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Anotace 

Normalizační kinematografii se věnuje řada studií – ať už sémiologických, historických  

či jiných. Dosud ale nebylo zmapováno, jak často se tato díla objevují v televizním vysílání 

po Sametové revoluci. Tato práce přináší vhled do toho, jak se zastoupení normalizačních 

titulů vyvíjelo v pětici nejvýznamnějších českých televizí – konkrétně na obou hlavních 

kanálech ČT, a na komerčních stanicích Nova, Prima a Barrandov. Zkoumané období 

zahrnuje osm let v rozmezí 1994 až 2015. Obsahová analýza díky tomu odhaluje 

dlouhodobé trendy, jež tyto televize ve spojení s normalizačními tituly aplikovaly. Věnuje 

se například tomu, nakolik je normalizační tvorba zastoupená o víkendech a ve svátečních 

programech. Jeden oddíl se pak zabývá otázkou propagandy – respektive tím, nakolik  

je v soudobém vysílání zastoupena normalizační agitace. Tato část studie se opírá  

o výzkumy Haralda Welzera, podle kterého dobový film výrazně ovlivňuje vnitřní výklad 

minulosti. Důraz je proto kladen na výskyt československých děl, která překrucují 

historické události – například seriál Třicet případů majora Zemana nebo komedie 

Bouřlivé víno. Vedle toho ale byly sledovány i tituly s menší mírou ideologických sdělení, 

které předkládají idealizovanou podobu normalizační reality a zdůrazňují hodnoty 

tehdejšího vládnoucího režimu. 

 

Annotation 

There are lots of studies about normalization cinematography, its content or historical 

context of its creation. But there was no research about its presence in post-communist 

television broadcast in the Czech Republic. This work takes a look on five biggest TV 

channels – ČT1, ČT2, Nova, Prima and Barrandov – in eight chosen years between 1994 

and 2015. Content analysis shows, how are Czech televisions dealing with movies and 

series from communist era, and whether there are any long-term trends connected with this 

genre. Thanks to the research method, we can see how the usage of those titles has 

developed up to present. Study also focuses on programmes during weekends and holidays 

and the amount of normalization movies on these occasions. One part of this work  

is dealing with communist propaganda and its presence in current broadcast. As Harald 

Welzer’s studies show, old movies are hugely affecting people’s understanding  

of historical events. Therefore, this survey focuses on Czechoslovak movies, which are 

falsifying modern history such as TV series Thirty Cases of Major Zeman or comedy 



 

 

 

Bourlive vino. Apart from those cases, less propagandistic movies have also been 

examined. For example those showing idealized image of normalization society and values 

of the former regime. 

 

Klíčová slova 

normalizace, televize, analýza, statistika, ČT, Nova, Prima, Barrandov, propaganda 

 

Keywords 

Normalization, television, analysis, statistics, Czech TV, Nova, Prima, Barrandov, 

propaganda 

 

Title/název práce 

Normalization cinematography in current Czech TV broadcast. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval pracovníkům knihovny Českého rozhlasu, bez jejichž 

pomoci a systematického skladování dobových periodik by tato práce nevznikla.  

 



 

 

1 

Obsah 

ÚVOD 2 

1 TEORIE 4 
1. 1 HISTORIE TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V ČR 4 
1.2 NORMALIZAČNÍ KINEMATOGRAFIE 11 

1.2.1 Re-interpretace roku 1968 15 
1.3 NOSTALGIE JAKOŽTO SOUČÁST POSTMODERNÍ SPOLEČNOSTI 22 
1.4 METODY KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU MÉDIÍ 27 

2 KVANTITATIVNÍ VÝZKUM 29 
2. 1 HYPOTÉZY 33 
2. 2 KÓDOVACÍ KNIHA 34 

3 VYHODNOCENÍ 35 
3.1 1994 38 
3.2 1997 40 
3.3 2000 42 
3.4 2003 45 
3.5 2006 47 
3.6 2009 49 
3.7 2012 51 
3.8 2015 53 
3.9 SROVNÁNÍ A TRENDY 55 
3.10 VYSÍLÁNÍ V RÁMCI SVÁTKŮ, TÝDNŮ A DNŮ 57 
3.11 NORMALIZAČNÍ IDEOLOGIE 62 

ZÁVĚR 66 

SUMMARY 68 

POUŽITÁ LITERATURA 69 

SEZNAM PŘÍLOH 78 
 

 



 

 

2 

Úvod 

Ambicí této práce je přispět do diskuze o takzvané retrovlně v českém televizním vysílání. 

Tento termín v desátých letech 21. století skloňovala řada českých médií, aniž  

by ho jakkoliv vysvětlovala či podkládala fakty.1 Termín nemá přesnou definici a neopírá 

se ani o žádná empirická data. Novináři ho používají jako zkratku, jejíž interpretaci 

nechávají do velké míry na samotných čtenářích. 

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, do jaké míry je užívání termínu „retrovlna“  

relevantní – tedy jestli zastoupení normalizačních děl v televizi za poslední léta skutečně 

vzrostlo. Použitou metodou je proto obsahová analýza programů pěti televizních stanic. 

První část práce shrnuje vývoj českého televizního vysílání a přibližuje některé události  

či zákony, jež jsou pro kontext této práce důležité. Následně byl popsán fenomén 

normalizační kinematografie společně s případovou studií, ve které jsou představeny 

prvky jejích explicitních či implicitních ideologických sdělení. Teoretickou část uzavírá 

oddíl o pojmu nostalgie a vlivu dobových filmů na udržování tohoto jevu. Studie se totiž 

opírá o myšlenku, že právě vysílání normalizačních děl může přispět k posilování nostalgie 

v české společnosti, a také k dezinterpretaci některých historických událostí ve vědomí 

a paměti jednotlivců. 

V další části jsou definovány základní otázky a hypotézy výzkumu, jenž sleduje zastoupení 

normalizační kinematografie v televizním vysílání v osmi vybraných letech z období mezi 

rokem 1994 až 2015. Zkoumané roky reprezentují různé epochy televizního vysílání  

od vzniku duálního mediálního systému až po jeho soudobou podobu. 

Tato práce se od teze odchyluje v několika bodech. Nejvýraznější změnou je zúžení počtu 

kategorií při zkoumání propagandistického obsahu děl. Avizovaná šestice skupin by sama 

o sobě mohla posloužit jako základ samostatného kvalitativního výzkumu a její užití v této 

analýze by nutně vedlo ke znehodnocení výsledků. Namísto šesti zkoumaných kategorií 

proto byly definovány pouze tři obecnější. Na základě toho byly do mediálních výstupů 

řazeny i pohádky, které by dle teze měly být z výzkumu vyškrtnuty. Po definici nových tří 

kategorií však nezbyl jediný objektivní důvod, proč pohádkovou fikci vynechávat. 

                                                           
1 Příkladem jsou články: Chalupáři, Malý pitaval a Hříšní lidé města pražského. Televize jedou v létě  

na retrovlně. E15.cz [online]. 2017. Retro vlna zasáhla i Primu. Od tohoto pátku vysílá 

Schimanského. Lupa.cz [online]. 2011. Smolaři Smolíkovi a návrat, který se nekonal. ČT24.cz [online].  

[cit. 2018-11-25]. 
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Další odchýlení od teze se týká zvolené literatury. Avizovaná publikace Kathariny 

Niemeyerové je zaměřená výhradně na popkulturu ve Spojených státech a její poznatky 

nejsou pro postkomunistický prostor relevantní. Tato práce namísto toho čerpá z prací 

evropských autorů (Todorova, Welzer, Mihejl) a různých českých studií. 

Teze naopak ponechala jednu klíčovou otázku otevřenou – definici pojmu „normalizační 

dílo.“ Tato studie za něj považuje všechny československé celovečerní filmy vzniklé mezi 

lety 1971 až 1989. Paralelně s kinematografií zkoumá i výskyt hrané tvorby, konkrétně 

televizních seriálů. Důvodem jejich začlenění do výzkumu byla vysoká sledovanost, která 

tato díla provází. 
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1 Teorie 

1. 1 Historie televizního vysílání v ČR  

K 1. lednu 1993 poskytovala celoplošné televizní vysílání na území nově vzniklé republiky 

pouze Česká televize (dále jen ČT). Médium vzniklo několik měsíců předtím odštěpením  

z Československé televize (ČST) a jeho fungování bylo definováno zákonem 483/1991 Sb. 

V původním znění této legislativy měla ČT právo provozovat jeden celoplošný kanál 

a pro kontext této práce jsou důležité ještě dvě zákonné povinnosti: ČT má ve vysílání 

zahrnovat jak domácí, tak i zahraniční díla, a také podporovat českou filmovou tvorbu. 

Zákon tím částečně podmiňuje podobu programu a ČT má na jeho základě natáčet a vysílat 

premiéry nových českých děl.2 Coby nástupník ČST přitom zdědila její rozsáhlé archivy, 

včetně normalizačních seriálů nebo inscenací. 

Počátkem roku 1993 měla ČT tři stanice – kromě dvou hlavních kanálů spravovala taky 

vysílání okruhu OK3, přejmenovaného na ČT3. U jeho vysílací frekvence bylo nicméně 

předem rozhodnuto, že na ní ČT v budoucnu umístí svůj druhý kanál. ČT2 měla svůj 

vlastní okruh F1 poskytnout vznikající komerční televizi a pak se přesunout právě  

na frekvenci OK3.3 V roce 1995 prošel Zákon o ČT úpravou a televize tím získala trvalé 

právo na dva vysílací programy. Do této doby fungovala ČT2 jen v provizorním režimu, 

kdy ještě nemohla plnit funkci alternativy k prvnímu kanálu, jak médium dlouhodobě 

zamýšlelo.4 

Prostor pro nestátní provozovatele (jak televizí, tak i rádií) se vytvořil už před vznikem 

České republiky. Problematice se věnoval Zákon o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání (468/1991 Sb.). Na jeho základě mohly o vysílací licenci žádat soukromé subjekty, 

které sídlí na území České republiky. Na rozdíl od Zákona o ČT byla tato legislativa, 

alespoň co se týče vysílaného obsahu, mnohem vágnější. Médiím sice zakazovala 

například podprahová sdělení anebo vysílání mládeži škodlivých děl mezi 6:00 a 22:00. 

Provozovatele ale výslovně neomezovala v tvorbě programu tak, jako to bylo v případě 

veřejnoprávního média.  

                                                           
2 Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi. In: Sbírka zákonů. 7. 11. 1991. ISSN 1211 – 1244. 

 
3 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 

ISBN 978-807-3676-988. s. 265. 

 
4 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-

0632-1. s. 288, 432. 
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Rozdíly obou legislativ měl částečně řešit způsob, jak se vysílací licence udílí. Žadatel 

musel Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) uvést předběžnou podobu svého 

programu, včetně jednotlivých žánrů, a udělená licence byla nepřenosná.5 Obsahu vysílání 

se výslovně věnoval pouze jeden bod původního zákona – v případě žádosti firmy 

se zahraniční majetkovou účastí má RRTV přihlížet k: „přínosu žadatele pro rozvoj 

původní domácí tvorby.“6  

V roce 1995 byla k této problematice provedena ještě jedna legislativní úprava, která 

pravomoci RRTV omezila.7 Rada při udělování licence již nemohla sama vyzývat 

k vysílání konkrétních žánrů či pořadů – musela vycházet pouze z toho, co nabízel sám 

žadatel. Roku 2001 původní legislativu nahradil Zákon č. 231/2001 Sb., který je ohledně 

skladby programu konkrétnější. Na jeho základě má RRTV bez ohledu na majetkové 

poměry žadatelů posuzovat „přínos konkrétních programových skladeb a rozmanitost 

jednotlivých programů, zastoupení evropské tvorby, včetně evropské tvorby zastoupené 

nezávislými producenty, přínos rozvoje původní tvorby a přínos rozvoje kulturních 

menšin,...“8 V průběhu let procházely tyto zákony novelizací, reflektující mimo jiné  

i technologický vývoj médií. Například v roce 1997 bylo spuštěno satelitní vysílání  

a v roce 2008 pak byl přijat zákon o změně zemského televizního vysílání na digitální.9 

Zájemci o kabelové a satelitní vysílání o licenci žádat nemuseli, stačila jim pouze 

registrace. 

Těsně před koncem ČSFR získala vysílací licenci FTV Premiéra. Médium však tehdy 

dostalo práva jen pro vysílání na území Středočeského kraje. Televize fungovala  

od 20. června 1993 a o rok později získala licenci k provozování celoplošného vysílání. 

RRTV nicméně tenhle krok podmínila tím, že FTV Premiéra (nově fungující pod názvem 

Premiéra TV) ve svém vysílacím čase poskytne prostor i regionálním televizím, jež svůj 

                                                           
5 Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. In: Sbírka zákonů. 30. 10. 1991. 

ISSN 1211 – 1244. 

 
6 Tamtéž (§ 10). 

 
7 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. s. 432. 

 
8 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. In: Sbírka zákonů. 17. 5. 2001. 

ISSN 1211 – 1244. (§ 17). 

 
9 VERNER, Pavel. Vývojové trendy v českých médiích po roce 1989. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského, 2010. ISBN 978-80-7452-007-5. s. 75 – 79. 
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signál mohly doposud šířit jen pomocí kabelu.10 

V únoru 1993 mezitím RRTV rozhodla, který komerční subjekt získá do užívání vysílací 

okruh F1. Licenci 9. února vyhrála společnost CET 21, která dostala 360 dní na to, aby 

vysílání spustila. Projekt původně založili Mark Palmer a Peter Hunčík, k finalizaci žádosti 

však přizvali i další osobnosti, včetně novináře (a neúspěšného kandidáta na generálního 

ředitele ČT) Vladimíra Železného. Do financování CET 21 se zapojila německá skupina 

CEDC a Česká spořitelna. Tyto dvě korporace vytvořily společně s CET 21 Českou 

nezávislou televizní společnost (ČTNS), která měla obstarávat servis celého kanálu. 1. září 

1999 pak tyto subjekty vybraly pro chystanou stanici název TV Nova a ředitelem ČTNS  

se stal Vladimír Železný. Manažer ještě ten den oznámil, že vysílání začne 4. února 1994 

(tedy přesně v poslední den lhůty stanovené RRTV) – čímž ČT zároveň informoval, kdy 

převezme správu okruhu F1. ČT3 s koncem roku 1993 přestala nabízet vlastní program  

a namísto toho vysílala obsah druhého kanálu. Oficiálně ale ČT3 zanikla den před 

spuštěním Novy.11 

Zprovoznění celoplošné komerční stanice předcházela rozsáhlá marketingová  

a PR kampaň. Vladimír Železný o novém kanálu mimo jiné promluvil i v deníku Svobodné 

slovo, kterému 29. ledna poskytl rozsáhlé interview: „Divák se stane svým způsobem 

spolutvůrcem koncepce programu. Nebude-li mít některý pořad ohlas, chceme jej tlumit, 

naopak program s vysokou sledovaností se posune do prominentních časů...“12 Železný 

v rozhovoru dále prohlásil, že mantinely programu stanovuje výhradně divák. Později ale 

jednu výjimku připustil – Nova údajně pod jeho vedením odmítala vysílat normalizační 

seriály. V jedné z relací pořadu Volejte řediteli zavrhl divákovu žádost o seriál Žena  

za pultem s tím, že se jeho stanice „chce dívat spíš dopředu.“13 

Vysílací práva na normalizační seriály a část filmů zdědila po ČST nástupnická ČT, která 

tyto tituly dál nasazovala do vysílání. Roku 1999 ale tato praktika vzbudila 

celospolečenskou debatu. Po odvysílání seriálů jako jsou Chalupáři nebo Sanitka totiž 

vedení ČT oznámilo reprízování Třiceti případů majora Zemana. Seriál se na obrazovkách 

objevil v závěru roku 1999 a to i přes protest pravicové opozice či Konfederace politických 

                                                           
10 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. s. 260. 

 
11 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. s. 284 – 288. 

 
12 Nova přichází v pátek. Svobodné slovo. Praha, 1994, 50. ISSN 0231-732X. 

 
13 Staré seriály se vracejí. MF DNES [online]. 2002 [cit. 2018-11-14]. 
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vězňů.14 Veřejná polemika částečně přispěla k rezignaci generálního ředitele ČT Jakuba 

Puchalského, seriál však byl i přesto odvysílán kompletní. Televize ho doprovodila 

dokumenty a pořady, které přibližovaly historický a taky propagandistický kontext díla. 

Jednotlivé díly provázely například besedy s historiky, pamětníky nebo herci. Kamil Činátl 

v souvislosti s touto kauzou jmenuje několik vzpomínkových strategií, které jednotliví 

aktéři zvolili. Strategii uznání zvolili ti nejvýraznější odpůrci bývalého režimu, kteří 

s vysíláním seriálu nesouhlasili a chtěli ho zastavit. Tito lidé (zejména konfederace vězňů) 

volali po celospolečenském odsouzení komunistických zločinů a uznání jejich obětí.  

ČT oproti tomu vedla strategii překonání traumatu. Televize označila reprízování titulu 

za příležitost, kdy se nad historií mohou zamyslet všechny české domácnosti a nově 

nastolená diskuze povede k definitivnímu zavržení totalitarismu. Strategii 

profesionalizace a zdůvěrnění pak nasadili aktéři samotného seriálu. Například Jaroslava 

Obermaierová se od ideologických aspektů majora Zemana distancovala a uvedla, 

že zkrátka dělala svou práci. Činátl si všímá také iniciativy Radoslava Brzobohatého, který 

sám sebe charakterizoval coby oběť komunistické cenzury a politice dával za vinu  

i předčasné stažení své postavy ze seriálu. Na diskuzi se pak podle Činátla přiživovali  

ti, kdo aplikovali politické strategie s cílem získání voličské podpory (ať už pravice nebo 

představitelé KSČM).15 

Závěrečnou strategii o pár let později využila televize Prima, která se k vysílání 

normalizační tvorby stavěla od počátků kladně. Činátl některé její kroky přičítá ironické 

strategii, která je založená na absurditě řady replik či dějových linek, a těží z kultovního 

statusu těchto děl.16 Někdejší FTV Premiéra prošla oproti Nově poměrně turbulentním 

vývojem. V devadesátých letech vyměnila dva názvy a tři generální ředitele. Stanici  

v té době vlastnila Investiční a poštovní banka (IPB) a médium hospodařilo s výraznou 

ztrátou. Od roku 1997 ho diváci znali jako Prima televizi, kterou v roce 2000 (po pádu 

IPB) začal vést Martin Dvořák. Ten se postupně distancoval od zavedeného trendu, kdy 

                                                           

14 History or Propaganda?/ Communist-Era TV Show Stages a Controversial Return : 'Major Zeman' Leads 

Czechs to Question Their Past. New York Times [online]. 1999 [cit. 2018-11-14]. 

 
15 ČINÁTL, Kamil. Naše české minulosti, aneb, Jak vzpomínáme. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové 

noviny, 2014. České dějiny (NLN, Nakladatelství Lidové noviny: Ústav českých dějin Univerzity Karlovy): 

Ústav českých dějin Univerzity Karlovy): Ústav českých dějin Univerzity Karlovy). ISBN 978-807-4222-

917. s. 186 – 191. 

