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Anotace 

Tato bakalářská práce si v první části dává za cíl přiblížit a rozebrat fungování Federálního 

úřadu pro tisk a informace (FÚTI), který mezi lety 1981 až 1990 vykonával dohled nad 

československou mediální sférou. Na základě syntézy dobových dokumentů z Národního 

archivu a Národní knihovny vysvětluje okolnosti jeho vzniku, sleduje a popisuje činnost jeho 

jednotlivých organizačních celků. Bakalářská práce rovněž zařazuje FÚTI do historického 

kontextu předešlých cenzurních úřadů a vyjasňuje jeho pozici jakožto realizátora nepřímé 

cenzury. Druhá část práce se blíže zaměřuje na vydávání Informačního týdeníku. S pomocí 

dobových dokumentů (především zápisů z redakčních rad) a svědectví redaktorky Dariny 

Sedláčkové skládá dohromady obrázek toho, k čemu Informační týdeník sloužil. Uvádí 

potřebné informace pro pochopení jeho fungování, sleduje jeho přínos pro jednotlivé redakce 

masových sdělovacích prostředků. Pozoruje vývoj Informačního týdeníku v kontextu času a 

případné změny v jeho obsahu vysvětluje s ohledem na zápisy z redakčních rad. K celkovému 

dokreslení fungování redakce Informačního týdeníku slouží rozhovor s jednou z jeho 

redaktorek, který blíže rozkrývá nejen fungování a strukturu IT, ale i představuje nezbytné 

detaily pro pochopení práce redakce. 

Annotation 

The first part of the bachelor thesis aims to give its readers an idea how the Federální úřad pro 

tisk a informace, which supervised the Czechoslovak media infrastructure between 1981 and 

1990, worked. Based on the synthesis of the archive materials from the National Archives and 

National Library of the Czech Republic, the thesis observes and explains the roles of each of 

its divisions. It situates Federální úřad pro tisk a informace in the historical context of previous 

censorship organizations and clarifies its position as the implementer of indirect censorship. 

The second part of the bachelor thesis focuses on the publishing of the periodical Informační 

týdeník. Using archive materials (primarily the minutes from the editorial boards) and the 

testimony of the editor Darina Sedláčková, the thesis puts together a picture of the periodical´s 

purpose and presents essential information for understanding of its work. It tracks its 

contributions to the particular mass media editorial offices, observes the evolution of 

Informační týdeník over time and explains potential changes in its content. An interview with 

one of the editors uncovers the inner structure of Informační týdeník and daily routine of the 

editor in detail. Also, it presents necessary details for understanding Informační týdeník in its 

complexity. 
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Úvod 

V osmdesátých letech 20. století nebylo v Československé socialistické republice budovy, která 

by měla větší vliv na mediální prostor než ta, která stála v Revoluční ulici číslo popisné 2 

v Praze. Za zdmi Federálního úřadu pro tisk a informace (FÚTI) tam seděly stovky 

zaměstnanců, kteří zprostředkovaně vykonávali vůli ÚV KSČ v otázce kontroly médií. Přes 

tento fakt literatura o konkrétním fungování a působnosti tohoto klíčového úřadu poměrně 

strádá. To je také hlavní motivací k výběru právě tohoto tématu. Bakalářská práce si klade 

ambici dát čtenáři ucelený pohled na strukturu a fungování FÚTI. První část čtenáře provádí od 

základních informací o FÚTI, přes detailnější rozbor struktury jednotlivých odborů tak, aby 

měl možnost vytvořit si představu o fungování tohoto úřadu. V závěru první části jsou dvě 

kapitoly věnovány otázce, která je nasnadě, pokud se hovoří o jakémkoliv úřadu kontrolujícím 

média, tím spíše v totalitním režimu – otázce cenzury. Na základě porovnání s předchozí praxí 

v Československu je vysvětleno, v čem spočívalo nebezpečí tzv. nepřímé cenzury praktikované 

FÚTI. 

Druhá část čtenáře vede do 4. patra již zmíněné budovy v Revoluční ulici. Právě tam 

totiž sídlila redakce Informačního týdeníku (IT). Cílem této části je představit toto federálně 

řízené periodikum. Druhá část vyjasňuje, jaké byly jeho úkoly, vystihuje jeho proměny 

v průběhu let a určuje, jaký vliv mělo na obsah masových sdělovacích prostředků v ČSSR. 

