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ABSTRAKT
Tato práce sleduje 13 českých internetových literárních časopisů, které vycházely
v letech 2007 až 2013. Konkrétní časopisy byly vybrány na základě definice klasického
internetového literárního časopisu vymezené v první kapitole práce. V další kapitole
autorka představuje obecná specifika internetových periodik. Třetí kapitola se věnuje
přehledu internetových literárních časopisů před obdobím sledovaným touto prací.
V následující a nejobsáhlejší kapitole jsou popsána vybraná periodika.
Primárním zdrojem informací byly samotné sledované časopisy. Další, podrobnější
informace byly získány z rozhovorů s téměř dvěma desítkami tvůrců internetových
literárních časopisů.
Práce

zachycuje

historický

vývoj

internetových

literárních

časopisů,

jejich současný stav a nastínění jejich budoucnosti.
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ABSTRACT
This thesis follows 13 czech online literary magazines published between
2007 and 2013. Particular magazines were chosen based on the definition of standard
online literary magazine as defined in the first chapter. In the next chapter the author
presents a general specifications of internet journals. The third chapter focuses
on an overview of online literary magazines issued prior to the period studied by this
thesis. The following and most extensive chapter studies the chosen journals.
Main source of information were the periodicals themselves.

Another,

more in-depth information was obtained from interviews with nearly twenty internet
literary magazines journalists.
This thesis reflects historical development of internet literary magazines,
their current state and outlines their future.
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magazine, literature, literary magazine, online magazine, e-magazine, cultural
magazine, journal
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ÚVOD
O době, ve které se společnost a její kultura nachází, vypovídá řada indikátorů.
„Důležitou součástí každé národní kultury jsou literární časopisy, které zveřejňují odborné
stati a studie, ukázky z nové i domácí zahraniční tvorby, autorské medailónky, recenze,
glosy, polemiky atp.,“ 1 napsal v roce 1997 Jiří Poláček. O literárních časopisech 20. století
dále řekl: „Svým množstvím a charakterem vždy vypovídaly o povaze své doby, takže mají
velkou dokumentární hodnotu. Mnohé z nich byly zaměřeny šíře: kromě literatury věnovaly
prostor i divadlu, výtvarnému umění a dalším oblastem kultury.2 […] Některé vycházely
jen krátce, jiné celá desetiletí, mnohé se staly takřka legendárními. Byly spojené
s rozličnými skupinami, generacemi, osobnostmi a nakladatelstvími, avšak i s různými
směry a proudy. To všechno – stejně jako jejich bouřlivý nárůst v devadesátých
letech – dává naději, že jejich existence má smysl i na přelomu druhého a třetího
tisíciletí.“3
Jak bude ovšem jednou vykládána současná doba? Od roku 1996, kdy byl v českém
prostředí založen první internetový deník Neviditelný pes Ondřeje Neffa, se za téměř
dvacet let v dynamickém a rychle se rozvíjejícím prostředí internetu objevila také řada
webových

stránek

věnovaných

literatuře

–

mezi

nimi

i

literární

časopisy.

Jsem přesvědčena, že jedním ze zdrojů, na jehož základě budou následující generace
zkoumat, jak jsme žili, budou i internetové literární časopisy. Ty jsou i předmětem
této práce. Téma jsem si vybrala na základě kladného vztahu k literatuře a snaze popsat
nepříliš reflektovanou oblast.
Cílem této práce je zmapovat oblast současných internetových literárních časopisů
a charakterizovat jednotlivé tituly. Problematikou internetových literárních časopisů
se v minulosti zabýval Štěpán Kučera v bakalářské práci České internetové literární
časopisy.4 Popsal v ní literární časopisy vycházející od chvíle, kdy se poprvé objevily
na internetu, až do roku 2007. Tato práce na ni chce částečně navazovat, a proto jsou
v ní zkoumány tituly vycházející od roku 2007 až do 1. března roku 2013. Konkrétně
se tato práce věnuje oblasti takzvaných klasických internetových literárních časopisů,
tedy těch, které jsou distribuovány prostřednictvím internetu, vycházejí formou

POLÁČEK, Jiří. Literární časopisy 20. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1997, s. 2.
Tamtéž.
3
Tamtéž, s. 16.
4
KUČERA, Štěpán. České internetové literární časopisy. Bakalářská práce. Fakulta sociálních věd, Institut
komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra žurnalistiky UK Praha. Praha: Karlova univerzita, 2007.
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označených čísel a literatura je významnou součástí jejich obsahového zaměření.
Vzhledem k obtížnému hledání konkrétních titulů, neboť nikde neexistuje jejich ucelený
a aktualizovaný seznam, není zcela možné, aby práce poskytla vyčerpávající přehled
veškerých titulů.
Práce má také zaznamenat, jak se situace v oblasti vydávání internetových
literárních časopisů od jejich zmapování Štěpánem Kučerou proměnila. Jelikož některé
ze zkoumaných titulů nejsou archivované, práce by měla být přínosná v uchování
informací o nich. Zároveň by měla pomoci budoucím badatelům, kteří by v mapování této
oblasti pokračovali. Dřívější očekávání, že kvůli internetovým médiím dojde k zániku
médií tištěných, se nenaplnila. Řada tištěných literárních časopisů existuje, a to i přes
každoroční snižování dotací na živou kulturu, kterými některé tituly podporuje
Ministerstvo kultury České republiky (dále jen MK ČR). Nabízí se však otázka zcela
opačná, a to po budoucnosti internetových literárních časopisů. Budou i tyto tituly
vycházet po celá desetiletí, jako je tomu v případě některých tištěných časopisů?
Vzhledem k velkému množství různých webových stránek věnovaných literatuře
práce vychází z metody analýzy a selekce, pomocí níž byly vybrány zkoumané tituly.
Práce využívá také komparativní metody. Pro získání některých informací, které se jiným
způsobem nedají zjistit, jsem oslovila šéfredaktory (případně redaktory nebo vydavatele)
všech sledovaných titulů. Oslovila jsem také některé tvůrce zaniklých titulů, abych zjistila
důvody jejich zániku.
Informace o internetové žurnalistice 5 jsem čerpala především z odborných
publikací mediálních teoretiků a ze slovníkové literatury. Nejpřínosnějším zdrojem
informací však byla výše zmíněná bakalářská práce Štěpána Kučery a jeho diplomová
práce Česká internetová literární kritika,6 kde je internetovým literárním časopisům
vyhrazena samostatná kapitola v rámci sledování jejich kritické činnosti. Cenným
přínosem v oblasti mapování počátků literatury na internetu je elektronická kniha
Miroslava Vejlupka (Čerchovského). 7 Současným českým tištěným literárním časopisům
Termín pochází z anglického on-line journalism. Jedná se o žurnalistickou činnost, která využívá
k distribuci výsledků své práce internet. Od žurnalistiky v tradičních médiích se liší především formou;
využívá hypertext a multimediálnost digitálního prostředí internetu ke kombinaci textové, zvukové
a obrazové informace. Zdroj: OSVALDOVÁ, Barbora – HALADA, Jan et al. Praktická encyklopedie
žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha: Nakladatelství Libri, 2007, s. 246.
6
KUČERA, Štěpán. Česká internetová literární kritika. Diplomová práce. Fakulta sociálních věd, Institut
komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií UK Praha. Praha: Karlova univerzita, 2010.
7
VEJLUPEK (ČERCHOVSKÝ), Miroslav. Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí:
nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART [online]. Horažďovice: Prácheňský syndikát
V-ART Horažďovice - Písek, regionální jednatelství v Myslívě, 2011 [cit. 2013-03-09]. Dostupné
z: http://www.v-art.cz/mvc/k-jednote-jednotlivosti/literatura-v-promenach-sveta-pocatku-tisicileti.htm
5
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se věnuje například přehledová bakalářská práce Gabriely Šromové Současné české
literární časopisy.8 O oblastech příbuzných internetovým literárním časopisům jako jsou
literární servery a blogy bylo během posledních let vytvořeno několik akademických prací.
Dominantní v této práci je samozřejmě práce se samotnými prameny. Jelikož
neexistuje ucelený a aktualizovaný seznam internetových literárních časopisů, vyhledávala
jsem je především prostřednictvím vyhledavačů na portálech Google.cz, Seznam.cz
a Centrum.cz. Dále jsem čerpala z práce České internetové literární časopisy a práce Česká
internetová

literární

kritika.

Tituly

jsem

vyhledávala

také

pomocí

různých

seznamů – například na Portálu české literatury,9 na stránkách České literatury10
nebo pomocí literárního rozcestníku Potapěč.11 K vyhledávání jsem dále použila
webových stránek digitálního WebArchivu,12 kde jsou archivované weby rozděleny podle
oborů. Prohledala jsem sekce s literaturou související: Beletrie, Jazyk, lingvistika, literární
věda a Literatura pro děti a mládež. Využila jsem také katalogů Elektronické časopisy
a Elektronické online zdroje Národní knihovny České republiky (dále jen NK ČR). Některé
tituly jsem objevila prostřednictvím stránek literárních časopisů a dalších na literaturu
zaměřených

stránek, které

obsahovaly

odkazy

na spřátelené

weby.

Problémem

při vyhledávání jednotlivých titulů se ukázal fakt, že někteří provozovatelé stránek s pojmy
jako časopis, server, portál a blog zacházejí velmi volně.
Práce je členěna do čtyř kapitol. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy
této práce jako časopis, internetový časopis, literární časopis a internetový literární časopis.
Na základě vymezených pojmů jsou stanovena kritéria pro sledované tituly. V druhé
kapitole jsou představena specifika internetového publikování a třetí kapitola přináší
stručné shrnutí existence internetových literárních časopisů v období, které předcházelo
časovému vymezení této práce, tedy do roku 2007. Čtvrtá kapitola se věnuje popisu
vybraných titulů. Každému titulu je určena samostatná podkapitola.
Záměr je položen na širší charakterizaci časopisů. Vedle obsahové složky jsou tedy
reflektovány také organizační nebo ekonomické aspekty. Vybrané informace o časopisech
jsou pro lepší přehled umístěny v tabulce. Základní údaje o titulu, jakými jsou název,
ŠROMOVÁ, Gabriela. Současné české literární časopisy. Bakalářská diplomová práce. Filozofická fakulta,
Ústav české literatury a knihovnictví MU Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
9
Dostupné z: http://www.czechlit.cz/
10
Dostupné z: http://www.ceskaliteratura.cz/
11
Dostupné z: http://kotrla.com/frogman/?c=169
12
WebArchiv je digitální archiv „českých“ webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem jejich
dlouhodobého uchování. Ochranu a uchování těchto dokumentů zajišťuje od roku 2000 Národní knihovna
ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity.
Zdroj: WebArchiv [online]. 2013 [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: http://www.webarchiv.cz/
8
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podnázev, rok vzniku (eventuálně rok zániku), periodicita, vydavatel, jména vedoucích
tvůrců a základní programové zaměření se nachází vždy v prvním odstavci textu o každém
z titulů. Sledovány jsou pak následující náležitosti: složení redakce, přispěvatelé a autoři, 13
typy příspěvků a uspořádání rubrik, forma publikace, rozsah titulu, přítomnost reklam,
náklady, financování, fungování redakčního provozu, propagace, zpětná vazba,
návštěvnost 14 a stručný popis webových stránek, na kterých je titul dostupný. Informace
u jednotlivých titulů jsou jednotně strukturovány, snahou je ovšem i vystihnout jedinečnost
každého titulu, takže některé texty jsou rozšířeny o další informace, jakými jsou třeba
historie titulu nebo smýšlení tvůrců o jejich budoucí existenci a vývoji. Rozdíl v popsání
jednotlivých titulů spočívá také v množství a konkrétnosti informací, které poskytli jejich
tvůrci. Ti byli dotazováni i na to, jak vnímají současné postavení internetových literárních
časopisů a jejich budoucnost. Jejich názory jsou součástí závěru, ve kterém je snaha
o nastínění dalšího vývoje internetových literárních časopisů.

Výběr autorů a přispěvatelů je subjektivní, je třeba na něj nahlížet pouze jako na reprezentativní vzorek.
Návštěvnost internetových stránek se považuje za měřítko jejich úspěchu. Parametr určuje vliv média nebo
také cenu reklamy. Existuje mnoho více čí méně přesných způsobu měření návštěvnosti. Měří se například
počet zobrazení stránek nebo počet unikátních IP adres, ze kterých byly k webové stránce evidovány
přístupy. Za jednou IP adresou serveru s nastaveným zabezpečením se však může skrývat firma nebo
studentská kolej s tisíci počítači. Na základě komplikovaných metod přepočtu naměřených hodnot se určuje
počet reálných uživatelů, kteří stránku viděli. Hodnoty se označují zpravidla zkratkou UV (unique visitors).
Nepříliš rozšířeným způsobem měření návštěvnosti je měření na straně uživatelů. Jedná se o podobný systém,
jaký se využívá při stanovení sledovanosti televizí pomoci peoplemetrů. Zdroj: POLESNÝ, David.
Jak se měří weby. In: Živě.cz [online]. 2009 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: http://www.zive.cz/clanky/
jak-se-meri-weby/sc-3-a-149490/default.aspx Vzhledem k rozdílným způsobům měření návštěvnosti
je v případě této práce údaj o návštěvnosti zmíněn pouze pro orientaci, někdy je také pojem nepřesně označen
jako čtenost.
13
14
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1. DEFINICE ČESKÉHO INTERNETOVÉHO
LITERÁRNÍHO ČASOPISU
1.1 Ostatní webové útvary
Na internetu se nachází celá řada webových útvarů, které se zabývají literaturou.
Před vymezením zkoumané oblasti internetových literárních časopisů je tedy vhodné
některé z nich představit. Jedná se o deníky, portály, servery a weblogy.
Za deník se považují noviny vycházející denně. 15 Internetové deníky jsou zpravidla
zaměřeny všeobecně a reflexe literatury v nich nehraje dominantní roli. Například Deník
Referendum se literatuře věnuje v samostatné podrubrice rubriky Umění.16
Označení portál se používá pro webové servery, které svým uživatelům nabízejí
širokou škálu různých funkcí či služeb (e-mail, zpravodajství a jiné). Jejich virtuální
potřeby se snaží pokrýt z komerčních důvodů. 17 V českém prostředí se tímto označením
v názvu vymezuje vícejazyčný Portál české literatury.18 Jeho úlohou je propagovat českou
literaturu v zahraničí a sloužit jako centrální a moderní zdroj pravidelně obměňovaných
informací.19
Literární servery umožňují amatérským autorům publikovat jejich díla. Výhodou
je rychlá zpětná vazba. Autoři také mohou zpětně upravovat své texty. Negativními prvky
literárních serverů jsou vulgarita a osobní napadání uživatelů v souvislosti s jejich
anonymitou, velké množství nekvalitních textů nebo nízká úroveň kritik. 20 Jedním
z nejvýznamnějších českých literárních serverů je Písmák.21
Weblogy (blogy)

se staly jedním z nejdůležitějších informačních zdrojů

pro miliony uživatelů internetu.22 Blog je obvykle dílem jednoho autora. Slovo blog
vzniklo spojením anglických slov „web“ a „log“. Mívá jednoduchý vzhled, je často
aktualizovaný, články a další záznamy jsou řazeny obvykle chronologicky. Čtenáři mohou

OSVALDOVÁ, B. – HALADA, J.: c. d., s. 48.
Dostupné z: http://www.denikreferendum.cz/rubrika/umeni
17
BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011, s. 96.
18
Dostupné z: http://www.czechlit.cz/
19
O nás. Portál české literatury [online]. 2013 [cit. 2013-03-13]. Dostupné z: http://www.czechlit.cz/o-nas/
20
HOLANOVÁ, Tereza. Literární server a nakladatelství Epika. Činnost, vývoj a další směřování.
Bakalářská práce. Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky UK Praha.
Praha: Karlova univerzita, 2012, s. 16.
21
Dostupné z: http://www.pismak.cz/
22
RUSS-MOHL, Stephan. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada, 2005,
s. 146–147.
15
16
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jednotlivé články komentovat. 23 Blogy dnes využívá celá řada médií. Jedním z blogů,
který částečně mapuje literární oblast, je Šumařův sumář.24

1.2 Vymezení časopisu
Za časopis se v tradičním chápání považuje tiskovina, která v určitém místě vychází
pravidelně,

s nejméně

půlroční

a

nejvíce

jednotýdenní

periodicitou.

Určena

je vyhraněnému okruhu čtenářů, čemuž odpovídá struktura, stavba textů a celkové
zaměření časopisu. Časopisy lze rozlišovat podle mnoha kritérií – podle nákladu, zaměření
na cílové skupiny, zájmů, pohlaví, odbornosti, obsahu a zaměření na segment publika.
S rozvojem CD ROMu a internetu již nemusí být časopisy pouze v papírově podobě,
ale existují i v podobě elektronické. 25 Časopisu odpovídá žurnalistická struktura
zpracování.

1.2.1 Vymezení internetového časopisu
Vzhledem k absenci obecně uznávané definice internetového časopisu v odborné
literatuře, k jeho definování přistupuji na základě několika úvah.
Štěpán Kučera ve své práci nepřináší striktní definici internetových časopisů,
předmět svého zájmu ale ohraničuje vylučovací metodou. Nejprve internetová periodika
rozděluje do tří skupin:
1. kopie existujících médií 26
2. internetové odnože zavedených médií, které se liší od tištěné verze novými
obsahy a využíváním multimediálních možností internetové on-line žurnalistiky
(říká se jim také on-line suplementy) 27
3. periodika, která jsou vytvořená pouze pro umístění na internetu.

28

Stejně jako Štěpán Kučera i já budu ve své práci sledovat pouze časopisy,
které se nacházejí jedině na internetu (e-ziny, web-ziny).29 Tištěné časopisy, které mají

ČERMÁK, Miloš. Zpravodajství na internetu. In: OSVALDOVÁ, Barbora et al. Zpravodajství v médiích.
Karolinum, 2011, s. 112–113.
24
Dostupné z: http://sumarum.wordpress.com/
25
OSVALDOVÁ, B. – HALADA, J.: c. d., s. 42. Slovník mediální komunikace o elektronické podobě
časopisů nehovoří. Časopis je zde vymezen jako tištěné médium, které vychází v delších intervalech
než noviny, tedy maximálně jednou týdně a minimálně dvakrát ročně. Zdroj: REIFOVÁ, Irena et al. Slovník
mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 32.
26
Na internetu se nachází například časopis Texty (http://www.inext.cz/texty/). Většina časopisů nabízí
pouze omezený výběr obsahu jednotlivých čísel, například Host (http://www.casopis.hostbrno.cz/),
Souvislosti (http://www.souvislosti.cz/) nebo Plav (http://www.svetovka.cz/).
27
Do této skupiny patrně žádný český literární časopis nespadá.
28
KUČERA, Š.: c. d., 2007, s. 7–8.
29
Jelikož se v odborné literatuře definice e-zinu a web-zinu liší, rozhodla jsem se je vymezit podle publicisty,
sociologa a vysokoškolského pedagoga Vojtěcha Bednáře. E-zin je elektronicky šířený časopis, který může
23
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na internetu svoji verzi (ať již totožnou, nebo obohacenou o nové obsahy), se dají označit
jako elektronické podoby periodik. O elektronické podobě periodika se mluví
u celostátních i regionálních novin a časopisů, které mají kromě tištěné verze i verzi
elektronickou. Elektronická podoba periodika vedle identického obsahu distribuovaného
čísla nabízí také průběžnou aktualizaci informací on-line. Redakce obou verzí jsou
v případě některých periodik oddělené, jinde se jedná o jednu identickou redakci. Kromě
aktualit nebo okamžitých a souběžných informací o probíhajících událostech jsou
na internetu dostupné také pravidelné rubriky a blogy různých autorů. 30
V chápání Štěpána Kučery se internetový časopis nejvíce blíží vymezení webových
periodik Jana Jiráka a Barbary Köpplové. „Jsou vývojově spjaty s předlohami dostupnými
v tradiční mediální nabídce a pouze k jejímu rozšiřování využívají možnosti digitálního
propojení ke zpřístupnění zpětnovazebných procesů (nejrůznějších čtenářských komentářů,
hlasování, anket apod.) a k rozšíření nabídky dodatečných informací (zpřístupněním
archivu a databází).“31 Internetové literární časopisy odlišuje od literárních serverů,
a to čtyřmi stěžejními znaky. V časopisech mají autoři a čtenáři zřetelně rozdělené role,
výběr příspěvků má na starosti redakce, kromě beletrie bývají v časopisech zastoupeny
i různé publicistické žánry a lze hovořit o klasické periodicitě vydávání, neboť internetové
literární časopisy obvykle vycházejí jako série uzavřených čísel. 32
Některé tituly však vycházejí také formou průběžné aktualizace. Ve své práci
se však zaměřím pouze na časopisy (seriály), které vycházejí formou uzavřených čísel
a pro které je pro potřebu této práce stanoven termín klasické internetové časopisy.
Rozhodnutí orientovat se pouze na ně je pochopitelně diskutabilní. Mnozí odborníci
se totiž shodují, že periodika publikovaná na internetu nemusí mít pevně danou periodicitu
a vycházejí také formou průběžných aktualizací. 33 V žádném případě se tato práce nesnaží
snížit význam průběžně aktualizovaných časopisů, na druhou stranu jsou už ale tyto
tituly odtrženy od chápání časopisu v tradiční podobě, který vychází nejvýše jednou týdně
a nejméně dvakrát ročně. Očekávat u nich lze oprávněně i jiné organizační podmínky,

mít celou řadu forem. V dnešní době je nejběžněji ve formě PDF. Web-zin je časopis, který má formu
webových stránek. Zdroj: Osobní e-mailová korespondence s Vojtěchem Bednářem (20. 3. 2013)
30
OSVALDOVÁ, B. – HALADA, J.: c. d., s. 63.
31
JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2007, s. 198.
32
KUČERA, Š.: c. d., 2007, s. 9.
33
Srov. REIFOVÁ, I.: c. d., s. 325.
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vyšší míru interakce a rovněž častější využívání možností hypertextu 34 a multimédií.
Domnívám se tedy, že by si tyto tituly zasloužily samostatné zpracování.
Štěpán Kučera se ve své bakalářské práci průběžně aktualizovanými tituly,
kam lze zařadit například iLiteraturu.cz,35 blíže nezabýval. „Samostatnou pozornost
by zasloužily projekty, které nejsou amatérskými literárními servery ani klasickými
časopisy – na mysli máme především projekty iLiteratura a Portál české literatury“. 36
V diplomové práci však zmiňované tituly do kategorie internetových literárních časopisů
zařadil na základě podobné funkce a profesionálního přístupu, kterým zmiňované tituly
některé klasické časopisy převyšují. 37 O zmíněném projektu iLiteratura.cz například
Marek Lollok hovoří jako o literárním serveru.38
Zajímavý vhled do vymezení internetových časopisů vnáší otázka katalogizace
elektronických

zdrojů.

