6 do 500 km 15

do 350 km 8 do 350 km 8 do 750 km 20

do 500 km 10 do 500 km 10 do 1 000 km 25

nad 500 km 12 nad 500 km 12 nad 1 000 km 30

ČESKOSLOVENSKO RAKOUSKO NĚMECKO

Pásmo Pásmo Pásmo

Tabulka 3 Sazebník obyčejného hovorného po Československu, do Rakouska a do Německa v roce 1921 (zdroj: Věstník Minis-
terstva pošt a telegrafů 69/1921:382-383)

12 Viz NA, fond ASYN, k. 58, Pozvánka na poradu Ministerstva pošt a telegrafů ze dne 29. 5. 1921
13 Viz Věstník Ministerstva pošt a telegrafů 69 (1921), s. 382
14 Viz NA, fond ASYN, k. 58, dopis Společného výboru organisací prodavačů novin z listopadu 1938
15 Viz NA, fond ASYN, k. 58, článek v deníku Večer ze dne 24.5.1940
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nemůže nahraditi železnici při dopravě velkých množství na
veliké vzdálenosti.“ Poštovní zásilky a tiskoviny do této
skupiny komodit bezpochyby patří. Přípravu nových poš-
tovních linek do vlaků měl na starost Svaz poštovních a te-
legrafních zaměstnanců. Mediální organizace považoval za
zásadní partnery, s nimiž zavádění nových poštovních oddí-
lů projednával, přičemž zjišťoval, do jaké míry by těmito
subjekty byly poštovní služby ve vybraných vlacích využí-
vány k přepravě novin a časopisů, tedy zda vůbec má smysl
nové poštovní linky zavádět16.

Poštovní přeprava zásilek si získávala stále větší popu-
laritu. Při přepravě zásilek po železnici si je příjemce musel
vyzvednout přímo na nádraží, zatímco při poštovní přepra-
vě, byť i při jejich transportu se využívalo železnice, mu
byly doručeny až domů. Začalo proto docházet ke zpožďo-
vání osobních vlaků, v nichž byly poštovní zásilky přepra-
vovány, a tak se přistoupilo k navýšení počtu zrychlených
nákladních vlaků, v nichž se převážela i pošta, ale i k větší-
mu nasazování celých poštovních vozů ve vlacích osobní
přepravy17. Zvyšoval se rovněž počet vlaků využívaných
k dopravě pošty. K dispozici je údaj z roku 1932, kdy bylo
využíváno denně 2 374 vlaků, a z roku 1934, kdy to bylo již
2 724 vlaků (SÚS 1936:109).

Perfektně koordinované využití různých dopravních
prostředků při distribuci raníku lze sledovat u Lidových no-
vin, neboť se snažily získat si co největší čtenářskou obec
nejen v místě svého vydávání, tedy v Brně, a v jeho okolí,
ale i v Praze a okolí. I v Praze se totiž Lidové noviny prosa-
zovaly, přičemž jejich čtenáři oceňovali úroveň listu, na je-
hož tvorbě se podíleli také externí spolupracovníci z řad od-
borníků a vědců (PERNES 1993:30). Založení pražské re-
dakce ve Štěpánské ulici roku 1920 sice vyřešilo otázku, jak
získávat informace z hlavního města, ale k usnadnění distri-
buce příliš nepomohlo, poněvadž noviny se stále tiskly v Brně
(tamtéž, s. 56). 

Nejprve se vydavatel spoléhal na koňskou sílu a na pře-
pravu po železnici. Kůň třikrát za noc vozil balíky s novina-
mi na brněnské nádraží, kde byly přeloženy do vlaku a ode-
slány do Prahy. Z časového hlediska ovšem toto řešení bylo
velmi napjaté, což vedlo k nákupu nákladního automobilu.
Přesto se nic nezměnilo na tom, že vlak s novinami přijíž-
děl do Prahy až kolem osmé hodiny ranní, takže raník se
dostal do prodeje natolik pozdě, že mu to ubíralo na odby-
tu (tamtéž, s. 59). Rychlík jedoucí v čase vlaku, jímž byly
přepravovány Lidové noviny, lze dohledat i v jízdním řádu
z roku 1938. Z Brna odjížděl šest minut před čtvrtou hodin-
nou ranní a do Prahy přijížděl šest minut před osmou hodi-
nou. Jeho jízdní doba tedy trvala rovné čtyři hodiny18. 