 
16 Tamtéž (s. 192 – 194). 
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Prima spolupracovala s Novou při nákupu tzv. balíčků a zahájil rozsáhlou reorganizaci. Její 

součástí byl větší důraz na pořizování levného obsahu s co největším diváckým 

potenciálem. Za příklad něčeho takového označil Dvořák právě normalizační seriály: 

„Okres na severu či Muže na radnici nebereme, jsou tendenční a ještě nekvalitní. Ale třeba 

Žena za pultem je pro nás přijatelná. (...) Zpětně je to úžasná zábava, politiky je tu málo  

a vyznívá legračně.“17 

Prima televize začátkem nového tisíciletí neodvysílala jen Ženu za pultem, ale taky 

Chlapce a chlapy nebo právě seriál o majoru Zemanovi. Prima v duchu ironické strategie 

nelákala ke sledování těchto děl kvůli zamýšlení nad minulostí, ale čistě kvůli zábavě. 

Posledně zmíněný seriál byl doprovázen humornými upoutávkami, které scény ze Zemana 

přirovnávaly k jiným kultovním dílům (Vinnetou nebo seriál Přátelé). Vysílání těchto 

normalizačních seriálů přitom mohlo mít původ i ve sporech mezi Primou a ČT. 

Management Primy v roce 2003 kritizoval praktiky při nákupu vysílacích práv. 

Veřejnoprávní stanice údajně blokovala prodej práv k některým titulům18 a místo nich 

nabízela jen dobově poplatnější seriály.19 Sledovanost Primy ale i díky těmto dílům rostla  

a televize jimi dokázala oslovit i mladší publikum. Ještě závěrem roku 2003 nicméně 

konkurenční Nova dál hájila stanovisko, že se do vysílání tohoto žánru nezapojí.20 

V té době však vedení nejsledovanější komerční televize procházelo významnými 

změnami. Do média majetkově vstoupila investiční skupina PPF, která po neshodách 

odvolala dlouholetého ředitele Vladimíra Železného. Ten o funkci málem přišel  

už v závěru 90. let, kdy spory s investory vyústily v arbitrážní řízení a CET 21 (majitel 

licence) se tehdy odtrhla od vlivu ČTNS.21 PPF do vedení televize dosadila svého 

manažera Petra Dvořáka. Pod jeho vedením prošla Nova přebudováním značky i celého 

programu a už se nemusela řídit Železného odmítavým postojem k normalizačním 

seriálům. V roce 2006 televize oznámila, že se ji podařilo odkoupit balík filmů od Ateliérů 

Bonton Zlín, a v následujících letech tak nabídku československých filmů výrazně 

                                                           
17 Prima chce vysílat seriál Žena za pultem. MF DNES [online]. 2002 [cit. 2018-11-14]. 

 
18 Údajně šlo o práva k seriálům Arabela, Hříšní lidé města pražského, Panoptikum města pražského, 

Sanitka, Byl jednou jeden dům a Synové a dcery Jakuba skláře. 

 
19 ČT Arabelu neprodá, Gottwalda klidně. MF DNES [online]. 2003 [cit. 2018-11-14]. 

 
20 Seriály 80. let přitahují mediální agentury. M&M [online]. 2003 [cit. 2018-11-14]. 

 
21 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. s. 317 – 320. 
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rozšíří.22 

Zájem o tato díla vedl ČT v průběhu nultých let k postupnému zdražování vysílacích práv 

na seriály ČST.23 Komerční televize ale o ně i tak projevovala zájem a vedle Primy  

je mohli nově sledovat i diváci restrukturalizované Novy. V roce 2008 získává licenci  

na vysílání TV Barrandov, která označila československou tvorbu za jeden z pilířů svého 

programu. Tento akcent je patrný i v samotné žádosti o licenci – Barrandov chtěl 

celovečerní české filmy vysílat každý den, RRTV mu ale nařídila, aby zastoupení těchto 

děl snížil a soustředil je hlavně do víkendového programu.24 

TV Barrandov začala coby digitální plnoformátová televize vysílat v lednu 2009 a její 

proklamovanou cílovou skupinou byli lidé ve věku nad 30 let, zejména pak generace  

tzv. Husákových dětí. Tehdejší ředitelka Barrandova Janka Vozárová řekla, že cílem 

programu je „uvádět filmy, které nejsou obehrané. Jdeme na to metodou – co se dlouho 

nehrálo, ať už z české nebo evropské tvorby. Ta nabídka je podle mne velká.“25 Pátečnímu 

večeru patřil cyklus Český filmový pátek a Barrandov začal postupně vysílat taky 

normalizační seriály. Po ČT a Primě se v říjnu 2009 stává třetí českou televizí, která 

nasadila Třicet případů majora Zemana.26 

Ve stejnou dobu sjednává nákup vysílacích práv na seriály ČST i Nova. Počátkem roku 

2010 získává práva na Ženu za pultem nebo Chlapce a chlapy. Trendu si v březnu 2010 

všímají Lidové noviny, které normalizační seriály označily za pomyslný „zlatý důl.“27 

Autor Vojtěch Bednář argumentuje hlavně diváckou oblibou, zaručující vysoké příjmy 

z inzerce. Divadelní kritik Vladimír Just ale ve stejném článku varuje, že by se neměl 

opomíjet kontext, ve kterém tato díla vznikla.28 

Za vznikem TV Barrandov stála společnost Moravia Steel, jíž patřily také ateliéry 

Barrandov Studio. Televize díky tomu mohla čerpat ze studijních archivů, v nichž byla 

                                                           
22 Nova nakoupila české filmy. M&M [online]. 2006 [cit. 2018-11-14]. 

 
23 Socialistické seriály jsou zlatý důl. Lidové noviny [online]. 2010 [cit. 2018-11-14]. 

 
24 Rozhodnutí o udělení kompenzační licence. Praha: RRTV, 2008. 

 
25 Vozárová: TV Barrandov chce vyplnit volný prostor. Týden.cz [online]. 2009 [cit. 2018-11-27].  

 
26 Major Zeman opět v televizi. Od neděle na Barrandově. Lidové noviny [online]. 2009 [cit. 2018-11-14]. 

 
27 Socialistické seriály jsou zlatý důl. Lidové noviny [online]. 2010. 

 
28 Tamtéž. 
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řada titulů, jež po revoluci nikdo nevysílal. Stanice v prvních letech fungování dosáhla 

zhruba čtyřprocentního podílu na trhu. Médium však za první tři roky fungování dosáhlo 

celkové ztráty jedné miliardy korun. V létě 2012 pak stanici odkupuje společnost Empresa 

Media, která opakovaně vyměnila vedení celého programu.29 V rámci této práce  

je zajímavá krátká epizoda generálního ředitele Vladimíra Železného. Byl v pořadí čtvrtým 

manažerem, kterého Empresa vedením stanice pověřila. Železný na tento post nastoupil  

v listopadu 2013 a v novém pořadu Volejte Železnému přislíbil, že se dosavadní podoba 

programu výrazně přepracuje. Z vysílání hodlal vytěsnit díla z éry komunismu a divákům 

slíbil, že nové schéma představí v březnu 2014.30 V avizovaný měsíc však televize 

oznámila, že Železný z managementu odchází. Bylo to mimochodem jen několik týdnů 

potom, co Barrandov odvysílal závěrečný díl Ženy za pultem.31  

                                                           
29 Soukup rozšířil své mediální impérium. Od Chrenka koupil TV Barrandov. IDnes.cz [online]. 

 
30 Železný znovu na obrazovce: TV Barrandov už nebude retro. E15 [online]. 2013 [cit. 2018-11-14]. 

 
31 České seriály drtí konkurenci, televize upouštějí od vadnoucích reality show. M&M [online]. 2014 [cit. 

2018-11-14]. 
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1.2 Normalizační kinematografie 

Michel Foucalt byl v roce 1975 dotázán na trendy ve francouzské kinematografii a vůči 

dosavadnímu gaullistickému výkladu dějin se ohradil slovy: „Lidé v těchto filmech nevidí 

jací skutečně byli, ale to, jak na sebe mají vzpomínat. Lidská paměť je významnou složkou 

boje. Pokud ji někdo ovládne, tak ovládne taky dynamismus společnosti, stejně jako jejich 

vlastní vědění a zkušenosti.“32 

Prakticky ihned po vpádu vojsk Varšavské smlouvy (s výjimkou Rumunské lidové 

armády) bylo pro komunistické ideology nutné vymyslet způsob, jakým nastalou situaci 

interpretovat v očích veřejnosti. KSČ potřebovala ex post vysvětlit, proč byl vojenský 

zásah jejích spojenců v zájmu československého lidu.  

Podle Pauliny Bren byli nejdůležitějšími aktéry při hledání ideologického základu pro 

tvorbu dalšího mediálního obsahu Gustáv Husák (generální tajemník ÚV KSČ, po roce 

1975 prezident ČSSR), Vasil Biľak (člen předsednictva ÚV KSČ, člen ideologické  

a zahraničněpolitické komise), Jan Fojtík (tajemník ÚV KSČ, zodpovědný mj. za kulturu) 

a Jan Zelenka (ředitel ČST). Největší odpovědnost pro nalezení nového pojetí epochy  

Pražského jara nesl Biľak – jedním z důvodů, proč byl úkol svěřen právě jemu, byla jeho 

signatura na tzv. zvacích dopisech, které invazi de iure legitimizovaly. Za vpád vojsk byl 

tak částečně zodpovědný a Husák (mezi nímž a Biľakem panovala otevřená nevraživost) 

po něm požadoval vytvoření teorie, jak s krizí roku 1968 ideologicky naložit.33 

Důvodem k vytvoření teoretického rámce pro výklad nedávných událostí byl především 

vzrůstající tlak z nižších pater strany. Místní ideologičtí funkcionáři opakovaně apelovali 

na vedení, aby je instruovalo, co mají lidem ohledně roku 1968 říkat.34 

Výsledkem snah komunistických ideologů bylo Poučení z krizového vývoje ve straně  

a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, publikované v prosinci 1970. V něm stranické vedení 

zevrubně definovalo způsoby, jak chce situaci v Československu normalizovat. 

Součástí onoho „normalizování společnosti” byla i změna přístupu k masovým médiím. 

Novou prioritou kinematografie bylo bavení publika, které by ve filmu nacházelo oddech  

                                                           
32 FOUCALT, Michel. Film and Memory. Radical Philosophy. 1975, (11). s. 25. 

 
33 BREN, Paulina. Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. Praha: Academia, 

2013. Šťastné zítřky (Academia). ISBN 978-80-200-2322-3. s. 80 – 90, a s. 132. 

 
34 BÍLEK, Petr A. a Blanka ČINÁTLOVÁ. Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. Příbram: 

Pistorius, 2010. Scholares. ISBN 978-808-7053-447. s. 28 – 40. 
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a oprostilo se od politického myšlení.35 Depolitizace normalizačního filmu byla  

jen zdánlivá. Autoři buď implicitně vpisovali prvky shodné s režimní ideologií (což se týká 

i pohádek36), nebo je ve snímcích rovnou užívali explicitně. Specifickou roli 

v normalizační hrané tvorbě sehrály televizní seriály. 

Seriály 

Fenomén československého seriálu se datuje do počátků 60. let, kdy byli vysíláni  

Tři chlapi v chalupě. Jejich autorem byl Jaroslav Dietl, který později vytvořil série Eliška  

a její rod nebo Píseň pro Rudolfa III.. V době normalizačních čistek ale scénáristickou 

profesi na čas opustil – plně se v očích režimu rehabilitoval až v roce 1975 seriálem 

Nejmladší z rodu Hamrů. Dílo je pomyslnou kronikou poválečného vývoje 

československého pohraničí a mapuje období od roku 1945 až do 70. let pohledem Jana 

Hamra. Bednařík s Reifovou k tomuto dílu poznamenávají, že je prvním skutečně 

normalizačním seriálem a má jeho základní atribut – normativní charakter. Hlavní hrdina 

představoval vzor toho, jak se má člen socialistické společnosti chovat.37 

Dietl ve svých seriálech kombinoval prvky profesního a soukromého života, díky čemuž  

se publikum mnohem lépe vciťovalo do pocitů protagonistů. Úspěšnost tohoto přístupu 

dokládá hlavně popularita Nemocnice na kraji města. Českoslovenští diváci sledovali děj 

seriálu s velkým zájmem a lidé vývoj příběhu probírali i v běžné konverzaci. Nemocnice 

tak splnila dva základní předpoklady, které seriály v době normalizace musely splňovat: 

přinášela spektákl a pomíjela nevýhody politického systému v zemi. Apolitičnost a kvalita 

zpracování navíc vedly k tomu, že ČSSR tento seriál s úspěchem exportovala i do SRN.38 

Dietlovým patrně nejpolitičtějším dílem je Muž na radnici, jenž popisuje úsilí předsedy 

MNV Františka Bavora o modernizaci fiktivního města Starý Kunštát. Seriál divákům 

předkládá idealizovanou podobu stranických diskuzí a motivů, kterými se KSČ při svých 

krocích řídí. Snové líčení socialistické společnosti je klíčovým atributem i v Ženě 

za pultem. Příběh emancipované prodavačky Anny Holubové se odehrává v prostředí 

                                                           
35 BREN, Paulina. Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. s. 168 – 169. 

 
36 V tomto odkazuji například na publikaci Tři oříšky pro Popelku, kterou sestavil Pavel Skopal. Tématem se 

zabývala taky Marie Gromovová ve své kapitole knihy Tesilová kavalérie. 

 
37 BEDNAŘÍK, Petr a Irena REIFOVÁ. Normalizační televizní seriál: socialistická konstrukce 

reality. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. K našemu století médií. Příspěvky k 

poznání role masových médií ve 20. století. 2008, 53(1-4). s. 71. 

 
38 BREN, Paulina. Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. s. 273 – 274. 
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pražské samoobsluhy, jejíž bohatý sortiment byl v příkrém rozporu se skutečnými poměry 

tehdejšího zásobování.39 

Zvláštním příkladem Dietlova rozsáhlého díla jsou Rozpaky kuchaře Svatopluka z roku 

1985. Jejich premiéru totiž provázela pomyslná demokratizace televizní zábavy, když  

o vývoji dějové linky rozhodovalo samotné publikum. Celá myšlenka vycházela z projektu 

Radúze Činčery Kinoautomat, který byl představen na výstavě EXPO 1967 v Montrealu. 

Děj Rozpaků se několikrát za epizodu zastavil a titulní herec Josef Dvořák vyjmenoval dvě 

možnosti, kudy se příběh může ubírat. Diváci pak hlasovali pomocí zapínání a vypínání 

světel ve svých domovech – verdikt se určoval podle výchylky energetické spotřeby 

v ČSSR.  

Vedle Dietlových „profesních“ seriálů40 však pozornost televizních diváků poutaly i série 

jiných žánrů. Jiří Sequens natočil detektivní kroniku Třicet případů majora Zemana, v níž 

apolitičnost Dietlových děl ustoupila a jednotlivé díly publiku předkládaly prorežimní 

interpretaci nedávné historie. V sedmdesátých a osmdesátých letech vzniklo také velké 

množství seriálů pro dětské publikum – například Arabela nebo Létající Čestmír režiséra 

Václava Vorlíčka a scénáristy Milana Macourka. Obě díla se pohybovala na pomezí žánru 

fantasy a sci-fi, jehož významným představitelem jsou taky Návštěvníci. Patnáctidílná série 

popisuje cestu časem z roku 2484 do roku 1984. Čtveřice „návštěvníků“ se vypravila  

do minulosti, aby našla matematickou formuli, díky které lze odvrátit zkázu planety. 

Rozhřešení problému ale nakonec nepřinese zástupce inteligence, nýbrž proletář Alois 

Drchlík, jenž opraví chybně pracující počítač. 

Filmy 

Luboš Ptáček ve svém Panoramatu českého filmu vypisuje hlavní žánry epochy 

následovně: 

 veselohry 

 detektivní příběhy 

 historické filmy 

 psychologické filmy 

 filmy pro mládež 
                                                           
39 BÍLEK, Petr A. a Blanka ČINÁTLOVÁ. Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. s. 87. 

 
40 Za zmínku stojí taky Dietlova díla Plechová kavalérie, Inženýrská odysea, nebo Malý pitaval z velkého 

města. 
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 hořké komedie 

 komunální satira (koncem 80. let)41 

Populární byly i při pohledu na návštěvnost kin zejména komedie, vycházející  

z dlouholeté tradice české veselohry. Tyto filmy se tvářily politicky neutrálně, jejich 

časoprostor je popisován pouze letmo, a často používají prvky sci-fi a fantasy. Příkladem 

může být Zítra vstanu a opařím se čajem (které je dějově zasazeno do roku 1996) nebo 

Což takhle dát si špenát. Oldřich Lipský své veselohry umisťoval taky do historických 

reálií (Adéla ještě nevečeřela) nebo atmosféry amerických komiksů (Čtyři vraždy stačí, 

drahoušku). Samostatným žánrem veseloher byly hudební komedie – například Noc  

na Karlštejně (1973).42 

Detektivní filmy navazovaly na tradici ze 60. let. V roce 1970 představil Jiří Sovák novou 

reinkarnaci majora Kalaše (Rudolf Hrušínský v té době již čelil politickým problémům, 

které vedly k jeho několikaletému zákazu natáčení) ve filmu Na kolejích čeká vrah  

a Jiří Sequens natočil filmovou tetralogii o radovi Vacátkovi z dob prvorepublikové Prahy.  

Politikum dominovalo filmům, jež odkazovaly k nedávným historickým událostem. 

Snímky často vyzdvihovaly roli Sovětského svazu jakožto dlouholetého přítele 

československého lidu. Tak byl SSSR charakterizován třeba ve Dnech Zrady. Snímek  

z roku 1974 popisuje vývoj události při odtržení Sudet a klíčovým dějovým prvkem  

je zrada ze strany západních spojenců. Otakar Vávra tento motiv rozvinul i ve svých 

následujících filmech – Sokolovo a Osvobození Prahy.43 70. léta přinesla taky několik 

snímků vracejících se k Pražskému jaru, o kterých pojednám v samostatném oddílu. 

Psychologické filmy se dějově zaměřovaly na profesní životy svých protagonistů. Většina 

těchto snímků vznikla jako adaptace normalizační prózy (Skalpel, prosím, Vlastně se nic 

nestalo).  