Podobně jako v první části jsou primárním zdrojem informací materiály z Národního archivu 

v Praze, v tomto případě konkrétně zápisy ze zasedání redakčních rad. Právě tam se totiž 

střetávali jak zástupci IT, tak zástupci masových sdělovacích prostředků, a především i zástupci 

vlády a ÚV KSČ. Pokud u daného dokumentu v citacích neuvádím evidenční jednotku, 

znamená to, že mu nebyla přidělena.  

Od podzimu roku 1987 byla do redakce Informačního týdeníku umístěna nepohodlná 

čerstvá absolventka sociologie Darina Sedláčková. Na pozici redaktorky tam vydržela až do 

samého zániku FÚTI. Rozhovor s ní doplňuje faktické materiály z Národního archivu o 

potřebné svědectví přímého aktéra.  
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1 Federální úřad pro tisk a informace 

1.1 Vznik Federálního úřadu pro tisk a informace 

Vedení komunistické strany si velmi dobře uvědomovalo sílu hromadných sdělovacích 

prostředků. Předseda vlády ČSSR Lubomír Štrougal v důvodové zprávě k vládnímu návrhu 

zákona o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace z listopadu 1980 konstatuje, že tisk, 

rozhlas, televize a zpravodajský film jsou „významným prostředkem socialistické výchovy,“1 a 

že „mají velký podíl na realizaci politiky Komunistické strany Československa.“2  

V důsledku federalizace se takto od roku 1969 na realizaci politiky komunistické strany 

podílely republikové úřady Český úřad pro tisk a informace (ČÚTI) a Slovenský úrad pre tlač 

a informácie (SÚTI).3 Od centralizace soustavy hromadných sdělovacích prostředků nově 

vzniklým FÚTI si předsednictvo ÚV KSČ (PÚV KSČ) slibovalo, že se bude lépe dařit 

„zabezpečit, aby tisk, rozhlas a televize ve své denní práci přesně prosazovaly záměry stranické 

politiky.“4 Činnost některých celostátních deníků a časopisů měla podle PÚV KSČ celostátní 

význam, nebylo proto nadále možné spoléhat se pouze na republikové úřady. Důvodová zpráva 

vládního návrhu zákona o zřízení FÚTI rovněž konstatuje: „Náročné úkoly v oblasti řízení a 

rozvoje informačních prostředků v současném období vyžadují, aby byl zřízen ústřední orgán 

státní správy federace pro tento úsek státní správy.“5 Zákon o zřízení Federálního úřadu pro 

tisk a informace (viz příloha 1) byl Federálním shromážděním přijat 16. prosince 1980, prvním 

dnem nového roku nabyla jeho účinnost a nový úřad začal vykonávat svoji činnost. Pro centrálu 

FÚTI byly převzaty prostory ČÚTI v Revoluční ulici v Praze 1 a také kanceláře v Benediktské 

ulici v Praze 1. V Bratislavě pak vzniklo Dočasné technické pracoviště. 

Vznik FÚTI od počátku provázely pochybnosti především ze strany ČÚTI a SÚTI. 

Představitelé ČÚTI poukazovali na to, že nový zákon o zřízení FÚTI by mohl být v rozporu 

s již platným zákonem z roku 19686, který ve svém prvním paragrafu říká, že do působnosti 

ČSSR v oblasti tisku patří například „stanovit zásady státní politiky na tomto úseku a 

 
1 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 4. Důvodová zpráva 

k vládnímu návrhu zákona o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace ze dne 10. října 1980. 
2 Tamtéž. 
3 KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In REIFOVÁ Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s 29. 

ISBN 80-7178-926-7. 
4 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 4. Usnesení 

předsednictva ÚV KSČ ze dne 4. července 1980. 
5 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 4. Důvodová zpráva 

k vládnímu návrhu zákona o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace ze dne 10. října 1980. 
6 Zákon č. 167/1968 Sb., o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných 

informačních prostředků. 
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koordinovat její provádění“7, tudíž by podle nich například registrace periodického tisku, která 

by měla nově být místo republikových orgánů prováděna FÚTI, byla v rozporu s tímto 

zákonem.8 Podle nich by bylo adekvátnější, kdyby se FÚTI orientoval na koncepční a 