NK

ČR

katalogizuje

elektronické

zdroje 39

na

základě

Anglo-amerických katalogizačních pravidel (AACR2R). V rámci těchto pravidel
se elektronické zdroje rozdělují podle způsobu vydávání zdroje na skupinu zdrojů
ukončených (monografie) a zdrojů pokračujících. V případě pokračujících zdrojů
pak následuje rozdělení na integrační zdroje a na seriály. Seriálem je zdroj, který
je vydáván postupně po částech, obvykle číselně nebo chronologicky označených,
bez předem stanovené doby ukončení. Integrační zdroj je takový zdroj, který je doplňován
a měněn aktualizacemi, které nezůstávají odděleny, ale jsou včleněny do jednoho celku.
U dálkově přístupných elektronických zdrojů 40 je ale obtížně stanovit, kdy se jedná
o online seriál nebo integrační zdroj. Pokud zdroj nemá předem určený konec vydávání

Hypertext je text, jehož kterákoli část může být současně odkazem na jinou část jiného textu. Zdroj:
BEDNÁŘ, V.: c. d., s. 40.
35
Dostupné z: http://iliteratura.cz/
36
KUČERA, Š.: c. d., 2007, s. 9.
37
KUČERA, Š.: c. d., 2010, s. 38.
38
LOLLOK, Marek. Reflexe současné české prózy v tištěných a internetových periodikách. Magisterská
diplomová práce. Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví MU Brno. Brno: Masarykova
univerzita, 2013, s. 14.
39
Elektronický zdroj se ve slovníku termínů AACR2R definuje jako „dokument (data a/nebo programy)
zakódovaný pro práci s počítačem. Může vyžadovat použití periferního zařízení přímo připojeného k počítači
(např. CD-ROM) nebo připojení k počítačové síti (např. Internet). Zdroj: BENEŠOVÁ,
Ludmila. Katalogizace elektronických zdrojů: příručka pro katalogizátora s příklady ve formátu MARC 21.
Praha: Národní knihovna České republiky, 2009, s. 12.
40
Elektronické zdroje se dělí do dvou skupin podle způsobu přístupu. O přímém přístupu lze hovořit
v případě, že jsou elektronické zdroje zpřístupněny pomocí fyzických nosičů (např. disky, kazety) určených
pro vložení do počítače nebo jeho periferního zařízení. Pro tyto zdroje se používá také označení „elektronické
zdroje na fyzickém nosiči“, „elektronické zdroje s lokáním přístupem“, „elektronické lokální zdroje“
nebo „offline zdroje“. Do skupiny s dálkovým přístupem jsou řazeny elektronické zdroje zpřístupněné
prostřednictvím počítačových sítí. Používá se pro ně mimo jiné také označení „síťové elektronické zdroje“,
„elektronické online zdroje“ (případně „internetové zdroje“ nebo „webové zdroje“ jako jejich podmnožiny).“
Zdroj: Tamtéž.
34
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a je publikován v oddělených částech, které stojí samostatně, pak se zdroj považuje
za seriál.41
NK ČR rozlišuje v rámci katalogizace elektronických zdrojů dva katalogy:
Elektronické časopisy a Elektronické online zdroje.42 K tomuto rozdělení je nutné říci,
že i v případě elektronických časopisů lze mluvit o elektronických online zdrojích, neboť
se jedná o zdroje, které jsou zpřístupněné prostřednictvím počítačových sítí. V rámci
katalogu NK ČR jsou do skupiny Elektronických časopisů řazeny tituly, jejichž jednotlivé
části jsou číselně či chronologicky označené a vycházejí několikrát ročně, nebo zdroje
publikované v oddělených částech, které stojí samostatně (seriál). V případě definování
termínů v této práci náleží do kategorie i klasické internetové časopisy. Naopak průběžně
aktualizované časopisy, které lze chápat jako integrační zdroje, jsou řazeny do katalogu
Elektronických online zdrojů. Do katalogu spadají například průběžně aktualizované
časopisy Opičí revue,43 iLiteratura.cz, Numéro Un 44 a VašeLiteratura.cz.45

1.2.2 Vymezení literárního časopisu
Okruh názorů na problematiku literárnosti (tj. co je a co už není beletrie) je velice
široký, proto se v této práci opírám o encyklopedický přehled relevantních názorů
v Průvodci po světové literární teorii. Za literární tudíž považuji texty, disponující
a) „schopností jazykových útvarů obsažených v literárním díle vyvolávat u příjemců časté,
výrazné a kvalitativně bohaté tvořivé představy“46 anebo b) představující „znaky v životě
společnosti autonomní – tj. nesoucí svůj smysl v sobě – a zároveň komunikativní“.47
Zároveň respektuji českou tradici literárních časopisů přesahovat uvedený úzce
beletristický horizont širším kulturním záběrem, ať už beletrizovanou nebo žurnalisticky
preciznější zpravodajskou formou. Za literární časopisy tedy považuji i tituly, které
se zaměřují na reflexi literární reality – slovesného dění, a to buď z hlediska navazování
na vývoj slovesnosti v dobách minulých, nebo s intencí formovat určitým deklarovaným
způsobem aktuální slovesné či kulturní dění.

Tamtéž, s. 12–14.
Dostupné z: http://www.nkp.cz/katalogy-a-db
43
Dostupné z: http://www.opicirevue.cz/
44
Dostupné z: http://numero-un.blog.cz/
45
Dostupné z: http://www.vaseliteratura.cz/
46
MACURA, Vladimír. (ed.) Průvodce po světové literární teorii. Praha: Panorama, 1988, s. 328.
47
Tamtéž, s. 496.
41
42
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1.3 Vymezení oblasti zkoumání
Souhrnná kritéria pro výběr českých internetových literárních časopisů v letech
2007–2013 jsou tedy následující:


vybírány jsou tituly, které vycházely či vycházejí v období 2007–2013



vybírány jsou pouze české tituly



titul je distribuován pouze prostřednictvím internetu (na webových stránkách,
e-mailem apod.)



titul vychází formou uzavřených čísel, která jsou číselně označena



titul vychází maximálně jednou týdně a minimálně dvakrát ročně



titul je zcela nebo alespoň výrazně obsahově zaměřený na oblast literatury

Na základě tohoto vymezení bylo vybráno k bližší charakterizaci 13 časopisů.
Jedná se o časopisy: Aluze, Divoké víno, Dobrá adresa, Herberk, Hermelínek, Chůdové
kořeny, Kafe, Klíček ke knihám, Lemurie, Proudy, Půlnoční expres, Téma a Wagon.
Je však nutné dodat, že kritérium periodicity není striktně dodrženo v případě titulu Kafe.
Časopis v prvním roce své existence sice dvakrát vyšel, od třetího do zatím posledního
pátého čísla nadále vycházel nepravidelně. Ostatní kritéria titul dodržuje.
Bližší vysvětlení si žádá i zařazení časopisu Hermelínek. Ten nese podtitul
Literární noviny. V případě tištěných novin platí, že vycházejí denně nebo alespoň častěji
než jednou týdně. 48 Novinami mohou být označeny také tiskoviny, které referují o delším
časovém období, ale jsou považovány za základní zdroj všeobecných informací. 49
Převedením těchto pravidel do oblasti internetových periodik v případě Hermelínka není
platné ani jedno, a proto jej považuji za časopis.

OSVALDOVÁ, B. – HALADA, J.: c. d., s. 132.
VERNER, Pavel. Úvod do praktické žurnalistiky. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2010,
s. 25.
48
49
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2. SPECIFICKÉ RYSY INTERNETOVÝCH
PERIODIK
Internetová periodika zpravidla využívají služby World Wide Web (WWW) 50
a jsou dostupná v podobě webových stránek. 51 Výhodou i nevýhodou internetových
periodik je využití řady interaktivních prvků, jakými jsou ankety, hlasování, možnost
umístit k článku komentář a taktéž reagovat na komentáře ostatních. 52 Čtenář tímto
způsobem může ovlivnit autora článku. Na druhou stranu si ale někdy diskutující vyměňují
vulgární příspěvky, které s tématem článku vůbec nesouvisí. Hlasování o článku může
být také zmanipulováno. 53
V rámci internetových periodik je využíváno také multimédií. Text může být
doplněn zvukovými, obrazovými či audiovizuálními prvky. Články jsou často doplněny
také hypertextovými odkazy (tzv. hyperlinky). V případě odkazů na články téhož média
se hovoří o vnitřních odkazech. Vnější odkazy jsou odkazy mimo samotný server média.
Tento typ odkazů je problematický, neboť odvádí čtenáře ze stávajících stránek na jiné.54
Dalším charakteristickým rysem internetových periodik je také rychlé a snadné
vyhledávání, které čtenářům umožňuje nalezení požadovaného obsahu. 55
Pro internetová periodika je dále charakteristická možnost změnit obsahy
již vydaných článků. Čtenář většinou nemá šanci zjistit, zda byly některé části článku
změněny.56 Média mohou do vydaných článků zasáhnout ve smyslu věcných či jazykových
chyb nebo vydané články zásadním způsobem přepracovat. Vydané články mohou rovněž
z webu stáhnout (smazat). 57 Dvojsečným rysem je také na rozdíl od tištěných médií
neomezenost prostoru a času, která může vést k nadprodukci textů. 58
S publikováním na webu je obecně spojováno zjednodušování. S tím souvisí
i přizpůsobená struktura článků s účelem vyjít čtenářům vstříc (text je tvořen krátkými
Internet je celosvětová decentralizovaná síť vzájemně propojených počítačů. Web je službou, která
na internetu funguje. Zdroj: OSVALDOVÁ, Barbora – TEJKALOVÁ, Alice. (eds.) Žurnalistika
v informační společnosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky
v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 2009, s. 15.
51
REIFOVÁ, I.: c. d., s. 324.
52
Tamtéž, s. 325.
53
ŠMÍD, Milan. Žurnalistika v informační společnosti: internetizace a digitalizace žurnalistiky. Praha: FSV
UK, 2006, s. 22. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED003.
54
BEDNÁŘ, V.: c. d., s. 124.
55
JEDLIČKOVÁ, Petra. Elektronické publikování. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 3 [cit. 2013-03-13].
Dostupný z: http://www.ikaros.cz/node/314
56
REIFOVÁ, I.: c. d., s. 325.
57
BEDNÁŘ, V.: c. d., s. 143.
58
JEDLIČKOVÁ, P.: c. d.
50
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odstavci, rozdělen je srozumitelnými a sdělnými mezititulky, obsahuje zvýrazněná klíčová
slova).59 Nutné je však podotknout, že tento způsob tvorby článků se dodržuje především
v internetovém zpravodajství. V případě internetových literárních časopisů, jejichž články
nesou jiné obsahy, se tyto trendy neprojevují.
Výhodou internetových periodik oproti tištěným je snadný přístup k minulým
číslům, neboť řada z nich má dostupný archiv. Otázka archivace internetových periodik
je nicméně v současné době problematická. Vydavatelé online médií totiž nemají zákonem,
na rozdíl od tištěných médií, stanovenou povinnost povinných výtisků. Na základě
vlastního projektu vytváří archiv webových médií (WebArchiv) NK ČR.60 Z 13 časopisů
sledovaných touto prací jich je ve WebArchivu archivována většina. 61 Ústav pro českou
literaturu Akademie věd České republiky archivuje tři sledované tituly: Aluzi, Dobrou
adresu a Wagon.62
Řada internetových periodik v současnosti využívá k prezentaci a k získání zpětné
vazby sociálních sítí. Publikování na internetu je na rozdíl od tištěného také rychlejší,
levnější, ekologičtější a zasahuje výrazně širší publika.63 Kromě již zmíněných specifik
se s ním pojí i další charakteristiky, například specifická forma honorování autorů.64

ČERMÁK, M.: c. d., s. 111.
POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, s. 36–37.
61
Kromě Herberku, Lemurie, Kafe, Půlnočního expresu a Hermelínka.
62
Osobní e-mailová korespondence se Zdeňkem Zůchou (8. 3. 2013)
63
ČERMÁK, M.: c. d., s. 106.
64
Autoři článků mohou být honorováni za svůj článek v závislosti na délce komunikátu a (nebo) na jeho
kvalitě, v závislosti na odezvě publika (čtenost, diskutovanost), v závislosti na inzerentech nebo paušální
částkou. Zdroj: BEDNÁŘ, V.: c. d., s. 72.
59
60
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3. PŘEHLED INTERNETOVÝCH LITERÁRNÍCH
ČASOPISŮ VYCHÁZEJÍCÍCH DO ROKU 2007
Štěpán Kučera ve své práci reflektoval celkem 17 titulů. Zahrnul do nich i první
český literární časopis, který se objevil na internetu v roce 1995 – Texty.65 Nelze však
mluvit o prvním internetovém literárním časopise, neboť Texty 66 jsou v tištěné podobě
vydávané ve Vsetíně. Časopis existuje stále a jeho šéfredaktorem je Pavel Kotrla. Jedním
z prvních

ryze

internetových

časopisů,

ve

kterém

našla

zastoupení literatura,

byl až „kulturní magazlín MAG“ neboli Magazlín.67 Vydával ho hudební publicista,
moderátor a textař Jiří „moravský“ Brabec od roku 1996 do roku 2000.
Ze 17 sledovaných titulů jich do roku 2007 přestalo vycházet osm: Bohema,
Clinamen, Dlaň, Lumír, Magazlín, Poietikon, Prampouch a Promlky.68 Další dva tituly sice
vycházejí stále, nicméně výše zmíněný časopis Texty existuje také v tištěné v podobě
a v případě titulu Cafe Irreal69 se jedná o zahraniční projekt. Jelikož tyto tituly nesplňují
stanovená kritéria této práce, nebudu se jimi blíže zabývat. Další dva tituly nezahrnu
do své práce z toho důvodu, že jejich činnost byla ukončena brzy po napsání práce Štěpána
Kučery, a chybí tak dostatek dalších informací, které by mohly podstatným způsobem
přispět k jejich reflexi. Jedná se o časopisy Tramvaj Načerno70 a Obšťasník.71 Časopis
Tramvaj Načerno s podtitulem Magazín o literatuře, poezii, názorech a lidech ukončil
svou činnost již v lednu 2007. Rozhodla o tom výroční valná hromada občanského
sdružení Tramvaj Načerno. Údajně nejstarší internetový magazín pro amatérskou literaturu
a poezii vycházel od prosince 1998.72 Od napsání práce Štěpána Kučery vzniklo pouze
poslední, čtrnácté číslo časopisu Obšťastník s podtitulem Neperiodikum pro masy. Titul
vycházel od roku 2001. V současnosti na stránkách Obšťasníku chybí archiv jednotlivých
čísel, dostupný je ale obsah jednotlivých rubrik. 73 Z celkového počtu původních
17 časopisů jich tedy po odečtení osmi zaniklých a vyloučení dalších čtyř zbylo pět, o
KUČERA, Š.: c. d., 2007, s. 11.
Dostupné z: http://www.inext.cz/texty/
67
KUČERA, Š.: c. d., 2007, s. 12.
68
Některé tituly mají stále aktivní webové stránky. Jedná se o Clinamen, Dlaň, Magazlín, Prampouch
a Promlky. Dostupné z: http://www.czecharts.com/casopis/, http://www.obrys-kmen.cz/ADLAN/
D0/index.html, http://magazlin.zln.cz/, http://prampouch.sweb.cz/index.html, http://promlky.unas.cz/
69
Dostupné z: http://cafeirreal.alicewhittenburg.com/
70
Dostupné z: http://wayback.webarchiv.cz/wayback/20081113100241/http://www.tramvaj.cz/
71
Dostupné z: http://obstastnik.divno.cz/
72
Tramvaj Načerno už v roce 2007 nevyjede. In: Tramvaj.cz [online]. 2007 [cit. 2013-03-08].
Dostupné z: http://wayback.webarchiv.cz/wayback/20081127045038/http://tramvaj.cz/press/TN07001.pdf
73
Podoba
jednotlivých
čísel
je
dostupná
v digitálním
archivu
WebArchivu.
Dostupné z: http://web.archive.org/web/20080913001216/http://www.obstastnik.divno.cz/index.php?cislo=0
65
66
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kterých v práci blíže pojednávám. Jedná se Aluzi,74 Divoké víno, Dobrou adresu,
Téma a Wagon.
Vlastní rešerší se mi podařilo najít ještě další tituly, které v období před rokem
2007 vycházely. Jedná se o tituly: Ledaccos, Hermelínek, Postmoderní revue, Prúlety,
Chůdové kořeny a Progresivní fóbie. Z vyjmenovaných titulů se tato práce blíže věnuje
pouze Hermelínku (vychází od roku 2004) a Chůdovým kořenům (2002–2004, 2008–2010),
které nadále vycházely po roce 2007, nicméně zbývající zaniklé tituly budou alespoň
stručně představeny.
Časopis Ledaccos,75 který se zaměřoval na básnickou a prozaickou tvorbu, vznikl
kolem roku 2000. Založila ho skupina studentů v Brně, mezi nimi byl i Tomáš
Znamenáček: „Když jsme dostudovali, časopis zase přirozeně zanikl, respektive odešel
na odpočinek. Hlavním důvodem je kombinovaný nedostatek času a textů.“76 Celkem vyšlo
šest čísel, poslední v roce 2005. Titul však stojí v rámci internetových časopisů na samé
hraně, neboť tvůrci na webových stránkách zároveň nabízeli, že zájemcům zašlou číslo
v papírové podobě.
V letech 2003–2005 nepravidelně vycházel časopis pro literaturu a její kontext
Postmoderní revue, který vydávalo stejnojmenné občanské sdružení. Podíleli se na něm
básníci Lubor Kasal a Božena Správcová. V časopise byly publikovány příspěvky Petra
Hrbáče, Stanislava Komárka nebo rozhovory s Emilem Haklem či Jaroslavem Duškem. 77
Dalším titulem byl občasník Progresivní fóbie.78 Za tři roky jeho existence
(1996–1999) vyšlo celkem osm čísel. Internetová verze vznikla až po druhém čísle,
před tím byl časopis distribuován na disketách. 79 V titulu byly kromě literární tvorby
publikovány mimo jiné politické komentáře, recenze nebo glosy. Šéfredaktorem byl Adam
Zbiejczuk.
V roce 2005 vznikl časopis Prúlety.80 Jeho redaktory byli Kateřina Tošková
a Jaroslav Balvín. Titul vznikl na podnět Václava Umlaufa, který provozuje webové
stránky Umlaufoviny,81 na kterých je titul umístěn. Ten propojil několik studentů kolem
univerzity v Ústí nad Labem. Vzniklo pouze jedno číslo obsahující básnickou a výtvarnou
tvorbu a recenze knih nebo například divadelních představení. „Redaktorům chyběla
O té je v práci Štěpána Kučery pouze zmínka, neboť přešla na vydávání na internetu teprve v roce 2007.
Dostupné z: http://ledaccos.davi.cz/
76
Osobní e-mailová korespondence s Tomášem Znamenáčkem (19. 2. 2013)
77
Osobní e-mailová korespondence s Luborem Kasalem (8. 3. 2013). Titul je k nahlédnutí ve WebArchivu.
78
Dostupné z: http://www.members.tripod.com/~pf_cz/pf.htm
79
E-mailová korespondence s Adamem Zbiejczukem (11. 3. 2013)
80
Dostupné z: http://umlaufoviny.com/prulety/
81
Dostupné z: http://umlaufoviny.com/
74
75
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motivace pracovat na dalším projektu, neb každý z nich měl mnoho vlastních aktivit, včetně
literárních či redakčních.“82

82

Osobní e-mailová korespondence s Kateřinou Toškovou (5. 3. 2013)
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4. VYBRANÉ INTERNETROVÉ LITERÁRNÍ
ČASOPISY 2007-2013
4.1 Aluze
Rok vzniku
Periodicita
Rozsah
Forma publikace
ISSN
Webová adresa

1998, na internetu 2007
3x ročně
cca 130 stran83
HTML, PDF, EPUB, MOBI
1803-3784
http://www.aluze.cz/

Od roku 1998 vydává Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity
Palackého (dále jen FF UP) v Olomouci revue84 Aluzi.85 Podtitul Revue pro literaturu,
filozofii a jiné nese časopis od čísla 1/2000.86 V roce 2007 přešla tištěná revue
do internetové podoby. Periodikum si zachovalo zaměření na teoretické a kritické texty
a na poetickou a prozaickou tvorbu. Zachovány zůstaly také rubriky a periodicita tří čísel
ročně. Šéfredaktorem časopisu je Jiří Hrabal. 87 Celkem zatím vyšlo 17 čísel internetové
verze.
Jedním z hlavních důvodů, proč Aluze opustila tištěnou podobu, byl nedostatek
financí na provoz časopisu. Šéfredaktor Jiří Hrabal při přechodu na internet objasnil,
jak se změna odrazí na vydávání titulu: „Přechod na internet je krokem k výraznému
snížení nákladů (zvýšily se nám tím vlastně jen náklady na autorská práva, za která
zahraničním vydavatelům poctivě platíme), k usnadnění byrokratické práce spojené
s

vydáváním

časopisu,

k

možnosti

alespoň

symbolicky

odměňovat

redaktory

za práci […] – ale taky k výborné dostupnosti příspěvků (třeba pro studenty, kteří tvoří

Odpovídá průměrnému počtu stran od čísla 1/2007.
V žurnalistice se pojmem revue označuje časopis složený z mnoha materiálů různého charakteru.
Revue je převážně literárně, umělecky, případně vědecky orientovaná a vychází s minimální periodicitou.
Do revue přispívají výrazné tvůrčí osobnosti. Zdroj: OSVALDOVÁ, B. – HALADA, J.: c. d., s. 179.
85
Krátce předtím vydávala časopis Katedra českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého. Zdroj: DOKOUPIL, Blahoslav, ed. et al. Slovník českých literárních časopisů, periodických
literárních sborníků a almanachů 1945–2000. Brno: Host, 2002, s. 11.
86
Tamtéž.
87
Jiří Hrabal (1973) vyučuje na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Věnuje se také překladatelské činnosti. Stál u založení časopisu Texty. Zdroj: Redakce revue. Aluze [online].
[2007?] [cit. 2013-03-18]. Dostupné z: http://aluze.cz/redakce/redakce.php
83
84
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podstatnou část našeho čtenářstva). Navíc budou veškeré příspěvky k dispozici zcela
zdarma.“88
Redaktory časopisu jsou Vít Gvoždiak, Pavel Kotrla, Martin Lukáš, Pavel
Očenášek, Helena Pazdiorová, Martin Punčochář a Petr Stojan. Čestnou úlohu
má jmenovaná redakční rada, jejímiž členy jsou například Michal Ajvaz, Břetislav Horyna,
Radim Brázda a Milan Orálek. Redakční rada reprezentuje Aluzi navenek, někteří z členů
také přicházejí s podněty k publikování, případně do časopisu sami přispívají. 89 Titul
je otevřen příspěvkům českých i zahraničních básníků, prozaiků, teoretiků a kritiků,
a to jak známých osobností, tak i těch, kteří teprve začínají publikovat, ale jejichž texty
stojí za pozornost. 90
Aluzi lze charakterizovat jako odborné periodikum s velmi přísným výběrem
uveřejňovaných textů. Publikuje studie z oblasti literární teorie, kulturálních studií,
analytické filosofie, estetiky a dalších. Internetová verze Aluze si zachovala většinu rubrik
tištěné podoby. 91 Jedná se o rubriky Poezie, Próza, Rozhovor, Glosy,92 Studie, Recenze
a Archiválie. V rubrice Poezie se představili například Radek Štěpánek nebo Daniel
Hradecký. V rubrice Próza dominují překlady zahraničních prozaiků, například zde byl
publikován text maďarského prozaika Petera Esterházyho. Rubrika Rozhovory obsahuje
většinou překlady rozhovorů s osobnostmi z oblastí kultury a vědy. V Aluzi jsou
recenzovaná česká i zahraniční díla poezie, beletrie a odborných publikací. Často
se v rubrice Recenze redakce zaměřuje na reflexi nověji vydaných děl. Do rubriky Glosy
jsou řazeny texty s různorodými tématy. Rubrika Archiválie se věnuje starším dílům,
například v čísle 1/2012 publikoval Milan Orálek komentář ke knize anglického
spisovatele Anthonyho Hopea Vězeň na Zendě z roku 1893. Čísla 1/2007 až 3/2008 byla
obohacena o audionahrávky povídek. K poslechu si redakce připravila například
Sémantická

pole

od Jana

Balabána.