V době normalizace vznikala i díla, která se věnovala roli mládeže ve společnosti. Holka 

na zabití nebo Láska z pasáže popisovaly peripetie životů mladých lidí, kteří čelí převážně 

soukromým problémům (tedy nikoliv politickým). Žánr se pohyboval na hraně sociální 

kritiky, nikdy však neobviňoval režim, ale jeho oponenty či prosté jednotlivce. Například 

                                                           
41 PTÁČEK, Luboš. Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000. ISBN 80-858-3954-7. s. 158 – 163. 

 
42 Tamtéž. s. 158 – 159. 

 
43 Tamtéž. s. 160. 
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film Horká kaše z roku 1988 se věnuje rostoucí agresivitě dospívajících obyvatel 

pražského sídliště Jižní město. Za násilím podle snímku stojí především systematické 

selhání rodičů (hlavní antagonista žije ve vile, má počítač Commodore, ale s otcem  

se prakticky nevídá) a rozmach alternativní kultury (důležitou dějovou linkou je koncert 

skupiny Vitacit, který navštíví podvratné živly, které cestou ničí popelnice a okna bytových 

domů). Kvalita životní úrovně na pražském sídlišti (nebo možné selhání pedagogů) jsou 

jako možné příčiny problému kategoricky vyloučené.44 

Skutečná kritika společenských poměrů se nicméně v některých snímcích skutečně 

objevuje – a to v rámci satiry. Její prvky nalézáme například ve filmu autorského dua 

Smoljak/Svěrák Kulový blesk z roku 1978. Příběh sleduje průběh hromadného stěhování 

dvanácti rodin, zároveň ale tepe neutěšenou bytovou situaci v Československu. Mnohem 

explicitnější kritika se vyskytla až koncem 80. let, například ve snímcích Víta Olmera a 

Karla Kachyni. Jejich filmy reagovaly na změny v celém socialistickém bloku, které 

odstartoval nástup Michaila Gorbačova do čela SSSR a následná politika glasnosti a 

perestrojky. Uvolnění poměrů umožnilo vznik filmů jako je Vážení přátelé, ano, Čas 

sluhů, nebo Vrať se do hrobu. Ptáček k tomu dodává, že tyto snímky ztratily svou 

aktuálnost hned po pádu komunistického režimu a nyní představují jen svědectví jeho 

pozdního stádia.45 

Jak už jsem naznačil, většina těchto děl byla režimu svým způsobem poplatná. Buď  

se zcela oprostila od ambic hodnotit společenské problémy v zemi, anebo jejich vznik 

přisuzovala chybám jednotlivců. Řada titulů v sobě nesla více či méně skrytá ideologická 

sdělení, jež byla v souladu s hodnotami vládnoucí elity. Charakter různých způsobů 

indoktrinace popisuje následující případová studie. 

1.2.1 Re-interpretace roku 1968 

Kvantitativní výzkum této práce se zaměřuje i na díla, která překrucují důležité historické 

události Československa. Tou je bezesporu také doba reforem Pražského jara a následná 

invaze vojsk Varšavské smlouvy. Kauza v české společnosti dodnes rezonuje – příkladem 

mohou být diskuze po publikaci autorského komentáře na webu ruské státní televize 

Zvjozda, který v listopadu 2017 označil důvody okupace za oprávněné. Kvůli důležitosti 

                                                           
44 URBAN, Radovan. Horká Kaše. FSB, 1988. 

 
45 PTÁČEK, Luboš. Panorama českého filmu. s. 162 – 163. 
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této epochy krátce shrnu, jak s událostmi roku 1968 nakládala kinematografie v období 

normalizace. Tato díla totiž ve velké míře obsahovala jak implicitní, tak i explicitní prvky 

ideologických sdělení. Mohou tedy posloužit jako ilustrativní příklad toho, jak se hodnoty 

KSČ do hrané tvorby aplikovaly. 

Jedním z prvních normalizačních filmů, které se děním v roce 1968 zabývaly, byl Hroch. 

Film z roku 1973 napsal a zrežíroval Karel Steklý.46 Pojetí filmu, situovaného do fiktivní 

země, zčásti odkazuje na dobové crazy-komedie, například Pane, vy jste vdova.47 Hroch  

je ale i přes fiktivnost zobrazovaného světa zjevnou satirou politické komunikace  

v období Pražského jara – Steklý kritizoval zejména entertainizaci a banální vystupování 

politických představitelů země. Steklého ministr Borovec tak při interview s novinářem 

připravuje tlačenku, a před objektivy fotoaparátů se vypraví na koupaliště.48 

Steklý se k tématu „krizového vývoje“ vrátil i o rok později s dramatem Za volantem 

nepřítel. U něj opustil žánr satiry a události roku 1968 zasadil do prostředí pražské 

taxislužby.49 Zdravé jádro KSČ reprezentuje ředitel taxislužby Murdoch, který čelí tlaku 

svých podřízených. Ti jsou zmanipulovaní médii, svého stávajícího ředitele chtějí  

za každou cenu odvolat, a oportunisticky se dožadují vyššího platu. Ve filmu  

je vyobrazena také klesající morálka československé společnosti, jež je patrná zejména při 

striptýzové scéně v pražském nočním klubu. V závěru je alegoricky prezentována hrozba 

bratrovražedné války50 – Murdoch umírá poté, co mu podřízení poškodí brzdy u auta. 

Steklého trilogii o roce 1968 uzavírá film Tam, kde hnízdí čápi z roku 1975. Děj je zasazen 

do dvou časových linií na českém venkově – budování JZD v 50. letech a vývoj v roce 

1968. Zdravé jádro v podobě předsedy JZD Štěpána Urbana je svědkem postupného 

rozkladu vesnické morálky a snaží se uprostřed zmanipulované masy ochránit  

to, co lidé v 50. letech kolektivně vybudovali. 

V roce 1975 se k dezinterpretaci Pražského jara připojil Vojtěch Trapl se snímkem Tobě 

                                                           
46 Tvůrce adaptací Osudů dobrého vojáka Švejka s Rudolfem Hrušínským, či komedie Roztomilý člověk. 

 
47 KOURA, Petr. Hroch: Příběh nejhoršího českého filmu. Praha: idnes.cz, 2009. [cit. 2018-11-14]. 

 
48 Reminiscence záběrů Alexandera Dubčeka na koupališti v Santovce. 

 
49 Pojetí taxikáře v normalizační kinematografii je poměrně specifické – jedná se o člověka na hraně šedé 

ekonomiky, který se denně dostává do kontaktu se zahraničními turisty. Ukázkou normalizační 

stereotypizace taxikáře je například postava Sioly ze seriálu Chalupáři, ztvárněná Josefem Vinklářem. 

 
50 Právě tento motiv zdůrazňuje v souvislosti s re-interpretací roku 1968 Paulina Bren. 
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hrana zvonit nebude. Film se zčásti opírá o skutečné události a upozorňuje  

na údajnou hrozbu občanského konfliktu. Na začátku snímku je žena lokálního 

komunistického funkcionáře zlynčována fanatickým davem. Kauzu vyšetřuje prokurátorka, 

která zjistí, že se lynče aktivně zúčastnil taky její manžel. I přes osobní střet zájmů se však 

žalobkyně rozhodne jednat nekompromisně a dělá vše proto, aby iniciátoři incidentu byli 

potrestáni. 

Zatímco výše zmíněné snímky byly ideologicky natolik explicitní, že je zamýšlené sdělení 

i bez hlubšího kritického myšlení evidentní, v případě posledního filmu je situace poněkud 

složitější. Snímek je totiž dodnes vysílán v televizi a k problematice přistoupil s mnohem 

menším důrazem na explicitní prvky. 

Když byl u příležitosti prvního máje roku 1977 v ČST poprvé odvysílán snímek Václava 

Vorlíčka Bouřlivé víno, setkal se u diváků s velkým nadšením. Divačky ze Znojemska 

(dějišti filmu) do televizní redakce poslaly dopis, kde děkovaly za to, jak jim Bouřlivé víno 

„pravdivě přiblížilo události z roku 1968.“51  

Crazy-komedie dua Vorlíček/Macourek (Dívka na koštěti, Což takhle dát si špenát)  

je dalším vyobrazením souboje vesnického zdravého jádra (Janák a Mlčoch)  

s oportunistickými živly (Houkalovi a Kvasničkovi). Politická rovina celého děje  

je upozaděna množstvím ryze komediálních prvků. Ty jsou sice satirou zájmových skupin 

Pražského jara (emigranti, duchovní, média), formou ale odkazují na apolitické komedie. 

Vyloženě explicitní kritiky tehdejších poměrů je ve snímku poskrovnu – jednou  

z takovýchto scén je odhalení manipulativního televizního zpravodajství.52 Rétorika 

Poučení z krizového vývoje je zde zakomponovaná natolik plynule, že bez znalosti 

historického a sociálního kontextu může zůstat do značné míry nepostřehnutá: 

Prvky jazyka dezinterpretace ve filmu Bouřlivé víno53 

• „Moudrý“ předseda JZD vs. oportunističtí funkcionáři, snažící se založit 

samosprávné vinařské družstvo za účelem zbohatnutí (postava Kvasničky staršího je navíc 

čerstvě rehabilitována za odpor vůči kolektivismu) 

                                                           
51 Týdeník Československá televize. Praha: ČST, 1977, 1977(25). 

 
52 ČST natáčela stranickou schůzi, v níž argumentačně zvítězilo Menšíkovo „zdravé jádro.“ Reportáž, kterou 

vesničané později shlédnou v televizi, však tvrdí přesný opak. 

 
53 Sepsáno na základě sémiologické analýzy díla, vypracované autorem v rámci předmětu JJM353 na FSV 

UK. 
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• Kritika maloměšťáctví a závisti (soutěživost postav Houkala a Kvasničky st.) 

• Maloměšťácká posedlost západními luxusními produkty 

• Emigrace se politického uvolnění snaží využít pro vlastní zájmy (postava Hrdličky) 

• Zástupci církve se při uvolnění poměrů pokouší obnovit svou moc (postava kněze) 

• Zdrojem rozdmýchávání kontrarevolučních nálad jsou média (ČST a ORF)54 

• Reprezentace zmanipulované masy (vesničané podporují rozpad JZD) 

• Klesající morálka (striptýz Šmejkalové, promiskuita Houkalové ml.) 

• Moudrost zdravého jádra dovedena do alegorické roviny – postava Kateřiny  

si za partnera vybere „moudrého straníka“ Michala Janáka namísto bezpáteřního 

reformisty Kvasničky mladšího. 

Novou interpretaci roku 1968 do svých děl zakomponovali taky tvůrci seriálů. Čelním 

představitelem tohoto proudu byl Jaroslav Dietl se svým Nejmladším z rodu Hamrů.  

Jan Hamr je v roce 1968 v čele JZD a čelí tlaku ze strany oportunistů – zastoupených 

zejména bývalým vedením družstva. Důležitým reprezentantem politických změn je také 

postava Sýkory, kterou Bednařík s Reifovou charakterizovali jako převlékače kabátů.  

Z národního socialisty, lidovce a později komunisty se stane ten, kdo prohlašuje,  

že se komunisté budou muset za své chování z dob kolektivizace zodpovídat.55 Pražské 

jaro je pro Hamra pomyslným křtem ohněm, při kterém jeho politické přesvědčení čelí 

významné zkoušce. Během dramatického politického vývoje umírá jeho matka  

a on u smrtelné postele deklaruje svou oddanost myšlence socialismu a důvěru v to, že vše, 

co pro zemi udělal, bylo správné.56 

Od roku 1974 byl ve spolupráci s Federálním ministerstvem vnitra natáčen taky 

propagandistický seriál Třicet případů majora Zemana, na kterém Jiří Sequens 

spolupracoval s řadou scénáristů. Seriál zachycoval období mezi lety 1945 a 1973. 

Autorem všech dílů vztahujících se k událostem Pražského jara byl Jiří Procházka. Genezi 

takzvané kontrarevoluce vypracoval v dílech Konec velké šance, Bílé linky, Modrá světla, 

                                                           
54 Tuto formulaci ostatně používá i samo Poučení z krizového vývoje. 

 
55 REIFOVÁ, Irena a Petr BEDNAŘÍK. Obraz událostí roku 1968 v normalizačních seriálech. In WOLÁK, 

R. a B. KÖPPLOVÁ. Česká média a česká společnost v 60. letech. Praha: Radioservis, 2008. s. 81 – 84. 

 
56 BREN, Paulina. Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. s. 252 – 255. 
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Klauni, Štvanice, Studna. Její plán v ději poprvé připouští Arnold Hackl při rozmluvě 

s Pavlem Bláhou: 

„...doba střelců dávno minula. Maďarsko a Polsko zklamalo. Musíme se jim teď dostávat 

pod kůži jinak: ideologickým útokem. Naleptávat jejich systém zevnitř.“57 

Autoři divákům prostřednictvím tohoto seriálu přednesli komplexní teorii o tom, co dění 

roku 1968 vyvolalo – hlavním hnacím motorem byly podle Procházky a Sequense snahy 

„západních centrál“, které se po roce 1956 systematicky snažily ovlivnit veřejné mínění 

v ČSR/ČSSR. Nástrojem jim k tomu bylo zejména vydírání důležitých zástupců 

společenského života (akce White Lines) a využívání samolibých „převlékačů kabátů,“ 

reprezentovaných například zkrachovalým básníkem Pavlem Danešem. Daneš  

je představitelem první generace, která většinu dospělého života prožila během vlády KSČ. 

Postava odkazuje na řadu československých spisovatelů, například na Václava Havla nebo 

Pavla Kohouta, s nímž má podobnou stranickou minulost: 

„...Já jsem byl v KSČ, ale tam jsem byl spíš matrikovej. Vždyť víte, jaké to bylo období, 

jak jsem se potřeboval někde výrazně angažovat.“58  

Důležitým symbolem onoho „celospolečenského pominutí“ je zrada Zemanova 

designovaného nástupce a dlouholetého kolegy Mirka Stejskala. Podle Jiřího Kotena  

se postava Stejskala začala negativně formovat už v díle Třetí housle, kdy se ukázala jeho 

promiskuita.59 Stejskal v roce 1967 jedná opatrně a od reformního hnutí se distancuje. 

Později ale politickému tlaku (a vlastnímu oportunismu) podlehne a za Zemanovými zády 

nastoupí na jeho místo. 

V seriálu je rovněž ilustrována hrozba bratrovražedného konfliktu60 – Zemanova dcera 

Lída je zmanipulována veřejným míněním a se slzami v očích vyčítá otci zločiny, jichž  

se během kolektivizace údajně dopustil. Pomocná stráž VB Maštalíř čelila v době „jara“ 

útokům ze strany místního obyvatelstva. „Bůh ví, jak by to se mnou bývalo dopadlo, 

kdyby nebyli přišli,“ říká Zemanovi o rok později. O hrozbě eskalace násilí při 

reformování socialismu se již v epizodě Klauni vyjádřil akademik Braun, tajně 
                                                           
57 SEQUENS, Jiří. Třicet případů majora Zemana. ČSSR: ČST, 1976, (Konec velké šance). 

 
58 SEQUENS, Jiří. Třicet případů majora Zemana. ČSSR: ČST, 1978, (Klauni). 

 
59 KOTEN, Jiří, BÍLEK, Petr A. a Blanka ČINÁTLOVÁ. James Bond a major Zeman: ideologizující vzorce 

vyprávění. Příbram: Pistorius, 2007. Scholares. ISBN 978-80-87053-06-5. s. 61 – 68. 

 
60 Jehož údajným zabráněním argumentovali zastánci invaze. 
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odposlouchávaný StB: 

„...Jo, to se nedá nic dělat. Ani za ty lucerny61 bychom nedopovídali, víte. To také  

by nebyla naše vina. To si můžeme umýt ruce...“62 

Proti kontrarevolučním živlům Štvanice stojí Zeman osamocen a v době rehabilitací  

je podezřelý z podílu na masakru z dob kolektivizace. Jedinou oporou je jeho žena Blanka, 

doktor Veselý a plukovník Kalina. Tento bývalý šéf kontrarozvědky však umírá záhy poté, 

co je v televizi očerněn redaktorkou Konečnou a ze služby propuštěn. Zeman tak v boji  

za očištění svého jména zůstává prakticky sám. Kalinův nejbližší spolupracovník Žitný, 

rovněž spojený s kauzou masakru, totiž odchází s množstvím spisů „někam, kde  

ho bude víc třeba.“ 63 Znovu se objevuje až v díle Studna, po příchodu sovětských vojsk. 

Teprve tento díl je však podle Pauliny Bren tou hlavní alegorií Pražského jara. Temná 

Studna totiž popisuje hrozivý dopad „krizového vývoje“ na občanskou společnost.64 

Zeman se na začátku dílu nachází na okraji společenského života coby řadový úředník 

žižkovské VB. Ve vesnici, do které přijíždí, panuje strach a vzájemná nevraživost. Spory  

z předešlého roku jsou totiž stále v živé paměti všech aktérů. Maštalíř – jakási lokální 

paralela kriminalisty Zemana – je rovněž vyděděncem. Zbaven svého někdejšího 

společenského uznání sedává v hospodě osaměle, a ostatní ho titulují jako „místního 

vébáčka.“ I Zeman se zpočátku potýká s nedůvěrou a uzavřeností místního  

obyvatelstva – od předsedy MNV až po hostinskou. Teprve rozluštěním záhadné smrti 

manželů Brůnových (a tedy očištěným společnosti od všeobecné nedůvěry) nabývají svůj 

někdejší respekt a společenské uznání. 

I samotný zločin Studny reprezentuje duševní pominutí československého národa v době 

Pražského jara – horečku, v níž se lidé posedlí majetkem dokážou uchýlit k tomu 

nejhoršímu.65 Postava labilního intelektuála Brůny mladšího, snažící se zakrýt zločin svého 

otce, reprezentuje názorovou a hodnotovou neukotvenost aktérů Pražského jara. Brůna byl 

aktivním reformním komunistou a své přesvědčení vštěpoval i studentům, kteří Maštalířovi 

                                                           
61 Narážka na komunisty oběšené na budapešťských lampách v roce 1956. 

 
62 SEQUENS, Jiří. Třicet případů majora Zemana. ČSSR: ČST, 1978, (Klauni). 

 
63 SEQUENS, Jiří. Třicet případů majora Zemana. ČSSR: ČST, 1979, (Štvanice). 

 
64 BREN, Paulina. Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. s. 151 – 155. 

 
65 Tamtéž. 
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(kvůli Brůnově nešťastné lásce) přilepili na vrata domu text Dvou tisíc slov. 

Tvůrci Třiceti případů majora Zemana se při popisu roku 1968 věnovali i roli venkova, 

jenž byl vyobrazen jako bašta „zdravého jádra společnosti.“ V díle Štvanice družstevníci 

označují všechny reformy za výmysl Pražáků. Politika je vůbec nezajímá, protože mají 

dost starostí se sklizní. Obec Hájice (dějiště Studny) však podle slov řidiče autobusu není 

vesnicí, ale „periferií Prahy“ a proto reformní mánii podlehla.66 V následujícím oddílu  

se pokusím shrnout, jak může shlédnutí podobných persvazivních prvků působit  

na stávající televizní publikum.  

                                                           
66 SEQUENS, Jiří. Třicet případů majora Zemana. ČSSR: ČST, 1979, (Studna). 
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1.3 Nostalgie jakožto součást postmoderní společnosti 

Pojem nostalgie vznikl v sedmnáctém století coby lékařská diagnóza. Roku 1688 tento 

termín poprvé použil basilejský lékař Johannes Hofer, který jeho pomocí charakterizoval 

duševní strádání švýcarských žoldáků. Výklad tohoto slova se podle Volkera Fischera 

proměnil až ve druhé polovině dvacátého století. Fischer jím v roce 1980 poukázal  

na rostoucí popularitu západoněmeckých bleších trhů, přičemž zákazníky tam hnala 

nostalgie definovaná jako „tužba po něčem vzdáleném, co nemusí být daleko ani tak 

prostorově, jako časově.“67  

Daniel Boyer tuto definici dále aplikoval na postkomunistický prostor tvrzením,  

že: „jde o součást společenského diskurzu, ve které lidé nehledí ani tak na problematiku 

regionu či národa, ale na stesk po jiné etapě nebo úrovni vlastního života. V případě 

postsocialistické nostalgie nejde o touhu po návratu k socialismu jako takovému. Lidé ale 

chtějí znovu navrátit onu pomyslnou nevinnost, někdy i euforii, jistotu a srozumitelnost.“68 

Podle Boyera je nostalgie ve východoevropském regionu součástí obranného mechanismu 

těch, kdo strávili značnou část života ve společnosti ovládané výhradně státní mocí. 