koordinační činnosti, kterým se republikové orgány nevěnují.9 Za účelem synchronizace 

fungování FÚTI, ČÚTI a SÚTI vznikla koordinační komise. Jejími členy byli mimo jiné i 

budoucí předseda FÚTI Zdeněk Čermák, ředitel SÚTI Michal Lanko a předseda ČÚTI 

Vlastimil Neubauer.10  

1.2 Delimitace činnosti ČÚTI, SÚTI a nově vzniklého FÚTI 

FÚTI nakonec z velké části přebral povinnosti republikových orgánů. A nejen 

povinnosti. Stejně tak i 84 pracovníků ČÚTI (3/4 ze všech) a 26 zaměstnanců SÚTI (1/2 ze 

všech).11 FÚTI po svém vzniku převzal dohled nad Československým rozhlasem, 

Československou televizí a zpravodajským filmem. Co se týče tisku, do pravomocí FÚTI patřil 

tisk „celospolečenského významu“12. V kompetenci ČÚTI a SÚTI zůstaly krajské deníky a 

zprostředkovaně i okresní noviny, podnikové a závodní časopisy a další místní tisk. Registraci 

okresních, podnikových, závodních a jiných tiskovin místního významu prováděly krajské 

národní výbory (podle místa sídla vydavatele) po konzultaci s ČÚTI v ČSR a se SÚTI v SSR. 

FÚTI, ČÚTI a SÚTI musely změny v registraci periodického tisku (včetně registrace nového 

periodika) konzultovat s příslušným orgánem ÚV KSČ. Příslušné změny měly za úkol provést 

do šesti týdnů poté, co příslušný orgán ÚV KSČ potvrdil doložku o registraci na uvedené 

přihlášce. ČÚTI a SÚTI rovněž realizovaly změny provedené krajskými národními výbory.13 

Správní rozhodnutí uskutečňovaly jednotlivé úřady pro tisk a informace samostatně s ohledem 

na svoji působnost.  

 
7 Zákon č. 167/1968 Sb., o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných 

informačních prostředků. 19. prosince 1968. Zákony pro lidi [online]. 2020 [cit. 2020-03-25].  

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-167. 
8 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 4. K činnosti FÚTI. 

16. července 1980. 
9 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 4. K návrhu na 

zřízení FUTI. 18. září 1980. 
10 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 4. Návrh opatření 

k zabezpečení vytvoření FÚTI ve smyslu usnesení PÚV KSČ ze dne 4. července 1980. 
11 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 76. Karton 21. Dopis 

vedoucího Oddělení propagandy a agitace ÚV KSS Jána Škody. 31. března 1981. 
12 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Činnosti státní 

správy periodického tisku vykonávané společně všemi tiskovými úřady. 
13 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. č.j. 41 84. 

Zásady součinnosti a koordinace v oblasti periodického tisku. 
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Větší změny ve struktuře tisku (změny vydavatelských podmínek, vznik nových titulů 

apod.) prováděly všechny úřady v součinnosti. FÚTI „zaručoval jednotné zpracování 

materiálů a jejich projednávání s nejvyššími stranickými orgány a představiteli.“14 

Republikové úřady federálnímu předkládaly pro „zajištění rozborové činnosti“ souhrnné údaje 

o periodikách v jejich působnosti, které kromě základních údajů jako je periodicita či náklad 

obsahovaly i komentáře, ve kterých bylo „zhodnoceno vykazované období.“15 

 Kritéria periodik „celospolečenského významu,“ která spadala pod správu FÚTI 

splňovaly hlavní ústřední16 deníky KSČ (Rudé právo, Pravda), další ústřední deníky (např. 

Lidová demokracie, Svobodné slovo, Zemědělské noviny, Práce, Práca, Mladá fronta, Smena 

a další), časopisy (např. Tvorba, Tribuna, Květy a podobně), poté také další ústřední tisk KSČ 

a KSS, časopisy státní propagace do zahraničí a církevní časopisy. Stejně jako registraci převzal 

FÚTI kontrolu nad hodnocením a analýzou tiskovin, které byly v jeho působnosti, podobně i 

nad Čs. rozhlasem, Čs. televizí a zpravodajským filmem. 17 Čtvrtletně se konaly organizační 

porady předsedů FÚTI a ČÚTI a ředitele SÚTI.18 

1.2.1 Po zrušení ČÚTI a SÚTI 

Na základě koncepce „jednotného řízení a správy periodického tisku v ČSSR“19, kterou 

přijalo ÚV KSČ, byly v dubnu 1988 oba republikové úřady zrušeny. Činnosti do té doby 

vykonávané ČÚTI a SÚTI byly převedeny na Ministerstvo kultury ČSR a Ministerstvo kultury 