Rubrikou

Audio-povídka

redakce

navázala

na CD přílohu, kterou vydávala v tištěné verzi Aluze v číslech 1/2004 až 3/2006. Ojediněle
se v čísle 1/2011 vyskytovala Výtvarná příloha.93

JAREŠ, Michal. Kočkopes, který sníží náklady: Rozhovor s Jiřím Hrabalem o časopisu
Aluze. iTvar [online]. 2007, č. 15, s. 10 [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://www.itvar.cz/prilohy/104/
15TVAR_07.pdf
89
Osobní rozhovor s Martinem Lukášem (13. 2. 2013, Olomouc)
90
HRABAL, Jiří. Připravujeme. In: Aluze [online]. [2007?] [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://aluze.cz/
pripravujeme/priprav.php
91
V tištěné verzi se navíc objevovala rubrika Vzpomínky nebo nepravidelné rubriky Kresby, Komiks,
Rozmluvy, Fotografie, Současná jižanská literatura či Současná literatura na Balkáně.
92
Dříve se rubrika jmenovala Glosář.
93
Jednalo se o soubor fotografií Pohledy fotografa Roberta Goláňa (1971).
88
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Rozsah periodika se v průměru pohybuje kolem 130 stran. Nejméně stran má číslo
1/2011 (98), největšího počtu dosahuje číslo 1/2009 (245). Všechny vydané články
si je možné přečíst ve formátu PDF 94 a HTML.95 V roce 2008 přibyla možnost stáhnout
si celé číslo ve formátu PDF. Od roku 2011 jsou čísla k dispozici také ve formátech EPUB
a MOBI.96 Časopis vychází bez reklam. Pavel Kotrla má na starosti verzi časopisu
ve formátu HTML a ve formátech pro čtečky elektronických knih. Stará se také o webové
stránky periodika. Na verzi ve formátu PDF pracuje Vít Gvoždiak. 97
V minulosti projekt finančně podporovaly MK ČR a Nadace Český literární fond.
V současnosti Aluze vychází díky finanční podpoře udělené roku 2012 Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a FF UP v Olomouci v rámci programu
pro

zlepšení

publikačních

možností

akademických

pedagogů

ve

filologických

a humanitních oborech FF UP. Rozpočet na rok 2012 činil 100 000 Kč. Redakce
do nákladů započítává platby za webhosting, autorská práva u překladů, honoráře
pro autory původní tvorby a studií a redaktory. 98 Jedná se ovšem o částky víceméně
symbolické. 99
Revue vychází v cyklu od dubna do dubna. Redakce dodržuje vydání tří čísel ročně,
ovšem data vydání konkrétních čísel se mění. Dáno je to zejména tím, že jednotliví
členové jsou vytíženi pracovními nebo studijními povinnostmi a na vydávání Aluze,
kterou provozují víceméně ze zájmu, jim nezbývá mnoho času. Většinou sami oslovují
autory a akademiky, ale občas jim také autoři texty zasílají. 100 I redaktoři se podílejí
na obsahu časopisu. Mezi sebou členové redakce komunikují prostřednictvím e-mailu.
Pečlivý proces výběru konkrétních textů popisuje redaktor Martin Lukáš: „Když se sežene
text, minimálně tři lidé si ho přečtou (někdy i celá redakce), a pak se o něm hlasuje. Pokud
proti textu hlasují dva nebo tři členové redakce, vyřadíme ho. U vybraného textu udělají
tři redaktoři korektury, a poté se text zpět pošle na autokorekturu autorovi. Následně

PDF (Portable Document Format) je formát, který se používá pro elektronickou distribuci dokumentů.
Vyvinula ho firma Adobe. K prohlížení souborů PDF je určen volně dostupný program Acrobat Reader.
Zdroj: OSVALDOVÁ, B. – HALADA, J.: c. d., s. 144.
95
HTML je zkratka pro Hyper Text Markup Language, tj. jazyk skládající se z příznaků formátujících
a odkazujících na stránky a používaný k zpřístupnění informací na WWW prostřednictvím prohlížeče. Zdroj:
HTML: význam zkratky. In: IT Slovník [online]. [201-?] [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: http://it-slovnik.cz/
pojem/html
96
EPUB (Electronic Publication) a MOBI (Mobipocket) jsou formáty pro čtečky elektronických knih.
97
Osobní rozhovor s Martinem Lukášem (13. 2. 2013, Olomouc)
98
Dříve se platilo také překladatelům. Zdroj: Osobní rozhovor s Martinem Lukášem (13. 2. 2013, Olomouc)
99
Osobní rozhovor s Martinem Lukášem (13. 2. 2013, Olomouc)
100
Autoři redakci zasílají převážně studie a recenze. Zdroj: Osobní rozhovor s Martinem Lukášem
(13. 2. 2013, Olomouc)
94
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se text zašle na sazbu a ještě jednou se koriguje ve webovém prostředí.“ 101 Jakmile
je ale text uveřejněn, již se do něj nezasahuje. „Nechtěli jsme podlehnout vědomí
bezmezného prostoru, že můžeme publikovat všechno. Proto lpíme na vzájemné domluvě,
hlasování.“102
Časopis není nijak propagován: „Spoléháme na akademické čtenáře a zapálené
studenty.“103 Ohlasy na vydávání periodika jsou minimální a většinou se jedná právě
o reakce čtenářů z akademické obce. Někdy se ozvou také nakladatelé nebo autoři, jejichž
knihy redakce recenzovala. Zvláštností je, že na sociální síti Facebook má Aluze
vytvořenou vlastní stránku, tvůrci časopisu ji ale nevytvořili a nemají s ní cokoliv
společného. 104 Návštěvnost Aluze je měřena webovou aplikací Google Analytics. V roce
2012 navštívilo stránky 58 653 uživatelů, z toho v případě 39 233 z nich se jednalo
o unikátní návštěvníky.105
Přechodem na internetovou verzi ztratila Aluze řadu čtenářů ze starších generací.
Také zájem autorů o publikování na internetu není tak velký, jako u vydávání v tištěné
podobě: „Myslím ale, že od toho roku 2007 se situace proměnila. Internetový časopis
už není vnímán s takovým despektem.“106 Šéfredaktor Jiří Hrabal o časopisu hovoří jako
o „kočkopsu“, neboť titul příliš nevyužívá výhod, které internet nabízí, a podržuje
si vlastnosti tištěných periodik. 107 I Martin Lukáš se domnívá, že je Aluze na internetový
časopis konzervativní. Za výhody vydávání na internetu ale vidí lepší operativnost s texty
pro badatele i to, že se k titulu mohou noví čtenáři dostat namátkou. Budoucnost titulu
je otevřená. Redakce před časem uvažovala o návratu do tištěné podoby, ale nesehnala
potřebné finance. Tvůrci časopisu uvažovali také o tom, že by se Aluze stala recenzovaným
titulem.108

Osobní rozhovor s Martinem Lukášem (13. 2. 2013, Olomouc)
Osobní rozhovor s Martinem Lukášem (13. 2. 2013, Olomouc)
103
Osobní rozhovor s Martinem Lukášem (13. 2. 2013, Olomouc)
104
Osobní rozhovor s Martinem Lukášem (13. 2. 2013, Olomouc)
105
Návštěvník je osoba, kterou Google Analytics (GA) identifikuje prostřednictvím speciálního cookie
souboru. Tento soubor je vygenerován při první návštěvě webové stránky sledovaného serveru. Platnost této
identifikace je dva roky od poslední návštěvy serveru. Pokud by došlo k vymazání cookie souboru
s identifikací návštěvníka, nebyl by při příští návštěvě rozpoznán a byla by mu přidělena identifikace nová.
GA klasifikuje návštěvníky jako nové a vracející se. Při opakovaných přístupech návštěvníka na web v rámci
různých návštěv je unikátní návštěvník započítáván v rámci daného časového období vždy pouze jednou.
Zdroj: DUŠEK, Roman – KOKEŠOVÁ, Nikol. Nástroje Google. 7. Google Analytics. Zpravodaj ÚVT MU.
2009, roč. XX, č. 2, s. 19–24. Na stránkách Aluze se nachází také počítadlo, to však měří návštěvnost méně
přesně než aplikace GA.
106
Osobní rozhovor s Martinem Lukášem (13. 2. 2013, Olomouc)
107
JAREŠ, M: c. d, s. 10.
108
Osobní rozhovor s Martinem Lukášem (13. 2. 2013, Olomouc)
101
102
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Webové stránky časopisu (náhled viz obr. č. 1) obsahují odkazy na informace
o členech redakce a redakční rady, kontakty, odkazy na webové stránky literárních
časopisů a jiných projektů, poděkování sponzorům, radu ohledně citování z periodika
a oznámení o zákazu šíření a publikování textů periodika bez souhlasu redakce a autorů.
Pod odkazem Připravujeme se nachází všeobecné informace o titulu. Na stránkách
je dostupný archiv od roku 1998 do roku 2012. Tištěné verze Aluze však nebyly plně
digitalizovány. Dostupný je obsah pouze některých článků konkrétních čísel, přičemž
se převážně jedná o rubriky Recenze a Glosář. Plně dostupná jsou všechna čísla
internetové verze. V archivu je také seznam článků roztříděný podle rubrik včetně rubriky
Vzpomínky, která vycházela v tištěné Aluzi. Jednotlivé rubriky jsou aktualizované do čísla
1/2007. Dostupný je opět obsah pouze některých příspěvků. V kolonce Ostatní je možné
si přečíst základní informace o přílohách revue, které vycházely v letech 1999 až 2004.
Ke stažení je v této kolonce „příloha e-1“ s názvem Věčnost není děravá kapsa,
aby se z ní něco ztratilo, která se skládá ze studií věnovaných českému spisovateli
a filosofovi Ladislavu Klímovi. Jedná se o výstupy z konference, které byly pod hlavičkou
Aluze vydány v roce 2010 s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky
a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V pravé horní části stránky
se nachází nefunkční vyhledávač. 109 Pravý sloupec je vyhrazen Novinkám. Webové stránky
Aluze vznikly již v roce 2001, zprvu se na nich ale objevovaly jen obsahy čísel
a aktuality.110

109
110

Nefunkční vyhledávání je způsobeno zánikem využívané služby.
Osobní e-mailová korespondence s Martinem Lukášem (7. 3. 2013)
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4.2 Divoké víno
Rok vzniku
Periodicita
Rozsah
Forma publikace
ISSN
Webová adresa

2002
6x ročně
proměnlivý 111
HTML
1214-6099
http://www.divokevino.cz/

Od roku 2002 na internetu vychází obnovený literární časopis Divoké víno. Časopis
s podtitulem Literární časopis založený v roce 1964 navazuje na tištěnou verzi,
která vycházela v letech 1964–1971. Šéfredaktorem a vydavatelem periodika zaměřeného
na současnou tvorbu je Ludvík Hess. 112 Titul vychází jako dvouměsíčník, pravidelně
19. den v měsíci.113 Zatím na internetu vyšlo 63 čísel.
Původní tištěný časopis založili studenti libeňského gymnázia Emil Machálek 114
a Ludvík Hess. Pojmenovali ho podle básně polského autora Konstanty Ildefonse
Gałcyńského Dzikie vino – Divoké víno. Názvem tak vymezili zaměření časopisu
na „divokou tvorbu“.115 Publikovali v něm zejména začínající básníci. Časopis vydával
Klub poezie, později přejmenovaný na Klub Mladé poezie. V redakci působili například
Petr Cincibuch, Pavel Jasanský a Helena Pěkná. 116 V roce 1972 vzniklo poslední číslo
Divokého vína, do distribuce se ale nedostalo a jeho šéfredaktor Ludvík Hess strávil
dva měsíce ve vazbě v Ruzyni. Mezi lety 1974–1975 vyšel časopis několikrát pod krycím
názvem Almanach mladých autorů. Jako vedoucí redaktor byl uveden František Beneš,
který časopis s Ludvíkem Hessem založil. 117 V roce 2007 vydalo nakladatelství Slovart
a NK ČR antologii118 Divokého vína 1964–2007, kterou Ludvík Hess napsal, vybral
a uspořádal.

Obsah jednotlivého čísla časopisu je uspořádán podle seznamu autorů, kteří v něm publikují. V každém
čísle publikuje rozdílný počet autorů. Každý autor také publikuje rozdílný počet textů.
112
Ludvík Hess (1947) je český spisovatel, novinář, zřizovatel babyboxů a chovatel koní.
113
Data vydávání jednotlivých čísel má šéfredaktor spojený s událostmi ve svém životě. Například časopis
vychází 19. března podle data narození dcer Ludvíka Hesse Doroty a Markéty. Devatenáctý den je spjat
s vydáním původního Divokého vína, poprvé vyšlo 19. září 1964. Zdroj: HESS, Ludvík. Divoké víno
1964–2007 : antologie. Praha: Nakladatelství Slovart : Národní knihovna ČR, 2007, s. 173–174.
114
Emil Machálek se na časopisu naposledy podílel v čísle 6–7/1965.
115
HESS, L.: c. d., s. 8.
116
DOKOUPIL, B.: c. d., s. 49–50.
117
HESS, L.: c. d., s. 479.
118
Antologie – označení výboru z literárních děl. V almanachu publikují již zkušení autoři či přímo
autoři-klasici. Zdroj: OSVALDOVÁ, B. – HALADA, J.: c. d., s. 23–24.
111
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Okruh přispěvatelů novodobého Divokého vína je velmi rozsáhlý a rozmanitý.
Celkem na stránkách Divokého vína publikovaly čtyři stovky autorů. 119 Z autorů tištěného
Divokého vína v internetové verzi publikovali, či publikují například Petr Cincibuch, Pavel
Verner, Jiří Žáček, Karel Sýs, Zora Wildová, Miloň Čepelka a další. Mladší generace
je zastoupena například Terezou Šimůnkovou, Štěpánem Kučerou, Petrem Zemkem
nebo Kristýnou Fixlovou.
V časopise je publikována převážně poezie. Obnovená verze titulu se zprvu
zaměřovala na porovnání tvorby, jak psali autoři Divokého vína v 60. letech
a jak v současnosti. Dávala však prostor také současným mladým autorům. V prvních pěti
číslech se objevoval společný seznam všech autorů, od čísla šestého od sebe byli autoři
odděleni. Minulosti Divokého vína se věnovala rubrika 60. léta, od 21. čísla rubrika
70. léta. Ludvík Hess do těchto rubrik převzal tvorbu z tištěného časopisu. Jednalo
se například o tvorbu Heleny Pěkné, Ladislava Landy nebo Oldřišky Svobodové.
Od 28. čísla už se periodikum věnuje pouze současné tvorbě, neboť Ludvík Hess vyčerpal
možnosti vzpomínání. Součástí časopisu je také několik nepravidelných rubrik. Rubrika
Erotický démon, která se zaměřuje na milostnou poezii, se v novodobém Divokém víně
objevuje od 12. čísla. Zařazena do ní byla poezie Karla Vodičky, Martina Rampáčka,
Jany Frankové, Veroniky Svobodové a dalších. Od 16. čísla se objevuje pochvalná rubrika
Objev čísla. Ludvík Hess touto rubrikou ocenil mimo jiné poezii Martina Srnce,
Jana Zbořila a Ivany Svobodové. Název poslední z nepravidelných rubrik Poetický démon
je nutno chápat ironicky a do jisté míry rubrika stojí v opozici k rubrice Objev čísla.
Poprvé se objevila v 15. čísle. Ludvík Hess do ní zařadil například poezii Petra Bartíka,
Libora Staňka nebo Zlaty Ptáčkové. Od 13. do 15. čísla byly pod samostatnou rubrikou
Fejeton publikovány texty Josefa Musila. Především starší čísla doprovázely také různé
přílohy. Většinou se jednalo o obrazové materiály, diskuze, informace o konání literárních
soutěží nebo pozvánky na kulturní akce.
Časopis je dostupný ve formátu HTML. V každém čísle publikuje rozdílný počet
autorů, obvykle je jich kolem třiceti a více. Titul je vydáván bez reklam.
Ročně stojí provoz časopisu do 50 000 Kč. Výdaje jsou spojené s placením domény
a se spravováním webu. Divoké víno financuje Ludvík Hess z vlastních zdrojů. Nikdy
nepožádal o žádnou dotaci, ani nad tím neuvažoval. Autoři v časopisu publikují zdarma. 120

119
120

KUČERA, Š.: c. d., 2007, s. 19.
Osobní telefonický rozhovor s Ludvíkem Hessem (19. 1. 2013).
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Většina autorů posílá své básně šéfredaktorovi sama a jejich komunikace probíhá
prostřednictvím e-mailu. I když o výběru textů rozhoduje pouze Ludvík Hess, publikuje
i příspěvky, které neodpovídají jeho měřítku kvality. Blížící se uzávěrku připravovaného
čísla připomíná jen kmenovým autorům časopisu – Jiřímu Žáčkovi a Karlovi Sýsovi.
Uzávěrka čísla není pevně stanovena, většinou se však jedná o víkend před týdnem,
ve kterém aktuální číslo vychází. 121 Do již uveřejněných příspěvků zasáhl Ludvík Hess
pouze výjimečně, pokud ho nějaký autor požádal o opravu a jednalo se o oprávněný
požadavek. 122
Ludvík Hess vydávání časopisu nijak nepropaguje. Na webové stránce se nachází
odkaz na Diskuzi, od 39. čísla je ale uzavřena, neboť obsahovala velké množství spamů.
Diskuzní fórum fungovalo od 10. do 38. čísla a jeho obsah je archivován. Počet komentářů
se v rámci jednotlivých vydání značně liší. Zatímco číslo 37 obsahuje pouze dva
komentáře, ve fóru 13. čísla se nachází příspěvků 369. Velké množství z nich má však
charakter spamu. Nyní mohou čtenáři své komentáře posílat na redakční e-mail časopisu.
Je garantováno, že kromě spamů budou všechny zaslané příspěvky redakcí zveřejněny.
Ohledně čtenosti časopisu Ludvík Hess nemá přesná data, odhaduje ale, že Divoké víno
si denně přečte asi 100 lidí. 123
Při příležitosti uplynutí deseti let od vydání prvního čísla obnoveného časopisu
Ludvík Hess uvažoval o oznámení ukončení činnosti na setkání autorů Divokého vína
22. listopadu 2012 v Městské knihovně na Mariánském náměstí v Praze. 124 Na jeho
rozhodnutí neučinit tak, měl podíl i článek Dušana Spáčila na portálu Literarium.cz:
„Do duše Ludvíkovi nevidím, mám ale dojem, že prostě cítí za časopis podobnou
odpovědnost jako aristokraté za svůj rod. Je si vědom toho, že padesátiletá tradice už sama
zavazuje – tím spíše tradice literárního média, kterým prošlo tolik literárních osobností.
A to navzdory tomu, že tehdy před čtyřiceti osmi lety vše vzniklo jako obyčejný školní
časopis. Mám také dojem, že Hess bůhvíproč každého, kdo dal do Divokého vína
povedenou básničku, povídku či třeba obrázek, považuje za součást své literární rodiny,
kterou chce chránit. Přijde mi, že je to postoj, jakoby vypůjčený z konce devatenáctého
a začátku minulého století, kdy literatura byla hlavním jazykem těch, co chtěli upřímně
porozumět světu a udělat jej lepším. Zkrátka z pohledu dneška postoj krapet nemoderní.

Osobní telefonický rozhovor s Ludvíkem Hessem (19. 1. 2013).
Osobní telefonický rozhovor s Ludvíkem Hessem (27. 2. 2013).
123
Osobní telefonický rozhovor s Ludvíkem Hessem (27. 2 2013).
124
Zde autoři recitovali své básně již v polovině 60. let 20. století.
121
122
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Ale modlím se, kéž je takových lidí kolem literatury stále dost.“125 Nyní považuje Ludvík
Hess za příhodné datum pro plánovaný konec časopisu 19. září 2014, kdy uplyne 50 let
od vzniku původního Divokého vína. Budoucnost časopisu je tedy nejistá, vzhledem
k „zarputilosti“ Ludvíka Hesse, o které sám často hovoří, však můžeme předpokládat,
že vyjde i v listopadu 2014.
Při spuštění domácí stránky (náhled viz obr. č. 2) se zobrazí aktuální číslo
periodika. V horní části stránky se nacházejí pod názvem Divoká vinice, aktuálně novinky
ze světa literatury, pozvánky na kulturní akce, básně reagující na aktuální situaci
ve společnosti nebo zprávy o činnosti projektu, který zřizuje babyboxy. 126 Ludvík Hess
Divokou vinici průběžně aktualizuje. Webové stránky obsahují kompletní archiv všech
čísel publikovaných na internetu. Nachází se zde také odkazy na spřátelené webové
stránky. Stránky nabízejí také možnost vyhledávání, které probíhá prostřednictvím
vyhledávače Googlu.

SPÁČIL, Dušan. O divokém víně. In: Literarium.cz [online]. 2012 [cit. 2013-01-19].
Dostupné z: http://www.literarium.cz/index.php?a=terarium/o-divokem-vine
126
Ludvík Hess působí jako předseda správní rady Nadačního fondu pro odložené děti Statim a jako předseda
představenstva občanského sdružení Babybox pro odložené děti – Statim. Zdroj: Úvodní strana. LUDVÍK
HESS [online]. 2012 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://www.hess.cz/kontakty.php
125
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4.3 Dobrá adresa
Rok vzniku
Periodicita
Rozsah
Forma publikace
ISSN
Webová adresa

1999, 2000
12x ročně
cca 60 stran
PDF
1804-963X
http://dobraadresa.cz/

Časopis Dobrá adresa s podtitulem Kulturně-společenský časopis na internetu
je vydáván od roku 2000. Před prvním oficiálním číslem vzniklo v roce 1999 nulté číslo,
ve kterém si tvůrci mimo jiné chtěli ověřit použitelnost zvolených technologií.
Vydavatelem časopisu je občanské sdružení Přátelé Dobré adresy, vychází s měsíční
periodicitou. Periodikum se kromě literatury věnuje i dalším uměleckým oblastem,
divadlu, filmu, občas také výtvarnému umění a hudbě, ale také reflexi médií
nebo historickým studiím. 127 Zaměřuje se na publikování básnické a prozaické tvorby
a na kulturní publicistiku. Celkem již vyšlo přes 150 čísel.
Prvním šéfredaktorem časopisu byl Radim Kopáč.128 Po něm se šéfredaktorem stal
Štefan Švec. 129 V současnosti má každé číslo Dobré adresy speciálního – „rotujícího“
šéfredaktora. Na této pozici se střídají jednotliví redaktoři. Redakci momentálně tvoří
Štefan Švec, Petr Štengl, Václav Dvořák, Michal Šanda a Martin Vokurka. 130 Na vedení
časopisu se podíleli také Štěpán Kučera a Jakub Šofar. O grafickou úpravu se stará Jakub
Tayari. V minulosti v redakci působili mimo jiné Pavel Hájek, Kateřina Rudčenková
a Vladimír Novotný.
Dobrá adresa není jen titulem se širokým tematickým záběrem, její šíře spočívá
také v rozmanitosti publikovaných žánrů, jako jsou různé publicistické texty, glosy,
recenze, kritiky, fejetony, rozhovory, eseje nebo cestopisné reportáže. Recenze literárních
děl byly dříve publikovány v rámci recenzní rubriky Strž DA, od poloviny roku 2009
jsou pak publikovány volně bez zastřešující rubriky. 131 Na publikování beletrie
se v minulosti zaměřovala rubrika Co se chystá, která obsahovala ukázky z básnických
sbírek připravovaných nakladatelstvími k vydání. Mladým nezavedeným autorům byly