Termín nostalgie navíc Boyer označuje za heteroglosii – i přes podobné znaky se jeho 

význam a vnímání u všech jednotlivců odlišuje. Tento fenomén u všech z velké části živí 

dobové artefakty. Tyto předměty se staly symbolem zašlého času a jejich nový význam  

se s rozvojem kapitalismu dál vyvíjí. Lidé v nich spatřují idealizovanou představu 

minulosti, která se stále víc vzdaluje od reálných základů.69 Normalizační díla sice nejsou 

fyzickým zbožím, jež si zákazník může odnést domů. V době kapitalismu se ale i ona 

proměnila v produkty, které publikum znovu vyhledává a komerční (i veřejnoprávní) 

subjekty jim v tom vychází vstříc – ať už v televizi, v podobě různých DVD edic,  

či na internetu. 

Ke stému výročí Československa vypracovalo Centrum výzkumu veřejného mínění 

dotazníkové šetření, kde Češi hodnotili historické epochy své republiky. Normalizaci 

                                                           
67 FISCHER, Volker. Nostalgie: Geschichte und Kultur als Trödelmarkt. Luzern: C.J. Bucher, c1980. ISBN 

978-376-5803-529. s. 8 – 16. 

 
68 BOYER, Daniel, TODOROVA, Mariia Nikolaeva a Zsuzsa GILLE. Post-communist nostalgia. New York: 

Berghahn Books, 2010. ISBN 978-1845456719. s. 18 – 20. 

 
69 ARMBRUSTER, Stefanie. Watching Nostalgia: An Analysis of Nostalgic Television Fiction and its 

Reception. Transcript-Verlag, 2017. ISBN 978-3837635096. s. 143 – 145. 
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vidělo pozitivně 20 % respondentů a dalších 35 % k ní přistupovalo neutrálně.70  

Ve srovnání se vznikem ČSR, Sametovou revolucí nebo Pražským jarem je tato kapitola 

dějin relativně neoblíbená. Dotazovaní ji ale hodnotili kladněji, než vývoj v šedesátých 

letech. 

Podrobnější (byť o něco starší) náhled na soudobé vnímání normalizace poskytuje výzkum 

Aktér 2009, vedený sociology z FF UK. Většina respondentů sice připustila, že oproti 

letem sedmdesátým je stav moderní české společnosti lepší, lidé však rozdílněji nahlíželi 

na jednotlivá odvětví. Tehdejší režim podle nich lépe přistupoval třeba ke školství, 

hospodářství a drtivá většina dotazovaných vyzdvihla sociální jistoty. Dalším pozitivem  

za dob normalizace byla podle nich taky nízká úroveň korupce, mnohem větší bezpečnost 

občanů a stav mezilidských vztahů.71 

Mariia Todorova připomíná termín Vergangenheitsbewältigung, který označuje snahu 

spolkového Německa o vyrovnání se s autoritářskou minulostí. Todorova hledá důvody, 

proč podobný proces nezahájily i další státy postsovětského bloku a varuje, že v nich 

dodnes přežívá nostalgie po dobách totalitarismu. Obyvatelé těchto zemí dál selektivně 

vzpomínají na minulost, přičemž opomíjí negativa a soustředí se na střípky z každodenního 

života.72 V téhle souvislosti autorka cituje spisovatele Ivana Klímu, který v rozhovoru pro 

agenturu UPI prohlásil: „Nikomu se vyloženě nestýská po stalinismu, staří lidé prostě jen 

vzpomínají na své mládí. Schází jim tehdejší jistoty. Plat, ze kterého se dá vyžít, stabilní 

ceny a vědomí, že se nemusí bát o ztrátu bytu nebo zaměstnání.“ Todorova Klímovo 

tvrzení rozporuje a poukazuje na průzkumy z Polska nebo Bulharska – nostalgií  

po komunistických dobách se nevyznačují pouze starší lidé, ale i generace, která onu 

epochu nikdy nezažila.73 

Průzkumy Haralda Walzera zároveň ukazují, že názory mladých lidí výraznou měrou 

ovlivňuje film. Walzer na počátku tisíciletí prováděl kvalitativní výzkum mezi pamětníky 

nacismu a dvěma generacemi jejich potomků. V rozhovorech zjišťoval, jak pohlíží na život 

za dob Třetí říše a došel k následujícímu závěru: „Na jedné straně jsou názorné dílčí 
                                                           
70 Naše společnost, v18-03. CVVM [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-11-14]. s. 2 – 4. 

 
71 HAMPL, Stanislav a Jiří ŠUBRT. Reflexe novodobých českých dějin, sametové revoluce a současného 

vývoje v názorech veřejnosti. Naše společnost [online]. Praha, 2011 [cit. 2018-11-14]. s. 19 – 28. 

 
72 TODOROVA, Mariia Nikolaeva a Zsuzsa GILLE. Post-communist nostalgia. New York: Berghahn 

Books, 2010. ISBN 978-1845456719. s. 3 – 8. 

 
73 Tamtéž. 
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příběhy a hrané filmové scény nerozlišitelně provázány s autobiografickými líčeními 

zážitků, na straně druhé slouží právě filmová zprostředkování a obzvláště  

ta z hraných filmů ve vnímání dotazovaných jako historické doklady toho, jaká minulost 

skutečně byla.“74 Walzer přitom nepoukazoval jen na nové historické filmy, ale taky  

na dobovou kinematografii – i ta totiž mladším lidem poskytla vodítka, kterými  

si utvářeli svůj vnitřní výklad minulosti.  

Nacistická filmová propaganda byla velkou měrou založená na symbolice a jindy zase 

amplifikovala jednoduchá sdělení. V případě normalizační tvorby je ale situace 

komplexnější. Irena Reifová si u tehdejších seriálů všímá dvou souběžných dějových linií: 

romantické a ideologické. Zatímco ta první zobrazuje každodenní život ze soukromé sféry, 

ta druhá do děje a jednotlivých postav vnáší hodnoty vládnoucího režimu. Ideologie  

tak procházela procesem „polidštění“, a diváci ji podle Reifové mohli, ale taky nemuseli 

přejmout.75 Díky tomuto přístupu mohou tato díla lépe obstát i v době, kdy samotný režim 

neexistuje. Jejich dosavadní popularitu dokládá například situace z července 2018,  

kdy se Chalupáři stali nejsledovanějším pořadem nedělních večerů.76 

Jaroslav Pinkas ve svazku Film a dějiny 4 poukazuje ještě na jedno specifikum 

normalizačních filmů coby pramenů subjektivního vzpomínání a poznávání dějin. Ve své 

stati srovnává způsoby, jimiž tehdejší poměry popisovaly před- a polistopadové filmy: 

komunistická cenzura nedávala příliš prostoru pro laborování nad politickou situací, autory 

tak vedla k daleko přesnějšímu vykreslení každodennosti. Filmaři proto do svých snímků 

zapracovali i některé sociálně-kritické prvky, jimiž celému sdělení dodávali  

na autenticitě.77 Tyto prvky mohly mít podobu různých stereotypů78, nebo třeba i jedné 

jediné repliky.79 Polistopadová tvorba se oproti tomu pokoušela hlavně o reflexi dějinné 

                                                           
74 WELZER, Harald, Sabine MOLLER a Karoline TSCHUGGNALL. "Můj děda nebyl nácek": nacismus a 

holocaust v rodinné paměti. Praha: Argo, 2010. Historické myšlení. ISBN 978-802-5702-284. s. 84 – 106. 

 
75 REIFOVÁ, Irena. Pojem popkulturního občanství jako teoretický rámec studia populární kultury v 

socialistické a post-socialistické společnosti. Naše společnost [online]. Praha, 2010 [cit. 2018-11-14].  

s. 31 – 33. 

 
76 Chalupáři nejsledovanějším nedělním pořadem. Mediaguru.cz [online]. 2018 [cit. 2018-11-14]. 

 
77 PINKAS, Jaroslav, KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny: Normalizace. Praha: Casablanca, 2014. ISBN 978-

808-7292-266. s. 478. 

 
78 Pinkas poukazuje třeba na stereotypní zobrazování nevstřícných číšníků a prodavaček. 

 
79 Příkladem je scéna z Třiceti případů majora Zemana, kdy bývalý továrník Čadek po příjezdu do Prahy 

vysvětluje své vzezření slovy: „Stál jsem celou noc ve vlaku, jedu za váma z Karlových Varů.“ 
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zkušenosti, zatímco oné každodennosti tolik prostoru nevěnuje.80 Normalizační díla sice 

přináší idealizovaný obraz skutečnosti, divákům však zároveň ukazují mozaiku 

každodenních a reálných detailů – tedy obrazů oněch drobných střípků, jež podle Todorové 

živí postkomunistickou nostalgii. 

Pocity, jež lidé zažívají při sledování komunistických seriálů, byly v roce 2014 předmětem 

výzkumu Sylwie Szostakové a Sabiny Mihejl. Akademičky se ptaly dvou generací Poláků 

na jejich vnímání dodnes populární série Čtyři z tanku a pes. Většina lidí narozených mezi 

lety 1941 a 1959 uvedla, že si propagandistický aspekt tohoto díla uvědomují.  

Tito respondenti se ale při rozhovoru s výzkumníky zároveň pokoušeli ospravedlnit  

a zdůrazňovali, že s obsaženou ideologií nesouhlasí: na seriál se prý dívají kvůli hereckým 

výkonům, dramatickým scénám, anebo při něm zavzpomínají na své dětství.81 Generace 

narozená v šedesátých a sedmdesátých letech na to nahlížela jinak. Oproti té předešlé 

(která válku a následný historický vývoj sama zažila) většinou ideologický obsah seriálu 

přehlížela, anebo ho marginalizovala s tím, že děj nijak výrazně neovlivňuje.  

Tato skupina dotazovaných tvrdila, že se na seriál dívá čistě kvůli zápletce a bojovým 

scénám. Někteří lidé podobně jako předešlá generace uvedli, že při sledování Čtyři z tanku 

a pes vzpomínají na dětství – roli komunismu (ať už v jejich životě, či při natáčení titulu) 

ale oproti starším neřešili. Szostaková a Mihejl tak konstatují, že generace ne-pamětníků 

přehlíží politický kontext a komunistický seriál vnímají čistě jako prostředek zábavy.82  

Tato fakta potvrzují teorii Ireny Reifové, podle které publikum postupuje selektivně  

a ideologické sdělení přejmout nemusí. Zároveň ukazují, že jsou seriály i přes časový 

odstup dál oblíbené mezi lidmi, co za komunismu žili a jejich sledování vyvolává 

vzpomínky na vlastní minulost. Tyto tituly však mohou přispět i k pokřivenému poznávání 

dějin – ostatně Češi v tomto ohledu přiznávají, že se jejich obraz historie utváří především 

na základě filmů. Většina z nich označuje snímky a televizní pořady za jeden  

ze svých hlavních zdrojů informací o minulosti – kinematografie v tomto ohledu 

překonává jak internet, tak i hovory s rodinnými příslušníky. Respondenti ve studii Šubrta 

a Vinopala sice nespecifikují díla, která jejich historické vědomí ovlivnila. V rámci dané 

                                                           
80 PINKAS, Jaroslav, KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny: Normalizace. Praha: Casablanca, 2014. ISBN 978-

808-7292-266. s. 490. 

 
81 MIHEJL, Sabina a Sylwia SZOSTAK . Coming to terms with Communist propaganda: Post-communism, 
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studie měli pouze namátkou vyjmenovat několik titulů – seznam byl vzhledem k počtu 

dotazovaných rozmanitý. Autoři studie se shodli, že respondenti zmiňovali díla 

z rozličných epoch i zemí původu. Mezi deseti nejčastěji uváděnými tituly byly zmíněny 

například seriály F. L. Věk a Byl jednou jeden dům, nebo polistopadový projekt ČT 

Vyprávěj.83 

Výše zmíněný výzkum pracoval s reprezentativním vzorkem. Odkud ale čerpá informace o 

komunismu generace, která ho už nezažila? Tedy ta, před jejíž rostoucí nostalgií varuje 

Todorova? V roce 2014 provedla výzkum mezi více než tisícovkou českých středoškoláků 

dvojice sociologů Lyons/Kudrnáč. Studenti za primární zdroje označili svou rodinu  

a školu – hned za těmito institucemi ale také oni vyjmenovali filmy a seriály. Coby hlavní 

zdroj informací o komunistickém režimu je označilo pouze 7 % respondentů,  

za sekundární je ale považuje 40 % z nich.84 Vedle polistopadových filmů jim mohou coby 

historický pramen sloužit i díla dobová – a také proto je důležité zmapovat jejich výskyt 

v současném televizním vysílání. Jejich zavádějící obsah sice nepřebírá každý, podrobnější 

studie této problematiky ale v současném diskurzu chybí.  

                                                           
83 ŠUBRT, Jiří a Jiří VINOPAL. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického 

výzkumu. Praha: Karolinum, 2013. s. 40 – 45. 

 
84 LYONS, Pat a Aleš KUDRNÁČ. Was Life Good in Communist Czechoslovakia? An Empirical Test of 

Halbwachs's Theory of Collective Memory. Sociológia. Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 

2018, 50(3). ISSN 1336-8613. 
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1.4 Metody kvantitativního výzkumu médií 

Cílem tohoto výzkumu je zmapovat zastoupení normalizační tvorby v českém televizním 

vysílání. Pro tento účel byla zvolena kvantitativní metoda, konkrétně Berelsonova 

obsahová analýza. Zabývá se totiž měřením jednotlivých proměnných – jejich frekvencí 

výskytu či jejich kategoriemi. Tuhle metodu provází vysoká míra standardizace, což sběr  

i vyhodnocení většího počtu dat výrazně usnadňuje.85 

Kerling u tohoto výzkumu definuje tři základní prvky: systematičnost (analýza probíhá  

za jasně formulovaných a nepřetržitě dodržovaných pravidel), objektivita (výzkumník  

do práce nevnáší vlastní předpojatost) a operacionalizace (metoda a klasifikace 

proměnných je sepsána tak, aby kdokoliv jiný při jejich užití došel k identickým 

závěrům).86 

Metoda se do značné míry opírá o generalizaci jednotlivých prvků a v prvé řadě odpovídá 

na otázku: Kolik? Dvořáková v této souvislosti upozorňuje, že obsahová analýza má dva 

podtypy: konceptuální a relační. K této práci se vztahuje první podtyp. Jeho pomocí  

se dá kvantifikovat přítomnost prvků a komparovat jejich výskyt v datovém souboru  

(či v různých zkoumaných obdobích). Relační analýza je komplexnější – vedle 

kvantifikace poskytuje i možnost zkoumání vztahů mezi jednotlivými prvky. Tato metoda 

se používá třeba při tvorbě map rozhodnutí.87 

Postup při vypracování obsahové analýzy je rozdělen do šesti základních kroků: 

1. vypracování výzkumné otázky (či hypotézy) 

2. operacionalizace (přizpůsobení metody tomu, co konkrétně zkoumáme a stanovení 

jasných pravidel) 

3. plánování a organizace (vypracování kódové knihy, podle které se budou data  

na základě proměnných třídit) 

4. přípravná a ověřovací fáze (provedení pilotního výzkumu, na základě kterého  

se ověřuje spolehlivost kódování nebo relevantnost proměnných) 

                                                           
85 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 

978-807-3676-834. s. 16 – 17. 

 
86 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: 

Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8. s. 34. 
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analýza. Antropowebzin. 2010, (2). ISSN ISSN: 1801-8807. s. 97 – 98. 
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5. sběr dat 

6. vyhodnocení (a interpretace získaných poznatků) 88 

Tou nejdůležitější činností při sběru dat je kódování. Výzkumník si před tím definuje 

jednotlivé proměnné a zapíše je do tzv. kódovací knihy. Ta obsahuje všechny možné 

varianty, jichž mohou jednotlivé kategorie dosáhnout. Díky tomuto postupu je pak 

usnadněna tvorba příslušných statistik, v nichž se dá vývoj dané proměnné vysledovat.89 

Problémem kvantitativního výzkumu je, že přináší tvrdá data, jimiž se dají vysledovat 

různé trendy, ale nikoliv jejich příčiny. Kategorizace proměnných navíc vede k přílišnému 

zobecnění za účelem lepší kvantifikace jevů. Jejich podrobné vysvětlení je ale možné 

pouze v kombinaci s dalšími metodami výzkumu.90  

                                                           
88 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: 

Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8. s. 31 – 34. 

 
89 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 
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2 Kvantitativní výzkum 

Základní výzkumnou otázkou je, jak se vyvíjelo zastoupení normalizačních děl v pětici 

hlavních televizních stanic. Pro vysledování dlouhodobějších trendů (či krátkodobých 

odchylek) bylo vybráno celkem osm různých let (období 1994 – 2015 s periodicitou tří 

let), jež byly zkoumány vždy od 1. ledna až do 31. prosince. Výběr je záměrný, protože 

zahrnuje jednotlivé epochy vývoje televizního vysílání v České republice  

(Nova za dob ředitele Vladimira Železného, spuštění TV Barrandov). Díky tomu je možné 

vysledovat vývoj toho, jak často byla normalizační díla vysílána od počátků duálního 

systému až do jeho soudobé podoby. 

V tomto výzkumu je de facto dvojí výběrový vzorek. Samotná data jsou čerpána 

z televizních programů91, vypovídají však o mediálním obsahu jednotlivých televizních 

stanic, na něž se analýza zaměřuje. Do tohoto sekundárního vzorku byly zařazeny  

dva hlavní kanály České televize, z komerčních stanic pak nejsledovanější TV Nova  

a stávající hlavní stanice FTV Prima (dříve Premiéra TV, Prima televize a Prima Family). 

Program tohoto komerčního média byl analyzován až po spuštění jeho celoplošného 

vysílání v červnu 1994. Do zkoumaných médií je za roky 2009 až 2015 dále zahrnuta  

TV Barrandov. Její proklamovanou cílovou skupinou jsou totiž tzv. Husákovy děti  

a už v době svého spuštění avizovala, že podstatnou část programu věnuje reprízování 

československé tvorby. 

Za jednotlivé proměnné jsou považovány všechny tituly československých hraných 

celovečerních filmů a vzhledem k vysoké sledovanosti taky seriálů, které byly natočeny 

v období normalizace. Za počátek této dějinné epochy je považován rok 1971, jemuž 

bezprostředně předcházelo vydání Poučení z krizového vývoje, a za závěr rok 1989. Mezi 

zkoumané tituly jsou zahrnuty i ty, co vznikly v koprodukci s jinými zeměmi. 

