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Anotace 

Bakalářská práce ,,Využití České tiskové kanceláře k účelu propagandy” se věnuje vztahu            
České tiskové kanceláře, státu a jeho exekutivy v sedmi obdobích od roku 1918 do roku               
1993. Teoretickým cílem práce je vymezit status a úlohu České tiskové kanceláře ve vztahu              
ke státu a vládě na základě legislativy v každém ze sedmi sledovaných období. Prakticky              
pak analyzuje deset náhodně vybraných zpráv informujících o aktivitách vlády v každém ze             
sledovaných období. 

 

Hlavním cílem práce je jasně vymezit vztah České tiskové kanceláře a státu. Následně             
pomocí analýzy zpráv demonstrovat jak se tento vztah přímo promítal do obsahu            
zpravodajství agentury. Práce obsahuje komparaci dvou vybraných sledovaných období, ve          
kterých jsou porovnávány odlišnosti, nebo podobnosti způsobu jakým byla agentura státem           
a jeho exekutivou využívána coby státní propaganda. 

 

Annotation 

Diploma thesis ,,Use of the Czech press agency for the purpose of propaganda” analyses              
the relationship between the Czech press agency, state and its executive in seven time              
periods from 1918 - 1993. Theoretical aim of the thesis is to deliminate the status and                
mission of the Czech press agency in relation to the state and its executive in each of the                  
seven chosen periods. Practical part focuses on an analysis of ten randomly chosen news              
stories concerning government’s activities in each of the periods. 

 

Main target of this work is to deliminate clearly the relationship between the Czech press               
agency and the state, then subsequently demonstrate how was this relationship reflected in             
the content of agency’s news. Thesis also includes a comparison of two analysed periods. It               
compares differences, or similarities in which the agency was used by the state and its               
executive for the purpose of propaganda. 
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Úvod 

 
Československá a později Česká tisková kancelář neodmyslitelně patří k dějinám všech 
politických systémů od vzniku samostatné Československé republiky. Od počátku svého 
vzniku je ČTK úzce spjata se státem a jeho exekutivou, která určuje v menší či větší míře 
náplň činnosti agentury a ovlivňuje podobu jejího zpravodajství. 
 
Předmětem této práce je především zkoumání vztahu mezi ČTK, státem a vládou v 
jednotlivých politických obdobích mezi lety 1918 a 1993. S užitím odborné literatury a 
dostupné legislativy se snažím přesně zmapovat jakou měla agentura státem danou úlohu v 
sedmi etapách od jejího vzniku až do rozdělení federace. 
 
Na základě jednoznačného vymezení úlohy ČTK pomocí odborné literatury, legislativy a 
dobového kontextu pak analyzuji deset náhodně vybraných domácích zpráv ČTK 
informujících o aktivitách vlády  z každého ze sedmi určených politických období. Cílem 
analýzy je na konkrétních příkladech ukázat jakým způsobem se ve zpravodajském obsahu 
projevoval vztah agentury ke státu a vládě a potvrdit, nebo vyvrátit, zda-li onen obsah 
koresponduje s dobovou legislativou či oficiálním statutem ČTK. Analýzou vybraných zpráv 
zároveň demonstruji jak konkrétně jednotlivé politické režimy využívaly ČTK ke svojí 
propagaci. 
 
K vymezení úlohy a vztahu ČTK ke státu a vládě jsem použil především odbornou literaturu, 
dobovou legislativu i jiné knižní a elektronické zdroje. Analýzu jsem prováděl za pomoci 
sběru deseti dobových článků ze tří celostátních periodik v každém ze sedmi sledovaných 
období. Část článků pochází z archivu Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea ve 
Stromovce, část z internetových archivů. Při hledání analyzovaných článků jsem se 
zaměřoval pouze na ty, které nesly signaturu ČTK/ČSTK a obsahovaly slova vláda, ministr, 
exekutiva, popřípadě ještě strana. V práci uvádím pouze takové zprávy ČTK, ze kterých je 
možné na základě jejich obsahu jasně vypozorovat vztah agentury ke státu a vládě. Každé 
analyzované období začíná stručným zasazením do dobového kontextu úlohy četky 
odkazujícím na teoretickou část práce. 
 
Po analýze sedmdesáti článků následuje komparace dvou sledovaných období, kde se 
pokouším ukázat podobnosti či rozdíly ve vztahu ČTK ke státu a vládě a přiblížit jakým 
způsobem byla agentura v těchto obdobích využívána coby nástroj propagační politiky. 
 
V závěru na základě provedené subjektivní analýzy článků a znalosti historického kontextu 
shrnuji jakým způsobem a zda-li se vůbec vyvíjel vztah ČTK ke státu a vládě na základě 
agenturního zpravodajského obsahu, jestli někdy informovala nezávisle nebo byla vždy jen 
státní a vládní ,,továrnou na informace”. 
 
V příloze uvádím výběr pěti z celkového počtu analyzovaných zpráv ČTK, které jsou 
obsahově nejzajímavější a nejlépe reflektují vztah ČTK a vlády. 
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1. 1. Vznik Československé tiskové kanceláře 

 

Československá tisková kancelář (ČTK) vzniká 28. října 1918, kdy skupina novinářů           
informuje z Obecního domu v Praze o událostech vyhlášení samostatného          
Československého státu. V ten den informuje o dění v hlavním městě nově vzniklého státu i               
jiných větších městech. Oficiálně ale ČTK vzniká až 31. října 1918. Zřizuje ji Národní výbor. 

 

Československá tisková kancelář 

,,Předsednictví N.V. zřídilo samostatnou československou tiskovou kancelář (Č.T.K.), již         
vedou redaktoři Cyril Dušek, Jan Hajšman a Karel Mečíř. Č.T.K. bude míti místnosti v N.V. v                
Harrachovském paláci (v Jindřišské ulici 20). Žádá, aby všechny veřejné korporace ji            
dodávaly nejrychleji své zprávy, komuniké a vyhlášky.” (Právo lidu, 31.října 1918)  1

 

1.2 Úloha ČTK 1918-1939 

 

,,Československá tisková kancelář měla plnit úlohu tiskového oddělení Národního výboru. V           
prvních letech své existence se ČTK potýkala s řadou organizačních i finančních potíží a              
trpěla špatnou organizační strukturou danou především tím, že měla zprvu postavení           
státního úřadu, a důsledky osobních i stranických rivalit, jak uvádí kolektiv autorů v knize              
Dějiny českých médií. Smyslem jejího vzniku bylo zajištění šíření univerzálního          
zpravodajství o dění v nově vzniklé republice doma. Především chtěl ale Národní výbor             
navázat styk se zahraničím. Národní výbor viděl v ČTK možnost budování zahraniční            
politiky. Československá diplomatická služba žádné zprávy dodávat nemohla - nacházela se           
fakticky v bodě nula. Narozdíl od jiných resortů, které bylo možné ve větší či menší míře                
převzít z éry mocnářství s personálem, bylo nutno ministerstvo zahraničí budovat prakticky            
na zelené louce. Použitelných diplomatů s potřebnou praxí měla mladá republika sotva            
dvacet.” (Zprávy z českého století tiskové agentury a česká společnost 1848-1948, z roku             
2008)  2

Agentura měla za úkol publikovat státní tiskové dokumenty. Ty byly před zveřejněním            
schvalovány tiskovým odborem prezidia ministerské rady, který podléhal přímo předsedovi          
vlády a poskytoval informace státnímu aparátu a úřednímu i ostatnímu dennímu tisku.            
Tiskový odbor dohlížel na činnost ČTK, státních tiskáren, dále pak úředních novin v Praze a               
Bratislavě. Dále měla Československá tisková kancelář na starost poskytování přehledů          
tisku pro státní instituce.  3

 

1 Právo lidu, ,,Československá tisková kancelář”, 31.10.1918 
2 STEJSKAL, Jan. Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. V Praze: Triton, 2008. (439 s) 
3  BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a 
doplněné vydání. Praha: Grada, [2019] (str. 180-182/456 s) 
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Vzhledem k tomu, že byla ČTK státní tiskovou agenturou, jejíž činnost podléhá vládě, byla i               
její struktura ryze politická. Zaměstnanci agentury z řad redaktorů byli Národním výborem            
vybíráni a do funkcí dosazováni na základě jejich politické afiliace a personální složení v              
ČTK tak odpovídalo politickému složení tehdejší vlády. Politická závislost jednotlivých          
redaktorů často představovala komplikaci při vytváření zpravodajského obsahu. Jednotlivé         
politické myšlenkové proudy se často promítají v publikovaných zprávách. 

 

Legislativní rámec fungování ČTK plynule navázal na rakouskou tiskovou agenturu známou           
jako Korbyro. Stejně jako u většiny právních předpisů došlo k přechodu právních norem na              
základě recepčního zákona číslo 11 z roku 1918:  

,,Zákon Národního výboru československého ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného            
státu československého 

Samostatný stát československý vstoupil v život. Aby byla zachována souvislost          
dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl            
nerušený přechod k novému státnímu životu, nařizuje Národní výbor jménem          
československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti toto: 

Čl.1 

Státní formu československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s 
Československou Národní radou v Paříži. Orgánem jednomyslné vůle národa a také 

vykonavatelem státní svrchovanosti je Národní výbor. 

Čl.2 

Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti. 

Čl.3 

Všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní a zejména i 
obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních 

platných zákonů a nařízení. 

Čl.4 

Zákon tento nabývá účinnosti dnešním dnem. 

Čl.5 

Národnímu výboru se ukládá, aby tento zákon provedl.”  4

 

4 Zákon č.11/1918 Sb. 
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,,Mnohé funkční stereotypy vídeňské agentury, tak vášnivě napadané českým tiskem, přitom           
po převratu v říjnu 1918 převzala tisková kancelář nového státu. Státní agenturní monopol,             
pojetí tiskové agentury jako centralizovaného hlasatele státní propagandy, nepružný a          
umrtvující model nenovinářské, věčně prodělečné úřední instituce - takové bylo Korbyro a            
taková byla i meziválečná ČTK. Obě instituce za hlavní cíl nepovažovaly novinářskou službu             
abonentům, ale obranu integrity mnohonárodního státu.”  5

Jak uvádí Jan Stejskal, ČTK měla v počátcích fungování postavení státního úřadu, a tak se               
na ní přímo vztahoval článek 3. recepčního zákona o podřízenosti Národnímu výboru a             
kontinuitě rakouské legislativy. Statut ČTK se později mění na státní podnik, což znamená,             
že agentura čerpala prostředky ze státního rozpočtu. 

 

1.3 Úloha ČTK 1939-1945 

Se vznikem protektorátu Čechy a Morava se mění oficiální název agentury z            
Československé na Českou tiskovou kancelář. O své sídlo se nově dělí s jedním z pracovišť               
německé zpravodajské služby Sicherheitsdienst, která měla kromě rozvědné činnosti na          
starosti i tvorbu a šíření vnitřního politického zpravodajství. Hned po vyhlášení protektorátu            
byl vydán zákaz zveřejňovat zprávy zahraničních agentur. Výlučným zdrojem ČTK ze           
zahraničí se stala německá tisková agentura Deutsches Nachtrichtenburo. Již od 17. března            
1939 podléhá agenturní zpravodajství novým pravidlům tiskového dozoru. Ze začátku se           
německá správa zaměřuje hlavně na kontrolu fotografického obsahu.  6

 

Oficiálně je ČTK řízena vedením protektorátní vlády a později ministerstvem lidové osvěty.            
Fakticky ji ale řídí Wolfgang Wolfram von Wolmar, vedoucí tiskového odboru říšského            
protektora Reinharda Heydricha. ,,Pro kontrolu tisku v období protektorátu je příznačné že            
okupační síly dokázaly prosazovat svou vůli nikoliv přímo, ale prostřednictvím formálně           
ustavených autonomních orgánů české státní správy - tiskového odboru Předsednictva          
ministerské rady (TO PMR), který kontrolu nejen prováděl, ale také za ní byl plně              
zodpovědný.”  7

 

Oficiální legislativní rámec fungování ČTK se však formálně nemění samostatným zákonem,           
což koresponduje i s článkem 12 z výnosu o protektorátu Čechy a Morava, který zaručuje               

5 STEJSKAL, Jan. Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. V Praze: Triton, 2008. (str. 
99/439 s) 
6 STEJSKAL, Jan. Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. V Praze: Triton, 2008. (439 s) 
7 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a 
doplněné vydání. Praha: Grada, [2019] (str. 204/456 s) 
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právní kontinuitu na území nově vzniklého státního celku: ,,Právo platné nyní v Čechách a              
na Moravě zůstává v účinnosti, pokud neodporuje smyslu převzetí ochrany Německou říší.” 

 

Veškerá právní kontinuita všech norem, včetně rámce fungování ČTK ale mohla být na             
základě podmínky článku 12: ,,...pokud neodporuje smyslu převzetí ochrany Německou říší”           
zrušena. Právně se tak vztah ČTK k vládě nemění. Fakticky se nemění ani její úloha coby                8

šiřitele pozitivně laděného zpravodajství o dění ve státě, které primárně slouží k propagaci             
tehdejšího politického režimu. Obsah zpravodajství ČTK v období protektorátu byl tak jako v             
jiných médiích snahou nacistů o propagaci jejich ideologie, šíření rasistické politiky a            
vynucení loajality obyvatel okupovaného území. Většina zpráv byla bez hlubší výpovědní           
hodnoty, jednalo se především o opěvování německé armády a jejích válečných tažení.  9

 

1.4 Úloha ČTK 1945-1948 

 

Mezi hlavní poválečné cíle agentury patřilo obnovení spojení se zahraničím. Nově vzniklé            
ministerstvo informací má nyní na starosti chod ČTK. Ze začátku rozhoduje například o             
obsazování zahraničních zpravodajských postů vhodnými kandidáty. Problematiku nového        
stanovení fungování agentury představoval finanční dohled. Četka čerpala finanční         
prostředky především z poskytování zpravodajství jiným agenturám. V roce 1945 vzniká           
Správní sbor pro ČTK.  10

 

,,V centralizujícím se mediálním systému poválečných let připadla ČTK role hlavního           
prostředníka informací o postupu a rozhodnutích vlády a vládní politice obecně. Pro ostatní             
média se v tomto systému stala autoritativním zdrojem informací.” Četka má opět za úkol              11

poskytovat informace ze zahraničí. Většina zpravodajských výměn se orientuje na Sovětský           
svaz. Pod ČTK od srpna 1947 spadá propagační aparát ministerstva zahraničí Centropress,            
přejmenovaný na Pragopress (vzniklý v roce 1921). 