KUČERA, Š.: c. d., 2007, s. 15.
Vedl pouze první ročník časopisu.
129
Štefan Švec je publicista kulturní rubriky Salon deníku Právo.
130
V tiráži posledních čísel je stále jmenován i Štěpán Kučera, ten se ale již na tvorbě Dobré adresy nepodílí.
131
KUČERA, Š.: c. d., 2010, s. 41.
127
128
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věnovány rubriky Představujeme… nebo Literaturistický průvodce Štěpána Kučery.
Mezi kmenové beletristy časopisu patří například Tomáš Kadlec nebo Marcela Pátková.
V časopise publikovali i tvůrci starší či střední generace jako Ivan Wernisch, Emil Hakl,
Viola Fischerová nebo Milan Ohnisko.132 „Časopis dává prostor také fejetonu
(Jan Hanzl), původní komiksové tvorbě (Canny, neboli Jakub König) a eseji
(Jan Stern).“133 Struktura a složení rubrik časopisu se postupně vyvíjely a měnily, po jistou
dobu byly dosti stabilní. Od čísla 7/2009 se v každém čísle rozdělení rubrik liší. Názvy
jednotlivých rubrik jsou humorné (například č. 4/2012 je rozdělené na části: Sud, kůl a ty,
Rys tupý je, Túje kárá, Teto, hyje! nebo č. 1/2011 na: Evropa, Amerika, Afrika, Asie,
Austrálie). Čas od času se objeví i původní názvy rubrik (č. 11/2011 rozděleno na Před
Strží, Strž DA a Za Strží). Dlouhodobě stabilní součást časopisu Báseň měsíce (Martin
Belásek, Petr Pojar, Petr Zemek) nahradily od čísla 4/2009 Literární zádrhele (Kateřina
Rudčenková, Kamil Bouška, Pavel Kolmačka). Obvyklou součástí časopisu jsou i přílohy,
které jsou dominantně obrazové (fotografie Prahy, fotografie ze setkání redaktorů Dobré
adresy, obrazy malíře Jaroslava Valečka, fotografie Číny).
Zájemci si mohou aktuální číslo i čísla předešlá prohlédnout nebo stáhnout
ve formátu PDF. V časopise funguje systém navigace. Například po klepnutí na název
článku v Obsahu se zobrazí příslušný článek, nebo po klepnutí na značku „Dobrá adresa“
se otevřou webové stránky titulu. Jelikož je formální úprava i technická příprava Dobré
adresy stejná jako u tištěných titulů, sami tvůrci ji často chápou spíše jako časopis šířený
prostřednictvím internetu než jako internetový časopis. 134 Počet stran se v každém čísle
liší, což je patrně dáno i osobou právě úřadujícího šéfredaktora nebo množstvím
obrazových materiálů. Například číslo 8/2012 má 38 stran, číslo 9/2012 tvoří 100 stran.
V časopise nejsou přítomny reklamy.
Časopis je vydáván s podporou MK ČR. Na rok 2012 získal grant ve výši 75 000
Kč.135 Dotace ale nepokryje náklady na vydávání a zbývající částky hradí většinou sami
redaktoři. Do nákladů se započítává práce redakce, korektury a účetnictví. Autoři jsou

KUČERA, Š.: c. d., 2007, s. 15.
Tamtéž.
134
ŠOFAR, Jakub. Závěrečné slovo čili Ad libitum. Dobrá adresa: kulturně společenský časopis
na internetu [online]. 2012, roč. 13, č. 12 [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: http://www.dobraadresa.cz/2012/
DA12_12.pdf
135
Dostupné
z:
http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/oblast/
literarni-projekty---vyberove-rizeni-na-rok-2012---vysledky-127293/ Pro srovnání na rok 2006 získal titul
grant ve výši 130 000 Kč. Zdroj: KUČERA, Š.: c. d., 2007, s. 27. Na rok 2013 časopis nezískal žádnou
dotaci.
Dostupné
z:
http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/oblast/
vyberove-dotacni-rizeni-2013---podpora-pro-literarni-casopisy-a-akce--vysledky-170302/
132
133
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za své příspěvky finančně ohodnoceni jen výjimečně: „Například když je publikující
básník ve výrazné hmotné nouzi.“136
Každé číslo připravuje vždy jeden z šéfredaktorů. „Posbírá, co za měsíc dostal
do e-mailu, přidá pravidelné rubriky a pár příspěvků, které pro číslo objednal nebo napsal,
a pošle vše s rozpisem obsahu grafikovi, který časopis zlomí. Termín uzávěrky je už léta
stejný, kolem 20. v měsíci.“137 Nové číslo má vycházet první den nového měsíce, ne vždy
se však redakci podaří tento termín dodržet. Redakce časopisu se schází osobně jednou
za čtrnáct dní ve vybrané restauraci. „Na těchto schůzkách se ale časopis neřeší moc často.
Dá se říci spíš že, časopis existuje proto, aby bylo proč dělat schůzky, než že by se schůzky
odehrávaly kvůli časopisu.“138 Zpětně zásahy do textu proběhly jen asi ve dvou případech,
například když redakce uvedla chybné jméno autora díla. 139
Redakce vydávání časopisu nijak nepropaguje a ohlasů na svou činnost dostává
minimum. Ozývají se pouze autoři, kteří mají zájem v periodiku publikovat. Čtenost
časopisu není měřena pravidelně. Při posledním měření se pohybovala kolem
3 000 individuálních čtenářů na každé číslo, což je dlouhodobý standard titulu. 140
Dobrá adresa má vlastní profil na sociální síti Facebook.
Webové stránky (náhled viz obr. č. 3) Dobré adresy obsahují pouze odkaz
na aktuální číslo, archiv starších čísel, ukázku podoby časopisu a několik odkazů
na stránky jiných literárních projektů.

Osobní e-mailová korespondence se Štefanem Švecem (5. 3. 2013). Dříve se však honoráře vyplácely.
V roce 2009 bylo mezi redaktory a 16 pravidelných přispěvatelů rozděleno 90 000 Kč. Zdroj: KUČERA, Š.:
c. d., 2007, s. 28.
137
Osobní e-mailová korespondence se Štefanem Švecem (5. 3. 2013)
138
Osobní e-mailová korespondence se Štefanem Švecem (5. 3. 2013)
139
Osobní e-mailová korespondence se Štefanem Švecem (5. 3. 2013)
140
Osobní e-mailová korespondence se Štefanem Švecem (5. 3. 2013)
136
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4.4 Herberk
Rok vzniku
Periodicita
Rozsah
Forma publikace
ISSN
Webová adresa

2012
3x ročně
68 stran141
PDF, RTF, ODT, AZW3, EPUB, FB2, MOBI
nemá
http://www.herberk.eu/

Sedm současných básníků vydalo v říjnu 2012 první a zatím poslední číslo 142
časopisu Herberk s podtitulem Útulna poezie. Šéfredaktorem časopisu je Tomáš Lotocki.
Duchovním otcem Herberku je nejstarší člen redakce Jaroslav Kovanda, 143 který s ideou
založit internetový časopis přišel. Udělený má proto čestný titul „herberkfotr“. Periodikum
se věnuje básnické tvorbě sedmi autorů a jejich hostů. Titul má vycházet třikrát do roka.
Kromě Tomáše Lotockého a Jaroslava Kovandy redakci dále tvoří Milan Libiger,
Petr Palarčík alias Petr Pustoryj, Petr Odehnal, Jakub Grombíř a František Horka. Proč
se počet redaktorů ustanovil na čísle sedm, vysvětlil Kovanda svérázným způsobem:
„Před vracovským sklepem se nás kolem stolu víc nevejde a v Halenkovicích na chalupě
mám jenom jeden chemický záchod. A ve Vracově a v Halenkovicích u Napajadel
se redakce hodlá nadále scházet.“144
Tvorbu stálých redaktorů prokládá tvorba dalších autorů, a to jak českých,
tak i zahraničních. „Jsme si vědomi, že ukázkami ze své práce třikrát do roka nějaký
internetový časopis nezaplníme. Proto má každý z autorů-redaktorů ještě za úkol přizvat
si do každého vydání jednoho hosta.“145 V časopise byly publikovány básně amerického
básníka Yosefa Komunyakaa, ruského básníka a písničkáře Alexandra Šlomoviče Levina
či básníka, režiséra a scénáristy Jana Dadáka. Všichni nekmenoví autoři jsou v periodiku
stručně představeni. I když se Herberk orientuje na poezii, uveřejnil také povídku
od Michaila Andrejeviče Pismenného Človek končiaci ve slovenském překladu Juraje
Kalnického. Tomáš Lotocki si v rubrice Básníci Petrova ticha klade za úkol představovat
Údaj vypovídá pouze o počtu stran prvního čísla.
Druhé číslo vyšlo 7. března 2013, tedy již po konci sledovaného období touto prací.
143
Jaroslav Kovanda (1941) je český básník a publicista. V roce 1997 založil ve Zlíně časopis Psí víno
a až do roku 2006 byl jeho šéfredaktorem. Věnuje se také malířství a sochařství. Zdroj: Autoři: Jaroslav
KOVANDA. In: Portál české literatury [online]. 2008 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://www.czechlit.cz/
autori/kovanda-jaroslav/
144
KOVANDA, Jaroslav. Editorial Herberku No 1: Čím by měl Herberk – útulna poezie být?
Herberk [online]. 2012, no 1 [cit. 2013-01-22]. Dostupné z: http://www.herberk.eu/1/Herberk_No-1-1.pdf
145
Tamtéž.
141
142
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poezii „ve znamení rybářsko-literární synkreze“.146 V prvním čísle se věnoval tvorbě
anglického spisovatele Teda Hughese. Každé číslo Herberku by mělo mít osobitý výtvarný
doprovod. V prvním čísle se jednalo o fragmentace loga časopisu, které graficky upravil
Petr Pustoryj. Druhé číslo by měly doprovázet ilustrace pocházející z mnohaleté
korespondence Jaroslava Kovandy se sochařem Ivanem Theimerem. 147
Na webových stránkách časopisu lze první číslo Herberk No 1 stáhnout v několika
formátech. Ve formátu PDF je dostupná verze pro tisk a verze vhodná pro čtení
prostřednictvím PC, notebooku, tabletu a dalších zařízení s PDF čtečkou. Obě verze
obsahují ilustrace. Bez ilustrací je možné stáhnout číslo ve formátu RTF 148 a ODT.149
Pro čtečky elektronických knih jsou určeny formáty AZW3, EPUB, FB2 a MOBI.
První číslo mělo společně s ilustracemi 68 stran. V časopise nejsou přítomny reklamy.
Finanční náklady na provoz periodika jsou minimální a redakce je plně pokrývá
z vlastních zdrojů. O žádný grant či dotaci redakce nežádala a ani o tom v dohledné době
neuvažuje. Redaktorům ani autorům publikujícím v časopise nejsou vypláceny honoráře. 150
Termíny uzávěrek má redakce dopředu stanovené, stejně tak i harmonogram práce
na jednotlivých číslech. „Samozřejmě se nám ne vždy podaří všechny termíny dodržet,
někteří členové redakce jsou pracovně poměrně hodně vytíženi a samozřejmě se nemohou
věnovat Herberku na úkor svého civilního zaměstnání. Nicméně děláme – snad – co je
v našich silách, abychom se od původního časového harmonogramu příliš neodchylovali,“
vysvětluje Tomáš Lotocki. 151 Několikrát do roka se autoři setkávají na redakční radě.
Samotná práce na jednotlivých číslech ale většinou probíhá formou e-mailovou
komunikace. Redaktoři pro publikování v Herberku shánějí autory, jejichž poetika je jim
blízká. Komunikují s nimi jak osobně, tak virtuální cestou. Nikdo z členů redakce nemůže
být cenzurován. Právo veta nemá ani šéfredaktor. Redakce se nebrání uveřejnit
ani příspěvky čtenářů. První z nich obdržela už po vydání prvního čísla. Do obsahu
vydaného čísla redakce zpětně nezasáhla. 152

Tomáš Lotocki působil v letech 1999–2012 v Moravském rybářském svazu. Rybářská tématika
se objevuje například v jeho básnické sbírce Čeřeny.
147
Osobní e-mailová korespondence s Tomášem Lotockým (27. 2. 2013)
148
RTF je zkratka pro "Rich Text Format". Jedná se o souborový formát pro uložení textových dat.
Tento formát byl vyvinut firmou Microsoft v roce 1987. Zdroj: RTF: význam. In: IT Slovník [online]. [201-?]
[cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://it-slovnik.cz/pojem/rtf
149
ODT je zkratka pro "OpenDocument Text". Jedná se formát souboru pro textové dokumenty.
Soubory s příponou *.odt je možné otevřít například v aplikaci OpenOffice.org Writer. Zdroj: Přípona ODT.
In: IT Slovník [online]. [201-?] [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://it-slovnik.cz/pojem/odt
150
Osobní e-mailová korespondence s Tomášem Lotockým (27. 2. 2013)
151
Osobní e-mailová korespondence s Tomášem Lotockým (27. 2. 2013)
152
Osobní e-mailová korespondence s Tomášem Lotockým (27. 2. 2013)
146
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Propagace časopisu probíhá především prostřednictvím internetu. U příležitosti
vydání prvního čísla Herberku byl v Brně uspořádán literární večer. Redakce by na toto
setkání ráda navázala a každé nové číslo přivítala podobným autorským pořadem.
Zaznamenala již také první, i když nepříliš početné ohlasy na vznik časopisu a jeho první
číslo, které byly vesměs pozitivní. 153 Ohledně návštěvnosti časopisu nemá Tomáš Lotocki
přesná data: „Podle našeho providera se návštěvnost prvního čísla počítá ve stovkách.“154
Webové stránky časopisu (náhled viz obr. č. 4) jsou jednoduché a prosté. Po jejich
otevření se zobrazí úvodní ilustrace a hypertextové odkazy na první číslo a na kontakty
na členy redakce časopisu.

153
154

Osobní e-mailová korespondence s Tomášem Lotockým (27. 2. 2013)
Osobní e-mailová korespondence s Tomášem Lotockým (1. 3. 2013)
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4.5 Hermelínek
Rok vzniku
Periodicita
Rozsah
Forma publikace
ISSN
Webová adresa

2004
nepravidelná
proměnlivý
HTML
nemá
http://www.hermelinek.cz/

Od prosince roku 2004 vydává sdružení Hermelínek stejnojmenný titul. Hermelínek
má podtitul Literární noviny a vychází nepravidelně – minimálně ve čtvrtletní a maximálně
v měsíční periodicitě. 155 Zakladatelem a šéfredaktorem titulu je Petr Herman. 156 Projekt
byl zřízen za účelem prezentace literárních výtvorů, ale i názorů a glos. 157 Postupně
se rozšiřoval o různé variace titulu (Flamínek, Femínek, Maskulínek, Švejkínek).
Hermelínek se nyní používá pro zastřešení všech variací titulu.
V původní podobě Hermelínka se nacházely všechny literární příspěvky. První
tematikou variací byl Glosínek, který obsahoval komentáře politického dění. Ten po čase
zanikl. Jako další se objevil Švejkínek, který se zaměřuje na humoristické příspěvky.
„S posílením redakce o dvě redaktorky přišel na svět Femínek. Odpovědí mužské části
redakce a přispěvovatelů byl Maskulínek. Protože začal vznikat trochu problém
s přehledností variací, tak se dohodlo, že Hermelínek je obecná značka zastřešující
všechny variace a Flamínek převzal původní funkci Hermelínka. Příspěvky k politickému
dění byly součástí Glosínka, vzhledem k problémům při vydávání, kdy bylo zapotřebí
reagovat aktuálně a nečekat na vydání, bylo dohodnuto, že komentáře se budou objevovat
průběžně a nebudou součástí žádné variace Hermelínka.“158
Členy redakce jsou Petr Herman (vede Hermelínka a Švejkínka), Jakub Karč
(spoluvydavatel Hermelínka, jeho bývalý šéfredaktor), Jiřina Nováková (vede Femínka)
a Sibyla. Přispěvatelé titulu jsou většinou uvedeni přezdívkami jako Dahlia, Akiko
nebo Velký Vezír.
Obsah Hermelínka tvoří literární tvorba, komentáře politické situace, úvahy,
fejetony, glosy nebo například recepty. Na jednotlivé variace Hermelínka lze pohlížet jako

Osobní e-mailová korespondence s Jakubem Karčem (19. 3. 2013)
Petr Herman (1974) se věnuje psaní poezie, prózy a scénářů.
157
O
Hermelínku.
In: Hermelínek:
literární
noviny [online].
Dostupné z: http://www.hermelinek.cz/O_hermelinku.aspx
158
Osobní e-mailová korespondence s Jakubem Karčem (19. 3. 2013)
155
156

[200-?]

[cit.

2013-03-07].
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na rubriky - Flamínek obsahuje obecně literární příspěvky, Femínek reprezentuje ženský
pohled na svět, Maskulínek pohled mužský a Švejkínek pohled humorný. Každé číslo
jednotlivých

variací

začíná

editorialem,

dále

se

příspěvky

vyskytují

volně

bez zastřešujících názvů. Jednotliví členové redakce mají vlastní literární specializaci.
Například na poezii volných veršů, experimentální poezii a prózu se zaměřuje Petr
Herman, na prózu a komentáře Jiřina Nováková, na prózu, komentáře a krátké povídky
Jakub Karč a na povídky, poezii a odborné články v oblasti esoteriky Sibyla.
Aktuální čísla jednotlivých variací jsou dostupná na úvodní straně webových
stránek titulu ve formátu HTML. Počet příspěvků každé variance se liší, v rámci
původního titulu Hermelínka byl průměrný počet příspěvků 25. Konkrétní informace
o jednotlivých vydáních jsou na webových stránkách dostupné v souboru pod názvem
Archív čísel, ovšem obsahují informace pouze do března roku 2012.159 Součástí stránek
není archiv jednotlivých vydání. Odkazy na vydané články se nachází v oddílu Archív
příspěvků, kde je umístěn seznam článků se jmény jejich autorů, daty vydání
a hypertextových odkazů na jejich obsah. I tento archiv sahá pouze do roku 2012.
Náklady na provoz Hermelínka spočívají v úhradě poplatků za provoz webu
a doménu, což ročně představuje částku asi 1 500 Kč. Časopis je provozován z vlastních
zdrojů členů redakce. Redaktoři ani autoři nejsou za vydávání článků finančně
ohodnoceni 160
Příprava nového čísla začíná stanovením termínu vydání. Následně redaktoři
shromažďují materiály. Redakční záležitosti řeší přes diskuzní fórum nebo přes osobní
schůzky redakční rady. Z počátku byl zájem přispěvatelů o publikování v Hermelínku
velký. „Hermelínek trošku trpí na výraznost osobnosti pana Hermana. Někdy chrlí
obrovské množství materiálu a vydává hodně variací, pak přijde tvůrčí krize, případně
zájem o jiné věci a vydávání se znatelně zabrzdí. Hermelínek se pak neposouvá dopředu
a původní okruh přispěvovatelů a čtenářů se zúžil.“ 161 Komunikace s přispěvateli probíhá
elektronickou cestou, v minulosti to bylo i osobně díky akcím literárních večerů s čtením
vlastních literárních děl. 162

Podle soupisu nejvíce čísel Hermelínka vyšlo v roce 2005 (12) a v roce 2006 (13). V roce 2007 vznikla
jen dvě čísla. V letech 2008–2011 vyšla vždy čtyři čísla. Soupis informuje pouze o jednom čísle z roku 2012.
Do března roku 2012 vyšlo šest čísel Švejkínka, 11 čísel Femínka, dvě čísla Femínka a pět čísel Maskulínka.
Dostupné z: http://hermelinek.cz/archivcisel.pdf
160
Osobní e-mailová korespondence s Jakubem Karčem (19. 3. 2013)
161
Osobní e-mailová korespondence s Jakubem Karčem (19. 3. 2013)
162
Osobní e-mailová korespondence s Jakubem Karčem (19. 3. 2013)
159
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Vydávání Hermelínka redakce propaguje e-mailovým věstníkem, na internetových
fórech o literatuře a osobní cestou. Od čtenářů získává zpětnou vazbu z e-mailů
nebo při osobním setkání. 163 Čtenáři se mohou do diskuze zapojit také na diskuzním fóru,
na kterém jsou však aktivní především členové redakce. Návštěvnost časopisu je měřena
službou TOPlist.164 V lednu roku 2013 stránky navštívilo 311 návštěvníků a zaznamenáno
bylo 501 zhlédnutí. Za únor 2013 je uvedeno 239 návštěv a 402 zhlédnutí. 165
Na webových stránkách (náhled viz obr. č. 5) poněkud zbytečně působí rozdělení
na dvě téměř totožná menu. Jedno z nich je uspořádané vodorovně v horní části stránky,
druhé svisle v levé části stránky. Menu se skládají z odkazů na aktuální čísla jednotlivých
variací, na portréty členů redakce a přispěvatelů, na Diskuzní fórum, na citáty,
na soutěže, 166 na kontakty a na různé odkazy webových stránek, které doporučují členové
redakce a přispěvatelé. Stránky v pravé části doplňuje Pranostika měsíce a různé zprávy,
které jsou většinou adresované čtenářům titulu. Vyhledavač na stránkách je nefunkční. 167
Počítadlo k 7. březnu 2013 ukazuje celkem 33 715 návštěv.

Osobní e-mailová korespondence s Jakubem Karčem (19. 3. 2013)
Dostupné z: http://toplist.cz/
165
Jako návštěvník se označuje uživatel rozlišený pomocí IP a cookie za určitou dobu. Podle pravidel
používaných ve světě je tato doba 30 minut. Pokud se uživatel ze stejného počítače vrátí po 30 minutách
na stránku zpět, je znovu započítán. Do hodnoty zhlédnutí se započítává každé zobrazení stránky
(nebo stránek, pokud je kód umístěn na více), a to i v případě, že uživatel použije třeba tlačítko Obnovit.
Zdroj: Metodika měření. In: TOPlist [online]. [199-?] [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://toplist.cz/
metodika.html
166
Poslední soutěž probíhala v listopadu roku 2011.
167
Nefunkční vyhledávání je způsobené zánikem služby, prostřednictvím které vyhledávání probíhalo.
163
164
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4.6 Chůdové kořeny
Rok vzniku – Rok zániku
Periodicita
Rozsah
Forma publikace
ISSN
Webová adresa 1. části
Webová adresa 2. části

2002–2004; 2008–2010
3x ročně
proměnlivý
HTML
1214-3782; 1213-4090
http://www.v-art.cz/chudove_koreny/index_chk_new.htm
http://www.v-art.cz/taxus_bohemica/revue-chk/index.htm

V letech 2002 až 2004 vydávalo Občanské sdružení V-ART Písek periodikum
Chůdové kořeny s podtitulem Revue literatury a výtvarného umění. Zakladateli občanského
sdružení byli Miroslav Vejlupek (Čerchovský), 168

Miroslav Vejlupek jr. a Michal

Vejlupek. Cílem titulu bylo přispět k popularizaci elektronického média ve spisovatelské
veřejnosti.169 Chůdové kořeny publikovaly zejména literární a výtvarná díla. Redakce titulu
plánovala vydat celkem 15 čísel, nakonec jich ale vyšlo jen sedm. Jednotlivá vydání
vycházela třikrát ročně v přesně stanovených dnech – 2. února, 6. června a 10. října.
Na přelomu let 2003–2004 došlo uvnitř občanského sdružení V-ART Písek k názorovému
nedorozumění mezi zakladateli občanského sdružení a některými řadovými členy.
Na základě popudu zakladatelů byla činnost občanského sdružení ukončena. 170
Chůdové kořeny, tentokrát s podtitulem Revue pro literaturu a moderní nazření člověka,
začaly znovu vycházet v roce 2008, tentokrát je vydávalo občanské sdružení Prácheňský
syndikát V-ART Horažďovice – Písek. Kromě pokračujícího publikování literárních
a výtvarných děl se titul věnoval „vzdělávání spisovatelských generací v tematice
kybernetiky, robotiky, kognitivních věd a nanotechnologií, o nic méně problematice
působení Internetu na společnost a také problematice nezadržitelného vznikání sociálního
superorganismu a jeho globálního mozku.“ 171 Předem bylo určeno, že časopis bude
vycházet tři roky. Zachována zůstala periodicita titulu a data vydání jednotlivých čísel.
Celkem vyšlo osm čísel. Nejen Chůdové kořeny, nýbrž celý rozsáhlý projekt literárně-