SSR.20 

1.3 Základní úkoly FÚTI 

Základní úkoly a cíle FÚTI stanovil statut FÚTI. „Základním úkolem Úřadu je podílet se na 

tvorbě státní politiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků, organizovat, 

usměrňovat a zabezpečovat její jednotné provádění a koordinaci v působnosti Československé 

 
14 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Činnosti státní 

správy periodického tisku vykonávané společně všemi tiskovými úřady. 
15 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. č.j. 41 84. 

Zásady součinnosti a koordinace v oblasti periodického tisku. 
16 Ústřední = vydávaný celostátně. 
17 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Činnost SÚTI, 

ktorá sa delimituje na FÚTI. 
18 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Organizační 

struktura FÚTI. 
19 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Návrh 

delimitace stávajících působností ČÚTI a SÚTI na Federální úřad pro tisk a informace. 
20 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 41. Karton 12. Dopis Zdeňka 

Čermáka ministrovi kultury ČSR Milanu Kymličkovi. 24. listopadu 1989. 
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socialistické republiky.“21 Úřad nesl politickou odpovědnost za uskutečňování informační 

politiky KSČ.  

Hlavní cíle FÚTI definoval zákon o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. 

Podle tohoto zákona FÚTI vládě navrhoval zásady provádění socialistické informační politiky 

a její koordinaci, uskutečňoval registraci periodického tisku celospolečenského významu, 

zajišťoval ochranu státních zájmů v oblasti tisku a jiných informačních prostředků 

celospolečenského významu, rozhodoval o rozšiřování periodického tisku vytištěného v cizině 

nebo v ČSSR, stejně tak i o rozšiřování zahraničních zpravodajských agentur. FÚTI rovněž 

uděloval povolení organizacím, které měly zájem vydávat periodický tisk. 22 

Statut FÚTI podrobněji rozděloval úkoly do 4 hlavních linií. Mezi povinnosti FÚTI na 

úseku tisku a jiných informačních prostředků kromě výše zmíněných patřilo například 

koordinování poskytování informací o činnosti ústředních orgánů státní správy Československé 

socialistické republiky, vydávat ve spolupráci s ČÚTI a SÚTI Infomační týdeník, sledovat a 

vyhodnocovat zpravodajskou a publicistickou činnost Československého rozhlasu, 

Československé televize, československých agentur působících v zahraničí, Českého filmu 

(zpravodajských studií) a periodického tisku celospolečenského významu vydávaného v ČSSR, 

rozhodovat o vydání či odnětí povolení k vydávání nebo dovozu zahraničního i domácího tisku 

nebo v dohodě s Koordinační platovou komisí při Československém svazu novinářů (ČSSN) 

rozhodovat o zařazení jednotlivých hromadných sdělovacích prostředků do tzv. platových 

skupin (od roku 1971 byl plat novináře určen podle toho, do jaké tarifní skupiny patřil – čím 

důležitější periodikum, tím vyšší plat).23  

Hlavním úkolem na legislativně-právním úseku bylo navrhovat zákony Federálnímu 

shromáždění ČSSR a vydávat obecně závazné předpisy. „Úřad vykonává činnost normativní 

tím, že na základě zmocnění v zákoně vydává k němu prováděcí právní předpisy, a jednak 

činnost výkonnou. Je však též iniciátorem zákonných předpisů, při jejichž přípravě musí dbát 

objektivně podmíněných zájmů společnosti.“24 Úkoly třetího a čtvrtého úseku byly definovány 

 
21 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Statut 

Federálního úřadu pro tisk a informace. 
22 Zákon č. 180/1980 Sb.  o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. 16. prosince 1980. Zákony pro lidi 

[online]. 2020 [cit. 2020-03-25]. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-180 
23 SLOVÁČEK, Petr. Východočeská média na počátku normalizace. Diplomová práce FSV UK v Praze. Vedoucí 

PhDr. Jakub Končelík. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s.78. 
24 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 4. Prozatímní 

organizační řád Federálního úřadu pro tisk a informace 1981. 
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spíše obecně – zabezpečovat obranyschopnost státu (realizace branné výchovy skrze média) a 

chránit státní, hospodářské a služební tajemství.  