 

Ke změnám v legislativě, které by mohly ovlivnit statut či fungování ČTK v tomto období               
nedochází. Agentura je nadále nástrojem vládního aparátu, který nad ní zajišťuje kontrolu.            
,,Napojení tiskové agentury na vládní úřady mělo pokračovat i po osvobození. Zatímco            
poválečná Evropa reformovala státní agentury, družstevní podniky ve vlastnictví novin, v           
osvobozeném Československu se obnovy agentury ujal stát, který postavení ČTK zároveň           
sám kriticky zkomplikoval: počet novin se administrativní cestou snížil, tiskový trh fakticky            
zanikl a ČTK byla vydána na milost a nemilost ministerstvu informací.”  12

8 Výnos o protektorátu Čechy a Morava 75/1939 Sb. 
9 STEJSKAL, Jan. Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. V Praze: Triton, 2008. (439 s) 
10  BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a 
doplněné vydání. Praha: Grada, [2019] (str. 236-241/456 s) 
11 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a 
doplněné vydání. Praha: Grada, [2019] (str. 241/456 s) 
 
12 STEJSKAL, Jan. Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. V Praze: Triton, 2008. (439 s) 
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1.5 Úloha ČTK 1948-1965 

 

Činnost agentury po únoru 1948 formálně zůstává podřízena ministerstvu informací a vládě,            
fakticky ale byla četka řízena ústředním výborem Komunistické strany Československa.          
Všechny zprávy podléhají přísné cenzuře, aby nemohlo být publikováno nic, co by ohrozilo             
absolutní vládu jedné strany. ,,...úkoly a povinnosti ČTK jako oficiální agentury ČSR nyní v              
údobí budování socialismu daleko větší a zodpovědnější. Podle přání nejvyšších činitelů           
státních má se ČTK státi zpravodajským ústředím, v němž bude soustředěna veškerá            
zpravodajská a informační služba ministerstva informací…”, zmiňuje ve svém prohlášení          
zástupce generálního ředitele agentury Bedřich Vorel v roce 1949.  13

 

Hlavním úkolem domácího zpravodajství ČTK bylo šířit budovatelská poselství a postupně           
socializovat československou společnost i prostřednictvím článků upěvňujících legitimitu        
jedné vlády. Nebezpečí pro komunisty představovaly informace ze zahraničních         
demokratických agentur i šíření objektivního domácího zpravodajství. Prvním opatřením         
proti demokratickým proudům ve zpravodajství bylo přijetí zákona o vydávání časopisů a o             
svazu československých novinářů č.184/1950 Sb. Tento zákon byl v zásadním rozporu s            
ústavním právem na svobodu tisku z roku 1948. V roce 1953 pak vzniká Hlavní správa               
tiskového dohledu, cenzurní orgán, který má na starosti i ČTK. Veškeré zpravodajství nyní             
podléhá autocenzuře, přičemž ji provádí pracovník (plnomocník) dosazený správou         
tiskového dohledu. ,,Oddělení novin, ČTK a rozhlasového vysílání: Oddělení je odpovědno            14

za kontrolu denního tisku zpravodajství ČTK a rozhlasového vysílání v krajii Praha.            
Plnomocníci čtou podrobně všechen jim přidělený materiál z hlediska úkolů Hlavní správy            
tiskového dohledu a vyškrtávají závadná místa: Bez jejich podpisu nesmí být materiál tištěn,             
rozmnožován, vysílán (z návrhu statutu Hlavní správy tiskového dohledu, březen 1953)”  15

 

 

Zahraniční zpravodajství vychází především ze zpráv Telegrafní agentury Sovětského         
svazu. Pragopress spadající pod ČTK se stává od roku 1950 domácí službou propagace,             
tedy článkovým servisem pro domácí i zahraniční časopisy. Transformace zahraničního          
zpravodajství na pouhého zprostředkovatele informací poskytovaných sovětskou agenturou        
způsobilo praktický zánik všech postů zahraničních zpravodajů v padesátých letech.  

 

13 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a 
doplněné vydání. Praha: Grada, [2019] (str. 264-268/456 s) 
14 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a 
doplněné vydání. Praha: Grada, [2019] (str. 264-268/456 s) 
15 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a 
doplněné vydání. Praha: Grada, [2019] (str. 268/456 s) 
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V období mezi lety 1948 a 1965 dochází ke změně způsobu, jakým ČTK do té doby                
nakládala s informacemi. Na jedné straně tu byly zprávy, které byly prezentovány veřejnosti.             
Takové už prošly pečlivou kontrolou politické cenzury. Na straně druhé ale existovaly            
zprávy, které ČTK vydávala pro vybrané přestavitele komunistické strany. Většinou se           
jednalo o informace ze zahraničních agentur, které byly v rozporu s politikou socialistického             
zřízení. K vedení československých komunistů se tak necenzurované zprávy dostávaly. V           
roce 1957 se ČTK stala státní rozpočtovou organizací.  16

 

1.6 Úloha ČTK 1965-1968 

 

Legislativní ukotvení činnosti, poslání a působnosti agentury přichází s přijetím zákona č.            
123/1965 Sb., který definoval Československou tiskovou kancelář jako jeden ze          
zpravodajských orgánů Československé socialistické republiky. Třetí paragraf zákona přímo         
uvádí, že má ČTK možnost podnikat: ,,Československá tisková kancelář může při plnění            
svých úkolů vyvíjet obchodní činnost”   17

Co se týče fungování ČTK, šedesátá léta se dají označit za dobu rozkvětu. Reorganizace v               
letech 1964-1967 přináší rozvoj podnikatelské, zejména vydavatelské činnosti. V roce 1963           
vzniká vydavatelství Pressfoto spolu s propagační agenturou Made in… /Publicity/.          
Následuje začátek vydávání časopisu 100+1 zahraničních zajímavostí v roce 1964. V roce            
1965 dokonce vzniká stálé dálnopisné spojení do Spojených států a dálnopisný okruh            
Praha-Paříž-Londýn. Také začínají vznikat nové redakce jako Mezinárodní redakce,         
Redakce hospodářských informací nebo Dokumentační redakce. Nejdůležitějším dopadem        
přijetí zákona 123/1965 Sb. je ale znovuvybudování zahraniční zpravodajské sítě.  18

 

,,Československá tisková kancelář sloužila v době po přijetí zákona č.123/1965 Sb. jako            
výlučný zdroj informací ze zahraničí. ČTK byla součástí mediální politiky KSČ a sloužila             
Československým médiím v podstatě jako monopolní zdroj informací o dění v zahraničí. Po             
většinu sledovaného období směla vydávat zahraniční zprávy až poté, co je přinesla            
Sovětská tisková agentura TASS (a ta je vydávala až s 24hodinovým zpožděním, i proto se               
v dobovém novinářském žargonu objevilo úsloví ,,dočkej času jako četka Tassu”)”  19

 

Ve vztahu podřízenosti ČTK k vládě a straně se ale novým zákonem nic nemění. Hlavním               
úkolem četky je stále plnit úlohu ,,tiskového odboru”, nyní na základě přijaté legislativy             
kromě jiných služeb tiskové agentury podle paragrafu dvě četka:  

16 Stejskal, Jan.  Četka stoletá. Dostupné z: https://www.ctk.cz/100-let-ctk/ 
17 Zákon č.123/1965 Sb. 
18 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a 
doplněné vydání. Praha: Grada, [2019] (str. 312/456s) 

19 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a 
doplněné vydání. Praha: Grada, [2019] (str. 312/456s) 
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c) ,,vydává oficiální texty a prohlášení vlády a ústředních úřadů a tlumočí na základě              
zmocnění svým jménem oficiální stanoviska k vnitřním a zahraničním událostem a           
problémům.” 

 

e) ,,plní další úkoly v souvislosti s propagací mezinárodní spolupráce v oblasti ekonomiky,             
vědy, techniky, kultury a cestovního ruchu a v dohodě s ministerstvem zahraničního            
obchodu i v oblasti obchodu.” 

Dále podle paragrafu čtyři, odstavce pět za činnost agentury podle zákona odpovídá            
ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda: ,,Za činnost Československé tiskové           
kanceláře odpovídá vládě Československé socialistické republiky ústřední ředitel, kterého         
jmenuje a odvolává vláda.” 

Paragraf šest dále podřízenost vůči vládě vymezuje takto: ,,Zásady vnitřního uspořádání a            
hospodaření Československé tiskové kanceláře obsahuje statut, který na návrh ústředního          
ředitele Československé tiskové kanceláře vydá vláda.”  20

 

Komunistické reformy v roce 1968 podpořila většina zaměstnanců ČTK a v důsledku            
uvolnění režimního sevření se začala měnit podoba zpravodajství. Vrcholem reforem bylo           21

historicky první zrušení cenzury podle zákona č.84/1968 Sb., který byl přijat 26. června.             
,,Cenzura je nepřípustná. Cenzurou se rozumějí jakékoliv zásahy státních orgánů proti           
svobodě slova a obrazu a jejich šíření hromadnými informačními prostředky. Tím není            
dotčena pravomoc prokurátora a soudu.”  22

 

Co se týče vztahu ČTK k vládě v období pražského jara nedošlo k zásadnějším změnám. V                
květnu 1968 byl ministerstvem kultury a informací předložen vládě návrh na opatření v             
oblasti rozhlasu, televize a ČTK. Agentura měla v domácím zpravodajství intenzivněji           
podporovat Akční program ÚV KSČ a dbát na to, aby nenarušovala zájmy zahraniční politiky              
země. Návrh zároveň apeloval na členy vlády, aby více spolupracovali s ČTK a poskytovali              
veškeré potřebné informace k dosažení těchto cílů. K rozvoji svobodnějšího publikování           23

především zahraničních zpráv ale na krátkou dobu dochází. 

 

Změna fungování agentury přichází s příjezdem vojsk Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21.               
srpna 1968. Sovětská vojska v ten samý den budovu ČTK obsazují. Někteří redaktoři se tak               
za tvorbou zpráv přesouvají do provizorních prostor v Bubenči. Sídlo Československé           
tiskové kanceláře je k jejímu účelu navráceno až s odstupem několika týdnů v poničeném              
stavu. 

 

20 Zákon č.123/1965 Sb. 
21 STEJSKAL, Jan. Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. V Praze: Triton, 2008 (439s) 
22 Zákon č. 84/1968 Sb. 
23 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a 
doplněné vydání. Praha: Grada, [2019] (str. 325/456s) 
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Vláda 30. srpna 1968 zřizuje Úřad pro tisk a informace. Ten měl v popisu práce vykonávat                
dohled a centrálně řídit Československou tiskovou kancelář, rozhlas a televizi. Úřad měl            
zároveň zastávat funkci prostředníka mezi zástupci jednotlivých redakcí a konzultanty          
předsednictva Ústředního výboru. 

 

Vůbec prvními pokyny, které Úřad pro tisk a informace vydal bylo nařízení o užívání vybrané               
terminologie ve zpravodajství informujícím o vstupu vojsk Varšavské smlouvy. Bylo          
zakázáno užívat výrazů ,,okupant” či ,,okupace”. Zároveň se zakazovalo hovořit o obětech            
nebo škodách na zdraví či majetku invazí způsobených.  24

 

Režim potřeboval znovuobnovení přímého politického vlivu na média, a tak 12. září 1968             
vzniká ještě Vládní úřad pro tisk a informace, který má pravomoc bezprostředně ovlivňovat             
zpravodajství ve všech médiích, včetně ČTK. Následuje znovuzavedení cenzury na základě           
zákona č. 127/1968 Sb. Zákon nejprve upravuje faktické znovuzavedení cenzury na           25

základě přechodných opatření, později je uplatňován v plném znění.  

 

1.7 Úloha ČTK 1969-1989 

 

Doba normalizace nepřináší žádné legislativní změny. Dochází k upevňování podřízenosti          
ČTK vůči straně a vládě, a to především prostřednictvím personální restrukturalizace           
(politických čistek). 

 

Československá tisková kancelář je v období normalizace komunisty úkolována vytvářením          
prosovětských budovatelských zpráv s nízkou výpovědní hodnotou. Informace ve         
zpravodajství často pocházely přímo od vedení strany a nesměly být jakkoliv upravovány.            
Zahraniční zpravodajství podléhalo větší cenzuře, vyjma zpráv ze Sovětského svazu a jemu            
spřátelených socialistických zemí.  

 

,,...Československá tisková agentura i v době normalizace fungovala jako zpravodajský          
orgán Československé socialistické republiky. Byla to centrálně řízená organizace s          
celostátní působností, která k zajištění své činnosti spolupracovala se státními orgány, s            
hospodářskými, společenskými, kulturními a vědeckými organizacemi a jinými institucemi,         
od nichž dostávala informace pro zpravodajské účely. Na smluvním základě spolupracovala           
ČTK se 62 zahraničními agenturami. ČTK měla výlučné právo na distribuci zpravodajství            
zahraničních agentur směrem k českým médiím (s vyjímkou TASS a APN, jejich zprávy             

24Růžička, Daniel. Cenzura aneb Úřad pro tisk a informace. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_04.php 
25 Zákon č. 127/1968 Sb. Zákon o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních 
prostředků 
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mohly hlavní deníky rovněž odebírat). Fakticky tak držela monopol na informace ze            
zahraničí....”  26

 

Zpravodajství druhé poloviny osmdesátých let se nijak nevymyká předchozímu         
normalizačnímu období. Až se závěrem dekády přichází nárůst zpráv ze zahraničí. Domácí            
zpravodajství je na konci osmdesátých let ovlivněno perestrojkou a objevují se v něm tak i               
prvky řízené kritiky komunistické strany, i když je stále znát sebereflexe autorů hraničící s              
autocenzurou.  

 

1.8 Úloha ČTK 1989-1993 

 

Sametová revoluce znamenala přechod ke svobodnému zpravodajství, přinesla s sebou ale           
i spoustu problémů souvisejících s touto transformací. Hlavním porevolučním cílem četky           
bylo oproštění od nálepky ,,komunistického zpravodaje”. Bylo nabíledni, že je třeba činnost            
ČTK vymezit specificky, zákonem. 