Miroslav Vejlupek Čerchovský (1952) je český spisovatel a publicista. Byl editorem internetového
literárně-výtvarného projektu Prácheňské rezonance 2000–2010 Prácheňského syndikátu V-ART
Horažďovice – Písek.
169
VEJLUPEK (ČERCHOVSKÝ), M.: c. d.
170
Jednalo se o spor mezi zakladateli subjektu OS V-ART Písek a některými řadovými členy, kteří byli
zároveň členy občanského sdružení Obec spisovatelů. Členové Obce spisovatelů požadovali,
aby se periodikum Chůdové kořeny přeměnilo na zdroj informací o tiskem vydávaných knihách
a stalo se kolektivním členem Obce spisovatelů. S tímto záměrem zakladatelé nemohli souhlasit, neboť
byl v rozporu s cíli periodika. Zdroj: Tamtéž.
171
Tamtéž.
168
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výtvarného serveru Prácheňské rezonance 2000–2010, pod který periodikum spadá,
archivuje WebArchiv. Digitální záznam na CD je uchován ve fondech NK ČR, Moravské
zemské knihovny, Vědecké knihovny v Olomouci, vybraných krajských vědeckých
knihoven, některých městských knihoven větších měst a Prácheňského syndikátu V-ART
Horažďovice-Písek.172
V čele Chůdových kořenů nikdy nestál šéfredaktor. Periodikum mělo jen redaktora,
kterým se stal Miroslav Vejlupek (Čerchovský). Na vydávání původních i obnovených
Chůdových kořenů se podílela řada osobností jako Miroslav Vejlupek, Miroslav Vejlupek
jr., Theofil Halama, Klára Hůrková, Zdeněk Janík, Stanislav Komenda, Olga Nytrová,
Ota Ulč a další. V periodiku publikovali spisovatelé, literární vědci i vědci se zaměřením
na jiné obory. Mezi autory patřili například Antonín Bajaja, Ivo Fencl, Milan Hrabal,
Ivan M. Havel, Jiří Grygar, Erik Gilk nebo Jiří Klobouk.
Kromě zpopularizování elektronického média ve spisovatelské veřejnosti se tvůrci
titulu také snažili vyvrátit tvrzení, že internet je místem, kde se nachází pouze braková
literatura. V první verzi periodika dostávala velký prostor esperantská kultura. Obsah
se skládal ze stálých bloků173 Anti-Morpheus (často tematicky zaměřený, obsahoval
například zamyšlení, literární a výtvarnou tvorbu na téma My, dědici Kafky), blok 863:
Nenadáli se 863: Ili ne suposiz tion (tvorba v esperantu), Diskuzní fórum (jednotlivé
osobnosti odpovídaly na téma Kyberprostor a perspektivy znaku jako stavební jednotky
filozoficko-etického a estetického výrazu, do diskuze přispěli příspěvkem například
Ivo Odehnal nebo Stanislav Komenda), Studovna Litterate (články o kyberprostoru,
kyberkultuře a rozhovory s různými osobnostmi vedené po e-mailu), Znakotratě (literární
a výtvarná tvorba), Eo ventum est, ut (publicistické články) Net-party (články o literárních
osobnostech, které oslavují životní jubilem a ukázky jejich tvorby), Nedočetli jsme za vás
(citace článků z médií), Aktualizované katalogy (blok se vztahoval k dalším činnostem
občanského sdružení) a Z historie českého e-almanachismu a dalších ismů (korespondence
redakce). Každé číslo bylo uvedeno (M)editorialem.
V prvním čísle obnovených Chůdových kořenů tvůrci definovali své cíle takto:
„Budou tedy Chůdové kořeny místem setkávání spisovatelů sjednocených osudem
a možnostmi literatury našich dnů. […] A revue sama bude krásnou literaturu
do kyberprostoru nejen přinášet, ale také monitorovat její přibývání na jiných webových
stránkách. Třebas to může znít neskromně, půjde nám též o osvětu dvacátého prvního
172
173
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století. Chceme v prostředí literárně činné veřejnosti přispívat k popularizaci věd,
stavějících lidské existenciální do nového a nového světla. V neposlední řadě nastane čas,
kdy připomeneme literární klasiku, s níž jsme vyrůstali a prošli několika desetiletími toho
století, v němž nové existenciální už klíčilo, a nás nyní, ve století dalším, postavilo před
společenskou poptávku po adekvátních filosoficko-etických náhledech.“174 Čtenáři byli
v každém čísle přivítáni v sekci s názvem Namísto editorialu. Od původní verze
se změnily jednotlivé bloky, zachován zůstal jenom blok Anti-Morpheus (redakce v něm
publikovala různé články, které ji zaujaly). Na blok Studovna Litterate navázal blok
Studovna Chůdových kořenů. Objevily se nové bloky Literárně společenský život – věc
veřejná (blok obsahoval mimo jiné ankety a hypertextové odkazy na různé webové stránky
literárních projektů a literárních osobností), My, zrozenci Země

(blok cílený

na popularizačně-osvětovou činnost, zabýval se oblastí kyberneriky), Od buničiny
ke křemíku (blok věnovaný autorské tvorbě) a Z písemnictví doby křemíkové (uveřejňované
texty, které souvisely s dalšími projekty občanského sdružení). Všechna čísla v obou
verzích doplňovala Autorská intermezza jednotlivých osobností. Řazena zde byla poezie,
próza či výtvarná díla a publikovali zde například Theofil Halama nebo Klára Hůrková.
Obsah čísel je na webových stránkách Chůdových kořenů dostupný ve formátu
HTML. Počet příspěvků se v jednotlivých vydáních měnil, průměrně se pohyboval
kolem 70.175 V rámci Autorského intermezza v jednom čísle publikovalo průměrně sedm
autorů. Periodikum vycházelo bez reklam.
Na vydavatelskou činnost přispívalo vydavatelské občanské sdružení (poštovné,
kancelářské potřeby), redaktor (spotřeba elektřiny dvou PC, laserové tiskárny, scanneru
a osvětlení v pracovně redaktora a v pracovně grafika) a sponzor (správa serveru, servis).
Redakce nikdy neměla pronajatu žádnou kancelář. Spolupracovníci a autoři publikující
v periodiku nebyli finančně oceňováni. „Na to byl každý autor upozorněn a žádný
se nepohoršoval, naopak všichni bez rozdílu vítali novou formu publikační možnosti,
kterou považovali z mnoha důvodů za progresivní a nenahraditelnou, adekvátní době.
Kupříkladu zámořští exiloví spisovatelé spontánně uvítali příležitost rovnocenně se zařadit
mezi tvůrce žijící v České republice na zcela demokratické platformě.“176

VEJLUPEK, Miroslav. Vítejte všichni. In: Chůdové kořeny: Revue pro literaturu a moderní nazření
člověka [online]. 2008 [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://www.v-art.cz/taxus_bohemica/revue-chk/
r04c01/index.htm
175
Do tohoto počtu nejsou zahrnuty příspěvky v rámci Autorského intermezza.
176
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Příprava každého čísla spadala do kompetence redaktora. Ten v samotných
začátcích pozval spisovatele do projektu písemnou formou. Později již literární tvůrci sami
nabízeli své příspěvky. U starších autorů, kteří se nestačili adaptovat na nové
technologické podmínky, přepisoval jejich rukopisy do digitální podoby Miroslav
Vejlupek (Čerchovský) spolu s několika členy vydavatelské organizace. Od roku 2008,
kdy byla revue obnovena, probíhaly všechny kontakty již elektronickou cestou. Redakce
měla pevně stanovené termíny uzávěrek, ale autoři se s redaktorem mohli dohodnout také
na individuálním termínu dodání příspěvku. Nové autory přiváděli do Chůdových kořenů
také externí pracovníci. Do uveřejněných textů již nebyla možnost zasahovat. „Bez výjimky
nikdy, nebylo by to etické a nebylo by bývalo platilo: co je jednou psáno, to je také
dáno.“177
Do kompetencí Miroslava Vejlupka (Čerchovského) spadala také propagace titulu.
Ten formou článků informoval o Chůdových kořenech, zejména těch z první poloviny
desetiletí, na stránkách krajských deníků a celostátních, především literárních časopisů.
Redakci se ozývali zejména čtenáři, kteří se sami pokoušeli o literární tvorbu. 178 V roce
2003, kdy se revue nacházela ve svém nejúspěšnějším období, získala na 4 000 čtenářů
každého čísla. 179 Celkově projekt Prácheňských rezonancí navštěvovali recipienti
z 60 zemí všech kontinentů. Chůdové kořeny často vyhledávali čtenáři ve Spojených
státech amerických, Francii, Spolkové republice Německo a ve skandinávských zemích.
„Informace o existenci českého literárního e-periodika pronikly na české ambasády a mezi
bohemisty doslova na všech obydlených kontinentech.“ 180 Celková návštěvnost však
postupně klesala, u čísel vydávaných v letech 2008–2010 byla ve srovnání s rokem 2003
třetinová.181
Obě verze Chůdových kořenů mají své vlastní webové stránky (náhled viz
obr. č. 6). Grafická podoba stránek je u obou verzí téměř stejná. Odkaz na další obsah
stránky je netradičně umístěn ve spodní části. Po otevření odkazu Obsah čísla se změní
vzhled stránky (náhled viz obr. č. 7). Na levé straně se nachází hlavní navigační menu
s odkazy. Kromě odkazů, které se vztahují k obsahu aktuálního čísla, se na stránkách
nachází také sekce portrétů osobností kolem Chůdových kořenů a archiv vydaných čísel.
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4.7 Kafe
Rok vzniku
Periodicita
Rozsah
Forma publikace
ISSN
Webová adresa

2009
cca 1x ročně
od 28 do 133 stran
PDF
nemá
http://ekafe.blogspot.cz/

V roce 2009 vznikl časopis Kafe.182 V prvním čísle vyšel s podtitulem Silný
kulturní časopis, od druhého čísla podtitul zní Časopis o internetové literatuře. Titul
založila skupina uživatelů českých literárních serverů Písmák 183 a Totem184 s cílem
monitorovat nejlepší tvorbu autorů publikujících na těchto a dalších internetových
literárních serverech. Šéfredaktorem časopisu je Tomáš Gabriel. 185 Titul vychází
nepravidelně, zatím vyšlo pět čísel. Poslední bylo publikováno v únoru 2012.
Časopis byl založen jako součást projektu Lukáše Hrdého, který plánoval vytvoření
jakési interaktivní komunitní sítě. Počátky projektu viděl Lukáš Hrdý velmi optimisticky:
„Už nyní spolupracujeme s FAMU, DAMU, Českou asociací pro psychické zdraví,
Písmákem, divadlem Komedie, byli jsme na Nově ve Víkendu a hodláme točit Chvilku
poesie […] A chceme víc. Vydávat knihy, sborníky, dvd, audioknihy..., ale hlavně sdružovat
i jiné umělecké skupiny a nabídnout jim příležitosti a prostory.186 Vysoká očekávání
vedoucího projektu však nebyla naplněna a časopis Kafe se od projektu brzy oddělil.
Stálými členy redakce jsou Tomáš Gabriel a Jan Hrnčárek, který má na starosti
prózu. O grafickou úpravu se stará Josef Gabriel. S časopisem spolupracovali
či spolupracují Štěpán Princ, Marika Mariewitz, Antonín Ferdan, Jakub Dotlačil, Zdeněk
Horner nebo Jana Česká. 187 Tvorbu zde publikovali Jan Zbořil, Marek Jančík,
Karel Zahradník, Martin Vaverka a další.

První dvě čísla byla dostupná na adrese www.ekafe.cz , časopis se ale poté přestěhoval.
Dostupné z: http://www.pismak.cz/
184
Dostupné z: http://www.totem.cz/
185
Tomáš Gabriel je redaktor literárního serveru Písmák, kde vystupuje pod nickem Jinovata. V roce 2012
vydal básnickou sbírku Tak černý kůň tak pozdě v noci.
186
HRDÝ, Lukáš. Slovo šéfa. Kafe: silný kulturní časopis [online]. 2009, č. 1 [cit. 2013-03-02].
Dostupné z: http://www.dusot.cz/files/kafe1-09.pdf
187
Redaktoři a přispěvatelé byli zprvu pod články často podepsáni nicky, pod kterými vystupují na literárních
serverech. V tiráži prvního čísla je většina redakce uvedena pod nicky, někteří členové jsou uvedeni
v kombinaci vlastního jména a nicku. V dalších číslech už je většina redaktorů uvedena vlastními jmény.
V některých číslech se nachází vedle tiráže tabulka, kde jsou objasněny nicky členů redakce.
182
183
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V časopise jsou publikovány recenze, kritiky, komentáře, rozhovory a autorská
tvorba. Šéfredaktor vidí jako základ časopisu úvahy: „Zakládám si na tom, že v Kafi
je nějaká přidaná hodnota, nějaké články, které nejsou jen rutinérské, ale které mají vlastní
myšlenku.“188 Během pěti čísel prošel titul změnami v koncepci a ve struktuře. První číslo
Kafe bylo rozděleno na tři stěžejní oddíly: Poezie, Próza a Kultura. Ty se dále dělily
na jednotlivé rubriky. Oddíl Kultura nabízel například články o výtvarném umění
nebo o hudbě. Jeho součástí byla také bulvární rubrika. V druhém čísle zůstaly oddíly
Poezie a Próza zachovány, zmizel však oddíl Kultura. Nahrazen byl novým oddílem
Publicistika. Proměněnou koncepcí se posílila primární orientace časopisu na svět
literatury.189 V třetím čísle zůstaly pouze oddíly Poezie a Próza. Stejné rozdělení lze nalézt
i v čtvrtém čísle. V pátém čísle se navíc objevil samostatný oddíl s tématem daného čísla
o angažovaném umění.
Redakce v jednotlivých vydáních pravidelně publikuje vybranou povídku190
a vybranou kolekci básní 191 od autorů, kteří svá díla redakci zaslali na redakční e-mail.
Texty vybírá redakce a k vítězné povídce a kolekci básní přikládá rozhovory s jejich autory
a kritiku jejich děl. Pro vybrané texty jsou také speciálně vytvořeny ilustrace, které
je doprovází. Pravidelně je uveřejňována také kolekce básní nebo povídka od zkušeného
autora, který se zaváže publikovat svůj text poprvé v časopisu Kafe. Dílo je publikováno
v rubrice Exkluzivně.192 Mezi stálý obsah časopisu patří také novinky a fejeton, 193
které píše autor vystupující na literárním serveru Písmák pod přezdívkou Vaud. V prvních
třech číslech se objevovala rubrika Carpe diem (Užívej dne). Autorka rubriky Marika
Mariewicz se v ní snažila „obrátit se na potenciálního čtenáře způsobem, který by výrok
uvedl v praxi, jinak řečeno – byl by uvěřitelným svědectvím z místa, odkud slova byla
vyřčena.“194 V některých číslech se objevují ankety, rubrika Ze zaslaných sbírek a téma
aktuálního čísla.
Časopis vychází ve formátu PDF a v každém čísle se obměňuje jeho grafická
podoba. Během svého fungování Kafe potkaly také změny počtu stran a způsobu jejich
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Se změněným obsahovým zaměřením souvisí také změna názvu podtitulu ze Silný kulturní časopis
na Časopis o internetové literatuře.
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Redakce publikovala například povídku Marka Jančíka Dům nebo povídku Štěpána Prince Zvyky řeky.
191
Publikována byla například básnická sbírka Karla Rady Kniha veršů nemravných nebo kolekce básní
Elektrický pes Marcely Gunázerové.
192
V rubrice vyšla například ukázka ze sbírky Jana Zbořila Skříň nebo povídka Karla Zahradníka Synek.
193
Pouze v pátém čísle nahradil fejeton sloupek a vtip od jiných autorů.
194
MARIEWICZ, Marika. Jiné o jiném. Kafe: časopis o internetové literatuře [online]. 2009,
č. 2 [cit. 2013-03-02]. Dostupné z: http://www.dusot.cz/files/kafe2-09.pdf
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číslování. První číslo časopisu mělo 117 stran, druhé 133 stran, třetí 34 stran, čtvrté
39 stran a páté 28 stran. U prvních dvou čísel se jedna strana dělila na dvě části. Každá
z těchto částí měla přiděleno vlastní číslo strany. U dalších tří čísel již každá strana měla
jen jedno číselné označení. I přes rozdíly v postupech číslování lze i tak konstatovat,
že od počátku vydávání došlo k výraznému úbytku počtu stran. Redakce pracuje v článcích
s hypertextovými odkazy. Většinou se jedná o vnější hypertextové odkazy, které odvádí
čtenáře na jiné, ovšem často spřátelené webové stránky. Časopis je vydáván bez reklam.
Členové redakce i další přispěvatelé na tvorbě titulu pracují bez nároku na honorář.
Ani autoři publikující svá díla nejsou finančně ohodnoceni. Redakce nikdy neuvažovala
o zažádání o nějakou dotaci. Příprava čísla probíhá většinou tak, že Tomáš Gabriel
zkontaktuje redaktora a přispěvatele, aby pro časopis napsali příspěvky. Těm je ponechána
do značné míry svoboda při výběru tématu. Šéfredaktor pro číslo píše úvahu a novinky
ze světa literárních serverů. Shání také tvorbu do rubriky Exkluzivně a do rubriky
Ze zaslaných sbírek. Zpětně zasáhla redakce do již uveřejněného čísla pouze jednou,
a to v případě pátého čísla. Oprava se týkala článku Tomáše Gabriela o angažovanosti,
který výrazně editoval. 195
Redakce časopis propaguje pomocí serveru Písmák a profilu Kafe na sociální síti
Facebook. K propagaci přispívá publikování některých článků na zavedených webech.
Čtenáři na vydávání časopisu reagují minimálně, většinou se jedná o stručné pochvalné
reakce od lidí, kteří se s členy redakce znají. 196 Některé komentáře se nachází na serveru
Písmák.197 Tomáš Gabriel odhaduje, že každé číslo si přečte asi 500 lidí. 198
Již po ročním vydávání titulu se nad jeho přínosem zamyslel šéfredaktor Tomáš
Gabriel. Časopis nabídl internetovým autorům možnost důstojnějšího publikování svých
literárních děl a vyzkoušení si žurnalistické práce. Přesto však možnosti zůstaly nevyužity.
Zájem o spolupráci byl malý a do časopisu přispíval jen úzký okruh lidí. Tomáš Gabriel
označil za příčinu chybějící snahu autorů se svou tvorbou něco dělat. 199 Přetrvávající
problém s nedostatkem kvalitní tvorby autorů je jedním z důvodů, proč zatím vyšlo jen pět
čísel titulu. Nyní redakce plánuje nové vydání, připravené má básně, prózu a recenze.
Chybí však ústřední článek se zajímavou myšlenkou, bez kterého Tomáš Gabriel postrádá
smysl nové číslo vydat: „Na recenze jsou tu jiné časopisy, které pokrývají nabídku daleko
Osobní e-mailová korespondence s Tomášem Gabrielem (1. 3. 2013)
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GABRIEL, Tomáš. Editorial. Kafe: časopis o internetové literatuře [online]. 2010, č. 1 [cit. 2013-03-02].
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lépe. U nás je to spíš přidaná hodnota, jádro je v unikátním obsahu. Naplnit číslo něčím
prostě jen zpracovaným by nemělo smysl – časopis nemá mnoho čtenářů, nepotřebuje
vyplňovat prostor, nikdo na to nečeká.“200 Šéfredaktor však věří, že se ústřední článek brzy
objeví a nové číslo vyjde. 201
Na webové stránce (náhled viz obr. č. 8) se nachází archiv jednotlivých čísel, archiv
blogu časopisu a vyhledávač. Poslední příspěvek na blogu je z prosince roku 2012. Stránky
nabízí také odběr komentářů a příspěvků pomocí RSS kanálu a možnost sledovat titul
prostřednictvím e-mailu

200
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Osobní e-mailová korespondence s Tomášem Gabrielem (1. 3. 2013)
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4.8 Klíček ke knihám
Rok vzniku
Periodicita
Rozsah
Forma publikace
ISSN
Webová adresa

2008
12x ročně, později 4x ročně
8 až 17 stran
PDF
1803-4446
http://www.knihovnice.cz/klicek/

Elektronický magazín202 Klíček ke knihám s podtitulem Online vznikl v roce 2008
jako součást portálu Knihovnice.cz.203 Titul se zaměřuje především na publikování
knižních recenzí. Vydavatelem e-zinu je Radek Červený, 204 šéfredaktorkou Alžběta
Červená. Klíček ke knihám vycházel nejprve jako měsíčník, v červenci 2010 se redakce
kvůli časovým obtížím uchýlila k přechodu na čtvrtletní periodicitu. V současné době
je vydávání Klíčku ke knihám pozastaveno, poslední 23. číslo vyšlo v zimě roku 2010.
Zprvu redakce uvažovala v případě úspěchu převést časopis i do tištěné podoby, k tomu
ale nikdy nedošlo.
Stálými členy redakce jsou pouze majitel portálu Knihovnice.cz Radek Červený
a šéfredaktorka Alžběta Červená. Obsah dodávají redaktoři a recenzenti portálu, kterých
je vždy pět až deset. 205 Mezi ně patří Jaromír Kopeček, Jana Rezková, Jana Spálenková,
Radana Maslowská. Někteří autoři jsou uvedeni pod přezdívkami jako BoboKing, Racer
nebo Alza.
Titul se primárně zaměřuje na knižní recenze. Recenzována jsou díla české
i zahraniční literatury. Recenzován byl například román Petra Eisnera Milující sestra nebo
kniha povídek Havěť francouzské autorky Claire Castillon. Většina čísel časopisu
je tematicky laděna. Titul se samostatně věnoval literatuře pro děti a mládež, literatuře
faktu, thrilleru, sci-fi, současné české literární tvorbě, anglicky píšícím autorům a jejich
dílu nebo vztahu ke čtením a ke knihám. Pravidelně se udílejí také tipy na prázdninovou
četbu a tipy na vánoční dárky. Stabilní součástí obsahu jsou také rozhovory s osobnostmi
literárního světa. Rozhovory poskytli mimo jiné bývalý šéf NK ČR Vlastimil Ježek
Magazín je typ časopisu různorodého (pestrého) obsahu, zaměřený na určitou skupinu čtenářů
nebo s určitou náplní. Zdroj: OSVALDOVÁ, B. – HALADA, J.: c. d., s. 115.
203
Portál vznikl v roce 2004 s vizí stát se největším všeobecným literárním serverem na českém internetu.
Zakladatelem projektu a majitelem portálu je Radek Červený. Zdroj: O nás. Knihovnice.cz [online]. [200-?]
[cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://www.knihovnice.cz/o-nas/
204
Radek Červený se živí jako programátor a konzultant. Provozuje mimo jiné internetový server
Slevkupectví.cz.
205
Osobní e-mailová korespondence s Radkem Červeným (26. 2. 2013)
202
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a spisovatelé Ivona Březinová, Petr Eisner a Emil Hakl. Časopis přináší také články
o knižních novinkách. Občas redakce publikuje reportáže – například z mezinárodního
veletrhu knih, nakladatelství a tiskáren Svět knihy. Výjimečně se objeví ukázky z knih
a autorská tvorba, kterou zastoupila povídka Jany Martiníkové Srdce robota.
Na webových stránkách serveru Knihovnice.cz jsou dostupná všechna čísla
Klíčku ke knihám ve formátu PDF. 206 Zájemci se zde mohou přihlásit k odběru titulu
prostřednictvím e-mailu. Počet stran časopisu se pohybuje v rozmezí od osmi do sedmnácti
stran. Od desátého čísla došlo k změně v orientaci stránek. Z původní orientace na výšku
přešli tvůrci na orientaci stránek na šířku. Uvnitř časopisu se pracuje také s vnitřními
a vnějšími hypertextovými odkazy. Útlý titul obsahuje poměrně velké množství reklam
na tituly knižních nakladatelství včetně reklam na tituly nakladatelství Knihovnice.cz,
které bylo založené při stejnojmenném literárním serveru.
Náklady se podle rozsahu čísla pohybují mezi 5 000 až 7 000 Kč na číslo.
Financování nákladu je primárně kryto z reklam. Pokud se nepodaří sehnat dostatek
prostředků, dofinancování jde z rozpočtu portálu. S honorováním autorů je situace
složitější: „Redaktoři a recenzenti jsou odměňováni (ať již penězi či recenzními výtisky)
průběžně za jednotlivé články. Všechny články, které byly publikovány v e-zinu, jsme dříve
či později vydali i na literárním serveru Knihovnice.cz, proto se nedá určit, zda jsou
placeni za články v Klíčku ke knihám.“207
Proces přípravy časopisu začíná stanovením témat jednotlivých čísel minimálně
dva až tři měsíce dopředu, aby měli redaktoři a recenzenti na přípravu obsahu dostatek
času. V předstihu jedná Radek Červený i s partnery a potencionálními inzerenty.
Stanoveno je pouze přibližné datum vydání. Konečné slovo při výběru článků do daných
čísel má šéfredaktorka portálu, která provádí i finální korekturu před sazbou a po ní.
Se šéfredaktorkou komunikuje Radek Červený osobně, s ostatními členy redakce pouze
e-mailem. Hotové kompletní číslo schvaluje Radek Červený hlavně kvůli zodpovědnosti
k partnerům a recenzentům. Do již uveřejněných čísel redakce nezasahuje. 208
Propagace titulu probíhá na literárním serveru Knihovnice.cz a na sociálních sítích.
Klíček ke knihám se od prvních čísel snažil získat zpětnou vazbu od čtenářů, často
i nabídkou knižních odměn za nejlepší reakce. Některé z reakcí byly také v periodiku
publikovány. „Nyní, když je vydávání e-zinu pozastaveno, nás příjemně překvapuje zájem

Páté až osmé číslo časopisu má chybně uveden rok vydání 2008 místo 2009.
Osobní e-mailová korespondence s Radkem Červeným (26. 2. 2013)
208
Osobní e-mailová korespondence s Radkem Červeným (26. 2. 2013)
206
207
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a dotazy čtenářů směrem k obnovení vydávání.“209 Na webových stránkách Knihovnice.cz
je v diskuzi v sekci Klíček ke knihám pouze jeden příspěvek, a to od administrátora.
Čtenost se v případě titulu špatně měří. Jednak jsou jednotlivá čísla dostupná na portálu
Knihovnice.cz, a jednak je redakce zasílala e-mailem čtenářům, kteří si o odběr zažádali.
Nyní má redakce v databázi necelých 800 adres. Průměrně redakce rozesílala vydání
na 400 až 500 e-mailových adres. 210
V roce 2013 plánuje Radek Červený spustit novou verzi portálu Knihovnice.cz.
Grafická podoba Klíčku ke knihám by se měla postupně upravit tak, aby odpovídala
novému designu portálu. „Zatím nedokáži říct, zda se podaří obnovit e-zin jako měsíčník.
Chtěli bychom letos vydat alespoň Vánoční speciál, v příštím roce pak chceme vydávat
Klíček ke knihám čtvrtletně.“ 211
Časopis je dostupný na webových stránkách literárního serveru Knihovnice.cz
pod hypertextovým odkazem Klíček ke knihám (náhled viz obr. č. 9). Nachází se zde
základní informace o titulu, archiv jednotlivých čísel, odkaz na diskuzi a krátký formulář
na přihlášení odběru časopisu.