FÚTI se při své práci musel řídit principy vedoucí úlohy Komunistické strany 

Československa, demokratického centralismu (přijatá rozhodnutí byla závazná pro všechny), 

socialistické zákonnosti (vykonával činnost normativní i výkonnou), podřízenosti plánu a 

rozpočtu (činnost úřadu musela respektovat státní plán a státní rozpočet), jediného 

odpovědného vedoucího (všechny organizační útvary byly řízeny jedním odpovědným 

vedoucím) a účasti pracujících na správě (účast pracujících na činnosti poradních a iniciativních 

orgánů).25  

Fungování FÚTI bylo založeno na úzké spolupráci s federálními i republikovými 

ministerstvy, orgány státní správy a ostatními ústředními organizacemi. FÚTI s nimi 

spolupracoval při realizaci státní politiky, při přípravě zákonů a podobně. Na druhou stranu 

FÚTI například vyžadoval informace o fungování jednotlivých ministerstvech pro Informační 

týdeník.26 Práce úřadu byla řízena plánem hlavních úkolů, který se zpracovával rámcově na 

celý rok a půlročně podrobněji.27 

1.4 Struktura řízení FÚTI a úkoly jednotlivých organizačních celků 

FÚTI byl založen jako federální orgán státní správy. Byl tedy fakticky podřízen federální vládě 

a Ústřednímu výboru KSČ (ÚV KSČ).28 Předseda FÚTI se pravidelně účastnil porad u 

tajemníka ÚV KSČ Jana Fojtíka a byl v „denním styku“29 s vedoucím Oddělení masových 

sdělovacích prostředků ÚV KSČ Ottou Čmolíkem. Účastnil se taky zasedání vlády a 

předsednictva vlády ČSSR. „Většinou jsem čekal venku, pak mě zavolali, bude se projednávat 

to a to, co se mě týká. Musím říct, ať už to řídil soudruh Husák nebo později další, tak byli ke 

mně velmi srdeční. Byl tam předseda vlády, tajemník Fojtík, takže mě znali a já jsem byl jako 

doma. Řekl jsem svůj názor, když ho k něčemu chtěli, někdy třeba někdo vystoupil proti,“30 

vzpomínal na schůze s nejvyššími stranickými představiteli předseda FÚTI Zdeněk Čermák, 

 
25 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 4. Prozatímní 

organizační řád Federálního úřadu pro tisk a informace 1981. 
26Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Statut 

Federálního úřadu pro tisk a informace. 
27 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Organizační 

řád Federálního úřadu pro tisk a informace 1984. 
28 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁGH. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 

s.210. 
29 VANĚK Miroslav – URBÁŠEK, Pavel (edd.). Vítězové? Poražení?: 2. díl Politické elity v období tzv. 

normalizace. Praha: Prostor, 2005, s. 100. 
30 Tamtéž, s.105. 



9 

 

 

který před vznikem FÚTI působil jako poradce Jana Fojtíka na ÚV KSČ. Čermák řídil FÚTI a 

odpovídal za jeho činnost z pozice předsedy od samého vzniku až do 10. prosince 1989, kdy 

byl odvolán a nahradil ho Miroslav Kusý31 (v květnu následujícího roku byl FÚTI zrušen).32 

V případě nepřítomnosti Čermáka ho v celé šíři jeho pravomocí zastupoval místopředseda Ivan 

Fecko.33  

Při organizaci FÚTI se uplatňovalo tzv. čtyřstupňové řízení. Prvním stupněm byl 

předseda, druhým místopředseda. Předseda podle organizačního řádu „koordinuje realizaci 

informační politiky KSČ.“34 Úzce spolupracoval se Sekretariátem předsedy, který kontroloval 

dodržování plnění hlavních úkolů, připravoval návrhy právních předpisů v oblasti periodického 

tisku a organizoval porady předsedy. K ruce měl předseda poradní orgány (viz kapitola Poradní 

orgány předsedy). Měl také na starost kádrové otázky, rozhodoval o platech, předkládal 