 

Po přijetí zákona č. 310/1991 Sb., který doplnil původní zákon č. 123 z roku 1965 začala                
agentura používat zkratku ČSTK (navzdory historickému úzusu). Tato změna byla v           
kontextu doby logickým vyústěním slovenského boje o federalizaci všech názvů. Již po půl             
roce od přijetí zákona se ale slovenská část agentury odděluje a od dubna 1992 používá               
značku TK SK. Na základě zákona č. 597/1992 Sb. o zrušení Československého rozhlasu,             
Československé televize a Československé tiskové kanceláře zaniká Československá        
tisková kancelář jakožto federální agentura.  27

 

V listopadu 1992 vzniká na základě zákona č. 517/1992 Sb. Česká tisková kancelář, která je               
definována jako veřejnoprávní organizace. Postupně vrací ke komerčním aktivitám v rámci           
přechodu na tržní hospodářství. Zároveň se hovoří o možnosti privatizace četky, která je             
nově podle zákona č. 517/1992 Sb. nezávislá na státu a podléhá kontrole orgánu Rady ČTK               
volené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.  28

 

Za hlavní produkt činnosti ČTK po sametové revoluci do rozpadu federace lze považovat             
soustavné informování o reorganizaci státoprávního uspořádání státu, vypořádání se s          
pozůstatky totalitních pořádků a dále na vypořádání v rámci federace a jejího následného             
rozdělení. Zároveň dochází k přetransformování zahraničního zpravodajství ve smyslu         
úplného uvolnění přísunu informací ze západu. 

 

26 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a 
doplněné vydání. Praha: Grada, [2019 (str.369/456s) 
27 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zákon o ČTK: transformace na půli cesty: vývoj vztahů mezi politickou a mediální sférou v 90. 
letech 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. (157s) 
28 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zákon o ČTK: transformace na půli cesty: vývoj vztahů mezi politickou a mediální sférou v 90. 
letech 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. (157s) 
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Zákon o ČTK zároveň upravuje vztah agentury k politickému prostředí a potažmo vládě,             
když na základě paragrafu pět, odstavce 2 taxativně vymezuje, že: ,,Člen Rady nesmí mít              
funkce v politických stranách nebo v politických hnutích ani nesmí působit v jejich prospěch              
při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem orgánů společností, které provozují              
hromadné sdělovací prostředky, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v            
rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a             
objektivitu rozhodování. Člen Rady nebo osoby jemu blízké a nesmějí mít žádný finanční             
zájem na provozování hromadných sdělovacích prostředků daný vlastnictvím či         
pracovněprávním vztahem.”  29

 

2.1 Analýza článků ČTK 1918-1939 

 

Demonstrovat vztah agentury ke státu v období 1918-1939 pomocí deseti domácích zpráv            
pojednávajících o činnosti vlády lze poměrně jednoznačně, neboť měla ČTK de facto            
postavení státního úřadu a byla přímo podřízena vládě. Zároveň stát přímo určoval její             
úlohu, která plynule navazovala na úlohu mocnářského Korbyra. O nezávislém informování           
nelze ve zmíněném období hovořit, jedná se pouze o centralizované hlásání státní            
propagandy, a to způsobem ryze úředním, jak ostatně uvádí Jan Stejskal. 

 

Již o samotném vzniku agentury informuje její zřizovatel, Národní výbor, zcela stručně a             
prakticky. Žádost adresovaná veřejným korporacím je jasným důkazem toho, že mělo           
zpravodajství v této době téměř výlučně úřední charakter. Veškeré informace dodávala           
vláda, ministerstva nebo různé veřejné instituce. Ze zpráv je vidna snaha o důkladné             
oproštění se od monarchistických pořádků, přičemž je možné cítit silný československý           
nacionalismus, který se snaží ve všech směrech odporovat jakémukoliv přetrvávajícímu          
habsburskému vlivu, což je však především díky zachování právní a mnohdy i společenské             
kontinuity značně problematické. 

 

Československá tisková kancelář 

,,Předsednictví N.V. zřídilo samostatnou československou tiskovou kancelář (Č.T.K.), již         
vedou redaktoři Cyril Dušek, Jan Hajšman a Karel Mečíř. Č.T.K. bude míti místnosti v N.V. v                
Harrachovském paláci (v Jindřišské ulici 20). Žádá, aby všechny veřejné korporace ji            
dodávaly nejrychleji své zprávy, komuniké a vyhlášky.” (Právo lidu, 31.října 1918)  30

 

Důležitým úkolem agentury bylo vytváření zpravodajského obsahu, který by bránil integritu           
nově vzniklého státu i nově vzniklého politického systému a jeho exekutivy. Článek z 23.              
listopadu 1918 tak například zmiňuje kroky, které československá vláda podnikne, aby           
zamezila vyzbrojování ,,Deutsch-Bohmen” Vídní. ,,Vláda československé republiky učiní        
energické kroky u spojenců, aby se tomuto porušování příměří a poškozování zájmů našich             

29 Zákon č. 517/1992 Sb. 
30 Právo lidu 31.10.1918 (str1) 
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učinila co nejdříve a nejrozhodněji přítrž a aby každý nesprávně nabytý majetek byl             
zabaven.” Článek je jednoznačně doslovně uvedené prohlášení vlády mapující         31

připravenost exekutivy bránit nově nabytou suverenitu vně multinacionálního státu.  

 

Ve zprávě ČTK z 31.prosince 1918 je fakt, že bylo agenturní zpravodajství podřízeno vládě              
zcela jasně vypozorovatelný. Četka ve článku reaguje na zprávu z polského Kurýru Poranny,             
který informuje o příznivém vývoji v otázkách určení demarkační čáry mezi územím            
Československa a Polska. Polské periodikum chválí prezidenta Masaryka za jeho vstřícný           
přístup, naopak ale kritizuje a za nepřátelského označuje předsedu vlády Kramáře:           
,,...zřejmě nepřátelsky chová se ke vzniku říše polské Dr. Kramář, jehož orgán Národní listy              
vystupuje proti nám úplně jasně.” Československá tisková kancelář ale ve zprávě předsedu            
vlády hájí a proti polskému nařčení se jednoznačně a zcela nenovinářsky vymezuje: ,,V             
pozdní hodině, kdy tento telegram došel, omezujeme se pouze na konstatování fakta, že             
min. předseda Dr. Kramář koná pouze nejsvědomitěji své povinnosti, které plynou z jeho             
státního úřadu a že nejedná ani nemluví o své újmě, nýbrž dle výsledků nejsvědomitějších              
porad. Kdo pozorně čte projevy Dr. Kramáře a první poselství Masarykovo, zajisté shledal             
podivuhodnou přímou shodu v těchto projevech.”   32

 

Národní listy 2.prosince 1918 zveřejňují zprávu ČTK, která seznamuje čtenáře s vybranými            
pasážemi interview švýcarského periodika Gazette de Lausanne s ministrem zahraničí dr.           
Benešem. Stran zveřejněného obsahu je patrná pečlivost selekce prezentovaných informací.          
Tak jako u většiny zpráv ČTK má i tato opěvný charakter směrem k vládě (ministru               
zahraničí) a zároveň opakovaně ujišťuje o zdařilém procesu demokratizace v nově vzniklém            
Československu i výhodnosti republiky coby politického zřízení. ,,Doktor Beneš ujistil          
především, že: republikánská státní forma byla stanovena teprve po dotázání českých           
měšťanů a sedláků, jakož i vojáků a že se tudíž srovnává s národní vůlí.”  33

 

Často se ve zprávách objevují celé pasáže popisující podrobně jednání parlamentu a vlády.             
V nezkrácené podobě jsou pomocí ČTK zprostředkovávány i nejrůznější probírané body,           
návrhy nebo programová prohlášení. Každá zpráva referující o vládě či parlamentu je strohá             
a oficiální. Nezřídkakdy četka ve zpravodajství apeluje přímo na čtenáře prostřednictvím           
rétoriky, která je nerozeznatelná od jazyka pozdějších totalitních režimů. Zpráva o jednání            
Národního shromáždění a členů vlády se signaturou ČTK z Lidových novin, vydaná 24. října              
1922 konstatuje: ,,Mladý náš stát překonal již nejhorší počáteční obtíže a nyní jest potřebí              
pracovat pro všestranné upevnění jeho demokratického vývoje. Budeme-li všichni při tom           
pilně a přesně konati svou povinnost, můžeme klidně pohlížet do budoucnosti.” V tomto             34

případě se jedná o jasné deklaratorní vyjádření. 

 

31 Národní listy 23.11.1918 (str.1) 
32 Národní listy  31.12.1918 (str.1) 
33 Národní listy  2.12.1918 (str.1) 
34 Lidové noviny, 24.10.1922 (str.1) 
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Jednou ze zpráv, které demonstrují snahu budování zahraniční politiky státu pomocí ČTK je             
ta z 11. února 1936 v Národních listech. Četka zprostředkovává návštěvu předsedy vlády dr.              
Milana Hodži u francouzského prezidenta Lebruna a zahraničního ministra Flandina. I na            
této zprávě lze jasně pozorovat vypichování důležitosti Československa, v tomto případě i            
na mezinárodním poli, kdy ČTK uvádí: ,,Pařížská návstěva předsedy československé vlády           
se stala středem pozornosti jak politických kruhů, tak i tisku. Všechny politické večerníky             
věnují této návštěvě své úvodníky prodchnuté vesměs nejpřátelštějším tónem jak vůči           
Československu a jeho politice, tak k osobnosti předsedy československé vlády a ministru            
zahraničních věcí dr. Milanu Hodžovi.”  35

 

Dalším příkladem budování zahraniční politiky, ale i opětovného zdůrazňování vnitřní          
integrity státu a její obrany je zpráva z 27. prosince 1937, která informuje o návštěvě               
francouzského ministra zahraničí v Praze. Opět je akcentován vynikající vztah          
Československa s jeho spojenci, tak jako zahájení sbližovacích jednání Československa s           
Německem: ,,Francouzský ministr zahraničních věcí se nijak nevměšoval do menšinové          
otázky, která jest čistě vnitřní věcí Československé republiky a oceňuje co vše vykonalo             
Československo pro německou menšinu. Schvaluje nynější přímé sbližovací jednání         
Československa s Německem.”  36

 

O funkci ČTK coby tiskového odboru Národního výboru nelze pochybovat, neboť s notnou             
pravidelností zveřejňuje zprávy jako tu z 23. listopadu 1918 o návrhu na vypracování ústavy.              
Opět je proklamována neotřesitelná demokratičnost ve státě a absolutní úloha exekutivních i            
legislativních orgánů na její obraně a prohlubování: ,,... (ústava) jež bude zárukou všech             
svobod občanských, a jejichž součást - řády volební do sborů zákonodárných a            
samosprávných - buďte založeny na zásadě všeobecného rovného práva hlasovacího pro           
muže a ženy s poměrným zastoupením.”  37

 

Československá tisková kancelář informovala 20. listopadu 1918 nanejvýš pozitivně i o           
zaslání nóty ministerského předsedy Kramáře prezidentu uherské republiky M. Karólyimu,          
která se týkala ochrany hranice s Uhrami. Je nabíledni, že vláda často hájila legitimnost              
svých postupů právě prostřednictvím jejich uveřejňování a obhajování za pomoci ČTK.           
,,Poněvadž republika československá obsazovala své území slovenské jen tak daleko,          
pokud byla volána na pomoc obyvateli míst, opuštěných od maďarských četníků a úředníků,             
což sám zástupce maďarské vlády dr. Supka v Praze potvrdil a poněvadž se tudíž omezila               
jen na bezpečnostní opatření v území, které jí bezprostředně patří, podala nejvýmluvnější            
důkaz, že učinila všechno, aby nevyvolávala konflikty.”  38

 

Nepřetržité informování o úspěšnosti vlády a státu se týkalo v podstatě všech aspektů             
lidského života. Jedním z ekonomických úspěchů vlády, které představila agentura          

35 Národní listy, 11.2.1936 (str 1) 
36 Národní listy 2.12.1918 (str.1) 
37 Národní listy 23.11.1918 (str.1) 
38 Národní listy 20.11.1918 (str.1) 
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12.7.1919 byla i zvláštní celní smlouva s Rakouskem a Maďarskem: ,,S Rakouskem a             
Maďarskem byly zvláštní celní smlouvou upraveny vnitřní vzájemné tarify. Původně chtěla           
mírová konference přiznati československé republice jenom právo na zvláštní smlouvu pro           
některé předpisy, avšak posléze byla československé republice povolena smlouva         
všeobecná na dobu pěti let.” Tento úspěch ve vyjednávání členů vlády dr. Kramáře a dr.               
Beneše četka akcentuje ještě následovně: ,,Stejnou celní možnost žádá Itálie a Polsko,            
avšak nebyla jim povolena.”  39

 

2.2 Analýza článků ČTK 1939-1945 

 

Svobodně ČTK rozhodně neinformovala ani v období protektorátu Čechy a Morava. Dochází            
k zákazu zveřejňování zahraničních zpráv, ale i vysílání do zahraničí nebo svobodné            
nakládání s fotografickým obsahem. Ze zpráv je často patrná loutková úloha protektorátní            
vlády, přičemž jsou mnohdy právě státní exekutivě přičítána rozhodnutí, která ve skutečnosti            
učinili představitelé německé správy. 

 

Četka je v době protektorátu přímo podřízena vládě, nepřímo však německým úřadům.            
Vláda, potažmo stát se v období 1939-1945 stává pouhým prostředníkem pro uplatňování            
absolutní kontroly nad agenturou a jejím obsahem. Oficiální legislativní rámec fungování           
ČTK se však formálně nemění samostatným zákonem, což koresponduje i s článkem 12 z              
výnosu o protektorátu Čechy a Morava, který zaručuje právní kontinuitu na území nově             
vzniklého státního celku: ,,Právo platné nyní v Čechách a na Moravě zůstává v účinnosti,              
pokud neodporuje smyslu převzetí ochrany Německou říší.”  40

 

Článek v Národních listech ze dne 21.března 1939 informuje o jednání předsedy vlády             
Rudolfa Berana a ministra dr. Jiřího Havelky s generálem Blaskowitzem o upevnění blízké             
spolupráce mezi českou vládou a vedoucími činiteli německé branné moci v protektorátu.            
Zpráva se týká právě otázky legislativní kontinuity a jasně ukazuje používání vlády (které             
četka stále formálně přisuzuje veškerou exekutivní moc ve státě a zásluhy za udržení             
pořádku), coby prostředníka vykonávajícího německou vůli. Agentura je nadále pouze          
amplionem vyhlášek a nařízení, přičemž jde mnohdy ze zpráv jen těžko postřehnout, že se              
změnil politický systém z demokratického na totalitní.  