Analýza se věnuje mimo jiné tomu, v jaké kalendářní dny jsou normalizační díla  

do programu zařazována nejčastěji – zda o víkendu, nebo o všední dny. Cílem je zjistit, zda 

jsou zkoumané tituly obsazovány do méně prestižních časů, anebo v době, kdy má televize 

nejvyšší potenciál sledovanosti. Dalšími zkoumanými aspekty jsou proto zastoupení děl  

o státních a náboženských svátcích, a také jejich umístění v rámci dne. Ten byl rozdělen  

do čtyř fází: 

                                                           
91 Primárním vzorkem tak byly jednotlivé ročníky Magazínu Dnes + TV, doplňované Týdeníkem Rozhlas a 

v roce 1994 taky několika čísly deníku Svobodné slovo. 
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 Od půlnoci do šesté hodiny ranní (nejnižší sledovanost, spadají sem zejména 

reprízy pořadů) 

 Od šesté hodiny ranní do dvanácti hodin (dopolední vysílání) 

 Od dvanácti hodin do osmnácti hodin (odpolední vysílání mimo primetime) 

 Od osmnácti hodin do půlnoci (spadá sem primetime a taky vysílání před hlavními 

zpravodajskými relacemi zkoumaných televizí) 

U všech vysílaných děl z éry normalizace byl zapisován jejich celý název, stopáž,  

a proměnná týkající se žánru – tedy zda se jedná o seriál nebo film (v případě seriálů 

nebyly rozepisovány tituly jednotlivých epizod). Prostřednictvím posledních dvou 

zmíněných proměnných je možné vypočítat objem odvysílaného materiálu a také poměřit 

zastoupení obou žánrů na jednotlivých stanicích.  

Další zkoumanou kategorií byla míra propagandistického obsahu, kterou film či seriál 

nese. V době vzniku práce nebyl definován žádný jednoznačný klíč, kterým  

by se normalizační tvorba dala v tomto ohledu roztřídit. U této proměnné je proto vědomě 

porušeno Kerlingovo pravidlo o naprosté objektivitě a vytvořena vlastní škála. Následující 

kategorie jsou subjektivně vytvořenou generalizací tehdejší kinematografie a až na jediný 

oddíl s nimi výsledky analýzy nepracují. Zastoupení ideologického obsahu (u filmů  

i seriálů) bylo pro účely této práce rozřazeno následovně: 

 Kategorie 1 

o Apolitická díla a snímky s minimem ideologických sdělení. 

o Početně nejrozsáhlejší kategorie, v níž apolitické filmy záměrně spojuji  

i se sociálně-kritickými díly z konce 80. let (Pražská pětka) – v tomto 

výzkumu se totiž zaměřuji na výskyt prorežimní persvaze. Protirežimní 

satiře tak nevěnuji samostatný oddíl, ale skloubím jí s filmy, které jsou 

zpolitizované jen do malé míry. 

o Klasickým zástupcem této kategorie jsou např. komedie Marečku, podejte 

mi pero anebo celovečerní pohádky. Ze seriálů například Byli jednou  

dva písaři či Sanitka. 

o Do této kategorie jsou zahrnuty i filmy, které se odehrávají mimo období 

normalizace, ale nijak výrazněji neakcentují hodnoty komunistického 

režimu (alternativní historie filmu Adéla ještě nevečeřela). 
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 Kategorie 2 

o Díla, v nichž je realita ideologicky upravena a kde jsou buď vyzdvihovány 

hodnoty vládnoucího režimu, anebo kritizovány podvratné prvky  

v tehdejší společnosti (například maloměšťáctví, kriminalita mládeže nebo 

emigrace). 

o Samotný děj se ideologických témat většinou dotýká jen okrajově, aktéři  

se ale mnohdy vyjadřují k politickým a společenským tématům a kladou 

důraz na myšlenky vládnoucí ideologie.92 

o Manipulace realitou je u těchto děl aplikována jen do té míry, aby mezi 

diváky vznikl falešný dojem o pravdivosti zobrazované fikce – ať už 

v pozitivním směru (Žena za pultem, Dnes v jednom domě), nebo v tom 

negativním (Horká kaše, Láska z pasáže). Cílem těchto filmů bylo 

vyzdvihnout sociální jistoty režimu a jakékoliv nedostatky  

ve společnosti klást za vinu jednotlivcům.  

o Součástí této kategorie jsou taky filmy a seriály, které vznikly na počest 

komunistických výročí anebo v užší spolupráci se stranickými organizacemi 

a bezpečnostními složkami (Československá lidová armáda, Svaz 

socialistické mládeže). 

o Spadat sem mohou i díla odehrávající se v minulosti. Jde o tituly, které 

vyzdvihují různé epochy třídního boje, avšak nijak výrazně nepřekrucují 

skutečný průběh dějin (Zlá krev).  

 Kategorie 3 

o Kategorie je na rozdíl od předcházejících vyhraněnější a počet titulů nižší 

o Zahrnuje jednak díla, kde je zdůrazněna bipolarita světa a klíčová role 

režimu pro udržení veřejného blaha (zde je explicitně zdůrazňováno 

nepřátelství Západu, který je zobrazován jako destruktivní entita usilující o 

svržení socialistického řádu). Příkladem je Případ mrtvého muže nebo Akce 

v Istanbulu. 

o Do této skupiny jsou řazeny taky snímky a seriály, které nabízí prorežimní  

a zároveň nepravdivý výklad historických událostí. Tato reinterpretace 

                                                           
92 Příkladem může být dialog ze snímku Akce Bororo. Doktor Junek před Ori-Anou hájí jaderné zbrojení 

východního bloku slovy:„Když to tak dobře víš, měla bys taky vědět proč jsou na téhle planetě ještě ubožáci 

a proč se vyrábějí atomové pumy.“  
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minulosti byla vytvořena se záměrem přepsat kolektivní paměť národa93  

a mytizovat roli komunismu v různých historických epochách (Dny zrady, 

Bouřlivé víno, Třicet případů majora Zemana). 

Jsem si vědom, že pro zcela bezchybné rozčlenění těchto děl je zapotřebí rozsáhlá 

kvalitativní analýza všech filmů z let 1971-1989. I proto ve výzkumu kladu hlavní důraz  

na poslední dvě kategorie, které jsou sice užší, ale jsou nositeli výraznějších politických 

sdělení. Vedle mé osobní znalosti normalizačních děl jsem se při analýze řídil taky 

sekundárními zdroji – ať už výše zmíněným Panoramatem českého filmu, či svazkem Film 

a dějiny 4. Užity byly taky internetové zdroje – mimo jiné databáze ČSFD, server 

totalita.cz94 nebo portál youtube.com, na kterém je velká část celovečerních filmů  

k dispozici.  

Dalším limitem mého výzkumu byla povaha zkoumaného materiálu: tištěné televizní 

programy nereflektují případné ad hoc změny (např. mimořádné vysílání důležitých 

událostí95, nebo zařazení filmu na počest právě zemřelého umělce). Těchto změn je ale 

relativně málo a navíc mohou být v rozporu se zamýšleným programovým schématem 

televize. Tištěné programy oproti tomu dokládají takovou podobu vysílání, jak ji záměrně 

navrhli editoři jednotlivých stanic. 

Z výzkumu jsou vyřazeny dva seriály, které vznikaly na okrajích normalizace. Jedním  

je F. L. Věk, vysílaný na ČT1 v roce 2003, druhým pak několikrát reprízované 

Dobrodružství kriminalistiky. Prvně jmenované dílo bylo natočeno v roce 1970 a premiéru 

mělo na podzim 1971. Seriál sice vznikal v začátcích obnovené cenzury, nereprezentuje 

však klasickou normalizační tvorbu a jde spíše o filmový dozvuk Pražského jara. 

Dobrodružství kriminalistiky bylo oproti tomu natáčeno až v závěru normalizace.  

Za existence ČSSR bylo dokončeno pouhých 8 z 26ti dílů a celé dílo vznikalo 

v koprodukci s SRN. Seriál rovněž není ideologicky zatížen a z výzkumu je proto vyňat.  

                                                           
93 Týmž způsobem, o němž mluvil Foucalt. 

 
94 RŮŽIČKA, Daniel. Období normalizace - ČST - televizní seriál - tématické směry seriálové tvorby. 

Totalita.cz. 

 
95 Například příjezd hokejistů z ZOH v Naganu v roce 1997, nebo stávka v ČT v prosinci 2000.  
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2. 1 Hypotézy 

H1: Počet normalizačních titulů zastoupených v televizních programech bude 

s rostoucím časovým odstupem od Sametové revoluce vyšší. 

Pro televize i publikum přestávají být komunistická díla kontroverzní (což dokládá i vznik 

Barrandova) a stanice jejich nabídku postupně rozšiřují. 

H2: Normalizační filmy (zejména komedie a pohádky) budou důležitou složkou 

vysílání o prázdninách a svátcích. 

Televize se v těchto obdobích pokouší oslovit větší část publika a normalizační tituly 

mohou sloužit jako záruka vyšší sledovanosti. Řada pohádek je navíc brána za tradiční 

součást Vánoc (Tři oříšky pro popelku, Třetí princ) a dalších příležitostí. 

H3: Zkoumané tituly budou na všech stanicích vysílány zejména o víkendech, 

zatímco o všední dny bude jejich zastoupení nižší. 

Víkend je v rámci týdne obdobím s nejvyšší sledovaností a televize proto publiku nabízí 

oblíbené komedie nebo pohádky. H3 je sice podobná H2, sleduje však vývoj v rámci všech 

týdnů a nikoliv jen o svátečních událostech či volnu. 

H4: Zastoupení normalizačních filmů se bude v rámci jednotlivých etap dne 

na zkoumaných stanicích lišit. 

Tato hypotéza se opírá hlavně o schémata ČT. Ta totiž hlavní vysílací časy věnuje 

především premiérám nových filmů, zatímco například pro Barrandov může být primetime 

hlavní příležitostí pro reprízy starších děl. 

H5: Díla kategorie 2 a 3 budou vysílat především komerční televize. 

Vycházím z premisy, že je program ČT víc vázán zákony a vysílání titulů s větší mírou 

ideologického sdělení by mohlo považováno za něco v rozporu s veřejnoprávním zájmem. 

Ukázkou byly kontroverze spojené se seriálem Třicet případů majora Zemana.96 Tamní 

editoři si toho pravděpodobně jsou vědomi a podobnému postupu se vyhýbají.  

                                                           
96 ČINÁTL, Kamil. Naše české minulosti, aneb, Jak vzpomínáme. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové 

noviny, 2014. s. 177 – 202. 
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2. 2 Kódovací kniha 

DATUM 

(ve formě 1.1.94 pro 1. leden 1994) 

DEN 

(ve formě PO-NE) 

VYSÍLACÍ ČAS 

01 00.00 – 05.59 

02 06.00 – 11.59 

03 12.00 – 17.59 

04 18.00 – 23.59 

MÉDIUM 

01 ČT1 

02 ČT2 

03 TV NOVA 

04 FTV PREMIÉRA/PRIMA TELEVIZE/PRIMA FAMILY/PRIMA 

05 BARRANDOV TV 

NÁZEV 

(celý název díla; vyjma názvů jednotlivých dílů seriálu) 

STOPÁŽ 

(časový údaj v minutách) 

MÍRA PROPAGANDISTICKÉHO OBSAHU 

01 Kategorie 1 

02 Kategorie 2 

03 Kategorie 3 

SERIÁL 

(0 ne, 1 ano)   
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3 Vyhodnocení 

Za osm zkoumaných let bylo zaznamenáno 3105 mediálních výstupů (včetně jednotlivých 

epizod seriálu) s celkovou stopáží 3370 hodin. V průměru tak bylo každoročně odvysíláno 

kolem 458 hodin normalizační tvorby.97 Co se týče jednotlivých titulů – šlo o 351 různých 

celovečerních filmů a o 58 seriálů. 

Televize některé z nich nabízely i několikrát do roka. V následující tabulce je proto shrnut 

celkový počet titulů, které se v daných letech na obrazovkách objevily (v závorce vždy 

uvedeno, kolik z absolutního počtu titulů tvořily seriály): 

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 

134 (10) 146 (10) 143 (9) 128 (13) 151 (17) 227 (13) 230 (26) 158 (18) 

Tabulka č. 1: Absolutní četnost jednotlivých titulů ve zkoumaných letech. 

Hypotéza 1 byla potvrzena. Nabídka titulů v prvních čtyřech zkoumaných letech byla  

ve všech případech nižší, než v letech následujících. Počet titulů vzrostl zejména  

po spuštění TV Barrandov, která do programu zařadila doposud nevysílané snímky. U roku 

2015 je nicméně vidět, že televize repertoár těchto titulů výrazně snížily. Frekvence 

normalizačních děl ale i přesto zůstala vysoká – zejména komerční stanice totiž vybrané 

filmy opakovaně reprízovaly, anebo si jejich práva přepouštěla navzájem mezi sebou.98 

Výskyt zkoumaných děl v jednotlivých letech lépe ilustruje pohled na celkovou 

odvysílanou stopáž. V té jsou totiž zahrnuty i reprízy, k nimž televize v průběhu roku často 

přistupovaly. Většinový podíl (skoro 55 %) ze všech mediálních výstupů zabírají 

celovečerní filmy. Celkové součty jejich stopáží v hodinách a zastoupení na jednotlivých 

stanicích ilustruje následující tabulka. 

                                                           
97 Do tohoto čísla přitom nejsou počítány inscenace nebo dokumenty. 

 
98 Tato praktika je podrobněji popsána v oddílu 3.8. 
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Graf 1. Stopáž všech výstupů celovečerních filmů v jednotlivých letech. 

Komerční média nasazovala normalizační filmy hned od svého spuštění a duo Nova/Prima 

jich prakticky ve všech zkoumaných letech (vyjma roku 1997) odvysílalo víc, než kolik 

obě stanice ČT. Ta je od počátku tisíciletí začala z programů naopak stahovat, jejich podíl  

na Nově ale stabilně rostl a kulminoval až v roce 2012. Televize Barrandov sice v prvním 

roce existence překonala stopáž všech konkurenčních stanic, v následujících letech ale 

filmy ze svého programu postupně vyřazovala. Iniciativu v té době přebírala hlavně Nova  

a v závěru zkoumaného období se k tomuto žánru vrátila také ČT. Oba její kanály roku 

2015 odvysílaly víc snímků, než v kterémkoliv z předchozích let.  

V případě veřejnoprávní televize může být tato statistika zavádějící – třeba v letech 2006  

a 2009 sice ČT odvysílala minimum celovečerních filmů, v programech je ale zčásti 

kompenzovala televizními filmy a inscenacemi ČST. Vývoj v případě seriálů nicméně 

ukazuje, že ČT od vysílání normalizační tvorby mezi lety 2000 až 2009 skutečně 

upouštěla. 
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Graf 2. Stopáž všech výstupů seriálů v jednotlivých letech. 

Podobně jako u celovečerních filmů je taky u seriálů patrné, že je televize kolem roku 2006 

přestávaly vysílat, ale jejich objem poté znovu narostl. Trend v roce 2009 iniciovala  

TV Barrandov, v dalších letech však její podíl klesá na úkor ostatních médií. V případě 

seriálů ale odklon Barrandova není tak výrazný, jako u filmů. 

V následujících oddílech je stručně popsána podoba vysílání v průběhu jednotlivých  

let. Přehled je doplněn o kontext toho, co se tehdy v daných médiích a na televizním trhu 

odehrávalo. Součástí každého oddílu je i výpis seriálů, které byly ve zkoumaných letech 

odvysílány. 
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3.1 1994 

ČT měla k 1. lednu 1994 tři stanice. ČT3 ale od počátku roku přebírala vysílání druhého 

kanálu, aby byli diváci připraveni na změnu vysílacích frekvencí spojenou se vznikem 

Novy. ČT2 byla označena za alternativu k ČT1, určenou pro náročnější diváky a různé 

menšiny. Po přechodu na frekvenci OK3 mohla tuto stanici naladit jen zhruba polovina 

potenciálních diváků.99 

Prvním zaznamenaným dílem tohoto roku byli Návštěvníci. V úterý 5. 1. jejich první  

díl odehrála ČT2 a o týden později reprízovala ČT1. Nedělní dopoledne jsou na prvním 

kanálu tradičně věnována seriálům. V roce 1994 byly v tomto čase vysílány normalizační 

série Sanitka a Vlak dětství a naděje. Jejich epizody byly následně reprízovány i v pondělí  

ve 20 hodin. Za celý rok nebylo na ČT zaznamenané jediné dílo, které by obsahovalo 

nadměrné množství ideologických sdělení. Jediným filmem, který z tohoto hodnocení 

mírně vybočuje, je Past na kachnu. 

4. února 1994 byla spuštěna TV Nova pod vedením Vladimíra Železného. První 

normalizační dílo odvysílala hned o den později – šlo o snímek Mach a Šebestová k tabuli. 

Jde ale o animovanou tvorbu, které se výzkum nevěnuje. V neděli 6. února dopoledne  

se pak na obrazovkách Novy objevují hrané S čerty nejsou žerty následované filmem 

Lucie, postrach ulice. Televize nakupovala z archivů FSB a ČST hlavně filmy pro mládež  

a osvědčené komedie. O Velikonocích tak nabídla třeba Vesničko má středisková nebo 

Marečku, podejte mi pero! K prvnímu dubnu 1994 překonala Nova sledovanost obou 

stanic ČT100 a vedoucí postavení na trhu si s krátkými výjimkami uchovala dodnes.  

Coby první ze zkoumaných médií odvysílala i film, jenž se přibližuje hodnotám 

normalizační ideologie. 20. března 1994 nasadila do programu Indiány z Větrova, kteří 

vznikli k oslavě výročí Pionýra.101  

V červnu se do celoplošného vysílání zapojila taky TV Premiéra. V prvních měsících 

svého působení nasadila jen několik celovečerních filmů jako je Trhák nebo Ten svetr  

si nesvlíkej. V říjnu však jako první komerční stanice zahrnula do programu i normalizační 

                                                           
99 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-

0632-1. s. 288. 

 
100 Tamtéž (s. 290). 

 
101 Tento film sice není vyloženě propagandou. Jeho zápletka je apolitická, děj ale idealizuje práci pohraniční 

stráže a klade důraz na kolektivitu mládeže. 
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seriály: v neděli ve 20 hodin Nemocnice na kraji města a o všední dny dopoledne Přátelé 

zeleného údolí. 

Seznam seriálů vysílaných v roce 1994: 

Chalupáři (ČT 1, červen-září) 

Chobotnice z II. patra (ČT1, listopad-prosinec; repríza na ČT2) 

Křeček v noční košili (ČT1, březen-duben) 

Létající Čestmír (ČT2, listopad-prosinec; repríza na ČT1) 

Návštěvníci (ČT2, leden-únor; repríza na ČT1) 

Nemocnice na kraji města (Premiéra, říjen-prosinec) 

Přátelé zeleného údolí (Premiéra, říjen-listopad) 

Sanitka (ČT1, březen-květen) 

Tajemství proutěného košíku (ČT1, červen-září; repríza na ČT2) 

Vlak dětství a naděje (ČT1, červen-červenec) 
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3.2 1997 

TV Premiéra byla 3. ledna přejmenována na Prima televizi. Stanici tehdy vedl Miloš 

Petana, v prosinci 1997 ho pak vystřídala Kateřina Fričová. ČT mezitím dál řídil Ivo Mathé 

a Novu Vladimír Železný. V polovině tohoto roku začalo měření sledovanosti pomocí  

tzv. peoplemetrů a rozdělení trhu vypadalo následovně: Nova (52 %), ČT1 (28,44 %), 

Prima televize (8,9 %) a ČT2 (7,1 %).102 V červnu tohoto roku zavedla ČT1 coby první 

česká stanice nepřetržité vysílání (to sice formálně provozovala už od října 1993, zhruba 

šest nočních hodin ale bylo věnováno bloku Výběr z teletextu). 