Federálnímu shromáždění návrh rozpočtu. Místopředsedovi podléhaly některé odbory a 

v případě potřeby zastupoval předsedu. Třetím stupněm byli ředitelé jednotlivých odborů, 

potažmo vedoucí samostatných oddělení. Posledním stupněm pak vedoucí oddělení spadajících 

pod jednotlivé odbory. Jednotlivé organizační útvary zpracovávaly v návaznosti na plán úkolů 

FÚTI své vlastní plány.35 

Základní složkou organizace FÚTI byly odbory. Usnesení PÚV KSČ z 4. července 1980 

předpokládalo vznik tří odborů – informačního, odboru analýz a odboru správy, organizace a 

řízení. Tato představa se více méně zachovala. Vznikly 3 odbory – Odbor informační politiky, 

Odbor hodnocení a analýz a Odbor správy a tisku a ostatních hromadných sdělovacích 

prostředků. K tomu také 2 samostatné oddělení – Oddělení kádrové a personální práce a 

Oddělení svodných informací. Spolu s nimi se utvořilo i Dočasné technické pracoviště 

v Bratislavě.  

S dalšími roky fungování FÚTI se měnila i jeho základní organizační struktura (viz 

přílohy 2 a 3). Už na konci roku 1982 ze samostatného Oddělení svodných informací vznikl 

IV. Odbor analýz buržoasní propagandy. Od roku 1985 se z vnitřní správy Sekretariátu 

předsedy vyčlenil Odbor hospodářsko-správní. V roce 1986 pak vznikl odbor ASNI 

 
31 VANĚK Miroslav – URBÁŠEK, Pavel (edd.). Vítězové? Poražení?: 2. díl Politické elity v období tzv. 

normalizace. Praha: Prostor, 2005, s. 101. 
32 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., 

upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, [2019]. s.370.  
33 Organizační řád říkal, že když je předseda Čech, musí být místopředseda Slovák (a naopak). 
34 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Organizační 

řád Federálního úřadu pro tisk a informace 1984. 
35 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Organizační 

řád Federálního úřadu pro tisk a informace 1984. 
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(Automatizovaný systém novinářských informací). Odbory a samostatná oddělení se 

rozdělovaly podle druhu jejich činnosti. Odborům byla dále podřízena jejich vlastní oddělení. 

S rozšiřováním organizační struktury se zvyšoval i počet zaměstnanců FÚTI.36  

1.4.1 Odbor informační politiky (I. odbor) 

Odbor informační politiky se dělil na Úsek tiskových akcí a na Oddělení Informačního týdeníku 

(více v kapitole Informační týdeník). Na základě pokynů ÚV KSČ a vlády ČSSR první odbor 

rozpracovával zásady informační politiky KSČ. Plnil v podstatě dva hlavní úkoly. Jednak byl 

koordinátorem informační politiky KSČ směrem k hromadným sdělovacím prostředkům a pak 

také jejím realizátorem.  

Koordinace spočívala v předkládání týdenních a půlroční plánů tiskových akcí, na 

kterých spolupracoval první odbor s ČSSN, jejími pořadateli a Oddělením masových 

sdělovacích prostředků ÚV KSČ. 37  

Funkce realizátora informační politiky se projevovala vlastním organizováním 

takových akcí. „V součinnosti s ÚPV ČSSR (Úřad předsednictva vlády ČSSR) zajišťuje 

informovanost novinářů o závažných materiálech projednávaných ve vládě ČSSR a o 

opatřeních, přijatých k jejich realizaci jednotlivými resorty pořádáním tiskových konferencí.“38 

První odbor organizoval tiskové akce na základě plánu vycházejícího z usnesení a plánů práce 

stranických a státních orgánů. Tento plán byl prokonzultován i s ÚPV ČSSR.39 Plány Odbor 

informační politiky koordinoval s ČÚTI, SÚTI, Tiskovým odborem ÚPV ČSSR a ČSSN. 