,,Nad zachováváním právního řádu bdí vláda a ústřední i všechny ostatní státní úřady a              
orgány, které jsou odpovědny za jeho neporušitelnost. Vláda vykonává tuto svoji funkci            
strážce právního řádu, klidu a pořádku v zemi v naprosté shodě s vrchním vojenským              
velitelstvím. Upozorňujeme, že nikdo a za žádných okolností nesmí si přisvojovat tuto            
pravomoc vlády a státních úřadů. Žádný národní výbor, žádná jiná soukromá organizace            
neobdržela ani od vrchního velitelství, ani od státního prezidenta, ani od vlády zmocnění k              
nějakým zásahům veřejnosprávní povahy. Právo takové zásahy nařizovati, resp, prováděti          
přísluší jedině vedle vrchního velitelství a říšských orgánů vládě Protektorátu a jeho státním             

39 Lidové noviny 12.7.1919 (str.1) 
40 Výnos o protektorátu Čechy a Morava 75/1939 Sb. 
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úřadům a orgánů. Kdyby někdo proti tomuto právnímu řádu svévolně v jakémkoliv případě             
jednal, je třeba, aby postižený jednotlivec nebo podnik či organizace ihned o všem učinil              
hlášení nejbližšímu státnímu úřadu bezpečnosti, aneb správní služby, který z příkazů vlády            
zjedná bezodkladně pořádek. Původci takových samovolných akcí budou trestně stíháni.”  41

Čistě úřední formou ČTK informuje o vzniku samostatného slovenského štátu 15. března            
1939, kdy pouze přejímá od Slovenské tiskové kanceláře plné znění zákona o samostatnom             
slovenskom štátě..  42

 

Stroze, oficiálně a věcně četka informuje 22. března 1939 i o rozpuštění Národního             
shromáždění a omezuje se pouze na text: ,,Státní prezident dr. Emil Hácha zaslal dnes              
předsedovi vlády Rudolfu Beranovi rozhodnutí o rozpuštění poslanecké sněmovny a senátu           
Národního shromáždění” Z podobných zpráv čiší strohá rezignovanost nad vývojem ve           43

státě. 

 

,,Prezident dr. Hácha jmenoval výbor Národního souručenství.... Nové poměry do kterých           
vstoupil nyní český národ vyžadují nezbytně, aby bylo vytvořeno nové politické zastoupení            
českého lidu. Prezident dr. Emil Hácha jako představitel národa protektorátu Čech a Moravy             
rozhodl se proto zřídit výbor Národního souručenství, jehož úkolem je co nejdříve            
přebudovati veškeré naše politické složky v jediné mohutné hnutí, které bude schopné            
vytyčovati nové cesty politického života.” Ve zprávě ČTK z 22. března 1939 lze opět              44

spatřovat snahu o vytvoření klamné iluze o vedení státu protektorátní vládou. Zároveň je             
pozitivně prezentován fakt, že zcela vymizí české politické prostředí a i s pluralitou             
politického spektra. Slova jako transformace nebo budování se ve všech zprávách agentury            
nejen z tohoto zkoumaného období objevují nápadně často a to nejen v konotaci se státem               
či političnem, ale i se společností jako takovou. 

 

Úřední nařízení objevující se ve zpravodajství ČTK jsou často opatřena legislativním           
rámcem. Důraz na přítomnost doslovné legislativy a čísel právních úprav ve věcech            
rozhodnutí protektorátní vlády svědčí o důrazu na snahu přesvědčit čtenáře o zákonnosti            
těchto rozhodnutí. Většinou zprávy obsahovaly i postih za porušení stanovených norem. V            
nedemokratickém systému politické totality a zastrašování však o legitimnsoti norem zcela           
jistě nelze hovořit. Zpráva z Národních listů otištěná 23. listopadu 1939 přináší informaci o              
odvolání stanného práva a obsahuje následující: ,,...poněvadž minula příčina pro kterou bylo            
toto stanné právo zavedeno a ministři vnitra a spravedlnosti vlády protektorátu Čechy a             
Morava uznali, že není již dána jeho nutnost po rozumu § 430 trestního řádu.”   45

 

Jak je zmíněno výše, četka často ve zpravodajství v době protektorátu vyzdvihovala            
německé válečné úspěchy a vytvářela klamný dojem o přátelství mezi Čehy a Němci. K              

41 Národní listy, 21.3.1939 (str.1) 
42 Národní listy 15. března 1939 (str. 1) 
43 Národní listy 22. března 1939 (str.1) 
44 Národní listy 22. března 1939 (str. 1-2) 
45 Národní listy 21.11.1939 (str.1) 
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tomuto účelu sloužila i absolutní podřízenost protektorátní vlády (mnohdy související s           
kolaborací jejích členů) říši. Četka ve zprávě: ,,Vůdce děkuje za blahopřání” informuje o             
odpovědi Adolfa Hitlera na blahopřání k jeho narozeninám zaslaným státním prezidentem           
Emilem Háchou: “Na blahopřejný telegram státního prezidenta dr. Háchy odpovědel vůdce a            
říšský kancléř tímto telegramem - Za laskavá blahopřání k mým narozeninám vyslovená mi             
Vaší Excelencí zároveň jménem vlády protektorátu, děkuji Vám co nejsrdečněji. Spojuji se            
svým díkem svá nejlepší přání pro blaho obyvatelstva Protektorátu, Adolf Hitler.” Opět lze             

46

konstatovat, že ČTK ve zmiňovaném období představuje pouze hlasatele zpráv o rádoby            
normálním chodu ve státě, přičemž tlumočí cíleně šířenou propagandu Němců, kterou           
zaštiťuje klamným dojmem suverenity fungování protektorátní vlády. 

 

Soustavné ponižování zájmů českého národa a vytrvalé ponižování jeho představitelů          
(protektorátní vlády) ČTK mnohdy prezentuje zcela opačně, tedy jako účelové kroky vedoucí            
k obecnému blahobytu, popřípadě nutné oběti, ze kterých bude možné do budoucna            
benefitovat. ,,Český národ přináší naprosté porozumění všem věcem, které jsou v zájmu            
celé Říše, které snad od někoho leckterou drobnou oběť vyžadují. Čechové se ke             
společným zájmům rádi zachovají poprávu.” Takto citovala agentura dr. Emila Háchu 21.            47

července 1939 z doslovného přepisu rozhovoru, který dříve poskytl Sudost-Echo. 

 

Typickým příkladem úlohy ČTK coby zprostředkovatele nařízení exekutivy jsou nařízení          
říšských protektorů, přičemž byla mnohdy povinnost uveřejňovat oficiální dokumenty ve          
zcela nezměněné podobě přímo součástí vydávaných nařízení, tak jako u zprávy o zmírnění             
povinnosti zatemňování z 25. dubna 1939, bod 6.: ,,Toto nařízení bude uveřejněno v denním              
listě Der Neue Tag. Musí být okamžitě uveřejněno v doslovném znění veškerým tiskem             
protektorátu - Reichsprotektor Bohmen und Mahren.”  48

 

,,Těžké ztrátě, kterou jste utrpěla tragickým odchodem Vašeho pana choťe vyslovuji Vám            
svou upřímnou soustrast - svobodný pán von Neurath.” Takto ČTK 27. ledna 1941             49

zprostředkovává kondolenci říšského protektora Neuratha vdově po moravském zemském         
prezidentovi Jaroslavu Cahovi. Oficiální korespondence mezi politickými představiteli v         
protektorátu byla často zveřejňovaná se zřejmým záměrem ukázat dobré vztahy, tím spíš,            
jednalo-li se o vztahy česko-německé. Lze si povšimnout, že četka téměř ve všech zprávách              
uvádí ,,svobodný pán von Neurath”. Tak činí i v případě jiných německých šlechticů. Zde je               
vidět rozpor s československými zákony, kterým měla být zachována právní kontinuita,           
podle článku 12 z výnosu o protektorátu Čechy a Morava. Šlechtické tituly byly zrušeny již v                
roce 1918 na základě zákona č.61/1918. Dá se tedy říci, že četka je ve svých zprávách                50

nucena porušovat zákon, který je v podstatě kvintesencí vzniku republiky a oproštění se od              

46 Národní listy 21.4.1941 (str.1) 

47Národní listy 21.7..1939 (str.1) 

48 Národní listy 25.4.1939 (str.4) 

49 Národní listy 27.1.1941 (str.1) 

50 Zákon č.61/1918  
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monarchie. Co bylo důležité pro Němce muselo být rázem důležité i pro Českou tiskovou              
kancelář. 

 

 

 

 

Příkladem naprostého podrobení zpravodajství, ale i servility kolaborantů je zpráva četky z            
16. března 1941, přetisk telegramu státního prezidenta Emila Háchy, který poslal Adolfu            
Hitlerovi. Děkuje v něm za ,,ochranu českého národa v protektorátu”. Slova jako ochrana,             
obrana nebo bezpečí se ve zpravodajství četky z období protektorátu objevují často.            
Bezpochyby se jedná o cílenou manipulaci se čtenářem. Opět se evidentně jedná pouze o              
doslovný přepis německou správou schváleného textu (polooficiálního dokumentu): ,,Váš         
(Hitlerův) čin uchránil Čechy a Moravu od válečných hrůz a umožnil českému lidu pokojnou              
práci, kterou dáváme do služby zájmům Říše.”  51

 

2.3 Analýza článků ČTK 1945-1948 

 

,,V centralizujícím se mediálním systému poválečných let připadla ČTK role hlavního           
prostředníka informací o postupu a rozhodnutích vlády a vládní politice obecně. Pro ostatní             
média se v tomto systému stala autoritativním zdrojem informací.”   52

 

Článek z Rudého práva z 27. července 1946 informuje o jednání představitelů            
československé vlády se Sověty v Moskvě. Nápadnou redundanci představuje ujišťování o           
srdečné spolupráci a přátelství se Sovětským svazem. Obecná náklonnost k upevňování           
vztahů se Sověty nepochybně vedla k výsledkům voleb z roku 1946. Četka ve zprávě o               
jednáních týkajících se mírové smlouvy s Maďarskem uvádí: ,,V poradách československé           
vládní delegace a předsedou rady ministrů SSSR J.V. Stalinem, ministrem zahr. věcí V.M.             
Molotovem, ministrem zahr. obchodu A.J. Mikojanem… byla projednána řada otázek, z           
nichž bylo současně jednáno také v komisi československých a sovětských odborníků”  53

 

V poválečných letech domácí zpravodajství četky typicky informovalo o procesech s nacisty            
a kolaboranty, zároveň agentura, byť stále podléhajíc vládě a státu začala zaujímat            
stanoviska k nejrůznějším otázkám práce exekutivy a soudní moci. Nejednalo se vyloženě o             
kritiku, nýbrž snahu představit veřejnosti co nejpodrobněji úskalí, kterým musí vláda a soudy             
čelit. V podstatě se tak dá říci, že četka opět brání státní výkonnou moc. Ve zprávě z 14.                  
listopadu 1946 agentura popisuje proč dochází ke zdržení procesu s protektorátní vládou            
Rudolfa Berana. ,,...podrobné trestní oznámení z 25. března 1946 čj. Zh. - 3082/901 bylo              
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odevzdáno... Samo o sobě obsahovalo na 299 stránek. Je proto neodůvodněné tvrzení            
(Svobodného slova z 13.11.1946), že by odklad procesu před Národním soudem proti            
Rudolfu Beranovi byl zaviněn ministerstvem vnitra.”  54

 

 

Podobně jako v období protektorátu, i v poválečných letech četka zveřejňovala nejrůznější            
výměny korespondence mezi politickými představiteli Československa a jiných států,         
zejména Sovětského svazu. Dá se říci, že se jen vyměnilo Německo za Sovětský svaz.              
Neboť se způsob jakým o Sovětech bylo informováno nijak nelišil od způsobu jakým bylo              
informováno o Němcích. V každé zprávě byla vidět jistá forma servility a submise             
československého státu vůči SSSR. Nejčastějším motivem bylo opakované vyjadřování         
vděčnosti za osvobození. ,,Telegramy Stalinovi a Molotovovi - Vláda Československé          
republiky přijala s hlubokou vděčností na vědomí zprávy svého předsedy o blahovůli s nimiž              
se československá delegace u Vás pane maršále setkala a vyslovuje Vám upřímný dík… -              
Klement Gottwald.” Dále píše Molotovovi Jan Masaryk: ,,Pane ministře, vláda republiky           
Československé se ve své dnešní schůzi usnesla poděkovati Vám za opravdové pochopení,            
jehož se její delegaci od Vás dostalo”  55

 

Znovuvybudování zahraniční politiky bylo pro obnovený Československý stát klíčové, tak          
jako bylo klíčové obnovení zahraničního zpravodajství pro ČTK. Zpráva zveřejněná 26. října            
1946 informuje o návštěvě ministra průmyslu Bohumila Laušmana v Bulharsku: ,,Ministr           
průmyslu Bohumil Laušman se počátkem listopadu zastaví na své cestě jihovýchodní           
Evropou na několik dní v Bulharsku. Bulharské politické a hospodářské kruhy jeví o příjezd              
československého ministra velký zájem.” Agentura opět vyzdvihuje důležitost vlády a          56

československých institucí, tak jako tomu bylo za první republiky. Ze snahy zpravodajské            
integrace státu do velkoněmecké říše se opět stává snaha o obranu jeho suverenity a              
propagaci jeho představitelů. 

 

Do poválečného zpravodajství četky bezpochyby proniká propagace směřování k         
transformaci z tržního na plánované hospodářství. Cílem vlády bylo přesvědčit všechny           
Čechoslováky o to, že dvouletka a později pětiletky jsou jedinou možností jak nastartovat             
válkou zdevastovanou ekonomiku. Ve zprávě z 26. července 1946 četka uvádí: ,,Všichni            
havíři složí manifestační slib prezidentu republiky a vládě, že zdárně splní práci, kterou jim              
uloží dvouletý plán vlády Klementa Gottwalda.” ČTK se už v roce 1946 ztotožňuje s              57

rétorikou komunistů. Ve zprávách jsou často vyzdvihovány úspěchy dělníků, rolníků a           
pracující inteligence. 
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Agentura místy zveřejňuje i otevřenou kritiku vlády vůči svobodě médií. V roce 1946 byla              
většina klíčových ministerstev obsazena komunisty, kteří se báli médií, nad kterými dosud            
neměli přímou kontrolu. ,,.. za velmi povážlivé označil ministr Kopecký to, že se v určitých               
časopisech setkáváme s čím dále provokativnějším napadáním našeho spojenectví se          
Sovětským svazem a nenávistným žvaněním proti Sovětskému svazu...a oznámil, že na           
příště budou trestně stíhány delikty spáchané v tisku a že aniž by se sáhlo k tiskové cenzuře                 
a ke konfiskacím, budou uplatněny různé způsoby zákroků, k nimž dávají podklad platné             
zákony.” Četka se tak v tomto případě dostala do role ,,média zastrašovatele”, kterým             58

komunisté jasně dávali najevo, jakým směrem se bude další vývoj ve státě ubírat. 