Za celé zkoumané období bylo nejméně normalizačních děl zaznamenáno právě v roce 

1997. Dobové seriály tehdy vysílala pouze ČT1 a na Nově oproti roku 1994 výrazně klesl  

i počet vysílaných filmů. Ty sice začala nakupovat konkurenční Prima, jde však o jediný 

rok, kdy dvojice stanic ČT v objemu celovečerních filmů dominovala před komerčními 

médii. 

Generální ředitel Novy Vladimír Železný 2. února prohlásil, že televize obmění své 

vysílací schéma a zaměří se na cílovou skupinu ve věku 18 až 49 let.103 Nova zařazovala 

normalizační tituly do svého programu sporadicky – například v únoru, květnu a červenci 

odvysílala vždy jen jeden. Šlo především o díla autorského dua Ladislav Smoljak/Zděnek 

Svěrák a tvorbu Jiřího Menzela. Intenzita filmů vzrostla až od srpna (dva měsíce  

po zahájení elektronického monitorování sledovanosti), kdy byly československé snímky 

vysílány každý pátek od 20ti hodin – tedy ve stejný čas, který zjara tomuto žánru věnovala 

konkurenční Prima televize. Na té se poprvé objevila třeba Parta hic nebo Anděl s ďáblem 

v těle. Výskyt normalizačních filmů kulminoval u obou komerčních stanic totožně – v době 

vánočních svátků, kdy Prima do štědrovečerního vysílání zařadila pohádku Princ  

a Večernice, zatímco konkurence vysílala premiéry nových pohádek. Tři oříšky pro 

Popelku o Vánoce 1997 vysílány nebyly, práva na tuto pohádku totiž získala slovenská 

televize. 

Programu ČT ve srovnání s rokem 1994 víc dominovaly seriály. Od ledna až do letních 

prázdnin byla všechna sobotní rána a úterní odpoledne věnována sériím pro  

                                                           
102 Vývoj televizního trhu v letech 1997 až 2010 pohledem peoplemetrů. Lupa.cz [online]. 2011 [cit. 2018-

11-20]. 

 
103 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-

0632-1. s. 307. 
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mládež – jmenovitě My z konce světa, Křeček v noční košili a Létající Čestmír. I v případě 

veřejnoprávních stanic platí, že celovečerní snímky byly do poloviny roku nasazovány 

nepravidelně a jejich zastoupení významně vzrostlo až po letních prázdninách. Celkovou 

stopáž odvysílaných filmů na trojici hlavních stanic ilustruje následující tabulka: 

 

Graf 3. Stopáž všech filmových výstupů v jednotlivých měsících roku 1997. 

U všech tří programů je patrné, že výskyt normalizačních snímků byl v první polovině 

roku minimální a růst začal až v druhém pololetí. V té době už televize disponovaly 

prvními výsledky z měření pomocí peoplemetrů, které obdržely 23. června 1997.104 Tenhle 

fakt sice k tomuto trendu nelze jasně přisoudit, v žádném jiném roce ale nebyl zaznamenán 

tak velký nepoměr, jako mezi Q1 a Q2 1997. Peoplemetry poskytly přesnější data 

sledovanosti a Asociace televizních organizací k této příležitosti představila žebříček deseti 

nejsledovanějších filmů celého roku. Zkoumané tituly zde měly jediného  

zástupce – komedii Slunce, seno a pár facek. Zbytek tohoto žebříčku pak zabírala převážně 

zahraniční tvorba.105 

Seznam seriálů vysílaných v roce 1997: 

Dlouhá míle (ČT 1, červenec-srpen) 

Křeček v noční košili (ČT1, duben-květen) 

Létající Čestmír (ČT1, květen-červenec) 

                                                           
104 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-

0632-1. s. 307. 

 
105 NIELSEN/ADMOSFERE. Proměny televizního světa za 18 let. Praha, 2015. 
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My z konce světa (ČT1, leden-duben) 

Slavné historky zbojnické (ČT1, červen-srpen) 

Slovácko sa nesúdí (ČT1, duben-červen) 

Tajemství proutěného košíku (ČT1, květen-červen) 

Taková normální rodinka (ČT1, září-říjen) 

Útek zo zlatej krajiny (ČT1, listopad-prosinec) 

Vlak dětství a naděje (ČT1, únor-březen) 

3.3 2000 

Počátkem roku 2000 běžel na obrazovkách ČT1 seriál Třicet případů majora Zemana. 

Televize věnovala jeho dílům kvůli cyklu Třicet návratů prakticky celé čtvrteční večery. 

Jednotlivé díly totiž doprovázely debaty a dokumenty. Díl o roku 1968 Štvanice připadl  

na 30. března. Ve 20.00 ho uvedla pětiminutová sekvence objasňující historii Pražského 

jara. Po skončení epizody následoval dokument z cyklu Třicet návratů a po noční 

zpravodajské relaci Události pak ČT1 odvysílala ještě padesátiminutový dokument Rok 

1968. Sledovanost jednotlivých dílů sice oscilovala – v rámci obou let (1999 a 2000) šlo 

nicméně o druhý nejsledovanější seriál na obrazovkách ČT, který sledovalo přes 20 

procent publika.106  

V ostatních dnech ale ČT1 a ČT2 normalizační tvorbu příliš nevysílaly. Hlavními body 

programu byly pořady Kufr a Zeměkoule, premiéry televizních filmů, nebo zahraniční série 

jako například Hornblower. V rámci nedělních dopoledních seriálů se však několik 

československých děl objevilo – konkrétně Jana Eyrová, Slavné historky zbojnické a Velké 

sedlo. ČT1 v tomto roce odvysílala ještě jedno dílo s větší mírou propagandistického 

obsahu a to detektivní film s majorem Sojkou Případ mrtvých spolužáků. 

Prima i Nova měly dál omezený vysílací čas. Nova spouštěla první relace kolem šesté ráno 

a Prima zhruba o dvě hodiny později. Prima až do září neodvysílala jediné normalizační 

dílo, po zbytek roku ale každý týden nasazovala až dva celovečerní filmy v primetime. 

Vedle komedií Dušana Kleina a Petra Schulhoffa šlo mimo jiné o snímky z konce 80. let, 

jako Oznamuje se láskám vašim nebo Proč? 

V případě Novy byla situace vyváženější – československé filmy po celý rok tvořily 
                                                           
106 viz Sledovanost a spokojenost [online]. ČT, 2018 [cit. 2018-11-20].  
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součást většiny víkendových programů a televize skupovala práva hlavně na detektivní 

příběhy a filmy pro mládež (Fandy, ó Fandy; Tajemství Ocelového města). 

V průběhu roku byla hlavní mediální událostí situace v ČT. Tu už v prosinci 1999 opustil 

(mimo jiné i kvůli bouřlivé diskuzi spojené s Třiceti návraty) generální ředitel Jakub 

Puchalský. Rada ČT na jeho místo jmenovala Dušana Chmelíčka, zaměstnanci ale 

postupně začali protestovat kvůli obavám z politického vměšování do chodu média. 

Nepomohla ani nová volba generálního ředitele (Jiřího Hodače), která byla podle 

zaměstnanců ČT rovněž zpolitizovaná. Část lidí proto přešla do stávky, která se odrazila  

i ve vysílání – ČT vysílala dvě varianty zpravodajských relací a ve dnech 26. a 27. prosince 

byly obě její stanice na příkaz Hodače vypnuty.107 Na ČT1 se tak mimochodem nemohl 

odvysílat ani snímek S tebou mě baví svět. Mezi mediální výstupy však zahrnut byl, jelikož 

tato práce zkoumá obsah původně plánovaných programů a nereflektuje ad hoc změny. 

Personálními změnami v roce 2000 prošla také Prima. V prosinci na vedoucí post 

rezignovala Kateřina Fričová, která se nedohodla s novými vlastníky média. Společnost 

byla ještě před pádem banky IPB přepsána na dceřinou firmu, jež nově patřila holdingu 

GES (napojenému na podnikatele Ivana Zacha). GES na post generálního ředitele 

jmenovala Martina Dvořáka a nový manažer zahájil rozsáhlou restrukturalizaci celého 

kanálu.108 

Vedení Novy zůstávalo stejné – v jeho čele stál Vladimír Železný, který se rozešel 

s ostatními investory a vysílání vedl dál coby majitel CET 21, která nepřenosnou licenci  

od RRTV vlastnila. 

Seznam seriálů vysílaných v roce 2000: 

Byl jednou jeden dům (ČT 1, květen-červen) 

Jana Eyrová (ČT1, duben-květen) 

My holky z městečka (ČT1, červen-srpen) 

My z konce světa (ČT1, únor-květen) 

Návštěvníci (ČT1, září-prosinec) 

                                                           
107 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-

0632-1. s. 320 – 329. 

 
108 Tamtéž (s. 326). 
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Slavné historky zbojnické (ČT1, květen-červenec) 

Taková normální rodinka (ČT1, listopad-prosinec) 

Třicet případů majora Zemana (ČT1, leden-květen) 

Velké sedlo (ČT1, červen-září)  
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3.4 2003 

Na jaře 2003 opustil management Novy Vladimír Železný a majoritní vlastník PPF na jeho 

místo jmenoval Petra Dvořáka. Televize však po zbytek roku dál dodržovala Železného 

zásadu a normalizační seriály nenakupovala. První normalizační dílo odvysílala  

až 5. dubna 2003 (Všichni musí být v pyžamu) a následně věnovala většinu víkendových 

podvečerů československým detektivním filmům a komediím. 

Ve veřejnoprávním médiu se postupně stabilizovala situace po stávce a od června 2003 

mělo v osobě Jiřího Janečka znovu plnohodnotného ředitele.109 V této době počet veškeré 

normalizační tvorby ve vysílání ČT klesal. Výjimku tvořilo zejména prázdninové vysílání, 

kterému každou neděli večer dominovaly televizní filmy z archivů ČST (jež ale nejsou 

součástí zkoumaných děl). ČT1 ve srovnání s rokem 2000 vysílala skoro o polovinu méně 

seriálů. Žánru ale věnovala zvláštní dokumentární cyklus Pokračování příště. Každý z 26ti 

dílů byl věnován konkrétnímu československému seriálu a vedle různých ukázek tam 

pamětníci vzpomínali taky na zážitky z natáčení. Své epizody měly například i série 

Gottwald, Třicet případů majora Zemana nebo Rodáci. 

Původní normalizační tvorbu do svého programu ze všech nejvíc prosazovala Prima, která 

překonala i dosavadní prvenství ČT coby hlavního vysilatele normalizačních seriálů. 

V porovnání s rokem 2000 je vidět, že se vysílací schéma pod vedením Martina Dvořáka 

výrazně změnilo. Prima se při výběru pořadů řídila primárně sledovaností  

a na ideologickou složku děl příliš nehleděla. Televize už v roce 2002 překonala hranici  

20 % diváků a důležitou roli v tom sehrály právě československé seriály. Pozemním 

vysíláním přitom pokrývala menší plochu než konkurence.110 Prima v této epoše odvysílala 

Třicet případů majora Zemana a taky seriál Žena za pultem – oproti ČT ale žádnou 

kritickou diskuzi nesklidila.111 

V roce 2003 mohli diváci na obrazovkách Primy sledovat třeba příběhy odvedenců ČSLA 

Chlapci a chlapi anebo život na pražském sídlišti v sérii Dnes v jednom domě. Hned 

dvakrát za tento rok nasadila do programu My všichni školou povinní – nejdřív od 1. ledna, 

a pak od 1. září. U tohoto díla je patrný i další způsob, kterým se Prima pokoušela diváky 

                                                           
109 Mezi odchodem Puchalského a nástupem Janečka se ve vedení ČT vystřídalo pět lidí. 

 
110 Vývoj televizního trhu v letech 1997 až 2010 pohledem peoplemetrů. Lupa.cz [online]. 2011 [cit. 2018-

11-20]. 

 
111 ČINÁTL, Kamil. Naše české minulosti, aneb, Jak vzpomínáme. s. 197. 
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nalákat: jeho díly začínaly prakticky ihned po skončení nedělního dopoledního seriálu  

na ČT1. 

Podobnou taktiku uplatňovala Prima i proti konkurenční Nově. Obě televize o prázdninách 

věnovaly středeční primetime československým filmům. Zatímco na Primě však snímky 

začínaly přesně ve 20 hodin, na Nově tomu bylo až o půl hodiny později. Filmům 

předcházely premiérové díly seriálu Hospoda.  

Seznam seriálů vysílaných v roce 2003: 

Bambinot (ČT 1, červen-červenec) 

Byl jednou jeden dům (ČT 1, duben-květen) 

Byli jednou dva písaři (ČT1, leden-únor) 

Chlapci a chlapi (Prima, září-listopad) 

Dnes v jednom domě (Prima, říjen-listopad) 

Doktor z vejminku (ČT1, duben-červen) 

Druhý dech (Prima, duben-červenec; pak znovu vysíláno od prosince) 

Dynastie Nováků (Prima, listopad-konec roku) 

Malý pitaval z velkého města (Prima, leden-březen) 

My všichni školou povinní (Prima, leden-březen; znovu pak září-listopad) 

Nemocnice na kraji města (ČT1, červen-říjen) 

Případ pro zvláštní skupinu (Prima, prosinec-konec roku) 

Žena za pultem (Prima, duben-červen)  
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3.5 2006 

Televize Nova se pod vedením Petra Dvořáka přidala k ostatním celoplošným stanicím  

a začala vysílat normalizační seriály. V roce 2006 si vybírala relativně apolitická díla jako 

Případ pro zvláštní skupinu nebo Dynastie Nováků. V neděli taky převzala výše zmíněnou 

taktiku (a dokonce i výběr) Primy z roku 2003 a po dopoledním seriálu ČT nabízela My 

všichni školou povinní. Pro televizi Nova šlo o poslední rok, kdy se její roční sledovanost 

pohybovala nad 40ti procenty. Televize byla tehdy už mimo kontrolu PPF, která se z firmy 

v roce 2004 stáhla. Její podíl odkoupila společnost CME, jež za celým projektem stála  

už v devadesátých letech. 

Prima roku 2006 držela přibližně 20ti procentní podíl na trhu112 a ve srovnání s rokem 

2003 omezila vysílání normalizačních děl. Roli v tom mohla sehrát změna majetkových 

poměrů. Polovinu firmy převzala švédská skupina MTG a post generálního ředitele  

po Martinu Dvořákovi převzal litevský manažer Aleksander Cesnavicius. V následujících 

zkoumaných letech už Prima od vysílání seriálů zcela upustila – rok 2006  

je ze zkoumaného období posledním, kdy se tento žánr v dané stanici vyskytoval. Prima 

nasazovala československé seriály téměř výhradně do nedělních programů. V jejich 

odpoledních časech byla třeba Plechová kavalérie nebo Inženýrská odysea. Vedle těchto 

titulů se na Primě objevila i díla, která revidují některé historické epochy: konkrétně 

Synové a dcery Jakuba skláře a film Otakara Vávry Sokolovo. Ideologicky podbarvený 

titul nabídla i Nova, a to v podobě Případu mrtvých spolužáků. 

Normalizační celovečerní filmy mezitím téměř vymizely z vysílání ČT. Její dvě hlavní 

stanice odvysílaly za celý rok pouhé tři: ČT1 Poločas štěstí a Nejistá sezóna, zatímco ČT2 

vysílala 28. prosince maďarsko-československé drama Pomocník. I v případě seriálů  

se volba ČT soustředila hlavně na novodobou tvorbu anebo díla z přelomu šedesátých  

a sedmdesátých let (Hříšní lidé města pražského a Byli jednou dva písaři), byť několik 

výjimek (jako seriál Dobrá voda) rovněž učinila. 

Seznam seriálů vysílaných v roce 2006: 

Byli jednou dva písaři (ČT1, únor-duben) 

Bylo nás šest (Prima, duben-květen) 

Chobotnice z II. patra (Nova, prosinec) 

                                                           
112 Vývoj televizního trhu v letech 1997 až 2010 pohledem peoplemetrů. Lupa.cz. 
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Dobrá voda (ČT1, únor-duben) 

Dynastie Nováků (Nova, leden-duben) 

Inženýrská odysea (Prima, leden-duben) 

My všichni školou povinní (Nova, září-listopad) 

Návštěvníci (ČT1, leden-duben) 

Panoptikum města pražského (ČT1, říjen-prosinec) 

Plechová kavalerie (Prima, září-říjen) 

Povídky malostranské (ČT1, červenec) 

Přátelé zeleného údolí (ČT2, červen-srpen) 

Případ pro zvláštní skupinu (Nova, leden-únor; poté znovu od prosince) 

Rumburak (ČT1, červenec) 

Slovácko sa nesúdí (ČT1, červen-srpen) 

Synové a dcery Jakuba skláře (Prima, květen-srpen) 

Třetí patro (Prima, únor-březen)  
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3.6 2009 

Své celoplošné digitální vysílání tehdy zahájila TV Barrandov, která v prvním roce 

existence získala zhruba 1,5 % českého trhu.113 První pořady spustila 11. ledna, za onen 

měsíc však normalizačních děl dávala jen minimum – z filmů pouze Muž na drátě  

a ze seriálů My všichni školou povinní. Barrandov se oběma žánrům začal více věnovat 

teprve v dalších měsících a většinou je nasazoval mezi pátkem a nedělí. 

Editoři Barrandova pak do programu zahrnovali i díla s vyšším zastoupením 

propagandistických prvků – za všechna lze zmínit třeba snímek o kolektivismu Náš dědek 

Josef, Bouřlivé víno anebo Akce v Istanbulu. Televize navíc začala vysílat i Třicet případů 

majora Zemana, které nasazovala v neděli ve 20 hodin. 

Jinde však byl výskyt normalizační tvorby prakticky nulový. Ze všech zkoumaných let byl 

nejnižší jak pro Primu, tak i pro ČT. Jimi vysílané filmy se ostatně dají vyjmenovat:  

na ČT1 šlo o díla Paleta lásky, Rumburak a Robinsonka, u ČT2 o Slaměný klobouk,  

a Prima do programu zahrnula pouze pohádky Sůl nad zlato a Král Drozdí brada. Druhá 

nejsledovanější komerční stanice navíc přestala vysílat československé seriály a soustředila 

se hlavně na zahraniční tvorbu. 

V případě Novy ale normalizační filmy představovaly součást každého víkendu, přičemž 

dopoledne šlo o pohádky a po nedělním poledním pořadu Volejte Novu následovaly 

komedie a detektivky. 

Výše zmíněné trendy se odrazily i na podobě vánočních programů. ČT a Prima žádné 

normalizační pohádky ani filmy nenabídly, zatímco Nova s Barrandovem je vysílaly  

i souběžně. Nova do období vánočních a silvestrovských oslav umístila jak Tři oříšky  

pro Popelku, tak i S tebou mě baví svět nebo Ať žijí duchové. Barrandov na tyto svátky 

vybral méně známá díla, jako Dneska přišel nový kluk či Malá mořská víla.  