Například v roce 1987 se první odbor FÚTI podílel na organizaci 294 tiskových konferencí a 

besed a na 8 seminářích pro novináře.40  

Organizoval i sjezdy ROH (Revoluční odborové hnutí), PO SSM (Pionýrská organizace 

Svazu socialistické mládeže), SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství) a ČSSN41 a 

další „společensky významné akce“ jako veletrhy, výstavy apod. Úkolem prvního odboru bylo 

 
36 Na konci roku 1981 FÚTI zaměstnával 102 lidí, v březnu roku 1988 už 168. 
37 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Zásady 

informační politiky FÚTI. 
38 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 95. Karton 24. Odbor 

informační politiky. 
39 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Informační 

zpráva o plnění usnesení PÚV KSČ ze dne 4.7. 1980 o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. 
40 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 95. Karton 24. Zpráva o 

plnění úkolů FÚTI na úseku informační činnosti v r. 1987. 
41 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Informační 

zpráva o plnění usnesení PÚV KSČ ze dne 4.7. 1980 o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. 
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rovněž zřizovat „v rámci plnění stanovené státní propagandy“42 tisková střediska pro akce 

s mezinárodní účastí (mezinárodní festivaly, kongresy apod.)43 V roce 1987 se první odbor 

podílel na práci 21 tiskových středisek (např. při Mezinárodním semináři k aktuálním otázkám 

bezpečnosti a spolupráce v Evropě, Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně nebo Světové 

zimní univerziádě).44 

Podle Dariny Sedláčkové (viz kapitola Rozhovor s Darinou Sedláčkovou), měli zástupci 

prvního odboru i pečlivě sledovat, na co se na tiskových konferencích konkrétní novináři ptají, 

zapisovat to a následně tyto podklady předávat vedení Úseku tiskových akcí. 

Do roku 1982 vydával první odbor ve spolupráci se sovětskou tiskovou agenturou APN 

(Agentstvo Pechati Novosti) týdeník Sovětská panoráma, později se Sovětská panoráma stala 

rubrikou v Informačním týdeníku, který vznikl roku 1982 jako prostředek komunikace vládních 

resortů směrem k hromadným sdělovacím prostředkům. Od května 1983 první odbor spravoval 

na FÚTI studovnu zahraničního tisku pro novináře.  

1.4.2 Odbor hodnocení a analýz (II. odbor) 

Druhý odbor se dělil na Oddělení deníků, Oddělení rozhlasu a televize a Oddělení časopisů. 

Pro potřebu ÚV KSČ, ÚV KSS a místopředsedy vlády ČSSR zpracovával informace o činnosti 

hromadných sdělovacích prostředků „celospolečenského významu“. Sledoval, hodnotil a 

rozebíral práci ústředních deníků, vybraných časopisů, zpravodajských a publicistických 

pořadů Čs. rozhlasu a Čs. televize, zpravodajského filmu a Československé tiskové kanceláře. 

Vyhodnocoval, zda jsou plněny obecné cíle propagandy nastavené ÚV KSČ. Zjišťoval 

nedostatky v činnosti médií a vytvářel materiály pro případné správní řízení.45  

Pro Oddělení masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ zpracovával týdenní 

informace o publicistice ústředních deníků a vybraných zpravodajských či publicistických 

pořadech Čs. televize (např. Hospodářský zápisník, Kulatý stůl, Minuty dne, Generace roku 

2000, Na aktuální téma, Svět lidí – svět názorů,  Tepny našeho věku) a Čs. rozhlasu (např. 

Ozvěny dne, Dnešní doba ve světě, Minuty z domova, Zpravodajství ze zahraničí, Kontakty, 

 
42 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 95. Karton 24. Současný stav 

prací FÚTI na úseku informační politiky 1981. 
43 Tamtéž. 
44 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 95. Karton 24. Zpráva o 

plnění úkolů FÚTI na úseku informační činnosti v r. 1987. 
45 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Organizační 

řád Federálního úřadu pro tisk a informace 1984. 
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Současník, Studio 2001).46 Hodnotící činnost se týkala také časopisů „celospolečenského 

významu“ (v roce 1983 17 titulů) a od 1.1. 1983 všech dětských časopisů (14 titulů). Hodnocení 

časopisů druhý odbor zpracovával nejprve měsíčně, od roku 1983 čtvrtletně. Oddělení časopisů 

také shromažďovalo připomínky k jejich obsahu a formě, které pak zaznamenávalo na tzv. 

hodnotitelské karty. 

 Druhý odbor mimo jiné vytvářel i čtvrtletní hodnocení ekonomické a kulturněpolitické 

publicistiky v ústředním tisku, krajských denících, Čs. rozhlase a Čs. televizi. Od začátku roku 

1983 se přidalo i měsíční hodnocení zpravodajského filmu. Kromě pravidelných hodnocení 

zpracovával II. odbor na žádost Oddělení masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ také 

mimořádná hodnocení. V roce 1983 jich bylo například 30 (23 hodnocení k vybranému tématu 

v tisku nebo vysílání rozhlasu a televize, 7 komplexních hodnocení na určené tituly). 