 

Vnucování nutnosti sbližování se Sovětským svazem se ve zpravodajství četky objevuje           
denně. Zpráva z 9. listopadu 1946 informuje o návštěvě československé parlamentní           
delegace v Moskvě. Agentura nabízí doslovný přepis projevu předsedy Národního          
shromáždění Davida předneseného v ruštině (přeloženého do češtiny). Fakt, že vysoký           
státní představitel Československa přednáší projevy v ruštině a stítní tisková agentura tento            
fakt prezentuje oslavně je zcela jistě protipólem prvorepublikového hájení českých zájmů,           
suverenity a koneckonců i jazyka. Předseda David v projevu servilně obdivuje Sovětský svaz             
a říjnovou revoluci: ,,Přicházíme do vaší mohutné země v době výročí legendární Říjnové             
revoluce, která navždy oddělila starý přežitý svět od nové, šťastné budoucnosti všeho            
lidstva. Ať žije slavný Svaz sovětských socialistických republik, ať žije jeho velký            
generalisimus Stalin!”  59

 

Stejná parlamentní delegace navštívila i Leningrad, kde se podle informací ČTK kromě            
programu pracovního věnovala i poznávání pamětihodností či návštěvě baletu: ,,Po svém           
příjezdu navštívila delegace předsedu výkonného výboru leningradského sovětu, potom si          
prohlédla pozoruhodnosti Leningradu a postup obnovovacích prací…” Kýčovitost a častá          60

informační irelevance s jakou je prezentováno jakékoliv setkání představitelů SSSR a           
Československa působí mnohdy až úsměvným dojmem. Ze zpravodajství četky ve          
sledovaném období je vidět, že: ,, V agentuře aktivně pracovaly organizace KSČ, které od              
osvobození cílevědomě využívaly každou příležitost k tomu, aby svými členy nebo stoupenci            
obsadily klíčová redakční i administrativní místa.”   61

 

V podobném duchu informuje ČTK i o reciproční návštěvě delegace Nejvyššího sovětu v             
Praze dne 14. listopadu 1946. Agentura zveřejnila citaci tajemníka prezidenta Nejvyššího           
sovětu A.F. Gorkina: ,,Jsme přesvědčeni, že pobyt delegace Nejvyššího sovětu SSSR v            
Československu a zájezd delegace ústavodárného Národního shromáždění       
Československé republiky do SSSR poslouží k ještě většímu upevnění přátelství mezi           
našimi bratrskými národy, těsné všestranné spolupráci našich států v zájmu boje za trvanlivý             
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demokratický mír a bezpečnost národů.” Ve zprávách četky se hojně vyskytují slova            62

svoboda, demokracie a bratrství, tedy přesná antonyma k faktickému vývoji politického           
prostředí ve státě. 

 

Četka ve zmiňovaném období přináší i informace týkající se spojení Československa se            
západem. Rozhodně se však nejedná o doslovné citování západních státníků jako tomu je v              
případě těch ze Sovětského svazu. Například to, jak komentoval francouzský ministr Charles            
Tillon vývoj v Československu na návštěvě v Praze u ministra Laušmana uvedla ČTK slovy:              
,,V rozhovoru s ministry shrnul ministr Tillon své dojmy o návštěvě Československa asi             
těmito slovy: Jsem doslova nadšen tím co jsem spatřil z usilovné práce o obnovu              
Československa, třeba moje návštěva byla jen velmi krátká. Obdivuji především          
přesvědčující dynamismus vašeho hospodářského budování.” 

 

Ve zprávě z 10. ledna 1947 četka informuje o apelu na zaměstnance veřejné správy, aby               
plnili co nejúspěšněji dvouletý plán. Opět je užita rétorika užívající slova rovnost a             
spravedlnost. Je zřejmé, že se opět setkávám s příkladem typicky komunistického projevu a             
snahy upevnit postavení jednoho politického režimu pomocí filozofie ,,když budeme všichni           
táhnout za jeden provaz”, která je tak příznačná pro všechny totalitní režimy: ,,Dvouletý             
hospodářský plán zaručuje veřejným zaměstnancům lepší služební, pracovní i platové          
podmínky, demokratickou rovnost a sociální spravedlnost ve všech směrech. Tím spíše           
musí být ve veřejné správě důsledně prováděn.”  63

 

2.4 Analýza článků ČTK 1948-1965 

 

Únor 1948 proběhl v ČTK bez větších konfliktů. Komunisty podpořila většina členů početně             
silné sociální demokracie, národně socialistická stranická organizace se rozpustila, lidovci v           
ČTK stranickou buňku neměli. Z agentury byli propuštěni poslední stoupenci          
prvorepublikových pořádků v čele s národně socialistickým šéfredaktorem Karlem Krausem,          
někteří směli dožít v méně exponovaných, neredakčních funkcích.  

S únorovým převratem přišla i rozsáhlá reorganizace. Z první republiky si do nových poměrů              
ČTK přinesla cenný obrazový archiv, který byl za války uložen mimo hlavní budovu a unikl               
požáru. Z protektorátních dob zůstala zachována podřízenost ministerstvu osvěty a          
těžkopádný systém vydávání zpráv podřízený obsahové a politické kontrole.  64

 

Personálním čistkám se nevyhýbali ani političtí představitelé, o čemž informovala ČTK           
například ve zprávě z 22. února 1948, kdy přetiskuje úřední zprávu ministerstva vnitra             
,,Žádost o trestní stíhání poslance Jana Ursínyho”, ve které ministerstvo nerespektuje           
zákonem zaručenou presumpci neviny a bez dalšího uvádí, že: ,,Ursíny vyzrazoval           
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vyzvědači… důležitá vojenská a státní tajemství, informoval ho o průběhu tajných zasedání            
vlády… a dával mu k dispozici tajné zápisy z těchto schůzí.” Zpráva jednoznačně předjímá              65

soudem dosud neprokázaný trestný čin. Četka v době po únoru 1948 často plní z nařízení               
vlády a ministerstva informací i roli ,,soudního zpravodaje” či ,,svodky” státní bezpečnosti, a             
to hlavně v době politických procesů. 

 

O tom, že byla četka nástrojem komunistů k otevřenému mediálnímu politickému boji s             
kýmkoliv, kdo by se odvážil zpochybnit legitimnost jednání KSČ svědčí zpráva z období před              
únorovou revolucí, konkrétně z 22. ledna 1948, kdy prostřednictvím agentury komunistická           
strana odpovídá ministru spravedlnosti (za národní socialisty) na jím vydanou zprávu o            
zbraních, které byly nalezeny v olomouckém sídle sekretariátu KSČ: ,,Asi před rokem bylo v              
jedné nepoužívané místnosti sekretariátu nalezeno velké množství zbraní, které tam zůstaly           
z porevoluční doby. Ihned byl vydán příkaz odevzdat zbraně úřadům. tento příkaz byl také              
vyplněn. Jestliže nebyla menší část zbraní odevzdána, stalo se tak zaviněním osob, které             
příkaz plně nevykonaly. KSČ je nebude krýt, bude-li jejich vina prokázána. V závěru             
prohlášení se praví, že zpráva ministra spravedlnosti je ,,vodou na mlýn” zahraniční rekce a              
odpovědí Nár. soc. strany na budovatelskou politiku KSČ.”  66

 

Předmětem činnosti četky ve sledovaném období nebyla pouze obrana a podpora           
komunistického režimu v Československu, ale mnohdy i obrana Sovětského svazu. O tom,            
že byla naše republika v područí Sovětů svědčí i zveřejnění doslovného (avšak viditelně             
zkráceného) projevu ministra národní obrany arm. generála Ludvíka Svobody z 26. dubna            
1948, který pronesl při příležitosti oslavy třetího výročí osvobození města Brna a v němž              
mimo jiné říká: ,,Dnes po třech letech od skončení války vidíme, jak leckde ve světě se                
vymýšlejí lživé hokus-pokusy, jejichž cílem je oslabit a zlehčit podíl Sovětského svazu na             
porážce Německa a na osvobození ujařmených národů Evropy.” ČTK zjevně účelově           67

vybrala a prezentovala ve zpravodajství právě tento fragment projevu. 

 

Československá tisková kancelář měla ale státem uloženou i roli všobecného vzdělavatele.           
Novináři měli společnost obohatit o znalosti komunistické ideologie takovým způsobem, aby           
co nejvíce lidí uvěřilo bez výhrad. ,,Učit se od lidu a učit lid. To bude heslem letošního dne                  
tisku, který bude uspořádán ve středu 8. září…” Tak začíná zpráva ČTK z 3. září 1948,                68

která informuje o udělení novinářských stipendií při příležitosti připomenutí památky Julia           
Fučíka. Novináři byli odměněni například za: tiskové kampaně vedené k zajištění výživy a             
prosazení nové zemědělské politiky, za propagování dvouletky, práci při volební kampani           
nebo za boj za jednotu mládeže. Lze vypozorovat, jak velkou roli média a novináři v               
budování komunismu hráli. ,,ČTK byla jedním z hlavních prostředků masové informace a            
propagandy. Tehdy uplatňována marxisticko – leninská teorie žurnalistiky totiž vycházela z           
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představy, že je úlohou médií podílet se na prosazování nového modelu společnosti a             
angažovat se v jeho prospěch.”  69

 

O výsadním postavení ČTK coby oficiální agentury Československa svědčí i rozhovor jejího            
redaktora s ministerstvem informací a osvěty Václavem Kopeckým, který byl zveřejněn 11.            
února 1949 v nezměněné podobě hned v několika denících. Rozhovor se týkal nové úpravy              
vydavatelské činnosti, jejího plánovitého řízení a osnovy zákona o vydávání a rozšiřování            
knih a jiných neperiodických publikací. V podstatě se jednalo o prostředek, který            
předznamenával zestátnění a úplnou kontrolu nad všemi tištěnými médii, hudebními i           
výtvarnými díly o němž ministr Kopecký tvrdil: ,,Uzákoňuje nový směr nakladatelské politiky,            
v němž převládne hledisko kulturní potřeby a kulturních zájmů nejširších pracujících vrstev.            
Neboť kniha, hudebnina a výtvarná reprodukce jsou nesmírně důležitým prostředkem k           
výchově a ke vzdělání nejširších lidových vrstev. Již proto nelze péči o jejich šíření              
ponechati náhodě… “  70

 

Zpráva uveřejněná v roce 1949 v Mladé frontě informuje o porevolučních reformách v             
československé armádě a propaguje základní vojenskou službu. Součástí je odsouzení          
dřívějších pořádků v armádě za první republiky a kladení důrazu na obměnu československé             
branné moci po vzoru Sovětského svazu: ,,Ministr národní obrany dále zdůraznil, že takový             
vřelý vztah ke svojí armádě si vytvořil pracující lid v SSSR, čemuž právě vděčíme za její                
velká vítězství a takový poměr měli i ti, kdož vstupovali do jednotek 1. čs. armádního sboru                
ve SSSR a proslavili se v bojích za osvobození republiky...Naše lidově demokratická vlast si              
zasluhuje, aby zejména naše mládež srostla s armádou a vytvořila si takový poměr k              
vojenské službě jako bratrská mládež sovětská - slavní sovětští komsomolci.”  71

 

Zpravodajství četky soustavně překrucovalo realitu uplatňování totalitních a nezákonných         
postupů komunisty. Jinak tomu nebylo ani ve zprávě o měnové reformě uveřejněné v             
Rudém právu 1. června 1953. Ačkoliv byla měnová reforma pro lidi naprosto likvidační,             
protože ztratili většinu úspor, titulek: ,,Pracující měst i venkova jednotně schvalují provedení            
měnové reformy a zrušení lístkového systému” se snaží přesvědčit o opaku. ,,Tak jako vždy              
vedla i tentokrát opatření vlády a strany k posílení lidově demokratického řádu, upevnění             
naší milované republiky a vytváří podmínky pro další a rychlejší růst hmotné a kulturní              
úrovně pracujícího lidu.” ČTK opět hovoří za ,,masy” ve třetí osobě množného čísla. Zároveň              
si lze všimnout, že je ve zprávě uvedeno ,,vlády a strany”, čímž je jasně dáno rozložení moci                 
ve státě, kdy jsou sice pojmy vláda a strana odlišovány, fakticky se ale jedná o jedno a totéž.                  
Měnovou reformu komunisté v médiích hájili především jako nutný krok k opuštění            
lístkového systému a předejití inflaci: ,,Základní organisace strany v Liběšicích u Žatce            
děkuje ve svém telegramu straně a vládě za zrušení lístků a provedení měnové reformy,              

69 DROZDOVÁ, Hana. Česká tisková kancelář a její transformace na médium veřejné služby [online]. Ostrava, 2012 [cit. 
2020-07-11]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/91047. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava. (str 28/75) 
70 Lidová demokracie 11.2.1949 
71 Mladá fronta, 22.7. 1949 (str.2) 
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neboť je základem pro zvyšování životní úrovně pracujících a znamená zasazení další velké             
rány reakci.”  72

 

Budovatelská rétorika neustálých příslibů zlepšování životní úrovně a ubíjející monotónní          
přehlcování informacemi o hospodářských a politických úspěších plní stránky celostátních          
deníků. Příkladem je zpráva ČTK z 31.10. 1948 o zvýšení přídělů penzistům a studentům.              
Četka v ní podporuje stanovisko komunistů, když navazuje na prohlášení prezidenta           
Zápotockého: ,,...připomenul přitom, že o toto zvýšení nemají zásluhu ti, kteří posílali            
protestní dopisy, plné výčitek a někdy i nadávek - dostávali jsme je takíé do redakce (ČTK) -                 
ale ti, kteří se přičinili o řádné plnění dodávek. “  73

 

,,Úkol severočeských havířů: vytěžit 50 miliónů tun uhlí” je titulek zprávy ze 7.března 1963,              
který opět ukazuje, že byla ČTK prostředníkem mezi vládou a stranou a Čechoslováky. Dá              
se říci, že prostřednictvím zpavodajství agentury bylo denně apelováno na svědomitost a            
pracovní morálku. Důležité také bylo neustálé utvrzování, že členové exekutivních orgánů           
nejsou pouze úzká skupinka vládnoucí elity, nýbrž pracující třída, která je rovna horníkům,             
rolníkům a dělníkům. Každá příležitost na informování o setkání členů vlády s pracujícími             
byla četkou využita, tak jako v případě setkání ministra paliv Oldřicha Černíka s horníky v               
kulturním domě v Meziboří: ,,V diskusi vystoupil také ministr paliv Oldřich Černík, který             
účastníkům aktivu blíže osvětlil důvody, jež vedly ke zvýšení požadavku na těžbu v SHR…              
Připomněl rovněž, že našemu hospodářství škodí plýtvání materiálem…” Komunistická         74

propaganda kladla v médiích neustálý důraz na výkon a plnění norem. 