Tenkrát bylo jedinou schůdnou variantou při přepravě
různých komodit vlakem využívat mezi Brnem a Prahou
trať vedoucí přes Českou Třebovou a Pardubice, jejíž úsek
z Prahy do České Třebové byl otevřen už 1. září 1845 a úsek
z České Třebové do Brna 1. ledna 1849 (České dráhy, a. s.
2006:45 a 48). Druhá možnost přibyla, třebaže stavební
práce začaly už v roce 1938, nicméně byly přerušeny vál-
kou, až 20. prosince 1953 po dokončení moderní trati mezi

Brnem a Havlíčkovým Brodem přes Žďár nad Sázavou,
která navazovala na zrekonstruovaný úsek mezi Havlíčko-
vým Brodem a Kolínem (tamtéž, s. 48 a ŽAMBERSKÝ –
KOTRMAN 1989:15). Trať tehdy převzala funkci jižního
hlavního tahu (ŽAMBERSKÝ – KOTRMAN 1989:9). No-
vý úsek mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem byl poslední
tratí postavenou na českém území (KUBÁT – JACURA
2010). Křížení železniční trati s pozemními komunikacemi
je v tomto úseku velmi moderně vyřešeno ve všech přípa-
dech mimoúrovňově, aby se vyloučila možnost střetu auto-
mobilu se železničním vozidlem. 

Doprava novin vlakem z Brna do Prahy se tedy kvůli
jejich pozdní distribuci po Praze neosvědčila. Vedení pod-
niku se proto rozhodlo vydávat raník s takovým předstihem,
aby jej bylo možno dopravit nákladním automobilem niko-
liv na brněnské nádraží, ale až do Olomouce, odkud odjíž-
děl noční vlak, který přijížděl do Prahy už v sedm hodin
ráno (PERNES 1993:59). Tím však situace nebyla vyřešena
natrvalo. Po změně jízdního řádu musely noviny putovat
autem do Přerova, jindy přepravu novin zabezpečovala v
části trasy (mezi Brnem a Českou Třebovou nebo Pardubi-
cemi) dokonce motorová drezína obsluhovaná železničním
personálem a někdy nákladní automobil jezdil až do Prahy
(tamtéž a ŠALDA 2001:178). Bezchybně musel být organi-
zován také rozvoz novin po Praze, neboť každé zpoždění
vyvolávalo telefonické reklamace i stížnosti a nižší prodej
listu (PERNES 1993:59). Starosti s převozem novin z Brna
do Prahy odpadly v roce 1936 po přesunu sídla Lidových
novin do Prahy na Národní třídu (tamtéž, s. 60).

Distribuční potíže se ovšem neomezovaly pouze na
Prahu. Julius Firt na konci 20. let 20. století poukazoval před
svým nástupem do nakladatelské firmy Borový, která v té
době spadala do portfolia Lidových novin, doslova na zcela
diletantskou administraci listu. Pozastavoval se nad tím,
proč se noviny dostanou čtenářům včas jenom ve východní
polovině Čech, zatímco do Plzně přicházejí až odpoledne,
kdy se tam již nabízejí večerníky (FIRT 1991:16).

Závěr
Dějiny médií jsou úzce spjaty s vývojem technologií,

které jakkoliv souvisejí s produkcí sdělení. Zaměstnanci
mediálních organizací jsou v každé době limitováni i ovliv-
ňováni dostupnými technologiemi a zároveň se s nimi musí
naučit pracovat a musí se je naučit vhodně využívat. Tech-
nologie kromě toho předurčují možnosti působení mediál-
ních subjektů a jejich ekonomickou logiku. O existenci
vztahů mezi užívanými technologiemi, mediálními organi-
zacemi a uživateli těchto technologií spadajícími pod medi-
ální organizace je možno uvažovat v kterémkoliv časovém
úseku počínaje vznikem prvních mediálních organizací
a konče současným stavem. Budou však mezi nimi rozdíly,
a to i velmi zásadní, které se odvíjejí od technologické vy-
spělosti lidstva ve sledovaných etapách. Cílem tohoto přís-
pěvku proto bylo přiblížit, po jakých cestách musely infor-
mace v první polovině 20. století putovat, než se dostaly
k příjemci.

16 Viz NA, fond ASYN, k. 58, dopis Svazu poštovních a telegrafních zaměstnanců v ČSR z května 1931
17 Viz NA, fond MŽ I, k. 159, záznam porady Pošta a průběžný provoz nákladový pro jízdní řád 1921/1922 konané ve dnech 23.-26.2.1921
18 Viz NA, knihovna, Jízdní řád ČSD 1938, s. 14-16
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