Seznam seriálů vysílaných v roce 2009: 

Bambinot (ČT 1, červenec-srpen) 

Byli jednou dva písaři (ČT1, leden-březen) 

Bylo nás šest (ČT1, červenec-srpen) 

Chalupáři (Nova, červen-září) 

                                                           
113 Vývoj televizního trhu v letech 1997 až 2010 pohledem peoplemetrů. Lupa.cz. 
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Dobrá voda (Nova, březen-duben) 

Doktor z vejminku (ČT1, únor-březen) 

My holky z městečka (ČT1, červen-srpen; repríza na ČT2) 

My všichni školou povinní (Barrandov, leden-únor; pak znovu červen-červenec) 

Panoptikum města pražského (Barrandov, květen-červen; pak znovu říjen-listopad) 

Slovácko sa nesúdí (ČT1, leden-březen) 

Třicet případů majora Zemana (Barrandov, říjen-konec roku) 

Zkoušky z dospělosti (Barrandov, březen a znovu v říjnu) 

Zlá krev (ČT1, duben-červen)  
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3.7 2012 

Tento rok bylo zaznamenáno nejvíc mediálních výstupů – 517 včetně jednotlivých epizod 

seriálů. Pětice zkoumaných stanic v roce 2012 dohromady odvysílala celkem na 622 hodin 

materiálu. Významnou roli v tomto vzestupu sehrála ČT, jejíž přístup se změnil po nástupu 

TV Barrandov a jmenování nového generálního ředitele Petra Dvořáka. Televize se pod 

vedením někdejšího šéfa Novy vrátila k vysílání normalizační tvorby a poprvé od roku 

2000 tak zastoupení těchto titulů vzrostlo. ČT1 začala o víkendu znovu dávat  

i československé celovečerní filmy a rozšířila nabídku seriálů. Z archivů ČST do nočního 

vysílání nasadila třeba Dispečera Jaroslava Dietla nebo příběhy o revoluci roku 1848  

Stavy rachotí. 

Samotný Barrandov přitom od normalizačních děl začal upouštět. Tam klesalo hlavně 

zastoupení filmů, jejichž objem ve srovnání s rokem 2009 spadl o 53 procent. Mírně  

se snížil i počet vysílaných seriálů (ze sedmi114 na šest). Dále však platilo, že Barrandov 

oproti konkurenci mnohem častěji vysílal i díla, která jsou více poplatná době, včetně 

seriálů Muž na radnici a Rodáci. Roční sledovanost stanice dosáhla úrovně skoro pěti 

procent trhu a v druhé polovině roku toto médium odkoupila společnost Empresa Media.115 

Ztrátě publika tehdy naopak čelila Nova116, která svou nabídku československých seriálů 

výrazně rozšířila. Do programu zařadila i tituly s vyšší mírou ideologického obsahu. Vedle 

Plechové kavalerie byli znovu vysíláni Chlapci a chlapi a poprvé byla na Nově 

zaznamenána taky Stříbrná pila o životě dřevařů. Prima (přejmenovaná na Prima family)  

o žánr již nejevila zájem a dál se soustředila na premiéry či reprízy zahraniční tvorby.  

Z té československé se zaměřovala výlučně na celovečerní filmy, jichž ale za celý rok 

odvysílala pouze 14. Byla to tak hlavně iniciativa Novy a ČT, co odliv Barrandova  

a relativní nezájem Primy kompenzovalo. Rok 2012 byl kromě celkového počtu vysílaných 

děl mimořádný i co do počtu normalizačních seriálů – v programech jich bylo 26. 

Seznam seriálů vysílaných v roce 2012: 

Bez ženské a bez tabáku (ČT1, červen) 

                                                           
114 Tento počet ale sčítá i reprízy seriálů, které Barrandov v roce 2009 vysílal opakovaně. 

 
115 Česká televize v roce 2012 lídrem trhu, v podílu na dospělém publiku porazila Novu [online]. Lupa.cz, 

2013 [cit. 2018-11-20]. 

 
116 Sledovanost hlavní stanice byla 24,66 % a dalších zhruba pět procent diváků měly její dva další programy 

Nova Cinema a Fanda. 
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Chalupáři (ČT1, červen-září) 

Chlapci a chlapi (Nova, červen-září) 

Dispečer (ČT1, září) 

Dobrá voda (ČT1, červen-červenec) 

Druhý dech (Nova, leden-květen) 

Dynastie Nováků (ČT1, říjen-prosinec) 

Inženýrská odysea (Barrandov, duben-květen) 

Křeček v noční košili (ČT1, červenec) 

Létající Čestmír (ČT1, červenec) 

Malé dějiny jedné rodiny (Barrandov, červen-říjen) 

Muž na radnici (Barrandov, červen-srpen) 

My všichni školou povinní (ČT1, září-listopad) 

Plechová kavalerie (Nova, duben-květen) 

Postel s nebesy117 (ČT1, červen) 

Přejděte na druhou stranu (Barrandov, leden) 

Rodáci (Barrandov, únor-duben) 

Stavy rachotí (ČT1, srpen) 

Straty a nálezy (ČT2, leden) 

Stříbrná pila (Nova, duben-červen) 

Třetí patro (ČT1, prosinec) 

Tybys (ČT1, květen-červen) 

U nás doma (ČT1, září) 

Ve znamení Merkura (Barrandov, leden) 

Vlak dětství a naděje (ČT1, červenec-srpen) 

Zlá krev (ČT1, říjen-listopad) 

                                                           
117 ČT odvysílala nesestříhanou verzi i se záběry, které cenzoři v roce 1980 zakázali. 
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3.8 2015 

V roce 2015 se prohloubil odklon Barrandova od normalizačních titulů. Televize kromě 

Třiceti případů majora Zemana žádný jiný až do dubna neodvysílala. V rozmezí dvou 

měsíců pak každý páteční večer nasazovala celovečerní filmy, jež znovu reprízovala 

v druhém pololetí. Hned třikrát za rok tak diváci Barrandova mohli sledovat snímky Muž 

z Londýna a Stíhán a podezřelý, dvakrát pak například Láska s vůní pryskyřice nebo  

Vím, že jsi vrah... Dá se proto konstatovat, že se Barrandov (tehdy vedený Marcelou 

Hrdou) po změně majitele od československé tvorby odklonil. 

Menší zastoupení normalizační tvorby bylo patrné i na Nově, která ho měla nejnižší  

od roku 2003. I zde mezi lety 2012 a 2015 došlo ke změně vedení – generálním ředitelem 

se stal Christoph Mainusch. Ve srovnání s předchozím zkoumaným rokem klesl celkový 

objem odvysílaného materiálu zhruba o 48 procent. Důvodem je hlavně upuštění  

od československých seriálů – výjimku tvořili pouze Chalupáři vysílaní v létě. Zredukován 

byl taky počet nabízených filmů, byť i ty nadále zůstávaly součástí prakticky každého 

víkendového vysílání v podobě snímků pro mládež (Můj brácha má prima bráchu)  

a detektivních příběhů o majoru Kalašovi, majoru Sojkovi118, nebo o kapitánu Exnerovi. 

Druhá největší komerční stanice se naopak k celovečerním filmům vrátila. Prima family 

jich za rok odvysílala 45 a soustředila je hlavně do víkendů a různých svátků.  

28. října takto odvysílala třeba trio filmů Samorost, Za humny je drak a komedii Tchán. 

Zastoupení normalizačních tvorby nejvýrazněji zvyšovala ČT, u které se tak dělo 

kontinuálně od roku 2009. Za daný rok odvysílala 14 různých seriálů a celovečerní snímky 

dávala v primetime i několikrát do týdne. Hned dvakrát za rok nabídla divákům třeba 

filmovou tetralogii Jiřího Sequense o radovi Vacátkovi anebo film Smrt krásných srnců.119 

Ve srovnání s předchozími lety bylo v roce 2015 častější, že televize v průběhu roku 

vysílaly tituly, které se o několik měsíců dřív objevily u konkurence. Hned pětkrát se tak 

v programech vyskytla komedie Marečku, podejte mi pero! V neděli 22. února  

ji do hlavního času umístila Nova, ČT1 ji pak nasadila do dvou po sobě jdoucích svátků  

(5. července večer a 6. července odpoledne) a závěrem roku ji znovu reprízovala na Boží 

hod a 28. prosince. Podobně, ale méně četně, to bylo například u titulů Rumburak  
                                                           
118 Tedy hlavnímu protagonistovi špionážních filmů Případ mrtvého muže a Případ mrtvých spolužáků. 

 
119 Toto dílo bylo včetně dvou repríz vysíláno dokonce hned čtyřikrát – nejdříve k 70. výročí konce Druhé 

světové války a pak ke Dni české státnosti. 
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(ČT1 a Nova), Můj brácha má prima bráchu (Nova a Prima) či Postřižiny (ČT1, Nova a 

Prima).  

Seznam seriálů vysílaných v roce 2015: 

Arabela (ČT1, červen-červenec) 

Bez ženské a bez tabáku (ČT1, květen) 

Byl jednou jeden dům (ČT1, červen-červenec) 

Chalupáři (Nova, červen-srpen) 

Dobrá voda (ČT1, červenec) 

Doktor z vejminku (ČT1, červen-srpen) 

Legenda o živých mrtvých (ČT2, prodloužený víkend při Dni vítězství) 

Malý pitaval z velkého města (ČT1, červen-srpen) 

Nemocnice na kraji města (ČT1, červen-srpen) 

Panoptikum města pražského (ČT1, duben-červen) 

Rozpaky kuchaře Svatopluka (Nova, 4. ledna odehrán závěrečný díl) 

Slavné historky zbojnické (ČT1, listopad-prosinec) 

Slovácko sa nesúdí (ČT1, leden-březen) 

Třetí patro (ČT1, březen-duben) 

Třicet případů majora Zemana (Barrandov, závěrečné díly v lednu, pak červen-říjen) 

Velké sedlo (ČT1, červenec-srpen) 

Vlak dětství a naděje (ČT1, prosinec) 

Zlá krev (ČT1, říjen-listopad)  
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3.9 Srovnání a trendy 

Nejčastěji reprízovaným filmem byla ve zkoumaném období Vesničko má středisková. 

Vysílána byla osmnáctkrát, a to ve všech zkoumaných letech, přičemž Nova ji jen za rok 

2012 odehrála pětkrát. Druhým nejvysílanějším titulem pak byla Smrt černého krále. 

Snímek Jiřího Sequense se na obrazovkách objevil šestnáctkrát, z toho většinou na ČT1. 

V programu ho měla taky Nova a Prima.120 Obecně platí, že ČT a Prima celovečerní filmy 

reprízovaly v dalších dnech, zatímco Nova je za dané období vysílala vždy jen jednou. 

Více než desetkrát byla za zkoumané období zaznamenána také následující díla:121 

14 x O princezně Jasněnce a létajícím ševci; Postřižiny; Vražda v hotelu Excelsior. 

13 x Na pytlácké stezce; Princ a Večernice; S tebou mě baví svět; Třetí princ  

a Za trnkovým keřem. 

12 x Adéla ještě nevečeřela; Honza málem králem; Jára Cimrman, ležící, spící; Krakonoš 

a lyžníci; S čerty nejsou žerty; Vrchní, prchni; první dva díly trilogie Slunce seno... a první 

tři díly příběhů o Básnících. 

11 x Co je doma, to se počítá, pánové...; Což takhle dát si špenát; Homolka a tobolka; 

Láska z pasáže; Marečku, podejte mi pero!; Můj brácha má prima bráchu; Na samotě  

u lesa; Sestřičky; Slavnosti sněženek; Smrt krásných srnců; Sněženky a machři; Tři oříšky 

pro Popelku; Tři veteráni. 

V případě seriálů se na obrazovkách nejčastěji objevovali My všichni školou povinní, které 

televize do svého programu zařadily celkem šestkrát.122 Dalšími nejčastějšími seriály pak  

ve zkoumaném období byli Chalupáři, Vlak dětství a naděje, Dobrá voda, Slovácko  

sa nesúdí a taky Třicet případů majora Zemana. U Chalupářů ve všech čtyřech 

zaznamenaných případech platilo, že je televize umisťovaly do prestižních časů na začátku 

prázdnin. 

Jedním ze zkoumaných aspektů bylo i to, ve jakém ročním období byla normalizační díla 

vysílána nejčastěji. V tom se jednotlivé stanice lišily. ČT1 po nich sahala především  

                                                           
120 Film je součástí čtyřdílného cyklu. Předešlé snímky Pěnička a Paraplíčko a Partie krásného dragouna 

vznikly v roce 1970 a tak do výzkumu nejsou zahrnuty. 

 
121 Započítány byly i výše zmíněné reprízy. 

 
122 Prima nasadila tento seriál v roce 2003 hned dvakrát, stejně tak Barrandov v roce 2009. Dále ho vysílaly i 

ČT1 a Nova. 
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na počátku léta, ať už v podobě tematických seriálů nebo pohádek. U komerčních televizí 

byl oproti tomu výraznější nárůst teprve v závěru roku. V následující tabulce byla data  

ze všech zkoumaných let zprůměrována a dávají tak hrubý přehled o tom, jak se vysílání 

v průběhu měsíců vyvíjelo: 

 

Graf 4. Průměrná stopáž všech výstupů v jednotlivých měsících. 

V prosinci se vysílání normalizačních děl v případě Novy a Primy soustředilo hlavně  

do týdne mezi Štědrým dnem a koncem roku. Lednový údaj na Nově pak výrazně 

ovlivňuje skladba novoročního vysílání, které stanice obvykle vyplňovala veselohrami  

a pohádkami. Ve zbytku měsíce pak Nova od daného žánru upouštěla. Květnový nárůst  

TV Barrandov je spojen hlavně s výskytem dvou státních svátků (přičemž Svátek práce  

i Den vítězství mají částečnou návaznost na svátky z dob komunismu, čehož televize při 

skladbě programu využívala).  
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3.10 Vysílání v rámci svátků, týdnů a dnů 

Situaci v případě státních a náboženských svátků mohl částečně naznačit graf z přechozího 

oddílu. Nejvíc normalizačních děl při těchto příležitostech vysílá Nova, pro kterou jsou  

tou hlavní událostí Vánoce. Pomyslnou stálicí jsou o svátcích na Nově třeba filmy 

Jindřicha Poláka Chobotnice z II. patra123 nebo Krakonoš a lyžníci. Jednotlivé stanice  

si mezi sebou v průběhu let přebíraly práva na snímky jako jsou Sněženky a machři,  

O princezně Jasněnce a létajícím ševci nebo Honza málem králem. ČT1 ale Vánoce hojně 

využívala taky pro premiéry svých nových pohádek a filmů. V případě Barrandova  

byl vánoční program méně zaměřený na pohádky – diváci tam mohli shlédnout třeba 

Krajinu s nábytkem a o Štědrý den roku 2015 zase alternativní výklad kolektivizace  

Náš dědek Josef. Tři oříšky pro Popelku byly vysílány o Vánocích všech zkoumaných let, 

vyjma svátků roku 1997. Roku 2006 je Nova vedle Štědrého dne vysílala taky začátkem 

června. 

Po vánočním vysílání následuje silvestrovské a novoroční – i zde zabírá československá 

tvorba důležité místo. Nejpatrnější to bylo v programu televize Nova z roku 2006.  

Od novoročního rána na ní téměř kontinuálně běžely normalizační filmy, jejichž celková 

stopáž přesahovala osm hodin.124 Jen o hodinu kratší výběr snímků pak Nova přinesla 

v roce 2012. ČT1 se oproti tomu celému žánru vyhýbá a do novoroční primetime umisťuje 

hlavně premiéry, zatímco na ČT2 jsou nabízeny pořady s kulturní a náboženskou 

tématikou.125 

Veřejnoprávní televize přistupuje podobně i k velikonočním svátkům, o kterých 

normalizační díla nijak výrazně neprosazuje. Žádnou větší odchylku od ostatních týdnů 

nevykázaly ani jednotlivé komerční stanice – výkyv je patrný spíše u 1. května a Dne 

vítězství. V letech 2009 a 2012 při nich díla ze 70. let vysílal hlavně Barrandov (včetně 

Našeho dědka Josefa), v roce 2015 ale od tohoto trendu upustil. Nova a Prima zase tuto 

dvojici po sobě jdoucích svátků využívají k vysílání normalizačních pohádek a komedií. 

Byť nejde o svátky, televizní programy vždy reflektují začátek i konec školního roku. 

                                                           
123 Není bez zajímavosti, že ČT1 nasazuje proti těmto filmům stejnojmenný seriál. V roce 2012 běžely tyto 

pořady na obou programech souběžně. 

 
124 Jmenovitě Krakonoš a lyžníci, Od zítřka nečaruji, O zatoulané princezně, Noc klavíristy, Půl domu bez 

ženicha a ve 20 hodin pak Sněženky a machři. 

 
125 Výjimku u ČT1 někdy tvořil sestřih silvestrového pořadu z roku 1977, vysílaný v brzkých ranních 

hodinách. 
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Závěrem června přechází jednotlivé stanice na prázdninové vysílání, ve kterém často 

využívají oblíbenosti některých seriálů či filmů. Například v roce 2015 takto Nova vysílala 

Chalupáře, Barrandov Třicet případů majora Zemana a ČT1 hned několik normalizačních 

seriálů. Mimo jiné šlo o Malého pitavala z velkého města, Nemocnici na kraji města  

a Dobrou vodu. Televize reflektují i následný začátek školního roku. Nova při něm v letech 

2006 a 2009 nasadila třeba komedii Marečku, podejte mi pero! Prima (2003) a ČT1 (2015) 

zase k prvnímu září začaly vysílat seriál My všichni školou povinní . 

S rostoucím odstupem od Sametové revoluce se normalizační díla začala objevovat taky  

o jejím vlastním výročí. Ve většině případů šlo o pohádky, anebo divácky oblíbené snímky 

jako Tajemný hrad v Karpatech nebo Smrt stopařek. Výjimku tvoří pouze TV Barrandov, 

která na 17. listopad 2015 nasadila Muže z Londýna. Z výše uvedených faktů mohu 

konstatovat, že se hypotéza 2 potvrdila. Normalizační tvorba byla u všech stanic 

významnou složkou svátečních programů. 

Zároveň byla potvrzena i hypotéza 3, tedy že zkoumaná média nasazují normalizační díla 

hlavně o víkendu. Patrné to bylo zejména v případě TV Barrandov, kterou k tomu ostatně 

vyzvala i RRTV při udělování licence. Ještě víc však tento trend dodržovala Nova, která 

československé filmy (a po odchodu Vladimíra Železného taky seriály) nasazovala 

především v neděli. Pokud data za všech osm let sečteme a vydělíme počtem týdnů, tak 

Nova za každou neděli odehrála kolem 74 minut normalizační tvorby. Ta byla důležitou 

složkou i v nedělním vysílání Primy, která v roce 1997 věnovala primetime televizním 

filmům z archivů ČST. Tato díla sice do výzkumu zařazená nejsou – i z hlediska 

celovečerních filmů a seriálů je ale nárůst Primy v závěru týdne patrný. Statistiku v případě 

ČT1 pak ovlivňovala hlavně tradice nedělního dopoledního seriálu. Tabulka s průměrnými 

hodnotami za celé zkoumané období vypadá následovně, přičemž údaje zachycují roční 

stopáž v hodinách, přepočtenou na jednotlivé dny týdne. 
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Graf 5. Průměrná roční stopáž výstupů v jednotlivých dnech týdne. 