Osobní e-mailová korespondence s Radkem Červeným (26. 2. 2013)
Osobní e-mailová korespondence s Radkem Červeným (26. 2. 2013)
211
Osobní e-mailová korespondence s Radkem Červeným (26. 2. 2013)
209
210

50

4.9 Lemurie
Rok vzniku
Periodicita
Rozsah
Forma publikace
ISSN
Webová adresa

2012
12x ročně
150 a více stránek
PDF
1805-3785
http://lemurie.eu/

V březnu roku 2012 vznikl měsíčník Lemurie s podtitulem E-zin pro všechny
čtenáře i čtečky. Zaměřuje se na dosud nepublikovanou autorskou tvorbu všech žánrů.
Titul vydává nakladatelství Beletris. Zatím bylo vydáno osm čísel, poslední v říjnu roku
2012. V roce 2013 zatím žádné číslo nevyšlo. Současným šéfredaktorem je Silvestr
Špaček,212 před ním vedl Lemurii Petr Tomek. 213 Momentálně je kvůli technickým potížím
vydávání časopisu pozastaveno, k obnovení by však mělo dojít v průběhu dubna 2013.214
Lemurie je v rámci internetových literárních časopisů unikátní tím, že se jedná
o placené periodikum. Cena jednoho čísla je 30 Kč. Veškerý zisk z prodeje má přispět
k rozvoji literatury a je rozdělován rovným dílem mezi autory a redaktory časopisu. Členy
redakce jsou David Pillow, Scarlett Rauschgoldová 215 a Jiří Pešaut. V časopise publikovali
například Jiří Sedláček, Jana Dvořáčková nebo Vratislav Kadlec.
V časopise jsou publikovány pouze doposud nezveřejněné texty. Žánrově
je periodikum velmi otevřené. „Lemurie přináší humor i napětí, detektivky, poezii, sci-fi
i fantasy, krásnou literaturu, krátké svižné povídky na jednu cestu tramvají, novely
na dlouhé večery i romány, na jejichž další pokračování se můžete každý měsíc těšit.“ 216
Původní tvorba je jediným obsahem časopisu: „Neteoretizujeme, nepíšeme literární
kritiku, neděláme reklamu ani politiku, čteme!“ 217 Své místo má v obsahu čísla několik
Silvestr Špaček je redaktor, překladatel a korektor. Vystudoval Literární akademii (Soukromou vysokou
školu Josefa Škvoreckého).
Zdroj: Kdo je kdo. Lemurie [online]. 2012 [cit. 2013-03-18].
Dostupné z: http://lemurie.eu/kdo_je_kdo.php
213
Petr Tomek (1971) je novinář, propagátor a popularizátor kosmonautiky, bývalý redaktor časopisu VTM
Science a bývalý šéfredaktor časopisu Lemurie. Vydal knihy Ztracený Měsíc a Láska, sex a vesmír.
Zdroj: Tamtéž.
214
Osobní telefonický rozhovor s vydavatelem Lemurie Stanislavem Hudským (19. 3. 2013)
215
Scarlett Rauschgoldová je autorka sci-fi a fantasy literatury, známá také pod přezdívkou Darth Zira.
Publikovala v Časopisu Mensy ČR, příloze Sarden internetového listu Neviditelný pes nebo v časopisu
Pevnost. Zabývá se také překládáním. Původní profesí je právnička se specializací na mezinárodní a evropské
právo. Zdroj: Kdo je kdo. Lemurie [online]. 2012 [cit. 2013-03-18]. Dostupné z: http://lemurie.eu/
kdo_je_kdo.php
216
Hlavní strana. Lemurie: e-zin pro všechny čtenáře i čtečky [online]. 2012 [cit. 2013-03-04].
Dostupné z: http://lemurie.eu/index.php
217
Tamtéž.
212
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stálých sekcí jako sekce Beletrie, Napětí, Sci-fi a Fantasy. Na pokračování vychází
v e-zinu sága Lemuriáda „o poutnících z kontinentu psavců“ Lemuřanech. V jejím psaní
se střídají různí autoři. Části příběhu zatím vyprávěli Scarlett Rauschgoldová, Jiří Pešaut,
Silvestr Špaček, Stanislav Hudský, Petr Tomek a David Pillow. V básnické sekci Poetikon
publikovala poezii Josefína Leknínová, Blanka Fišerová nebo Igor Nitra. V sekci Četba
na pokračování vycházel například román Vladimíra Němce Kronika Světa Po nebo
detektivní fantasy Královské mosty od Libuše Čermákové. Sekce Lemuresky je určena pro
humorně laděné příběhy. Zařazena do ní byla také povídka výherce soutěže časopisu
o nejvtipnější povídku roku 2012 Tomáše Veselého Cesta do Ameriky. Redakce si zakládá
také na výrazné titulní stránce každého čísla. Na obálce se objevily mimo jiné obrazy
Lubomíra Otiska a Pavla Čonky. Scarlett Rauschgoldová upozorňuje na to, že Lemurie
je časopisem ve stylu povídkové antologie a dalo by se o něm hovořit jako o povídkové
e-knize.218
Na webových stránkách Lemurie je možnost zakoupit si kterékoliv vyšlé číslo.
Zájemci si mohou stáhnout první číslo časopisu zdarma, i v tomto případě je ale nutné
se zaregistrovat a vytvořit si na stránkách vlastní účet. Čtenáři si také mohou zaplatit
předplatné dvanácti čísel za cenu 300 Kč. U všech čísel je možnost nahlédnout do jejich
obsahu několika ukázkami. Titul je distribuovaný ve formátu PDF. Počet stran
se u každého čísla liší, stránky dokonce nejsou ani číslované. Minimální počet stran
každého čísla je 150.219 Součástí časopisu nejsou reklamy.
Redaktoři se na záležitostech ohledně časopisu domlouvají telefonicky, e-mailem
i přes sociální sítě. Jednou za měsíc se scházejí osobně. Jednotliví redaktoři se specializují
na určité sekce, například Scarlett Rauschgoldová na fantasy literaturu nebo David Pillow
na poezii, výběr textů je ale záležitostí dohody. Uzávěrku mívá redakce stanovenou tak,
aby nové číslo vyšlo první den v měsíci. Redakce přijímá pouze dokončené texty - u poezie
by měli autoři zaslat takové množství básní, aby se z nich dal sestavit reprezentativní
výběr. V případě, že se redakce rozhodne text publikovat, zašle autorovi smlouvu. Původně
redaktoři oslovovali vytipované autory, později se jim už ale autoři hlásili sami.
Nyní se Lemurie potýká s dlouhodobými technickými potížemi, kvůli kterým není možné
nová čísla na webové stránky umístit. Přesto už jsou další dvě čísla připravená k vydání.

Osobní telefonický rozhovor se Scarlett Rauschgoldovou (15. 3. 2013)
Hlavní strana. Lemurie: e-zin pro všechny čtenáře i čtečky [online]. 2012 [cit. 2013-03-04].
Dostupné z: http://lemurie.eu/index.php
218
219
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Do již vydaného čísla bylo zasáhnuto jen ve smyslu korektur, nikoliv však změny
obsahu.220
Časopis

je

propagován

například

prostřednictvím

propagačního

videa

na internetovém serveru YouTube. 221 Lemurie má vytvořenou také stránku na sociální síti
Facebook.
K interakci vybízí redakce čtenáře prostřednictvím možnosti hlasování pro oblíbené
autory z každého čísla na webových stránkách Lemurie. Čtenáři mohou v rámci jednoho
čísla dát svůj hlas zároveň několika autorům. Autory libovolného čísla však mohou ocenit
pouze jednou. Redakce tímto způsobem nabízí svým čtenářům, aby ovlivnili obsah
budoucích čísel. Nejoblíbenější autoři jsou osloveni, aby pro časopis napsali další dílo.
Na prvních třech příčkách nejoblíbenějších autorů jsou nyní umístěni: Martin Štefko,
Stanislav Hudský a Vladimír Němec. 222 Časopis také vyhlašuje různé soutěže, informace
o nich jsou na webových stránkách dostupné v sekci Soutěže o ceny. V minulosti vyhlásila
redakce soutěž o nejlepší detektivní povídku roku 2012 a soutěž o nejvtipnější povídku
roku 2012. V obou případech byli vítězové oceněni částkou 10 000 Kč. Stále otevřené jsou
soutěže o knižní ceny nakladatelství Beletris. Z každého čísla je oceněno pět prvních
čtenářů, kteří správně zodpovědí otázku týkající se obsahu čísla. U žádného čísla zatím
nebylo rozděleno všech pět výher. Výherci si místo knižní odměny mohou vybrat také
roční předplatné Lemurie.
Webové stránky časopisu (náhled viz obr. č. 10) obsahují informace o titulu,
o členech redakce, kontakt na redakci, vyhledávač a odkazy na nakladatelství Beletris
a na nákup knih a e-knih. Pro zájemce o publikování v časopisu je určen odkaz Jak psát
do Lemurie. Poněkud nadbytečně působí samostatné odkazy na nové číslo, na číslo
zdarma, na všechna čísla a na předplatné. V rámci oddělení Všechna čísla je totiž možnost
objednat si jak předplatné časopisu, tak i nové číslo a číslo zdarma. Jinak jsou webové
stránky poměrně přehledné a neruší ani přítomné reklamy. 223

Osobní telefonický rozhovor se Scarlett Rauschgoldovou (15. 3. 2013)
Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=n8ogDwh4Jt4
222
Údaj je z 1. března 2013.
223
Další informace (návštěvnost, náklady a zdroje financování) o titulu se vzhledem k pracovní vytíženosti
vydavatele časopisu nepodařily zjistit.
220
221
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4.10 Proudy
Rok vzniku
Periodicita
Rozsah
Forma publikace
ISSN
Webová adresa

2010
2x ročně
proměnlivý 224
HTML
1804-7246
http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/

Časopis Proudy s podtitulem Středoevropský časopis pro vědu a literaturu vydává
Středoevropské centrum slovanských studií ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické
fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen FF MU) v Brně od roku 2010. Vznik časopisu
inicioval Ludvík Štěpán.225 Předsedou redakční rady a šéfredaktorem časopisu
je Ivo Pospíšil. 226 Časopis se zaměřuje na kulturu středoevropského prostoru a určen je
čtenářům z akademické obce a dalším intelektuálům. Do roku 2012 vycházel časopis
čtyřikrát ročně, od roku 2012 je periodicita zkrácena na dvě čísla ročně. Poslední číslo
vyšlo v září roku 2012. Nové číslo by mělo vyjít brzy, patrně ještě v březnu 2013.227
S iniciativou vydávat časopis přišlo Středoevropské centrum slovanských studií
a Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY v roce 2008. Původní záměr
bylo vydávat časopis v elektronické a tištěné verzi. Do tištěné verze měly být vybírány
nejlepší příspěvky z verze elektronické. Časopis měl mít formát A4 a 80 černobílých stran
textu s mnoha ilustracemi. 228 V tištěné podobě však časopis nevyšel nikdy. 229
Do Proudů přispívají zejména domácí i zahraniční profesoři a studenti. V časopise
lze publikovat v češtině, slovenštině, polštině, ruštině, eventuálně v maďarštině

V roce 2012 se změnila periodicita časopisu a s ní se rozšířil obsah časopisu. Číslo 1/2012 tvořilo
48 příspěvků, pro srovnání číslo 2/2011 pouze příspěvků šest. Starší články jsou roztříděny do příslušných
kategorií. U každého článku je však napsáno, ve kterém čísle byl publikován. Celkem jsou i s obsahem
aktuálního čísla roztříděny články sedmi čísel.
225
Ludvík Štěpán (1943–2009) byl český spisovatel, překladatel a polonista. Působil jako profesor
slovanských literatur v Ústavu slavistiky FF MU v Brně. Zdroj: HEMELÍKOVÁ, Blanka – PIORECKÝ,
Karel.
Ludvík
Štěpán.
In: Slovník
české
literatury [online].
2008
[cit.
2013-03-12].
Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1141
226
Ivo Pospíšil je vedoucí Ústavu slavistiky FF MU v Brně. Působí také jako vedoucí Centra dalšího
vzdělávání učitelů ruštiny a vedoucí Centra filologicko-areálových studií.
227
Osobní e-mailová korespondence s Veronikou Neničkovou (16. 3. 2013). Nové číslo v březnu opravdu
vyšlo.
228
Středoevropský časopis pro literární vědu a literaturu Proudy. In: Polonistika.cz [online].
2008
[cit.
2013-03-19].
Dostupné
z:
http://www.polonistika.cz/
index.php?ido=1&idp=786&t=stredoevropsky-casopis-pro-literarni-vedu-a-literaturu-proudy
229
Osobní e-mailová korespondence s Veronikou Neničkovou (16. 3. 2013)
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a angličtině. Na pozici editora časopisu se vystřídali Filip Kosík, 230 Michal Przybylski
a Vladimír Franta. Současnou editorkou je Veronika Neničková. Webové stránky spravuje
Martin Vlach. Členy redakční rady jsou Márton Beke (Maďarsko), Grzegorz Gazda
(Polsko), Reinhard Ibler (SRN), Jiří Kudrnáč, Jiří Poláček a Tibor Žilka (Slovensko).
V časopise publikovali mimo jiné Ivo Pospíšil, Viera Žemberová nebo Krystyna
Kardyni-Pelikánová.
Časopis lze z obsahového hlediska rozdělit na dvě části. „V odborné části
se časopis věnuje vědě a literatuře šířeji pojímaného středoevropského prostoru,
v neodborné části pak zachycuje všemožné úvahy o moderním světě, je v něm i místo
pro vlastní literární tvorbu a cestopisy.“231 Na webových stránkách je plně dostupné
aktuální číslo 1/2012 a předchozí číslo 2/2011. Všechny starší články jsou roztříděny
do kategorií Filologie, Revue, Tvorba, Portréty a Informace. Jednotlivé kategorie se dále
dělí do několika podkategorií. Kategorie Filologie je ze všech kategorií nejrozsáhlejší.
Publikovány zde jsou studie, materiály, recenze a anotace. Nejvíce příspěvků je v kategorii
Recenze. Recenzovány jsou odborné publikace, beletrie nebo dramata. Například se zde
nachází článek o prvním svazku her Václava Havla, recenze románové prvotiny slovenské
autorky Mariany Čengel Solčanskej Legenda o lietajúcom Cypriánovi nebo článek o knize
Libuše Hrabalové Stopy zapomenutého lidu. V kategorii Revue jsou publikovány reportáže,
eseje a fejetony a zápisníky z cest. Součástí je také podkategorie Ceterum, do které jsou
řazeny příspěvky, které se do žádných jiných podkategorií nehodí. Jedná se například
o krátká zamyšlení nad situacemi ze života. Podkategorie Umění je zatím prázdná.
Kategorie Tvorba se dělí na podkategorie Poezie, Próza a Drama. Básně zde publikovali
například Martin Zborník, Wojciech Kudyba a Štefan Chrappa. Uveřejněny jsou krátké
prózy Milana Strmisky, Jindřicha Zogaty, Markéty Řeřichové a Ludvíka Štěpána. Celkově
je v této kategorii pouze osm příspěvků, přičemž dramatická tvorba zatím není zastoupena.
V kategorii Portréty se nachází příspěvky k příležitosti výročí významné osobnosti 232
nebo vzpomínka na ni. 233 V kategorii Informace je aktivně zastoupena pouze podkategorie
Zprávy se dvěma příspěvky.

Staral se zejména o správu webových stránek. Zdroj: Osobní e-mailová korespondence s Veronikou
Neničkovou (25. 3. 2013)
231
Osobní e-mailová korespondence s Veronikou Neničkovou (16. 3. 2013)
232
Například Ivo Pospíšil napsal článek o básníkovi a prozaikovi Jindřichovi Zogatovi při příležitosti
jeho sedmdesátých narozenin.
233
Například Ivo Pospíšil vzpomíná na amerického spisovatele Raye Bradburyho (1920–2012).
230
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Obsah časopisu je dostupný ve formátu HTML. Počet příspěvků, které tvoří
jednotlivé číslo, se liší. Se změnou periodicity mají být čísla objemnější, poslední číslo
tvořilo 48 příspěvků. Titul je vydáván bez reklam.
Redakční rada vybírá články, rozděluje je do rubrik a kontroluje je po formální
stránce. Poté odesílá příspěvky ke zpracování informatikovi a nakonec provádí kontrolu
před zveřejněním. Informuje také své čtenáře a upozorňuje je na nové příspěvky. Redaktoři
spolu komunikují virtuálně, telefonicky i osobně. Autoři své příspěvky zasílají redakci
přímo. Redakce s nimi komunikuje buď elektronickou cestou, nebo osobně, pokud se jedná
o kolegy z FF MU. Redaktoři jsou mírně finančně hodnoceni za vedení časopisu, nikoli
však za články. Za ně nejsou ohodnoceni ani autoři. 234
Propagace časopisu probíhá přes e-mail. S novým číslem dojde k uveřejnění strany
časopisu na Facebooku. Ke zpětné vazbě dochází většinou osobně, neboť hlavní čtenářská
základna časopisu je na FF MU. 235
Webové stránky časopisu (náhled viz obr. č. 11) jsou přehledně rozděleny do šesti
kategorií. Pět z nich se vztahuje k obsahu časopisu a jsou zde roztříděny publikované
články. Ve zbývající kategorii s názvem Proudy jsou dostupné veškeré informace
o vydávání časopisu. Součástí je také vyhledavač článků. Libovolný článek lze hledat
podle celého názvu nebo alespoň podle jeho části.
Redakce v současné době chystá několik změn. Rozdělení na dvě čísla ročně
zůstane, nicméně články již budou uveřejňované kontinuálně. Dojít má také k reorganizaci
rubrik.236

Osobní e-mailová korespondence s Veronikou Neničkovou (16. 3. 2013)
Osobní e-mailová korespondence s Veronikou Neničkovou (16. 3. 2013)
236
Další informace o titulu (financování periodika, zpětné zásahy do obsahu, návštěvnost) se nepodařily
zjistit.
234
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4.11 Půlnoční expres
Rok vzniku
Periodicita
Rozsah
Forma publikace
ISSN
Webová adresa

2012
12x ročně
cca 11 až 18 stran
PDF
nemá
http://petrnagy.wix.com/pulnoc#!pulnocni-expres/cj5l

Od roku 2012 vychází měsíčník Půlnoční expres s podtitulem Listy pro odvrácenou
tvář umění. Časopis je součástí webových stránek projektu Půlnoc.237 Webové stránky
Půlnoci obsahují profily spisovatelů, publicistů, básníků a dalších umělců z minulosti,
o kterých se jejich tvůrci domnívají, že byli neprávem zapomenuti, přehlíženi či dokonce
zatracováni. Některé z těchto osobností měly blízko k okultismu, mysticismu nebo byly
problematické i příklonem k totalitní ideologii. 238 Cílem projektu je připomenout život
a tvorbu těchto umělců a časopis Půlnoční expres je jeho tribunou. Věnuje se jednak
zapomenutým osobnostem z dob minulosti, ale jeho záběr je širší. Reflektuje také současné
dění

v literatuře

a

v dalších

oblastech

umění.