 

,,Československá vládní delegace v čele s místopředsedou vlády F. Krajčířem navštívila           
předsedu Výkonné rady Bosny a Hercegoviny H. Brkiče. Při této příležitosti proběhla            
výměna názorů o hospodářské spolupráci.” Zpráva z 12. března 1964 je ukázkou typického             75

krátkého informování o budování zahraničních vztahů se socialistickými zeměmi.         
Komunistická vláda se snažila hospodářsky spolupracovat s kýmkoliv (i se západními           
zeměmi), nejčastěji se však v četce ale obejvují zprávy o spolupráci a návštěvách států              
socialistického bloku. 

 

2.5 Analýza článků ČTK 1965-1968 

 

Zmiňované období je pro ČTK krátkým nádechem poskytování uvolněnějšího, nikoliv však           
úplně nezávislého zpravodajství, zlepšení ekonomické situace, ale především        
znovuvybudování vztahu se zahraničím a exportu informací do ciziny. 

 

72 ,  Rudé právo 1.6.1953 (str.1) 

73 Rudé právo 31.10.1948 (str. 2) 

74 Rudé právo 7.3. 1963 (str. 2) 

75 Rudé právo 12.3.1964 
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,,Změna v taktických preferencích ale od počátku 60. let přivedla agenturu k opačnému             
extrému, když ČTK převzala spolu s východoněmeckou agenturou ADN ofenzivní          
zpravodajskou roli v zemích třetího světa. Četka otevírala nové a nové odbočky a vytvořila              
rozsáhlý systém zpravodajského exportu v angličtině, francouzštině, španělštině a ruštině.”  76

 

Jedním z příkladů zpravodajství četky z dob budování vztahů se zeměmi třetího světa je i               
informace o slavnostním večeru k indonéskému svátku otištěná 18. srpna 1965 v Rudém             
právu. Ze zprávy je patrné, že se Československo po vzoru Sovětského svazu snažilo             
sbližovat se zeměmi třetího světa, které byly vesměs vulnerabilní k socializaci. ,,V pražském             
hotelu International uspořádal chargé d’affaires Indonéské republiky Mohammad Sabar         
slavnostní večer k 20. výročí vyhlášení nezávislosti Indonésie. Ke státnímu svátku přátelské            
země přišli jejím představitelům v Československu blahopřát místopředseda vlády F. Krajčíř,           
ministr zahraničních věcí V. David a další členové vlády…”  77

 

Ani v 60. letech ale četka nezapomíná na hlavní náplň její činnosti, tedy informovat o práci                
komunistické strany a podílet se na budování socialismu. ,,Ústřední výbor Komunistické           
strany Československa uspořádal ve dnech 13-24. září v Houšťce u Staré Boleslavi            
celostátní seminář funkcionářů vysokých škol. Zúčastnilo se ho ve dvou bězích na pět set              
soudruhů, rektorů, děkanů, předsedů stranických organizací a vedoucích kateder         
marxismu-leninismu.”  78

 

Jak zmiňuje Jan Stejskal, ,,závan nových pořádků” související s dubčekovským reformním           79

proudem v 60. letech se viditelně promítá i do četkařského zpravodajství. Přichází zprávy             
obsahující sebereflexi komunistů a uspořádání ve státě. ,,Zasedala ideologická komise ÚV           
KSČ - Problémy socialistické kultury. Členové komise kriticky hodnotili dosavadní provádění           
kulturní politiky KSČ: Orgány KSČ a jejich aparát by se měly soustředit na svou ideologickou               
a politickou úlohu,, nepřejímat funkce státních orgánů.” Ze zprávy je patrné uvolnění            80

absolutního politického sevření a nedotknutelnosti KSČ. 

 

Kritika KSČ se začala ve zpravodajství ČTK objevovat docela pravidelně. Komunisté sami            
nechávali zveřejňovat projevy členů strany, ve kterých se otevřeně mluvilo o chybách a             
nedostatcích ve státě a politickém či hospodářském systému. O ,,Cestách ke konsolidaci čs.             
hodpodářství” například mluvil člen ÚV KSČ prof. Ota Šik DrSc., ředitel ekonomického            
ústavu ČSAV: ,,...v projevu hovořil o polovičatostech a deformacích v uplatňování nové            
soustavy řízení národního hospodářství… na druhou stranu však zdůraznil, že v těchto a             
dalších opatřeních není ale stopy, která by znamenala nebezpečí živelnosti trhu a návratu ke              

76 STEJSKAL, Jan. Četka slaví devadesátiny. Praha: ČTK. 2008 (14s) 

77  Rudé právo, 18.8.1965 
78 Rudé právo 25.9.1965 
79 STEJSKAL, Jan. Četka slaví devadesátiny. Praha: ČTK. 2008 (14s) 
80 Lidová demokracie 17.2.1968 
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kapitalismu.” Je tedy vidět, že rétorika volená komunisty, byť byla sebekritická, stále            81

zůstávala opatrnou.” 

 

Důkazem toho, jak důležitá ČTK ve sledovaném období coby jeden ze zpravodajských            
orgánů ČSSR byla, je i zpráva s titulkem ,,Rezoluce podporují demokratizaci”, kde agentura             
uvádí: ,,Čs. tiskové kanceláři docházejí z celé republiky z různých organizací a institucí             
dopisy, prohlášení a rezoluce vyjadřující stanoviska k závěrům lednového zasedání ÚV KSČ            
a současným vnitropolitickým událostem.” Už ze začátku zprávy lze jasně vypozorovat           82

vztah ČTK a státu - četka nadále zůstává prostředníkem mezi státem, vládou, stranou,             
institucemi a občany. 

 

Den po přijetí zákona, který zrušil cenzuru médií informuje Rudé právo na titulní straně o               
návštěvě Alexandra Dubčeka v plzeňské Škodovce. Zpráva ČTK uvádí, že tajemník ÚV KSČ             
vedl při návštěvě rozpravu s dělníky. Součástí rozpravy měla být i otevřená diskuze o              
vnitrostátní politice KSČ. Na tomto příkladu je jasně vidět, že se komunisté snažili reformy              
prosazovat i prostřednictvím dialogu s občany. Je otázkou, zda-li agentura o této skutečnosti             
informuje účelově či nikoliv. Otevřená kritická rozprava nebo její zmínění v médiích byla             
každopádně do začátku reforem nepřípustná. ,,Ve Škodovce se soudruh Dubček sešel se            
skupinkou narychlo svolaných funkcionářů, s nimiž ve velice srdečné besedě strávil půldruhé            
hodiny. Program nikdo nestanovil předem, a tak se střídaly dotazy s různými názory a              
návrhy na vnitřní politiku KSČ…”  83

 

Stejně tak agentura informuje i o návštěvě Gustava Husáka v Žiaru nad Hronom kde se               
setkal s hutníky ve zprávě s titulkem: ,,Prostor pro rozvoj a svobodu”. ČTK uvádí že Husák:                
,,Obšírně hovořil o přínosu demokratizačního procesu v oblasti politického života pro celou            
společnost, přičemž poznamenal, že naší hlavní povinností je vytvořit prostor pro rozvoj            
hospodářství a pro svobodný život všech lidí a politických skupin.”  84

 

Média v době reforem informovala o rozvoji spolupráce Československa se západními           
demokraciemi. Tak tomu bylo i ve zprávě ČTK uveřejněné taktéž v Rudém právu dne 14.               
července 1968. ,,Ministerstvo stavebnictví a konfederace britského průmyslu vytvoří dvě          
skupiny československých a britských odborníků, které budou konzultovat problémy         
stavebnictví, zejména bytové výstavby”  85

 

Zpráva z Prahy ze dne 17. července 1968, uveřejněná v Rudém právu informuje o obnovení               
diplomatických styků s Kolumbií: ,,Vláda ČSSR a vláda Republiky Kolumbie, které udržují již             
po mnoho let vzájemné konzulární styky, se rozhodly pověřit své stálé mise u OSN, aby               

81 Lidová demokracie 27.2.1968 
82 Lidová demokracie 12.3.1968 
83 Rudé právo, 27.6.1968 
84 Rudé právo 21.8.1968 
85 Rudé právo, 14.7.1968 
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podnikly příslušné kroky k obnovení diplomatických styků na úrovni velvyslanectví…”          86

Šedesátá léta byla pro četku příznačná nejen exportem zpravodajství do rozvojových zemí,            
ale i neustálým informováním o prohlubování diplomatických a zejména obchodních vztahů           
s jihoamerickými státy. Jedná se o typickou ukázku vývozu socialismu.  

 

Návrat k filozofii, že poloviční pravda není lží následoval záhy po okupaci. Například zpráva              
Rudého práva ze 4. září 1968 informuje o konané schůzi vlády, jejímž cílem bylo projednání               
normalizace života v Československu, jež by vedla k co nejrychlešímu odjezdu vojsk            
Varšavské smlouvy. Domácí zpráva ČTK mimo jiné obsahuje informaci o uvolnění budov            
rozhlasu, televize a redakcí, přičemž jakoby mimoděk uvádí: ,,V této souvislosti vláda            
schválila návrh zákona o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních            
hromadných informačních prostředků, podle něhož se zřizuje Úřad pro tisk a informace a             
doplňuje a mění se dosavadní zákon o periodickém tisku...” O faktickém znovuzavedení            87

cenzury zpráva nehovoří. Příklad je tak jasným důkazem toho, že se zpravodajství            
Československé tiskové kanceláře vrátilo zpět do předreformních dob. 

 

2.6 Analýza článků ČTK 1969-1989 

 

Československá tisková kancelář je v období normalizace komunisty úkolována vytvářením          
prosovětských budovatelských zpráv s nízkou výpovědní hodnotou. Informace ve         
zpravodajství často pocházely přímo od vedení strany a nesměly být jakkoliv upravovány.            
Zahraniční zpravodajství podléhalo větší cenzuře, vyjma zpráv ze Sovětského svazu a jemu            
spřátelených socialistických zemí.  

 

Zpravodajství druhé poloviny osmdesátých let se nijak nevymyká předchozímu         
normalizačnímu období. Až se závěrem dekády přichází nárůst zpráv ze zahraničí. Domácí            
zpravodajství je na konci osmdesátých let ovlivněno perestrojkou a objevují se v něm tak i               
prvky řízené kritiky komunistické strany, i když je stále znát sebereflexe autorů hraničící s              
autocenzurou.  

 

,,Vláda posoudila vývoj politické situace v zemi a zhodnotila kladnou odezvu na programové             
prohlášení vlády ČSSR i vlád ČSR i SSR i na opatření, přijatá v lednu k upevnění klidu a                  
pořádku. Současně odsoudila vydávání a rozšiřování tiskovin, které ve formě různých           
pamfletů, fingovaných rezolucí nebo dokumentů obsahují pomluvy a urážky občanů i           
čelných představitelů státu i našich spojenců. V souvislosti s hodnocením současné politické            
situace vláda zdůraznila význam února 1948.” Zpráva četky z 21. února 1969 s titulkem              
,,Federální vláda jednala o současné situaci u nás” je archetypálním příkladem           88

normalizačního vývoje zpravodajství agentury. Reformní proudy z ČTK vymizely a přišel           
návrat ,,ke starým kořenům”. Důraz na únorovou revoluci 1948 se ve zprávách z počátku              

86 Rudé právo 17.7.1968 
87 Rudé právo, 4.9. 1968 
88 Lidová demokracie 21.2. 1969 

32 



normalizace opakuje pravidelně. Komunisté prostřednictvím agentury opět upevňují        
absolutní moc nad médii ve státě.  

 

Zpráva ze 4. července 1969 informuje o plenární schůzi vlády ČSSR věnující se rozvoji              
národního hodpodářství. ,,Vláda projednala stav prací na materiálu o základních směrech           
rozvoje národního hospodářství do roku 1975 a posoudila zásady jeho konsolidace v            
nejbližších dvou až tří letech.” Zpravodajství týkající se normalizace hospodářství mělo           
nepochybně přesvědčovat o schopnosti komunistů vyrovnat se s nejpalčivějšími nedostatky          
tuzemského trhu, které způsobovaly nevoli široké veřejnosti. ,,Vláda rovněž posoudila          
zprávu o současné situaci v zásobování národního hospodářství uhlím. Přitom uložila           
připravit opatření k přednostnímu zásobování obyvatelstva.”  89

 

O plánování stabilizace ekonomického rozvoje a lepší finanční politice státu je i zpráva             
agentury z tiskové konference ministra financí Rohlíčka vydaná 17. února 1970. ,,Zdůraznil            
(Rohlíček), že základní zaměření státního rozpočtu i finanční politiky státu je v tomto období              
protiinflační. Připomněl však zároveň, že rozpočet i finanční politika mají aktivně podporovat            
efektivní plánovaný rozvoj.” Adjektiva jako efekticní, aktivně, zdárně nebo účelově se ve            90

spojení s ekonomikou ve zprávách objevují často a pravidelně. Je nabíledni, že se             
komunisté prostřednictvím agentury snažili ujistit veřejnost, že mají narůstající inflaci pod           
kontrolou a nebude se tak opakovat scénář podobný měnové reformě z roku 1953. 

 

Posilování přátelských vztahů se zeměmi východního bloku pokračovalo i v době           
normalizace, i když se jednalo o státy podílející se na okupaci z roku 1968. Krátká zpráva                
ČTK z 19. května 1969 informuje o návštěvě bulharského ministra zahraničí v Praze. ,,Na              
pozvání ministra zahraničních věcí ČSSR Ing. J. Marka přiletěl v neděli k několikadenní             
návštěvě Československa ministr zahraničních věcí BLR Ivan Bašev.”  91

 

Zpráva agentury s titulkem ,,Blahopřání do Havany” uveřejněná v Rudém právu 2. ledna             
1973 je typickým příkladem socialistické rétoriky. Článek je typický i svou strukturou, v             
podstatě se nechá říci, že v názvu článku se pro jiné případy nechá zaměnit název země                
(hlavního města) a vše je zase ,,nové”. ,,Generální tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák,             
prezident republiky Ludvík svoboda a předseda vlády ČSSR Lubomír Štrougal zaslali           
společný blahopřejný telegram prvnímu tajemníkovi ÚV komunistické strany Kuby a          
předsedovi kubánské revoluční rady Fidelu Castrovi...” Už samotný začátek zprávy lze           92

považovat za jasnou demonstraci vedoucí úlohy strany, která byla v normalizačním           
zpravodajství neměnně zmiňována vždy na prvním místě. Podle tohoto klíče následovalo           
zmínění prezidenta a vlády. V tomto článku dále ještě odborové organizace. ČTK tak jasně              
demonstrovala odstupňování moci ve státě. 