Ve výzkumu bylo zjišťováno i to, v jaké fázi dne byly dané tituly nasazovány. Většina 

všech zaznamenaných výstupů spadala do hlavního vysílacího času mezi osmnáctou 

hodinou a půlnocí – a to jak v případě filmů, tak i po započtení seriálů. Průměrné 

zastoupení děl se ale lišilo (což potvrzuje hypotézu 4) a na jednotlivých stanicích 

vypadalo následovně: 
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Grafy 6, 7, 8, 9 a 10. Zastoupení všech výstupů v jednotlivých etapách dne na zkoumaných stanicích. 

U komerčních médií musí být brán v potaz jejich omezený vysílací čas. Nepřetržitý provoz 

zahájily až v době digitálního vysílání a například Barrandov ho neměl ani v době vzniku 

této práce. I proto se díla mezi půlnocí a šestou hodinou ráno objevovala hlavně  

na kanálech ČT126 a později na Nově (zatímco Prima tuhle dobu věnovala komerčním 

sdělením nebo regionálnímu vysílání). 

Z porovnání jednotlivých programů vyplývá, že v rámci hlavního vysílacího času byla 

normalizační díla nasazovaná především na Primě a na Barrandově. Prima ve své 

primetime nabízela především seriály, zatímco Barrandov jej vyplňoval zejména 

normalizačními filmy (v roce 2015 taky Třiceti případy majora Zemana). Nova zkoumané 

tituly soustředila do dopoledního a odpoledního vysílání, což ilustruje i podoba jejího 

víkendového schématu (před polednem československé pohádky, a po relaci Volejte Novu 

následovaly archivní filmy). Zlomek odpoledních titulů pak Nova reprízovala v pondělních 

brzkých ranních hodinách. 

V případě dvou hlavních programů ČT je vidět jejich provázanost. ČT2 o všední 

                                                           
126 I sama ČT1 přitom nepřetržitě vysílá teprve od září 1997. 



 

 

61 

odpoledne často reprízovala to, co se předtím objevilo na prvním kanálu – i proto  

u jí vysílaných normalizačních titulů dominuje čas mezi polednem a osmnáctou hodinou.  

U ČT1 pak dopolední statistiku ovlivnila především tradice nedělních seriálů a častých 

repríz večerních filmů.  
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3.11 Normalizační ideologie 

V tomto oddílu byla zkoumána pouze díla kategorie 2 a 3, do nichž spadalo přesně  

400 z celkem 3105 mediálních výstupů. Jejich celkové zastoupení rostlo kontinuálně  

od roku 1994 až do roku 2012, v závěrečném roce výzkumu však nabídka výrazně 

poklesla. Nejčastěji se vyskytujícími snímky, jež do dvojice kategorií spadaly, byly: Láska 

z pasáže (11krát), Čas pracuje pro vraha (9krát) a Kamarád do deště (v programu  

se objevil 8krát). Nejvysílanějším propagandistickým seriálem bylo Třicet případů majora 

Zemana, který televize za osm zkoumaných let reprízovaly čtyřikrát. Nejčastěji 

reprízovaným snímkem z kategorie 3 byl Případ mrtvých spolužáků (5krát) následovaný 

filmy Bouřlivé víno a Náš dědek Josef (oba 4krát). 

Celkovou hodinovou stopáž všech děl kategorie 2 a 3 (tedy jak filmů, tak i epizod seriálů) 

na jednotlivých stanicích ilustruje následující graf: 

 

Graf 11. Celková stopáž výstupů kategorie 2 a 3 v jednotlivých letech. 

Největší množství propagandistického materiálu odvysílala TV Barrandov, přestože 

působila pouze ve třech z osmi zkoumaných let. Celková odvysílaná stopáž těchto děl 

činila v případě Barrandova 177 hodin a 24 minut. Důvod je nasnadě – stanice se zejména 

v prvním roce existence pokoušela nabídnout obrovské množství archivních filmů a při 

jejich výběru se ideologickým aspektem nijak neřídila. Ve zkoumaných letech navíc 

opakovaně vysílala všech Třicet případů majora Zemana, což celkovou stopáž 

propagandistických děl výrazně navýšilo. Kategorii 3 vedle tohoto seriálu reprezentoval  
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ve vysílání Barrandova také seriál Rodáci a sedm různých celovečerních filmů. 

Zajímavý je pohled i na ostatní televize (vyjma ČT2, v níž se daná díla objevovala zcela 

výjimečně). ČT1, Nova a Prima co do stopáže odvysílaly téměř shodný objem materiálu.  

Za osm let zabrala prorežimní díla na ČT1 celkem 97 hodin a 20 minut, na Nově 103 hodin 

a 48 minut a na Primě 103 hodin a 1 minutu. Rozložení se na jednotlivých programech 

v průběhu let měnilo. 

Na ČT1 v 90. letech kontinuálně stoupalo a v roce 2000 vyvrcholilo vysíláním seriálu 

Třicet případů majora Zemana. V letech 2003 až 2009, shodně s obecným odklonem  

od normalizačních děl, u ČT nebyl registrován jediný výrazně prorežimní titul.  

Roku 2009 se v jejím programu vyskytl pouze seriál Zlá krev z kategorie 2.127 Toto dílo 

z roku 1986 reprízovala ČT i ve dvou následujících letech zkoumaného období. V roce 

2012 doplnil Zlou krev seriál Dispečer a v roce 2015 odvysílala ČT1 vedle Zlé krve ještě 

snímky Smrt na černo (pojednání o poměrech za Třetí republiky) a Copak je to za vojáka... 

Z kategorie 3 se ve vysílání ČT1 objevily pouze čtyři tituly: Stavy rachotí, Smrt na černo, 

Třicet případů majora Zemana a Případ mrtvých spolužáků. 

U ČT2 byly za všech osm let zaznamenány jen dva filmy kategorie 2: v roce 2006  

to bylo drama Pomocník a v roce 2015 Kamarád do deště. 

Nova v prvních letech vysílání reprízovala jen malé množství ideologicky méně zatížených 

filmů. Vedle Indiánů z Větrova (filmu o mládeži v pohraničí, věnovanému výročí Pionýra) 

to byly zejména snímky z 80. let s kriminální nebo vojenskou tématikou – Láska z pasáže  

a Copak je to za vojáka. Po odchodu Vladimíra Železného ale zastoupení podobných děl 

vzrostlo. Nova do programu opakovaně nabízela třeba Případ mrtvých spolužáků a po roce 

2009 se do jejího repertoáru zařadily i seriály, které idealizují hodnoty komunistického 

režimu. Vedle Ženy za pultem (vysílané mimo zkoumané roky) to byly třeba Plechová 

kavalérie a Stříbrná pila. Díla kategorie 3 na obrazovkách Novy reprezentovala pouze 

dvojice kriminálních příběhů Případ mrtvých spolužáků a Případ mrtvého muže. 

Prima odvysílala většinu ideologicky zatíženějších titulů v letech 2003 a 2006. V jejím 

tehdejším programu se vyskytovaly seriály jako Žena za pultem, Dnes v jednom domě či 

Chlapci a chlapi. V roce 2009 se stanice od normalizační tvorby distancovala, o tři roky 

později ale odvysílala trilogii Bouřlivé víno, kterou v závěrečném roce opět reprízovala. 

                                                           
127 U tohoto titulu jsem dlouho zvažoval, zda ho do kategorie 2 zahrnout. Mapuje však podmínky třídního 

boje v 19. století a idealizuje roli proletariátu. 
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První díl výše zmíněné trilogie coby zástupce kategorie 3 doplnil v programech Primy ještě 

film Sokolovo a seriál Synové a dcery Jakuba skláře.  

Jak už bylo zmíněno v úvodu praktické části, tento oddíl byl vypracován na základě nově 

definovaných kategorií. I proto jsou v následujících řádcích sepsány tituly, jejichž výskyt 

byl v této části studie zkoumán. Rozřazení titulů do jednotlivých kategorií bylo provedeno  

až po sběru dat, a tak soupis obsahuje pouze ta díla, která se v televizních programech 

objevila. Co do počtu i výskytu byla rozsáhlejší kategorie 2, jež zahrnovala tyto 

zaznamenané tituly: 

Filmy 

...a pozdravuji vlaštovky; Akce Bororo; Copak je to za vojáka...; Čas pracuje pro vraha; 

Drsná planina; Dva muži hlásí příchod; Hřiště; Indiáni z Větrova; Kamarád do deště;  

Kdo přichází před půlnocí; Láska na druhý pohled; Láska z pasáže; Město nic neví;  

Mladé víno; Mravenci nesou smrt; Muž z Londýna; Osud jménem Kamila; Parta hic;  

Past na kachnu; Plavení hříbat; Pod nohama nebe; Podfuk; Pomocník; Pumpaři od Zlaté 

podkovy; Pytláci; Revue na zakázku; Sedmého dne večer...; Tajemství zlatého Buddhy; 

Tísňové volání; Tři chlapi na cestách; Vítr v kapse; Zátah; Zralé víno. 

Seriály 

Chlapci a chlapi; Dispečer; Dnes v jednom domě; Inženýrská odysea; Muž na radnici; 

Plechová kavalérie; Stříbrná pila; Ve znamení Merkura; Zlá krev. 

Soupis vysílaných titulů kategorie 3 byl výrazně kratší: filmy Akce v Istanbulu;  

Bouřlivé víno; Čas lásky a naděje; Lupič Legenda; Náš dědek Josef; Případ mrtvého 

muže; Případ mrtvých spolužáků; Silnější než strach; Smrt na černo; Sokolovo a Výstřely 

v Mariánských lázních; a ze seriálů pak Rodáci; Stavy rachotí; Synové a dcery Jakuba 

skláře a Třicet případů majora Zemana. 

I zde je nutné zdůraznit, že televize řadu děl za jeden rok vysílaly opakovaně. Počet 

nabízených titulů shrnuje následující tabulka: 

 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 průměr 

ČT1 1 5 3 0 0 1 2 3 1,875 

ČT2 0 0 0 0 1 0 0 1 0,25 
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Nova 2 2 2 5 9 11 14 9 6,75 

Prima 0 3 1 8 8 0 5 4 3,625 

Barrandov - - - - - 19 11 6 12 

Tabulka č. 2: Četnost titulů kategorií 2 a 3 ve zkoumaných letech. 

Co do počtu titulů i co do součtu stopáže všech mediálních výstupů byla hypotéza 5 

potvrzena. ČT1 a ČT2 nabízely menší počet děl s propagandistickým obsahem, než 

kterákoliv z trojice komerčních stanic. V posledních třech zkoumaných letech těchto titulů 

nejvíc uvedl Barrandov, televize Nova jich ale za totožné období odvysílala jen o dva 

méně.  
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Závěr 

Za osm let bylo registrováno celkem 3105 mediálních výstupů a televize v nich nabídly 

351 různých celovečerních filmů a 58 seriálů. Obsahová analýza prokázala, že jejich podíl 

v televizním vysílání vzrostl hlavně na přelomu desátých let 21. století a kulminoval v roce 

2012. Tomuto trendu nedominovala pouze TV Barrandov, ale taky nesledovanější stanice 

Nova a po příchodu generálního ředitele Petra Dvořáka i ČT1. Zatímco komerční televize 

nabízely zejména celovečerní filmy, ve vysílání hlavního veřejnoprávního kanálu měly  

po většinu let převahu normalizační seriály. Používání termínu retrovlna tak v oné době 

bylo relevantní, v roce 2015 ale objem vysílaných titulů začal mírně klesat. Nejčastěji 

vysílaným filmem z dob normalizace je Vesničko má středisková, který se za osm 

zkoumaných let objevil v programech celkem osmnáctkrát. Nejvíc reprízovaným seriálem 

(vysílán šestkrát) byli My všichni školou povinní.  

Zároveň bylo zjištěno, že nabídka titulů s odstupem od pádu komunistického režimu rostla. 

Zatímco v roce 1994 televize nabídly 134 různých filmů a deset seriálů, v roce 2012 šlo  

o 230 snímků a 26 seriálů. V roce 2015 se samotný počet děl výrazně redukoval, televize 

ale zbylé tituly (mnohem častěji než v předešlých letech) reprízovaly i několikrát do roka.  

Ze všech zkoumaných let vybočoval vývoj v roce 1997. Zatímco v prvním pololetí byly 

tituly vysílány jen sporadicky, po konci letních prázdnin jejich objem prudce vzrostl. Tento 

trend nastal jen krátce potom, co stanice získaly data z historicky prvního měření 

sledovanosti pomocí peoplemetrů.  

Za zmínku stojí také iniciativa Vladimíra Železného a prohlášení, že Nova pod jeho 

vedením nebude vysílat normalizační seriály. Výzkum jeho slova dokládá – stanice začala 

práva na tento žánr skupovat až potom, co ji Železný opustil. Hrané normalizační filmy ale 

Nova nabízela již od třetího dne své existence. Odklon od československých filmů i seriálů 

byl patrný taky u ČT v době, kdy ji vedl Jiří Janeček. Naopak po příchodu generálního 

ředitele Petra Dvořáka začal podíl zkoumaných titulů výrazně stoupat. Spojitost mezi 

osobou ředitele a rostoucím zastoupením normalizační tvorby byla patrná taky u televize 

Prima. Ta daný žánr vysílala zejména v době, kdy ji vedl Martin Dvořák. Potom, co do 

média majetkově vstoupila skupina MTG, ale tituly z éry normalizace prakticky vymizely. 

U všech zkoumaných stanic (vyjma ČT2, u níž byl počet mediálních výstupů 

zanedbatelný) platí, že normalizační tvorbu nasazovaly zejména do víkendových 
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programů. Potvrdila se také hypotéza, že díla z let 1971 až 1989 jsou důležitou složkou 

vysílání o svátcích a letních prázdninách. Z hlediska svátků je to patrné hlavně v případě 

Novy a její nabídky v období Vánoc a Nového roku – stanice se na tyto dvě příležitosti 

zaměřovala ve všech zkoumaných letech. V případě ČT1 bylo zase patrné soustředění 

normalizačních titulů do období letních prázdnin. 

Stanice zkoumaná díla nasazovaly v rozdílných časech. Zatímco u Novy se vyskytovala 

především v dopoledních a odpoledních hodinách, u Barrandova nebo Primy (u níž to bylo 

v 51 procentech výstupů) byla umístěna převážně v hlavních vysílacích časech. V případě 

ČT1 byla situace vyvážená – filmy byly téměř rovnoměrně rozprostřené do časů mezi 

šestou hodinou ranní a půlnocí. U ČT2 spadala více než polovina výstupů do odpoledních 

časů. Hlavní podíl na tom měly reprízy děl, jež se předtím objevily na prvním kanálu. 

Samostatný oddíl práce se věnoval také přítomnosti ideologických sdělení. Tady  

je nutné zdůraznit, že jsem při zkoumání této problematiky pracoval na základě 

vlastnoručně vytvořených kategorií a jsem si vědom rizika, že jsem při posuzování 

některých děl mohl postupovat subjektivně. Důvodem je absence jakéhokoliv předešlého 

výzkumu, který by jednotlivé tituly v tomto směru roztřídil. Směšováním filmů jako  

Tři oříšky pro Popelku a Bouřlivé víno by ale tato problematika zůstávala ignorovaná,  

a proto jsem pravidlo o naprosté objektivitě vědomě porušil. Důvod mého rozhodnutí byl 

naznačen v oddílu o pojmu nostalgie. Tato díla se mohou podílet na živení tohoto 

fenoménu v postsocialistické společnosti a proto jsem považoval za důležité zjistit, nakolik 

jsou ideologicky zavádějící díla zastoupená v televizním vysílání.  

Na základě mnou definovaných kategorií vyšlo najevo, že počet titulů s vyšší mírou 

propagandistického obsahu výrazně vzrostl mezi lety 2009 a 2015. Za tímto faktem nestál 

pouze vznik TV Barrandov – téměř shodný počet těchto děl za stejné období nabízela také 

televize Nova. Z agitačních snímků byl nejčastěji reprízován film pro mládež Láska 

z pasáže (jedenáctkrát), ze seriálů pak Třicet případů majora Zemana (čtyřikrát). 

Po podobných titulech většinou sahali editoři komerčních médií. Veřejnoprávní stanice 

jich ve všech letech vyjma roku 1997 uvedly méně. 

Závěry výzkumu mohou posloužit coby základ širšího studia vlivu normalizačních děl na 

české publikum. Jejich rostoucím výskytem jsou diváci častěji konfrontováni i s agitací 

zaniklého režimu. U mnoha děl je sice propagandistický účel zcela zřejmý a příjemci tato 

sdělení nepřejímají. Podrobnější práce na toto téma ale v českém prostoru chybí. 
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Summary 

This work analyses presence of normalization era movies and series in current Czech 

television broadcast. It focuses on five main televisions – two channels of public Czech TV 

and commercial stations Nova, Prima and Barrandov. There have been eight whole years 

analysed – 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 and 2015 – as to register any long-

term trends or short-term deviations. 

Throughout all years, 3105 media outcomes have been registered. Five of the Czech 

television channels offered 351 different movies and 58 normalization series. Data show 

that the amount of these titles continuously grew since 1994 and culminated in 2012. This 

trend was largely affected by the initiative of Nova, which was later joined by a newly 

founded Barrandov. Also, the public broadcaster Czech TV had re-introduced these titles  

in recent years (especially after the arrival of its current manager Petr Dvořák). Nova and 

Barrandov were primarily oriented on old cinema films, while the Czech TV benefited 

from its huge archives and offered many TV series from the communist era. 

It is worth to mention development in 1997. On June, the people meter method of audience 

measurement was introduced. While in Q1 1997, only a small amount of normalization 

titles was broadcasted, its volume during Q2 rapidly increased. 

This analysis also verifies pledge of the former manager Vladimír Železný. As one  

of Nova’s founders he promised that he would not tolerate normalization series on his 

channel. Nova did indeed not broadcast any of these titles until Železný left the media. 

Data also show that the majority of communist era movies were broadcasted during 

weekends and that they are vital part of various holidays or vacation seasons. 

One part of the analysis concentrates on propagandistic aspects of these movies. In this 

section, a three-grade category was made, as there were non-political movies next  

to ideologically harmful titles. Barrandov and Nova did broadcast the main part  

of propagandistic movies, while the Czech TV presented a very small amount of these.  
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Příloha č. 9: Zastoupení všech výstupů v jednotlivých etapách dne na TV Nova (graf)  

(s. 60). 

Příloha č. 10: Zastoupení všech výstupů v jednotlivých etapách dne na TV Prima (graf)  

(s. 60). 

Příloha č. 11: Zastoupení všech výstupů v jednotlivých etapách dne na TV Barrandov 

(graf) (s. 60). 

Příloha č. 12: Celková stopáž výstupů kategorie 2 a 3 v jednotlivých letech (graf) (s. 62). 

Příloha č. 13: Četnost titulů kategorií 2 a 3 ve zkoumaných letech (tabulka) (s. 64-65). 

 

 