Zakladatelem

projektu

Půlnoc

a šéfredaktorem Půlnočního expresu je Petr Nagy.239 Celkem zatím vyšla čtyři čísla včetně
čísla nultého.
Šéfredaktor časopisu napsal nulté číslo titulu sám. Převažovaly v něm příspěvky
o literatuře. S rozšiřujícím se počtem přispěvatelů v dalších číslech dominantní postavení
literatury postupně klesá. „Coby zakladatel a autor největšího množství příspěvků v rámci
každého čísla musím přiznat, že dosud mírně převažující literární náplní jsem vinen
já a mé bohemistické vzdělání. To se týká zejména prozatím vybraných témat jednotlivých
čísel a profilů zapomenutých umělců. V kulturně-publicistické části se tento nepoměr mezi
zastoupenými oblastmi umění postupně vyrovnává. Mým cílem tedy není provozovat
časopis vyhraněně literární, ale spíše obecně kulturní.“240

Dostupné z: http://petrnagy.wix.com/pulnoc
Projekt připomíná například osobnost českého spisovatele, překladatele a vydavatele okultních časopisů
Jaroslava Janečka (1870–1953).
239
Petr Nagy (1984) vystudoval Literární akademii (Soukromou vysokou školu Josefa Škvoreckého).
Působí jako externí recenzent časopisu Host a externí recenzent české literatury na iLiteratura.cz.
v současnosti studuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zdroj: Půlnoc [online].
[cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://petrnagy.wix.com/pulnoc#!tvurci-projektu/c14qb
240
Osobní e-mailová korespondence s Petrem Nagyem (20. 2. 2013)
237
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Půlnoční expres nemá stálou redakci, jeho obsah se odvíjí od charakteru
dobrovolných přispěvatelů a od jejich vzdělání či zálib. 241 Zatím v časopise publikovala
asi desítka přispěvatelů, například Lucie Zemanová, Tereza Hýsková a Alena Šlingerová.
Titul se věnuje převážně publicistice. Od nultého čísla jsou ustanoveny rubriky
Půlnoční téma, Pohřebiště, Periferie, Pel-mel a Postskriptum. V rámci Půlnočních témat
se časopis věnoval například Židům v kontextu české literatury, vztahu české dekadence
a okultismu a světu literárních kaváren. Rubrika Pohřebiště se zaměřuje na portréty
zapomenutých uměleckých osobností. Recenze knih, filmů a divadelních představení
a reportáže z výstav obsahuje rubrika Periferie. Rubrika Pel-mel přináší tipy a pozvánky
na kulturní akce. Závěrečná rubrika Postskriptum obsahuje literární ukázky, pozvání
ke spolupráci na časopisu, seznam přispěvatelů a oznámení tématu příštího čísla.
Časopis je dostupný na webových stránkách Půlnoci, kde se nachází archiv
jednotlivých čísel. Ty si lze prolistovat na webových stránkách digitální publikační
platformy Issuu. 242 Čtenáři si mohou periodikum také nechat zasílat e-mailem ve formátu
PDF.243 Dostupné je i na sociální síti Facebook pro členy skupiny Děti Půlnoci. Počet stran
časopisu je proměnlivý. Nejmenší počet stran (11) mělo nulté číslo, nejvyšší počet číslo
druhé (18).
Náklady na provoz Půlnočního expresu jsou nulové, neboť šéfredaktor sestavuje
jednotlivá vydání sám na svém osobním počítači. K propagaci a distribuci využívá
jen neplacených možností internetu. Přispěvatelé časopisu nejsou finančně ohodnoceni.
Petr Nagy zatím nežádal o žádný grant nebo dotaci na provoz periodika, do budoucna
ovšem takovou možnost nevylučuje. 244
Spolupracovníky Petr Nagy získává mezi přáteli a známými na sociální síti
Facebooku, výzvu ke spolupráci jednou za čas zveřejní pomocí neplaceného inzerátu.
Se spolupracovníky se domlouvá prostřednictvím e-mailu a sociální sítě Facebook.
„Vzhledem k tomu, že náš časopis funguje na čistě dobrovolnické bázi, snažím se těm
několika ochotným nadšencům vyjít vstříc jak při volbě námětů, tak i v poměrně volné
uzávěrce (oficiálně vždy týden před koncem měsíce).“245 Nové číslo vychází vždy první
den v měsíci. Petr Nagy usiluje o zastoupení stěžejních oblastí umění, 246 přispěvatelům
Osobní e-mailová korespondence s Petrem Nagyem (20. 2. 2013)
Dostupné z: http://issuu.com/
243
Po změnách na stránkách Půlnoci v průběhu března 2013 si na nich nyní mohou čtenáři také prohlédnout
nebo stáhnout čísla ve formátu PDF.
244
Osobní e-mailová korespondence s Petrem Nagyem (20. 2. 2013)
245
Osobní e-mailová korespondence s Petrem Nagyem (20. 2. 2013)
246
Hudba byla zatím z nedostatku zájmu přispěvatelů opomíjena.
241
242
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proto ke každé oblasti navrhuje několik možných námětů. Spolupracovníci však přichází
také s vlastními nápady na články, které šéfredaktor obvykle schválí. Do obsahu vydaného
čísla již nikdo nezasahuje.247
Veškerá propagace titulu se odehrává na internetu. V rámci sítě Facebook probíhá
prostřednictvím profilu Půlnočního expresu a skupiny Děti Půlnoci. Periodikum
je propagováno také pomocí webových stránek Půlnoci a rozesíláním e-mailů vybraným
médiím a zájemcům. Ohlasy na vydávání časopisu jsou zatím minimální. Jedná se většinou
o reakce od čtenářů, kterým je titul na vyžádání zasílán e-mailem. Další ohlasy dostává
titul prostřednictvím komentářů zveřejněných na Facebooku. Ohledně čtenosti časopisu
nemá šéfredaktor k dispozici přesná data, odhaduje však, že se pohybuje v řádu desítek
čtenářů.248 Zhruba třem desítkám zájemců rozesílá časopis e-mailem. Přibližně stejný počet
bývá i účastníků události na Facebooku, která se ke každému nově vydanému číslu váže.
Návštěvnost webových stránek, kde je časopis vyvěšen, bývá v rozmezí 100 až 200
návštěvníků. Jejich počet se s každým číslem zvyšuje. 249
Na webové stránce Půlnoci (náhled viz obr. č. 12) se nachází informace o projektu
a jeho tvůrcích, profily pozapomenutých umělců, archiv Půlnočního expresu, odkazy
na různé webové stránky a kontakty. Podle počítadla na stránky k 1. březnu 2013 zavítalo
894 návštěvníků.

Osobní e-mailová korespondence s Petrem Nagyem (20. 2. 2013)
Návštěvnost webových stránek Půlnoci nezahrnuje pouze čtenáře Půlnočního expresu, proto tyto data
nejsou příliš relevantní.
249
Osobní e-mailová korespondence s Petrem Nagyem (20. 2. 2013)
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4.12 Téma
Rok vzniku – Rok zániku
Periodicita
Rozsah
Forma publikace
ISSN
Webová adresa

2003–2008
6x ročně
21 až 36 příspěvků
HTML
1214-505X
http://www.gasbag.wz.cz/tema/

V letech 2003 až 2008 vycházel časopis Téma s podtitulem Literární časopis
pro esejistické myšlení, jehož editorem a vydavatelem byl Boris Cvek. 250 Časopis založil
s cílem vytvořit „neoficiální a přívětivou platformu pro esejistické přemýšlení
nad literaturou a nad vším, co s ní souvisí“.251 Časopis vycházel jako dvouměsíčník
na začátku lichého měsíce. Celkem vyšlo v šesti ročnících Tématu 32 čísel včetně čísla
nultého.252
Nulté číslo ze září 2003 napsal Boris Cvek sám. Nový časopis v něm představil
jako alternativu k již fungujícím literárním titulům. Boris Cvek sdělil, že titul by se měl
od konkurence lišit „v jasnosti, živosti a neotřelosti jazyka, v jednoduchosti, v přirozeném
plynutí, které je prosté dávno vyprázdněných klišé takzvané literární vědy“.253 Jako další
odlišnost označil oproštění od peněžních prostředků. Oznámil, že nebude žádat o dotace
od

vlády

nebo

mecenášů,

rovněž

autoři

za

své

články

nebudou

finančně

ohodnoceni. Hlavními předměty zájmu se stalo hledání živého vztahu mezi klasickou
literaturou minulých staletí a současností

254

a hledání cesty, kterou by se umění mohlo

vydat do budoucnosti. 255
V časopise kromě Borise Cveka nejčastěji publikovali Radek Čech, Dušan Cvek
a Martin Škabraha. Několik příspěvků zde v anglickém jazyce publikovala také Lynn
Forest-Hill, členka Tolkien Society. Od 18. čísla se stal jediným autorem časopisu Boris
Boris Cvek (1976) je vědcem a pedagogem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
kde přednáší buněčnou biologii a filozofii přírodních věd. Zabývá se také teologií, dějinami a uměním.
Publikoval například v Hospodářských novinách, v Literárních novinách, v Respektu a v Britských listech.
Boris Cvek. In: Britské listy [online]. [2012?] [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://www.blisty.cz/
aut/1114/bio.html
251
CVEK, Boris. Návrat polyhistorie. Téma [online]. 2003, roč. 1, č. 0 [cit. 2013-02-18].
Dostupné z: http://www.gasbag.wz.cz/tema/index3.htm
252
V prvním ročníku vyšlo pouze nulté a první číslo.
253
CVEK, Boris. Proč nový literární časopis? Téma [online]. 2003, roč. 1, č. 0 [cit. 2013-02-18].
Dostupné z: http://www.gasbag.wz.cz/tema/index3.htm
254
Dostupné z: http://www.gasbag.wz.cz/tema/index3.htm
255
CVEK, Boris. Proč nový literární časopis? Téma [online]. 2003, roč. 1, č. 0 [cit. 2013-02-18].
Dostupné z: http://www.gasbag.wz.cz/tema/index3.htm
250
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Cvek. Ostatní autoři dostali možnost v časopise publikovat jako hosté. Tato příležitost však
zůstala téměř nevyužita. Jako hosté publikovali v 18. čísle původní tvorbu Jan Buryánek 256
a Michal Čagánek. Poslední hostem Tématu byl Štefan Jusko, jehož esej je publikována
ve 20. čísle.
I když se v první řadě jednalo o literární časopis, periodikum reflektovalo také další
oblasti, jako pedagogiku nebo filozofii. Pro každé číslo Tématu bylo vyhlášené jedno
klíčové téma. Boris Cvek téma následujícího čísla oznamoval v editorialu aktuálního čísla.
Časopis se věnoval například smyslu literární kritiky a literární vědy, osobnosti a dílu
Friedricha Schillera, prokletým básníkům, nebo vztahům mezi uměním a vědou.
Počet článků vztahujících se k tématu aktuálního vydání se v prvních číslech časopisu
proměňoval, postupně se ustálil na čísle čtyři.
Obsah čísel se skládal z rubrik, které v jednotlivých číslech zachovávaly své pořadí.
Pravidelný obsah časopisu tvořila úvodní báseň, editorial, články k hlavnímu tématu,
ilustrace, rubrika Zaujalo, pokračování Cyklu, články, recenze, rozhovory, Drobky, citát
s komentářem, několik slov o autorech aktuálního čísla 257 a příloha na pokračování.
Rubrika Zaujalo se zaměřovala na zajímavá či provokativní témata. Reagovala
například na aktuální dění ve společnosti a články v jiných periodikách. V rubrice Cyklus
byla na pokračování rozebírána vybraná díla světové literatury jako román Důmyslný rytíř
Don Quijot de la Mancha od Miguela de Cervantese Saavedry, drama Faust Johanna
Wolfganga von Goetha a Homérovy eposy. Rubriku Rozhovory258 měl na starosti Boris
Cvek, který pro časopis po e-mailu vedl rozhovory například s Janem Čulíkem, s Ivanem
M. Havlem nebo s Václavem Cílkem. Součástí rozhovorů bylo několik stálých otázek.
Na začátku rozhovoru zpovídané požádal o stručné nastínění jejich životopisu, dále
se osobností často ptal, zda čtou literární časopisy a co soudí o jejich kvalitě. Poslední
obligátní otázka se týkala názoru na časopis Téma. Rubrika Recenze se věnovala světové
i české literatuře, a to většinou starším dílům. Nebyla však striktně věnována
jen literárnímu světu, objevila se v ní například i reflexe výstavy výtvarných děl nebo
filmového díla. V rubrice Drobky byly publikovány rozličné příspěvky – připomenutí
významných osobností ze světa umění nebo přírodních věd, povídky, zamyšlení nad věcmi
a událostmi každodenního života. V červencových číslech v rámci Drobků Boris Cvek
pravidelně udílel tipy, kam vyrazit o prázdninách. Jako Přílohy na pokračování vycházela
Jan Buryánek (1974–2007) byl český básník, textař a zpěvák. V 18. čísle Tématu publikoval část sbírky
Slovo o schoulenci. Předchozí část sbírky publikoval v 17. čísle v rámci Přílohy na pokračování.
257
Autoři se v oddílu O autorech představovali sami.
258
Vycházela od 2. do 17. čísla.
256
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poezie Dušana Cveka Půdorys paměti, výbor poezie Vážení Radka Čecha nebo román
slovenského spisovatele, biologa Gustava Murína Ako sa máš. Od 1. do 17. čísla
doprovázely každé vydání periodika ilustrace jednoho autora. V Tématu publikoval
například Oldřich Šimáček, David Černý nebo Ivan Pinkava.
Přeměnění Tématu v 18. čísle na časopis jednoho autora znamenalo zásah
do obsahu a struktury periodika. Od tohoto čísla zmizely ilustrace, rozhovory, rubrika
Zaujalo a Přílohy na pokračování. Úvodní báseň nahradila stance. 259 Přibyl blok původní
tvorby Borise Cveka a rubriky s názvem Estetická glosa a Kritická glosa. V případě těchto
rubrik se však jednalo spíše o změny v názvu než v obsahu, neboť pod hlavičkou Estetická
glosa vycházel cyklus dopisů nazvaný K filozofii moderní malby, jehož první část byla
uveřejněna v 17. čísle v rámci Článků. Jako Kritická glosa vycházelo dílo Volné zápisky
jednoho aristokrata, jehož vydávání začalo už v 15. čísle, rovněž pod označením Článek.
Od 27. čísla byl v rubrice Kritická glosa na pokračování uveřejňován komentář ke spisu
Zrození tragédie z ducha hudby od Friedricha Nietzscheho. V rámci bloku Tvorba
se jednalo o starší tvorbu Borise Cveka, kterou v časopise s úpravami publikoval většinou
na pokračování. Postupně vycházelo například drama Cikánka, básnická skladba Nový
Childe Harold nebo cyklus básnických vyprávění Řecké báje.
Časopis je dostupný ve formátu HTML. Počet příspěvků se v jednotlivých číslech
lišil.260 Nulté číslo obsahuje celkem 22 příspěvků. Od 1. do 17. čísla se počet příspěvků
pohybuje od 28 (č. 17) do 36 (č. 4). Poté, co se výhradním autorem Tématu stal Boris
Cvek, se jejich počet snížil. Většina z těchto čísel obsahuje 21 příspěvků. Jak v samotném
obsahu časopisu, tak na jeho webových stránkách nejsou přítomné reklamy.
Po celou dobu existence titulu jeho vydávání nevyžadovalo žádné finanční
prostředky. Boris Cvek tak dostál svých slov ohledně odtržení titulu od financí, která
napsal při založení časopisu. „Můj kamarád Jarda Karban vytvořil zdarma primitivní
redakční systém, na němž je Téma založeno dodnes. Umístil tento redakční systém zdarma
na internet. Já mu pak posílal články a on je tam vkládal. On, já, ani nikdo z autorů
(včetně ilustrátorů) jsme nedostali za svou práci vůbec nic. Byla to základní idea časopisu:
kultura je něco tak zásadního, že je to třeba dělat i zadarmo, pokud doba kypí
pseudokulturními aktivitami, žijícími ze státního rozpočtu. Chtěl jsem s Tématem vyjít
z kruhu závislosti na státních dotacích, z kruhu nekritického souručenství kulturních

Osmiveršový básnický útvar. Zdroj: LINHART, Jiří. Slovník cizích slov: pro nové století.
Litvínov: Nakladatelství Dialog, 2002, s. 350.
260
Do počtu zahrnujeme také odkazy na citát, profily autorů a přílohu na pokračování.
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činitelů, kteří se vzájemně poklepávají po ramenou a natahují ruce po dotacích. Těm jde
primárně o jejich obživu a nikoli o kulturu.“261
S autory podílejícími se na Tématu komunikoval prostřednictvím e-mailu. Většinou
je oslovoval on, ale někteří se mu ozvali sami. Na formát autorského časopisu přešel v roce
2006, protože pro něj bylo obtížné shánět autory, formálně upravovat jejich texty apod.
Do již uveřejněných příspěvků zasáhl Boris Cvek jenom výjimečně, nejmarkantnější
to bylo v případě článku o tvorbě Filipa Sklenáře, 262 který na základě negativní reakce
dotyčného stáhl a nahradil ho jiným článkem. 263
Skromná byla také propagace časopisu: „Byl jsem tehdy aktivním účastníkem
diskusí na ChristNetu, Totemu a Písmáku, tak jsem vydávání propagoval tam. Myslím,
že z tohoto prostředí byla většina čtenářů. Také jsem psával různé názorové články
do Hospodářských novin, kde mne uváděli jako editora Tématu.“ Ohlasů na vydávání
Tématu dostával Boris Cvek minimálně, prostřednictvím nich se však seznámil s některými
lidmi, kteří do časopisu později přispívali – například s filozofem Martinem Škabrahou. 264
Boris Cvek nemá zjištěné údaje o čtenosti časopisu: „Zpočátku jsem pozoroval počty
návštěv na stránkách Tématu, ale neuměl jsem z toho vyvodit, kolik lidí to vlastně četlo.
Později mne to přestalo zajímat.“ 265
V rámci prvních dvou ročníků vycházela na začátku lichého měsíce kompletní
čísla. Později na začátku lichého měsíce zveřejnil, jaký bude obsah čísla, a následující
měsíce ho doplňoval. V editorialu 30. čísla již Boris Cvek předvídal ukončení vydávání
časopisu, neboť se dostal do situace, kdy se mu již nepodařilo před zveřejněním obsahu
nového čísla plně dokončit číslo předchozí. 266 Zároveň v editorialu bilancoval svou
dosavadní činnost a přínos titulu: „Budoucnost Tématu už nespočívá tolik v tom, co ještě
napíši, ale zejména v tom, co už je napsáno. Téma není pomíjivým časopisem jako ostatní
literární časopisy, jeho středem je hledání nadčasového významu umění, návrat k velkým
plodům minulosti a vize na celé století dopředu.“267

Osobní e-mailová korespondence s Borisem Cvekem (12. 2. 2013)
Filip Sklenář (1978–2010) byl básník a publicista.
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Osobní e-mailová korespondence s Borisem Cvekem (12. 2. 2013)
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Osobní e-mailová korespondence s Borisem Cvekem (12. 2. 2013)
265
Osobní e-mailová korespondence s Borisem Cvekem (12. 2. 2013)
266
Od roku 2007 se Boris Cvek začal intenzivně zajímat o možnost použití levného léku proti alkoholismu
na léčbu rakoviny. Na vědeckém projektu spolupracuje také s pracovišti v USA. Ve stejném roce začal
postgraduálně studovat filozofii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zdroj: Osobní
e-mailová korespondence s Borisem Cvekem (12. 2. 2013)
267
CVEK, Boris. Pět let a jedenatřicet čísel. Téma [online]. 2008, roč. 6, č. 30 [cit. 2013-02-18].
Dostupné z: http://www.gasbag.wz.cz/tema/index3.htm
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I když je Boris Cvek již několik let vytížen jinými projekty a povinnostmi,
nevylučuje, že se k vydávání Tématu v budoucnosti vrátí: „Jestliže budu mít čas a peníze,
tak určitě ano. Mým snem je třeba rozsáhlý výklad Proustova Hledání ztraceného času.“ 268
Po otevření webových stránek časopisu (náhled viz obr. č. 13) se zobrazí pomocná
stránka, která má usnadnit hledání v časopise. Obsahuje přehledy témat jednotlivých čísel,
rozborů děl světové literatury, rozhovorů, recenzí, větších útvarů, vybraných článků,
editorialů, ilustrací, úvodních básní a jejich autorů a články tipů na prázdninovou návštěvu.
Některé z těchto seznamů mají rovněž funkční odkazy na samotné texty. 269 Titulní strana
časopisu obsahuje logo, podtitul, číslo ISSN, oznámení o vycházení časopisu, kontakt
a počítadlo návštěv. V levé části stránky je dostupný archiv všech šesti ročníků časopisu. 270
Po zobrazení konkrétního čísla se objeví obsah čísla a oznámení o aktuálním tématu.
Pod hypertextovými odkazy na jednotlivé články se nachází odkaz ke stažení celého čísla.
Jednotlivé texty jsou uspořádány do několika bloků podle rubrik. 271 Texty článků
se zobrazí bez titulku a bez jména autora. V současnosti se na stránkách neobjevují žádné
novinky, poslední aktualizace je datována k 20. květnu 2009. Do 1. února 2013 podle
počítadla na webové stránky zavítalo 24 258 návštěvníků.

Osobní e-mailová korespondence s Borisem Cvekem (12. 2. 2013)
Po kliknutí na některé odkazy se však nezobrazí příslušný obsah, problém je například u článku
Prázdninový tip: Verona, kdy se po kliknutí na odkaz objeví tip na výlet do Olomouce. Při otevření odkazu
na Prázdninový tip: Olomouc se místo toho objeví článek o Třebíči.
270
Pouze u několika málo odkazů se místo článku nachází oznámení, že text se dosud připravuje. Jistou dobu
byly na stránkách odkazy také na tři nekompletní čísla z roku 2009.
271
Ilustrace netvoří samostatný blok, ale přiřazují se k jednotlivým rubrikám.
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4.13 Wagon
Rok vzniku
Periodicita
Rozsah
Forma publikace
ISSN
Webová adresa

2004
4x ročně, později 3x ročně
proměnlivý cca 50 stran
HTML, PDF
nemá
http://www.almanachwagon.cz/

Časopis Wagon s podtitulem Literární almanach online začal vycházet v roce 2004.
Smyslem almanachu 272 je sdružovat a vzájemně seznamovat zkušené a oceňované autory
spolu se začínajícími autory a internetovými tvůrci, jejichž tvorbu redakce pokládá
za zajímavou a nadějnou nebo cennou a inspirativní. 273 Šéfredaktorkou časopisu
je Jitka N. Srbová. 274 Celkem již vyšlo 27 čísel. Zpočátku časopis vycházel jako
čtvrtletník, od roku 2009 vyšla každý rok pouze tři čísla. V roce 2011 vyšlo jediné, zatím
poslední číslo Wagonu. V současnosti je vydávání Wagonu pozastaveno, připravuje se jeho
proměna.275
Redakci časopisu tvoří E. Choroba, Nykos a Olina Stehlíková. Jistou dobu
v ní působila také Anna Nymová. Design časopisu má na starosti Trignom. 276 Celkem
ve Wagonu publikovalo vizuální či literární tvorbu již přes 200 autorů. Redakce vždy
dávala velký prostor především začínajícím mladým autorům (Tereza Verecká, Jakub
Karas, Petr Kuběnský), ale publikovala i tvorbu starších, uznávaných autorů (Milan
Hrabal, Jaroslav Pížl, Ladislav Nebeský).
Nejvíce je v časopise zastoupena poezie, u některých čísel také tvoří jediný obsah.
V každém čísle je představena tvorba přibližně deseti autorů.277 Od čísla I/2007 je součástí
struktury časopisu úvodník a rubriky Telegrafní sloupek a Z jiných tratí. Od stejného čísla
jsou v PDF verzi autoři pod svou tvorbou stručně představeni. Vzhledem ke speciální
podobě webových stránek Wagonu i vzhledem k jiné podobě časopisu v HTML a v PDF
verzi budou jednotlivé rubriky blíže popsány v části o popisu webových stránek periodika.
Almanach – ročenka, sborník prací, vydavatelský katalog. Jedná se o sborník s publicistickými nebo
literárními příspěvky, a to často začínajících autorů, spojených generačně, názorově nebo programově.
Zdroj: OSVALDOVÁ, B. – HALADA, J.: c. d., s. 21.
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Dostupné z: http://www.almanachwagon.cz/
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Jitka N. Srbová (1976) je básnířka a reklamní textařka. Publikovala mimo jiné v časopisech Psí víno
a Weles. Na internetu publikuje poezii pod přezdívkou Natasha.
275
Osobní e-mailová korespondence s Jitkou N. Srbovou (20. 1. 2013)
276
Pod těmito jmény jsou tvůrci časopisu uvedeni v tiráži.
277
Obvyklému počtu autorů se vymyká dvojčíslo III-IV/7, kde je počet autorů více než trojnásobný.
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Součástí aktivit periodika bylo vydání básnické sbírky Ondřeje Lipára Skořápky, knihy
Václava Vokolka Mýtus zahrádkářské kolonie a básnické sbírky Josefa Honyse Věštírna
v rámci edice Malý vůz.
Časopis je dostupný ve formátu HTML, od čísla I/05 také ve formátu PDF. Verze
se od sebe v několika aspektech liší. Na internetu se tvorba jednotlivých autorů rozděluje
do kategorií Poezie, Próza, výjimečně také Překlad a Drama. V PDF verzi je tvorba
zařazena pod jednotný název Náklad. Od čísla I/2007 se verze ve formátu PDF rozšířila
o úvodník, profily autorů a o čtvrtletní rubriky Telegrafní sloupek a Z jiných tratí. Redakce
chtěla změnou usnadnit čtenářům orientaci při čtení a získat více pozornosti pro méně
navštěvovaná místa. 278 V HTML verzi tvoří obsah čísla pouze samotná tvorba autorů
a jednotlivé rubriky jsou dostupné pod vlastními odkazy na ně. Počet stran v PDF verzi
je u každého čísla různý, celkově však lze konstatovat jejich postupný vzestup. První čísla
almanachu měla kolem 30 stran, poslední přibližně kolem 60 stran. Výjimku tvoří
dvojčíslo III-IV/2007 s 557 stranami. Titul je vydáván bez reklam.
Webové stránky Wagonu (náhled viz obr. č. 14) jsou kompletně stylizovány
v železničním duchu a zorientovat se v nich vyžaduje chvíli času. Po zadání webové adresy
almanachu se otevře stránka, na které je umístěn úvodník posledního čísla z října 2011,
tiráž, jména členů redakce, kontakty a krátké informace o Wagonu. V horní části stránky
jsou odkazy na sekce Drážní inspekce, Události na trati, Telegrafní sloupek, Náklad,
Cestující, Z jiných tratí, Nenahýbejte se z oken, Spřízněné lokálky a Poštovní wagon.
V pravé části se nachází odkaz na sekci Vedlejší kolej, která obsahuje úvodník dvojčísla
almanachu III-IV/2007 zabývající se experimentální tvorbou, a níže sekci Příjezdy
zahrnující odkazy na další články. Ty jsou řazeny shora od nejaktuálnějšího, který
je datován z 23. listopadu 2010.
Sekce Drážní inspekce je recenzní rubrikou, která se dělí do tří podsekcí.
V podsekci Aktuality jsou recenzovány tituly české i zahraniční poezie a prózy, většinou
se jedná o díla nově vydaná. Reflektována jsou také periodika jako časopis pro současnou
poezii Psí víno, literární revue Weles, revue Labyrint, časopis Revolver Revue
a kulturně-literární revue Pandora. Dalšími podsekcemi jsou Antikvariát a Hudební
antikvariát. Smyslem těchto podsekcí je připomenout starší literární a hudební díla, která
redakce považuje za významná. V Antikvariátě si je možné přečíst pouze tři články
například o básnické sbírce Ivana Blatného a o knize esejí Miroslava Holuba. V Hudebním
SRBOVÁ, Jitka N. Úvodník. Wagon: literární almanach on-line [online]. 2007, č. 1 [cit. 2013-03-18].
Dostupné z: http://www.almanachwagon.cz/_pdf/wagon_07_I.pdf
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antikvariátu jsou umístěné pouze dva články – jeden z nich o desce kanadského písničkáře
a básníka Leonarda Cohena z roku 1973, druhý o americkém folkovém hudebníkovi
Jacksonovi C. Frankovi. Sekce Události na trati nabízí informace o kulturních událostech,
přičemž často se jedná o pozvánky na autorské čtení Wagonu. Po kliknutí na většinu
pozvánek se zobrazí reportáž z dané akce.
V sekci Telegrafní sloupek se skrývá sloupek posledního čísla i archiv sloupků
jednotlivých čísel. Autoři sloupků jsou například Jitka N. Srbová, Kateřina Tošková,
Nykos a další.
Obsah aktuálního čísla se nachází v sekci Náklad ve formátu HTML. Číslo je zde
možné stáhnout také ve formátu PDF v podsekci Úschovna, kde se nachází i další čísla
Wagonu.
V sekci Cestující jsou představeni autoři Wagonu. Redakce jednotlivé autory
rozřadila do abecedních skupin na základě inspirace Ottovým slovníkem naučným. Kromě
stručného životopisu jsou u autorů odkazy na jejich literární či vizuální tvorbu uveřejněnou
v almanachu. U některých autorů je uveden také kontakt.
Sekce Nahýbejte se z oken je věnována vizuální tvorbě současných autorů. Nachází
se zde mimo jiné soubor portrétních fotografií Romana Dobeše s názvem Vědomí, série
obrazů Luďka Nechvátala Viry nebo ilustrace Nykose k písni Václava Koubka Lokálka kat.
Sekce Z jiných tratí obsahuje od čísla II/2007 rozhovory s osobnostmi, které
se dlouhodobě věnují literatuře a její podpoře. Wagonu poskytnul rozhovor tehdejší
šéfredaktor obtýdeníku Tvar Lubor Kasal, redaktor časopisu Dobrá adresa Štefan Švec,
tehdejší šéfredaktor časopisu Psí víno Petr Štengl a další. Ve starších číslech byla v rámci
sekce představena tvorba a osobnosti autorů, jejichž tvorby si Jitka N. Srbová váží. Poctu
šéfredaktorka vzdala například Ivanu Divišovi nebo Jiřímu Kolářovi.
V sekci Spřízněné lokálky redakce charakterizuje a doporučuje různé literární
časopisy, portály, blogy, servery, antologie, archívy, nakladatele a knihkupce a literární
festivaly.
V sekci Poštovní wagon mohou zájemci napsat své reakce a adresovat je redakci
nebo autorům. Podsekce Vzkazy redakci obsahuje 62 příspěvků. V podsekci Ohlasy
autorům se nachází celkem 26 příspěvků. Část příspěvků však má charakter spamu.
Redakce příspěvky okomentovala pouze výjimečně.