89 Lidová demokracie 4.7.1969 
90 Rudé právo 17.2.1970 
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Informace o kontaktu našich vládních představitelů se zahraničními byly v četce na denním             
pořádku. Agentura koneckonců držela monopol na zprávy ze zahraničí i zprávy týkající se             
zahraničí. Prostřednictvím jejích zpráv mohli komunisté snadno vytvářet dojem, že          93

Československo není izolované od okolního světa a utužuje obchodní i diplomatické styky            
po celém světě. Faktem však bylo, že Československo udržovalo obchodní a diplomatické            
styky pouze po vzoru Sovětského svazu, tak jako četka psala pouze po vzoru TASSU.              
,,Prezident republiky armádní generál Ludvík Svoboda přijal v úterý na Pražském hradě            
náměstka předsedy vlády a ministra hospodářství a zahraničního obchodu Egyptské          
arabské republiky Abdala Azíze Muhammada Higázího. Předmětem rozhovoru byly… otázky          
týkající se perspektivního rozvoje hospodářských a obchodních vztahů mezi oběma          
zeměmi.”  94

 

Například se Švýcarskem se podle zpravodajství četky diplomatické styky evidentně          
udržovat směly. Tuzemská vláda tamním představitelům při příležitostech různých svátků          
blahopřála opakovaně, tak jako i v telegramu zveřejněném ČTK 1. srpna 1973: ,,Prezident             
republiky armádní generál Ludvík svoboda zaslal blahopřejný telegram prezidentu Rogeru          
Bonvinovi ke státnímu státku Švýcarské Konfederace.” Ve stejné zprávě četka informuje i o             95

blahopřejném telegramu do Dahomské republiky: ,,...prezident republiky zaslal také         
blahopřejný telegram prezidentu Mathieu Kerekouvi ke státnímu svátku dahomské         
republiky.” Armádní hodnost generála četka Ludvíku Svobodovi ve zpravodajství po vzoru           
titulování hlav Sovětského svazu neupřela nikdy. Otázkou je, zda-li by byla armádní hodnost             
uváděna i u politického představitele, který by nebyl hrdinou Sovětského svazu. 

 

Typickým příkladem zpravodajství ČTK v době normalizace je článek na titulní straně            
Rudého práva z 15. prosince 1977 k třicátému výročí únorového komunistického převratu.            
Už samotný titulek ,,Seminář k 30. výročí vítězství pracujícího lidu nad reakcí” je jasným              
příkladem rétoriky odkazující k fundamentalistickému uplatňování komunistické ideologie a         
neustálému podsouvání tvrzení, že až s příchodem komunismu došlo k opravdovému rozvoji            
Československa. Normalizační éra neustále porovnávala domácí politckou a ekonomickou         
situaci s těmi západními, přičemž bylo neustále zdůrazňováno, že socialismus je jediná            
možná cesta. ,,...Josef kempný charakterizoval etapy budovatelského úsilí a uvedl, že mezi            
14. a 15. sjezdem KSČ jsme zaznamenali jedno z nejúspěšnějších období naší socialistické             
výstavby. Připomněl, že tyto úspěchy zvlášť vynikají ve srovnání se současným vývojem v             
kapitalistických zemích.”  96

 

,,Federální vláda v usnesení zdůraznila, že vývoj cen bude i nadále pevně řízen v souladu               
se mzdovou a sociální politikou a s výkonností a zdroji naší ekonomiky, o kterých se               

93  BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a 
doplněné vydání. Praha: Grada, [2019 (str.369/456s) 
94 Rudé právo 1.8.1973 
95 Rudé právo 1.8.1973 
96 Rudé právo 15.12.1977 
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rozhoduje ve všech odvětvích národního hospodářství.” Ačkoliv se ve skutečnosti jednalo o            97

zvyšování maloobchodních cen, ČTK o hospodářských opatřeních ve zprávě z 30. ledna            
1982 informovala pomocí neutrální rétoriky, která reálný dopad vládních opatření explicitně           
nezmiňovala. Zajímavé je, že pokud byla prezentována nepopulární opatření, ve zprávě           
nebyla komunistická strana zmíněna. Informovalo-li se o blahobytu a prosperitě, četka vždy            
uváděla ,,strana a vláda”. 

 

Propagace myšlenek perestrojky a glasnosti se ve zpravodajství ČTK druhé poloviny           
osmdesátých let jednoznačně odrazila. Ve zprávách se opět objevuje sebereflexe          
komunistů, tak jako v období pražského jara. Nejčastěji se jedná o reakce na špatný              
hospodářský vývoj související s kolabujícím plánovaným hospodářstvím, které ale chtěla          
strana udržet za každou cenu. ,,Předsednictvo ÚV KSČ a vláda ČSSR posoudily návrhy             
8.pětiletého plánu. Zdůraznily, že jedním z rozhodujících předpokladů realizace stanovených          
cílů je zlepšení řídící a organizátorské práce, důsledné seznámení s náročnými úkoly plánu             
a projednání jejich zabezpečení se všemi pracujícími.” Ve zprávách se začíná objevovat            98

prostor komunistů pro dialog s veřejností: ,,projednat...se všemi pracujícími”. Zároveň je           
možné si povšimnout, že v případě této zprávy, kdy se komunisté snaží propagovat ,,měnící              
se tvář socialismu” je uveden ÚV KSČ i vláda. 

Snaha komunistů byla prostřednictvím agentury šířit hlavně zprávy o aktivním projevování           
zájmu o výrobu a budování všeho druhu ze strany představitelů státu. Zprávy o tom, že               
členové vlády navštívili fabriku nebo veletrh jsou v tisku v období perestrojky přítomné             
každodenně. Neustálé zmiňování nutnosti implementace hospodářských reforem lze        
demonstrovat i na zprávě ČTK z 16.9.1987 otištěné v Rudém právu, která nese titulek              
,,Rychleji postupovat v inovacích”.... To, že jsou komunisté přístupní dialogu a zajímají se o              
možnosti reformy hospodářství je z agenturní zprávy patrné: ,,Zahájení strojírenského          
veletrhu se zúčastnil prezident Gustáv Husák a předseda vlády Lubomír Štrougal… v            
besedě se zástupci PZO Škodaexport, který byl v rámci přestavby hospodářského           
mechanismu začleněn do výrobní hospodářské jednotky se Husák zajímal o poznatky z            
uplatňování této formy v zahraničním obchodě...”   99

 

2.7 Analýza článků ČTK 1989-1993 

 

Sametová revoluce znamenala přechod ke svobodnému zpravodajství, přinesla s sebou ale           
i spoustu problémů souvisejících s touto transformací. Hlavním porevolučním cílem četky           
bylo oproštění od nálepky ,,komunistického zpravodaje”. Bylo nabíledni, že je třeba činnost            
ČTK vymezit specificky, zákonem. 

 

Za hlavní produkt činnosti ČTK po sametové revoluci do rozpadu federace lze považovat             
soustavné informování o reorganizaci státoprávního uspořádání státu, vypořádání se s          

97 Lidová demokracie 30.1.1982 
98 Lidová demokracie 4.7.1986 
99 Rudé právo 16.9.1987 
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pozůstatky totalitních pořádků a dále na vypořádání v rámci federace a jejího následného             
rozdělení. Zároveň dochází k přetransformování zahraničního zpravodajství ve smyslu         
úplného uvolnění přísunu informací ze západu. 

 

Přesvědčit o snahách demokratizovat režim a pomoci ekonomice se komunisté          
prostřednictvím zpravodajství ČTK snaží do poslední chvíle jejich moci ve státě. Ve            
Svobodném slově tak 21. listopadu 1989 vychází zpráva četky o zasedání vlád ČSSR, ČSR              
a SSR, která se zabývala vládní reakcí na demonstrace ze 17. listopadu. Komunisté se              
snažili za každou cenu udržet u moci, a tak ve zprávách na sklonku revoluce často stavěli                
demonstranty do pozice odpůrců reforem: ,,Takový postup jen nahrává odpůrcům přestavby           
a je v rozporu se skutečnými zájmy lidu této země. Přestavba pro nás znamená i dialog.                
Vítáme všechny podněty, iniciativy i připomínky, které mohou tento složitý proces vyjasnit a             
urychlit.” V podstatě se komunisté snažili volbou rétoriky přesvědčit o tom, že            100

demonstranti jsou vlastně ,,odpůrci přestavby” a že jenom strana zná a může rozumět             
skutečným zájmům lidu. 

 

V reakci na události ze 17. listopadu zaujímá Československá tisková kancelář stanovisko,            
které bylo zveřejněné mimo jiné i ve Svobodném slově: ,,Závodní výbor ROH v Čs. tiskové               
kanceláři vyjadřuje v rezoluci hluboké znepokojení nad událostmi k nimž v současné době             
dochází v celé naší vlasti. Jsme přesvědčeni, že v zájmu urychlení procesu přestavby a              
demokratizace Čs. společnosti je nezbytný otevřený dialog s vytvořením podmínek k tomu,            
aby mohl každý vyslovit svobodně svůj názor, praví se v něm. K rozvíjení tohoto tolik               
potřebného dialogu rozhodně nepřispěl brutální zásah bezpečnostních sil v pátek 17.           
listopadu 1989. K vyjasnění a uklidnění situace nepomohla ani stanoviska předsednictva           
ÚV KSČ, vlád ČSSR, ČSR a SSR a předsednictva České národní rady. ZV ROH ČTK se                
plně ztotožňuje s prohlášením předsednictva MV SSM a městského výboru vysokoškolské           
rady SSM a s prohlášením sekretariátu ÚV SSM z 19. a 20. listopadu 1989. Je toho názoru,                 
že tyto dokumenty naznačují, kde hledat východiska z této složité a napjaté situace a jak               
zabránit tomu, aby se již nikdy neopakovala.” Četka tak sama za sebe a otevřeně               101

odsuzuje zásah proti demonstrantům. Dá se říci, že se jedná o jednu z mála opravdu               
svobodných zpráv ČTK, kdy její zaměstnanci otevřeně vyjadřují jejich vlastní názory a            
pocity. 

 

Ve stejný den také agentura zveřejňuje seznam reakcí zahraničního tisku na vývoj v             
Československu posledních dnů. ČTK sice ve zprávě jako první uvádí reakci TASSu, je však              
patrné, že se nejedná o zprávu, která by podléhala větší cenzuře. Četka totiž docela              
svobodně uvádí například reakce britských a amerických deníků: ,,Podle amerických listů byl            
protest zatím především záležitostí studentů, umělců a intelektuálů z velkých měst a deníky             
si kladly otázku, zda se také připojí dělníci a venkov. List Washington post mimo jiné tvrdil,                
že byla ,,prolomena psychologická bariéra strachu” z veřejného projevu odporu k ústřední            

100 Svobodné slovo, 21.11.1989 
101 Svobodné slovo, 22.11.1989 
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moci, který dlouho držel obyvatelstvo v pasivitě.” Dá se říci, že uveřejněním reakcí             102

zahraničních médií četka nepřímo vyzývá občany, které dosud revoluční vývoj míjel, aby se             
zapojili. 

 

Jedním z prvních kroků oproštění se od totalitní minulosti byla výměna ředitele televize. O té               
informuje ČTK 28. listopadu 1989: ,,Vláda ČSSR se včera sešla k mimořádné plenární             
schůzi. Vyslovila souhlas s žádostí L. Batriy o uvolnění z funkce ústředního ředitele ČsT a               
jmenovala do ní M. Pavla. Předseda vlády ČSSR L. Adamec informoval členy vlády o              
průběhu jednání s představiteli Občanského fóra. Vláda poté určila delegaci vlády dispozice            
pro další rozhovory.” Četka tak dokumentuje jeden z prvních kroků k demokratizaci médií             103

ve státě. 

 

Agentura 9. prosince 1989 informuje o zahájení jednání o odsunu vojsk Varšavské smlouvy.             
Hlavním poselstvím zprávy je nepochybně, že odsun okupantů začne ,,v době co nejkratší”.             
Zajímavé je, že četka ve zprávách týkající se Sovětského svazu volí neutrální jazyk a              
diplomaticky se stále vyhýbá výrazům okupant a okupace. ,,Náměstek ministra zahraničních           
věcí ČSSR, vedoucí skupiny Čs. expertů pro jednání se SSSR o záležitosti dočasného             
pobytu sovětských vojsk na území ČSSR E. Vacek, přijal včera v Praze chargé d’affaires              
SSSR v ČSSR M. Kuzněcova. Předal nótu federálního ministra zahraničních věcí týkající se             
návrhu Československa v době co nejkratší zahájit v Praze jednání Čs. a sovětských             
expertů o mezinárodně- právních, vojensko-politických, finančních a jiných otázkách pobytu          
a odchodu sovětských vojsk dočasně umístěných na území ČSSR.”  104

 

Agentura vydává 18. ledna 1991 doslovný přetisk prohlášení vlády ČSFR: ,,Vláda ČSFR            
pokládá zahájení akcí vojsky spojeneckých sil proti Iráku dne 17. ledna 1991 za logické              
vyústění současné krize v Perském zálivu. Jde o zákonitý a legální důsledek skutečnosti, že              
Irák odmítl splnit rezoluci číslo 678 Rady bezpečnosti OSN vyzývající k okamžitému a             
bezpodmínečnému stažení jeho vojsk z protiprávně okupovaného území Kuvajtu.” ČTK ještě           
v roce 1991 zveřejňuje doslovně státní dokumenty a stanoviska vlády, protože jí to ukládá              
zákon č. 310/1991 Sb. , který doplňuje legislativní ukotvení činnosti agentury podle zákona            105

č.123/1965 Sb.  106

 

,,Nótu o rozhodnutí vlády ČSFR zahájit přesídlení sovětských občanů českého a           
slovenského původu z oblasti postižené černobylskou havárií do ČSFR předal v Praze            
náměstek ministra zahraničních věcí Zdeněk Matějka velvyslanci SSSR v ČSFR Borisi           
Pankinovi…” Tak četka 26.ledna 1991 informuje o diplomatickém jednání ministerstva          107

zahraničí se Sovětským svazem. 