67

Stránky byly naposled aktualizovány 19. září 2012. K 1. únoru 2013 na webové
stránky zavítalo 49 281 návštěvníků. Další informace o titulu se vzhledem k pracovní
vytíženosti šéfredaktorky časopisu nepodařily zjistit. 279

Podle starších údajů stál provoz almanachu ročně 2 000 Kč. Měsíčně bylo na stránkách registrováno
500 až 1000 unikátních přístupů. Redakce umožňovala zpětné zásahy jen ze závažných důvodů.
Zdroj: KUČERA, Š.: c. d., 2007, s. 27–35.
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ZÁVĚR
Tato práce blíže zkoumá 13 českých časopisů, které vycházely či vycházejí
v období 2007–2013 a pro které používám termín klasické internetové literární časopisy.
Z původních 17 titulů, které ve své práci sledoval Štěpán Kučera, jich v roce 2007 stále
existovalo devět. Ve své práci se však zabývám jenom pěti z nich, neboť dva tituly
nesplňují další kritéria práce (časopis Texty vychází i v tištěné verzi, Cafe Irreal
je zahraniční titul) a dva tituly zanikly záhy po napsání práce Štěpána Kučery (Tramvaj
Načerno, Obšťastník). Z původních 17 titulů tedy sleduji Aluzi, Divoké víno, Dobrou
adresu, Téma a Wagon. Vlastním hledáním se podařilo v období do roku 2007 objevit ještě
dalších šest titulů, z nich jsou však v této práci blíže popsány pouze časopisy Hermelínek
a Chůdové kořeny, který vycházely i po roce 2007. Zbývajících šest časopisů, na které
jsem v práci zaměřila, vzniklo po roce 2007.
Z 13 sledovaných titulů jich aktivně vychází osm (Aluze, Dobrá adresa, Divoké
víno, Herberk, Hermelínek, Kafe,280 Proudy, Půlnoční expres), pozastavené jsou tři (Klíček
ke knihám, Wagon, Lemurie), zaniklé dva (Chůdové kořeny, Téma). Nejdéle soustavně
vycházejícími tituly jsou Dobrá adresa (od roku 2000)281 a Divoké víno (od roku 2002).
Tyto časopisy zároveň drží rekordy v nejvyšším počtu vydaných čísel – Dobré adresy
vyšlo již přes 150 čísel, Divokého vína přes čísel 60. Mezi nově založené tituly patří
Lemurie, Půlnoční expres a Herberk (všechny vznikly v roce 2012). Většina titulů
od samého počátku vychází jako internetový časopis. Původní tištěnou podobu opustila
pouze Aluze. Dříve bylo v tištěné podobě vydáváno i Divoké víno (1964–1971), v roce
2002 však bylo obnoveno s cílem působit pouze v prostředí internetu. Na druhou stranu
ale v roce 2007 vyšla tištěná antologie Divokého vína, která obsahuje literární tvorbu
původní i novodobé verze titulu. Vydávání v tištěné verzi plánovali tvůrci časopisů Klíček
ke knihám a Proudy, ani v jednom z případů však tištěná forma nebyla realizována.
Nejčastěji časopisy vycházely či vycházejí třikrát ročně. Jedná se o Aluzi, Herberk
a Chůdové kořeny, později Wagon. Měsíční periodicitu v rámci výzkumu zastupují Dobrá
adresa, Půlnoční expres a Lemurie, dvouměsíční Divoké víno a Téma. Změna periodicity
postihla časopisy Wagon (z čtyř čísel ročně později publikoval jen čísla tři), Klíček
ke knihám (z měsíční periodicity klesl na čtyři čísla ročně), Proudy (tvůrci přešli ze čtyř
Poslední číslo časopisu Kafe vyšlo v únoru 2012, nicméně vzhledem k nepravidelné periodicitě tento titul
lze označit jako aktivně vycházející.
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Nulté číslo Dobré adresy vzniklo už v roce 1999.
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čísel ročně na čísla dvě). Ve všech třech případech tedy došlo k poklesu periodicity.
Nepravidelně vydávané jsou tituly Kafe a Hermelínek.
Z obsahového hlediska se jedná o velmi rozdílné tituly. Některé se orientují pouze
na oblast literatury (Herberk, Lemurie), jiné mají záběr široce kulturní (Dobrá adresa,
Půlnoční expres). Některé tituly se zaměřují na publikaci literárních děl (Herberk,
Lemurie, Divoké víno), jiné například na kritiku nebo teorii (Klíček ke knihám, Aluze,
Proudy). Poezie převládá v Herberku, Divokém víně a Wagonu. Próza dominuje v Lemurii.
Časopis Téma byl z velké části vyhrazen esejistickým příspěvkům.
Stejně jako se různí obsahové zaměření titulů, liší se i jejich okruh přispěvatelů
a autorů. Mladí, nezavedení tvůrci dostávají prostor například v Divokém víně, Dobré
adrese, Wagonu (ve všech těchto periodikách ale dostávají prostor i známí a zavedení
autoři). Okruh přispěvatelů Aluze a Proudů je předurčen vydáváním na akademické půdě.
U většiny titulů autoři a přispěvatelé publikují pod svými jmény. Pod přezdívkami, které
nejčastěji používají autoři na literárních serverech, jsou uvedeni někteří autoři
a přispěvatelé Hermelínka, Kafe, Klíčku ke knihám nebo Wagonu.
Ze sledovaných časopisů jsou web-ziny Aluze, Divoké víno, Hermelínek, Chůdové
kořeny, Proudy, Téma a Wagon.282 E-ziny jsou Dobrá adresa, Herberk, Kafe, Klíček
ke knihám, Lemurie a Půlnoční expres. Wagon poskytuje kromě formátu HTML také
částečně odlišnou verzi ve formátu PDF. V několika formátech vycházejí také Aluze
a Herberk, které nabízí i formáty pro čtečky elektronických knih. Rozsah časopisů
se pohybuje od několika stránek (Klíček ke knihám, Půlnoční expres) až po desítky stran
(Aluze, Lemurie). Internetové časopisy využívají na rozdíl od tištěných časopisů
neomezeného prostoru, a nemusí proto na rozdíl od nich stanovovat přesný rozsah.
Na druhou stranu se domnívám, že se u titulů nedá hovořit ani o nebezpečné nadprodukci,
která s internetovým publikováním bývá obecně spojována. Převážná část časopisů
neobsahuje reklamy. Výjimkou je pozastavený Klíček ke knihám, ve kterém se nacházely
reklamy jak na knihy nakladatelství Knihovnice.cz, které bylo založené při stejnojmenném
literárním serveru, tak na knihy dalších knižních nakladatelství. Z finančních prostředků
získaných z reklam byl titul financován.
Grafická a obsahová stránka webových stránek jednotlivých titulů se značně liší.
Zatímco na některých stránkách se návštěvník zorientuje rychle a snadno (Herberk, Téma,

Zařazení časopisů Aluze a Wagonu mezi web-ziny je problematické, neboť vycházejí také v jiných
podobách. Zařazeny jsou mezi web-ziny z toho důvodu, že jejich primární podoba byla pouze ve formátu
HTML.
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Divoké víno), u jiných orientace vyžaduje dostatek času (Chůdové kořeny, Hermelínek,
Wagon). Je však nutno podotknout, že dobře se orientuje na stránkách titulů, které nejsou
rozdělené do více sekcí a neobsahují kromě archivu jednotlivých čísel větší množství
materiálů.
O provozních a dalších záležitostech vypovídali vydavatelé, šéfredaktoři a redaktoři
časopisů. Spojit se podařilo s tvůrci všech 13 sledovaných titulů, bohužel ne od všech
se podařilo odpovědi na položené otázky získat. Zcela chybějí odpovědi od pracovně
vytížené šéfredaktorky Wagonu Jitky N. Srbové. Časově zaneprázdněný byl i nakladatel
Lemurie Stanislav Hudský (na část otázek ale odpověděla redaktorka Scarlett
Rauschgoldová). Ne všichni dotázaní také z různých důvodů poskytli veškeré údaje (jako
problematické se ukázaly především dotazy ohledně rozpočtu titulu a jeho návštěvnosti).
Redakce žádného titulu nepracuje v redakční místnosti. Záležitosti kolem časopisu
se řeší nejčastěji prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí, případně telefonicky nebo
osobně. Redakční schůzky organizuje pouze redakce Lemurie (jednou měsíčně) a redakce
Hermelínka. Pravidelně se každých čtrnáct dní schází také redaktoři Dobré adresy.
Specifické v případě zkoumaných časopisů je, že některé z nich připravují pouze samotní
šéfredaktoři. Jedná se o Divoké víno, jehož šéfredaktor Ludvík Hess obsah každého čísla
skládá z tvorby, kterou mu autoři zasílají na e-mail. Stejně tak tomu bylo i u časopisu
Téma. Jeho šéfredaktor Boris Cvek se od 18. čísla stal zároveň i výhradním autorem titulu,
neboť mu připadalo snadnější spolehnout se jen sám na sebe. Šéfredaktor Půlnočního
expresu na prvním čísle titulu pracoval sám, postupně se však okruh jeho spolupracovníků
rozšiřuje. Ojedinělý způsob přípravy časopisu je typický pro Dobrou adresu, kde každé
číslo připravuje jiný šéfredaktor. Systém rotujících šéfredaktorů je však někdy důvodem
pro nedodržování určeného termínu vydání. Do již vydaných čísel tvůrci obvykle
neumožňují zpětné zásahy (Aluze, Herberk, Chůdové kořeny, Klíček ke knihám, Půlnoční
expres). Ve výjimečných případech (například chybně napsané jméno autora) došlo
k opravám v Dobré adrese, Divokém víně, Kafi, Lemurii a Tématu.
Provoz velké části titulů je hrazen ze soukromých zdrojů vydavatelů a tvůrců,
a to buď výhradně (Divoké víno, Herberk, Hermelínek) nebo alespoň částečně (Chůdové
kořeny, Dobrá adresa). Náklady titulů jsou nejčastěji spojené s placením domény
a spravováním webu, ale také s účetnictvím, korekturami, autorskými právy u překladů,
spotřebou elektřiny apod. Borise Cveka, který přes pět let vydával časopis Téma, údajně
jeho provoz nestál ani korunu. O nulových výdajích hovořil také vydavatel Půlnočního
expresu. Časopis Dobrá adresa dostával dotaci MK ČR. Pro rok 2012 dostal titul dotaci
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ve výši 75 000 Kč, nicméně na rok 2013 ministerstvo titulu dotaci nepřiznalo. Stejné
ministerstvo v minulosti podpořilo i vydávání revue Aluze. Ta nyní vychází díky finanční
podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělené FF UP v Olomouci.
Rozpočet na rok 2012 činil 100 000 Kč. Chůdové kořeny byly hrazeny z finančních
prostředků vydavatelského občanského sdružení, vedoucího redaktora a sponzora. Provoz
Divokého vína stojí šéfredaktora ročně kolem 50 000 Kč. Náklady na jedno číslo Klíčku
ke knihám se pohybovaly v rozmezí 5 000 až 7 000 Kč. Primárně byly pokryty z reklam
nebo serveru Knihovnice.cz, jehož byl titul součástí. Roční provoz Hermelínka stojí
přibližně 1 500 Kč. Náklady spočívají v úhradě poplatků za provoz webu a domény.
Minimální náklady hlásí také redakce Herberku. Redaktoři a autoři u většiny titulů (Divoké
víno, Chůdové kořeny, Herberk, Hermelínek, Kafe, Půlnoční expres, Téma) nejsou
honorováni. Jednou z výjimek je Aluze, která finančně oceňuje práci redaktorů a autorů
původní tvorby a studií. Ojedinělou formu honorování má Lemurie, jejíž redaktoři a autoři
jsou rovným dílem placeni ze zisku, které redakce získává od čtenářů, kteří si časopis
zakoupí. Redaktoři a recenzenti Klíčku ke knihám byli odměňováni penězi i recenzními
výtisky. Nedá se však přesně určit, zda byli ohodnoceni za práci na časopisu nebo
na stránkách Knihovnice.cz. Redaktoři Proudů jsou honorováni pouze za vedení časopisu.
Pro řadu titulů je typická skromná či nulová forma propagace. Výjimku představuje
například časopis Chůdové kořeny, o němž redaktor Miroslav Vejlupek (Čerchovský)
informoval v literárních časopisech a krajských denících. Ojedinělým případem
je propagační video e-zinu Lemurie na serveru YouTube. Některé časopisy využívají
k propagaci sociálních sítí (Dobrá adresa, Kafe, Klíček ke knihám, Lemurie, Půlnoční
expres, Wagon). Kuriozitou je profil Aluze na sociální sítí Facebook, který však jeho tvůrci
nespravují.
Shromažďování údajů o návštěvnosti internetových stránek časopisů se ukázalo být
značně problematické. O údajích nemají ve většině případů bližší informace ani vydavatelé
a tvůrci časopisů. Někteří údaje také nepovažují za podstatné, mezi nimi i Boris Cvek:
„Zpočátku jsem pozoroval počty návštěv na stránkách Tématu, ale neuměl jsem z toho
vyvodit, kolik lidí to vlastně četlo. Později mne to přestalo zajímat. Spíše si dám občas
adresu Tématu do Googlu a hledám, kde bylo třeba citováno.“283 Vzhledem k rozdílným
metodám
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Osobní e-mailová korespondence s Borisem Cvekem (12. 2. 2013)
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Více vypovídajícím měřítkem úspěchu by tak patrně bylo, jak poukazuje Boris Cvek,
zkoumat, kde a jak často jsou články jednotlivých titulů citované v médiích.
I přes možnosti rychlé zpětné vazby, kterou prostředí internetu nabízí, většina
tvůrců časopisů nevyužívá příležitosti, jak k ní čtenáře motivovat. Přímo na webových
stránkách titulů se mohou v rámci diskuze o své příspěvky podělit pouze čtenáři Wagonu,
Hermelínka (diskuzní fórum je však téměř výhradně využíváno členy redakce
a spolupracovníky) a Klíčku ke knihám (myšleno v rámci stránek Knihovnice.cz). K zpětné
vazbě dochází také prostřednictvím sociálních sítí. Nejaktivnější ve vytváření příležitostí
pro zpětnou vazbu jsou nyní pozastavené časopisy – Lemurie a Klíček ke knihám. Redakce
Lemurie pro čtenáře pořádala soutěže o knižní ceny. Čtenáři také mohli hlasovat pro své
oblíbené autory a vybrat si tak, od koho by si chtěli přečíst v e-zinu další dílo. Klíček
ke knihám motivoval čtenáře k reakcím knižními odměnami. Některé z příspěvků čtenářů
také publikoval.
Sledované internetové literární časopisy příliš nevyužívají ani dalších možností
obecně spojených s internetovými periodiky. Funkční vyhledávač se nachází pouze
na stránkách časopisů Divoké víno (vyhledávání probíhá prostřednictvím vyhledávače
Googlu), Lemurie, Proudy (možné hledat články periodika podle jejich názvu nebo jeho
části) a Kafe. Na stránkách Divokého vína probíhá vyhledávání prostřednictvím
vyhledávače Googlu. Časopis Dobrá adresa je výjimečný poskytováním systému
navigace. Časopisy téměř nevyužívají možnosti pracovat s multimédii (výjimkou jsou
například audionahrávky v několika číslech Aluze). S hypertextovými odkazy na webových
stránkách pracují všechny tituly, méně však v samotných časopisech. Unikátní je systém
navigace v e-zinu Dobrá adresa.
Internetové literární časopisy by mohly, stejně jako tištěné literární časopisy,
vycházet po celá desetiletí jenom v případě, že se jim podaří najít stabilní způsob
financování. Nejčastějšími důvody jejich zániku jsou totiž právě nedostatek financí nebo
nedostatek času (neboť autoři vydávají časopis ve svém volném čase, často na vlastní
náklady). Ovšem s problémy financování se potýká i řada tištěných časopisů, jejichž
existence většinou závisí na dotacích poskytovaných MK ČR. Na druhou stranu mezi
nejdéle vycházející internetové literární časopisy patří Divoké víno, které šéfredaktor
Ludvík Hess vydává již 11. rokem z vlastních zdrojů. I on však přiznává, že vydávání
časopisu je velmi náročné, nicméně se mu nedaří najít nástupce, který by v jeho stopách
pokračoval. A jak sám říká, jemu samému nedovolí ukončit vydávání zarputilost, díky níž
neopustí žádnou činnost, do které se jednou pustí. Jediným placeným titulem je Lemurie,
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jedno číslo časopisu stojí 30 Kč. Vzhledem k tomu, že vyšlo pouze osm čísel a titul
je momentálně kvůli technickým potížím pozastavený, se však nedá zhodnotit úspěšnost
tohoto projektu.
Na druhou stranu lze očekávat, že kvůli zmíněným ekonomickým potížím tištěných
literárních časopisů budou časopisy na internetu přibývat. Jak ovšem upozorňuje Jakub
Karč, zřízení literárních webů je poměrně snadné, nicméně těžší je udržet jejich stabilitu.
Jak rychle literární weby vznikají, tak také rychle zanikají. Nicméně obecně vidí jejich
budoucnost pozitivně: „Dojde k určité koncentraci, kdy malé weby budou zanikat
a ty hlavní se budou rozšiřovat a zvětšovat.“284 I Radek Červený usuzuje, že budoucnost
literárních titulů na internetu nemusí být špatná: „Hodně důležité pro internetové literární
časopisy bude, zda dokážou i ve složitých dobách sehnat dostatek prostředků na provoz
a zda se jim povede proniknout ještě blíže čtenářům – myslím tím teď např. do čteček,
mobilů a hlavně tabletů.“285 Ve formátech pro elektronické tečky zatím vycházejí pouze
časopisy Aluze a Herberk.286 Zdá se však, že proniknutí do moderních technologických
zařízení by skutečně mohlo být cestou, jak získat nové čtenáře a udržet si jejich zájem.
Převážná část dotázaných tvůrců se shoduje, že i když internetové literární časopisy
poskytují na rozdíl od tištěných periodik řadu výhod (možnost oslovit mladé čtenáře,
otevřená cesta k celosvětové českojazyčné komunitě), lze je považovat, a mělo by to tak
podle nich i nadále být, pouze za doplněk literárního světa. Jedním z nich je šéfredaktor
Půlnočního expresu Petr Nagy: „Pro mne jsou tyto časopisy zajímavé právě výrazným
experimentátorstvím (co se týče obsahu i formy), svobodomyslností (zde narážím
na nezávislost podobných projektů, hraničící někdy až s recesí) a bohatostí výrazových
prostředků (využívání prvků tištěným periodikům technicky nebo finančně nedostupných,
případně ekonomicky nevýhodných). Proto jsem v otázce budoucí existence Půlnočního
expresu a podobných projektů poměrně optimistický, současně ovšem doufám, že budou
nadále spíše odvážným a pestrým doplňkem vedle tradičních tištěných periodik.“287
I Tomáš Lotocki si myslí, že páteř literární časopisové produkce by měla nadále tvořit
kvalitní tištěná periodika a internet by k nim měl nabízet alternativu. Je přesvědčen,
že by se měly časopisy jako je například Host nebo Weles udržet při životě v stávající
tištěné podobě. 288
Osobní e-mailová korespondence s Jakubem Karčem (19. 3. 2013)
Osobní e-mailová korespondence s Radkem Červeným (26. 2. 2013)
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Osobní e-mailová korespondence s Petrem Nagyem (20. 2. 2013)
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Osobní e-mailová korespondence s Tomášem Lotockim (27. 2. 2013)
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Osobně se domnívám, že významnější potenciál v udržení existence v sobě
než klasické internetové časopisy nesou průběžně aktualizované časopisy, které jsou
aktivnější ve vytváření příležitostí pro zpětnou vazbu. Vzhledem k téměř dennímu
vydávání nových příspěvků se jim navíc lépe udržuje zájem a pozornost čtenářů,
než je tomu například v případě časopisu, který vychází třikrát ročně. Domnívám se tedy,
že by si tyto tituly zasloužily samostatné zmapování. Pozornost by si zasloužily také tištěné
literární časopisy, které mají i internetovou verzi. Na tuto práci by se dalo navázat také
podrobným porovnáním internetových a tištěných literárních časopisů, a to například
z hlediska obsahu, použití jazykových prostředků nebo redakčního provozu.
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