102 Svobodné slovo 22.11.1989 
103 Svobodné slovo, 28.11. 1989 
104 Svobodné slovo, 9.12. 1989 
105 zákon č. 310/1991 Sb. 
106 zákon č.123/1965 Sb. 
107 Rudé právo 26.1.1991 
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Doslovně ČTK cituje 31. ledna 1991 prezidenta Václava Havla: ,,Myslím si, že smysl má jen               
taková federace, kterou zúčastnění partneři chápou jako své dílo, své dítě, jako cosi, co jim               
slouží všem. Kdyby ji měli brát jako z nouze, jako něco vnuceného, co jim komplikuje život,                
potom je lepší, když žádná federace neexistuje.” O otázkách vytvoření nových federálních            108

ústav a vypořádání s konflikty různících se českých a slovenských názorových proudů ČTK             
informovala v podstatě v celém sledovaném období. 

 

Bylo tomu tak i ve zprávě s titulkem ,,Rozdílné názory na nové ústavy” z 5. února 1991 ,                 109

kde četka cituje účastníka schůzky jednání o nových ústavách na Pražském hradě Jána             
Čarnogurského: ,,My (Křesťansko-demokratické hnutí) se domníváme, že obě národní         
republiky by měly uzavřít smlouvu, která by mohla být základem federální ústavy.”            
Zdůrazňování existence dvou národních entit je pro sledované období příznačné. V každé            
zprávě bylo uvedeno (někdy na úkor komfortu čtenáře dlouze) důsledně, že jednali Češi a              
česká vláda, Slováci a slovenská vláda a ještě ,,na federální úrovni” federální vláda. 

 

 

Jednou ze zpráv, které se věnují otázce problematiky federálního vypořádání je i ta se              
signaturou ČSTK z 8. října 1992 s titulkem ,,Mezistátní československé smlouvy do            
národních rad už za měsíc.” Prakticky informuje o náležitostech provedení rozdělení           
federace: ,,Vztahy nástupnických samostatných států by po zániku ČSFR měly být upraveny            
sérií dvoustranných dílčích konkrétních smluv. Vyplívá to z komuniké, které v úterý v Jihlavě              
podepsali předsedové ODS a HZDS. Návrhy smluv by ještě v listopadu měly projednat obě              
národní rady. Jde zejména o celní unii, platební a měnovou dohodu a další souhrn dohod,               
které mimo jiné budou upravovat občanství, trestně-právní záležitosti, stěhování vězňů a tak            
dále.” Jedná se o jednu z posledních zpráv s označením (ČSTK) z doby před přijetím              110

zákona č. 597/1992 Sb. , který rušil Československou tiskovou kancelář. 111

 

O rozdělení federace a federálních institucí je i zpráva z 22.října 1992 s titulkem ,,Přípravy               
na jednání v Tatrách - Kritika ČNR”, která se mimo jiné věnuje i kritice přijetí zákona                
č.517/1992 Sb. o ČTK: ,,Hned v úvodu setkání s novináři vyslovil premiér nespokojenost s              112

rozhodnutím ČNR, která schválila zákon o ČTK, aniž vyčkala vládního stanoviska.” Už z             
titulku je patrné jak velkou proměnou zpravodajství četky po revoluci prošlo. Otevřené            
přiznání politických neshod v médiích je bezpochyby znakem přechodu k nezávislejšímu           
informování a možnosti přiznání plurality názorů v politickém prostředí. V dobách před            
sametovou revolucí bylo informování o politických neshodách legislativy a exekutivy          
nemyslitelné. Také je ale zřejmé, že je postavení vlády ve státě stále zdůrazňováno (,,aniž              
by vyčkala vládního stanoviska”). Agentura nenabízí důvod proč ČNR nevyčkala na vládní            

108 Rudé právo 31.1991 
109 Rudé právo 5.2.1991 
110 Rudé právo, 9.12.1992 
111 zákon č.597/1992 Sb. 
112 zákon č.517/1992 Sb. 
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stanovisko, pouze pokračuje: ,,...Výhrady se podle ministerského předsedy týkaly pojmu          
veřejněprávní instituce, který v čs. právním řádu není zakotven. Vláda ČR navrhovala, aby             
ČTK byla i nadále státním majetkem.” Obavy vlády z transformace ČTK na veřejnoprávní             113

instituci jsou pochopitelné. Nezávislost agentury na státu by znamenala i možnost o státu a              
vládě nezávisle informovat, vůbec poprvé v historii České tiskové kanceláře. 

 

 

 

 

3. Komparace období pražského jara a perestrojky 

 

Na základě analyzovaných zpráv lze konstatovat, že se vztah Československé tiskové           
kanceláře k vládě a státu v období komunismu dramaticky neměnil. S příchodem zákona             
č.123/1965 Sb. sice přichází ukotvení a vymezení činnosti agentury, na podobě           
zpravodajství a vztahu podřízenosti ČTK straně a vládě se ale nová legislativa znatelně             
neodráží. Přesto se ve čtyřicetiletém období vlády komunistů najdou dvě etapy, kdy se             
způsob informování agentury odchýlí od monotónního utvrzování v neomylnosti socialismu a           
jeho představitelů.  

 

Prvním ze zmiňovaných časových úseků je období známé jako pražské jaro, kdy se             
komunisté pokoušejí pomocí reforem přebudovat podobu socialismu ve státě. Ve          
zpravodajství ČTK se poprvé objevuje kritika některých hospodářských a politických          
rozhodnutí strany a vlády, byť se jedná o kritiku řízenou a pečlivě formulovanou. Vůbec              
poprvé se pak proklamuje možnost dialogu široké veřejnosti se státem. Ačkoliv nedochází            
ke změně zákona č.123/1965 Sb. , přichází liberalizace mediálního prostoru v podobě           114

zákona č.84/1968 Sb. , který ruší cenzuru. Agentura začíná častěji informovat o dění v             115

zahraničí (a to i kapitalistické cizině). Je zřejmé, že se mění způsob komunikace četky s               
vládou a státem, aniž by se explicitně měnila její legislativa a tudíž se mění i způsob                
komunikace státu s veřejností prostřednictvím agentury. Konkrétně se ve zprávách začíná           
opakovat motiv liberalizace všech aspektů života v socialismu. Slova uvolnění, demokracie,           
demokratizace nebo přestavba či reforma figurují ve zpravodajství četky každodenně. 

 

Druhým obdobím, kdy se mění obsah zpravodajství agentury a její komunikace se státem je              
konec osmdesátých let, kdy se obejvují snahy prosadit po vzoru Sovětského svazu model             
přestavby socialismu - perestrojku. Opět se ve zpravodajství ČTK objevuje řízená kritika            
komunistů, kteří se tak prostřednictvím médií snaží ukázat ,,lidskou tvář”. Znovu se také v              
rámci glasnosti začnou objevovat zprávy o dialogu politických představitelů s občany.           
Agentura uveřejňuje doslovná znění projevů, ve kterých komunisté zmiňují co by se bývalo             

113 Lidová demokracie 22.10.1992 
114 zákon č.123/1965 Sb. 
115 zákon č.84/1968 Sb. 
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dalo udělat lépe, co se musí napravit a jak to všechno přispěje k vytoužené ,,demokratizaci”.               
Zajímavé je, že pokud četka v tomto obodbí vydala nepopulární rozhodnutí státu (například             
o zvýšení cen v ochodech, nedostatku zboží apod.), vždy byla jako jejich původce označena              
pouze vláda. Informovalo-li se však o něčem pozitivním, vždy bylo uvedeno ,,strana a             
vláda”. 

 

Je nabíledni, že jsou si obě období nanejvýš podobná a proto jsou si podobné i zprávy, které                 
v nich ČTK tvořila. V obou případech dochází ke změně informování o státu a vládě, kdy se                 
z nedotknutelného stává lidsky chybující. V obou případech komunisté agenturu využívají k            
propagaci reforem, aby udrželi a upevnili svojí pozici ve státě s nefungující ekonomikou,             
sociální a politickou nesvobodou. Ani v době pražského jara, ani perestrojky se oficiální             
legislativa ani statut četky nemění, přesto však dochází ke změnám ve vztahu ke státu a               
vládě, a to nepochybně díky působení změn ve společnosti, které se musely nevyhnutelně             
dotknout i zaměstnanců agentury. Konkrétně lze podobnost obou reformních období ukázat           
třeba na zprávách o návštěvách politiků ve fabrikách, kterými četka ujišťovala o zájmu             
komunistů vést dialog s ,,pracující třídou”, tedy dle dobové filosofie s obyčejnými lidmi: 

 

Den po přijetí zákona, který zrušil cenzuru médií informuje Rudé právo na titulní straně o               
návštěvě Alexandra Dubčeka v plzeňské Škodovce. Zpráva ČTK uvádí, že tajemník ÚV KSČ             
vedl při návštěvě rozpravu s dělníky. Součástí rozpravy měla být i otevřená diskuze o              
vnitrostátní politice KSČ. Na tomto příkladu je jasně vidět, že se komunisté snažili reformy              
prosazovat i prostřednictvím dialogu s občany. Je otázkou, zda-li agentura o této skutečnosti             
informuje účelově či nikoliv. Otevřená kritická rozprava nebo její zmínění v médiích byla             
každopádně do začátku reforem nepřípustná. ,,Ve Škodovce se soudruh Dubček sešel se            
skupinkou narychlo svolaných funkcionářů, s nimiž ve velice srdečné besedě strávil půldruhé            
hodiny. Program nikdo nestanovil předem, a tak se střídaly dotazy s různými názory a              
návrhy na vnitřní politiku KSČ…”  116

 

 

Snaha komunistů byla prostřednictvím agentury šířit hlavně zprávy o aktivním projevování           
zájmu o výrobu a budování všeho druhu ze strany představitelů státu. Zprávy o tom, že               
členové vlády navštívili fabriku nebo veletrh jsou v tisku v období perestrojky přítomné             
každodenně. Neustálé zmiňování nutnosti implementace hospodářských reforem lze        
demonstrovat i na zprávě ČTK z 16.9.1987 otištěné v Rudém právu, která nese titulek              
,,Rychleji postupovat v inovacích”.... To, že jsou komunisté přístupní dialogu a zajímají se o              
možnosti reformy hospodářství je z agenturní zprávy patrné: ,,Zahájení strojírenského          
veletrhu se zúčastnil prezident Gustáv Husák a předseda vlády Lubomír Štrougal… v            
besedě se zástupci PZO Škodaexport, který byl v rámci přestavby hospodářského           
mechanismu začleněn do výrobní hospodářské jednotky se Husák zajímal o poznatky z            
uplatňování této formy v zahraničním obchodě...”   117

116 Rudé právo, 27.6.1968 
117 Rudé právo 16.9.1987 
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Obě zprávy agentury od sebe dělí bezmála dvacet let, přesto jsou prakticky zaměnitelné. 

 

 

 

 

 

 

 Závěr 

 

Moje práce vychází především ze subjektivní analýzy zpráv ČTK ze sledovaných           
periodizovaných politických období. Teoreticky se ale opírá o odbornou literaturu a konkrétní            
dobovou legislativu, která slouží jako hypotéza pro analýzu obsahu zpravodajství agentury v            
daných obdobích. Na základě teoretického vymezení úlohy ČTK ve vztahu ke státu a vládě              
jsem měl vždy konkrétní představu o tom, jak by měly zprávy obsahově vypadat. Po              
zasazení do historického kontextu jsem tak mohl například předpokládat v jaké míře byla             
agentura režimy využívána k propagaci jejich ideologie. 

 

Dá se konstatovat, že ve většině sledovaných období obsah zpráv četky plně reflektuje její              
základní poslání ve vztahu ke státu a vládě jednotlivých politických režimů. V podstatě tak              
analyzované zprávy agentury svým obsahem odpovídaly mým očekáváním. Často jsem          
narážel na zprávy z různých období, které byly v podstatě identické (tak jako v případě               
pražského jara a perestrojky). 

 

Přestože se legislativa týkající se ČTK prakticky neměnila a tak se neměnilo ani její oficiální               
poslání, nepochybně se měnila komunikace mezi agenturou a státem a především způsob,            
jakým stát komunikoval s veřejností skrze obsah agenturního zpravodajství. Četka ve           
zprávách reaguje na změny společenské situace. Typickým příkladem je tlak společnosti na            
reformy v roce 1968, kdy se začnou objevovat zprávy se sebereflexí komunistů. Je ale              
zapotřebí zdůraznit, že ani v období pražského jara četka neinformovala nezávisle na státu.             
Pouze vyhovovala potřebě komunistů šírit takové zprávy, které by uspokojily širokou           
veřejnost a prezentovaly měnící se tvář socialismu.  

 

Česká tisková kancelář byla ve všech mnou sledovaných obdobích nástrojem komunikace           
státu a jeho exekutivy. Důležitost agentury pro vlády jednotlivých režimů si lze uvědomit už              
jenom na základě dlouhodobě absentující legislativní iniciativy. Vlády byly se stagnací           
zákonů upravujících status a přesnou činnost četky zjevně spokojeny, neboť by apolitizace            
agentury znamenala ztrátu možnosti ovlivňovat mediální prostor. 
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Summary 

 

My work is mainly based on subjective analysis of the news produced by the Czech press                
agency in each of the analysed periods. Its theory is supported by academic literature and               
factual legislation which serves as a hypothesis for the actual analysis of the news content in                
each of the periods which I have focused on. Based on the theoretical delimitation of Czech                
press agency’s relationship with the state and its government, I was able to get a clear idea                 
of what the news content would actually be. Therefore, using the knowledge of historical              
context, I was able to presume to what extent was the Czech press agency used by each of                  
the political regimes for the purpose of propaganda. 

 

It can be stated that the content of the agency’s news in most of the analysed periods fully                  
reflects its mission in relation to the state and government of each political regime. Analysed               
content of the news therefore fulfilled my expectations and corresponded with my            
presumptions. I encountered news from different periods which were practically identical           
(like in the case of Prague spring and perestrojka). 

 

Although the legislation concerning the Czech press agency wasn’t changing much           
overtime, and therefore its mission remained the same, there is no doubt that the              
communication between the agency and the state did change. The way in which the state               
communicated with the public through the content of the news then changed in particular.              
Czech press agency clearly reflects changes within the society. A good example of such              
reflection is undoubtedly the period of Prague spring in 1968, during which the agency              
produces news content with critical self reflection of the communist regime. One has to              
mention that even in this period, the Czech press agency was not informing independently of               
the state. It only entertained the communist demands to produce news which would             
subsequently entertain the demands of the public by presenting the ,,changing face of             
socialism”. 

 

Czech press agency has always served as the medium of state and its executive.              
Importance of the agency for the governments of each regime is traceable to the constant               
absence of legislative initiative. Governments were clearly contented with the law stagnation.            
Loss of the agency’s political dependency would also mean a loss of the chance to influence                
the media. 
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