 Od ledna roku 1982 pracovníci II. odboru konzultovali s vedoucími pracovníky redakcí 

ústředních deníků vydávaných nekomunistickými politickými stranami a společenskými 

organizacemi Národní fronty poznatky z hodnocení jejich tiskovin. 47 

1.4.3 Odbor správy tisku a ostatních hromadných sdělovacích prostředků 

(III. odbor)  

III. odbor se členil na Oddělení správy tisku a na Oddělení správy zahraničního tisku.48 Měl na 

starost registraci ústředně registrovaného periodického tisku a vedl jeho evidenci. Předkládal 

v součinnosti se Sekretariátem předsedy návrhy na změny struktury periodického tisku tak, 

„aby se duchovní a materiální zdroje co nejlépe využívaly k žádoucímu ovlivňování našich 

občanů.“49 Rozhodoval o přidělování grafického papíru pro jednotlivá periodika podle jejich 

společenského významu. Dále pak zařazoval periodický tisk na základě doporučení 

Koordinační komise ÚV ČSSN do platových skupin.  

Zásadní činností oboru byla kontrola dodržování vydavatelských podmínek. III. Odbor 

vedl sankční řízení proti vydavatelům, jejichž hromadné sdělovací prostředky porušily 

 
46 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Návrh na 

racionalizaci činností a kádrového zabezpečení Federálního úřadu pro tisk a informace, vycházející z požadavků 

přestavby ústředních orgánů státní správy. 
47 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Informační 

zpráva o plnění usnesení PÚV KSČ ze dne 4.7. 1980 o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. 
48 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Organizační 

řád Federálního úřadu pro tisk a informace 1984. 
49 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Informační 

zpráva o plnění usnesení PÚV KSČ ze dne 4.7. 1980 o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. 
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stanovené normy (vydavatelé měli možnost podat proti rozhodnutí rozklad, který pak řešila 

rozkladová komise jakožto poradní orgán předsedy).  

Vykonával i funkci analytickou – společně s ČÚTI a SÚTI zkoumal strukturu a činnost 

soustavy periodického tisku. Vypracovával zprávy o ekonomickém, technickém a materiálním 

zajištění periodického tisku, posuzoval jejich účelnost a efektivnost. Spolu s cenovými orgány 

spolupracoval na tvorbě cen periodického tisku. Oddělení správy zahraničního tisku 

rozhodovalo o zákazech dovozu a rozšiřování zahraničního periodického tisku.50 Všechnu 

zmíněnou činnost vykonával třetí odbor podle pokynů a směrnic Oddělení masových 

sdělovacích prostředků ÚV KSČ.51  

1.4.4 Odbor analýz buržoasní propagandy (IV. odbor) 

Do konce roku 1982 fungoval jako samostatné Oddělení svodných informací o 11 pracovnících. 

„Zostřování mezinárodní politické situace, růst agresivity imperialismu a zvyšování intenzity 

působení ideodiverzních center proti ČSSR a ostatním socialistickým zemím, prostřednictvím 

buržoazního tisku, sítě nepřátelských rozhlasových stanic a koneckonců i televizních stanic“52 

vedly k tomu, že v roce 1983 vznikl na základě pokynů Jana Fojtíka Odbor buržoasní 

propagandy, který zaměstnával 20 lidí.53  Výše uvedenému citátu odpovídala i činnost, kterou 

čtvrtý odbor vykonával. Na rozdíl od všech ostatních odborů nebyla činnost analytického 

pracoviště (=IV. odbor) řízena Oddělením masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ, nýbrž 

Oddělením propagace a agitace ÚV KSČ54 (1. března 1989 se tato dvě oddělení sloučila).55  

Analytické pracoviště zpracovávalo měsíční, čtvrtletní a roční analýzy hlavních 

tendencí antikomunistické propagandy do ČSSR a další tematické analýzy.56 Analytické 

rozbory zpracovával IV. odbor na základě zkoumání vybraných titulů tisku z USA, Velké 

Británie, Německé spolkové republiky, Francie a Rakouska (v roce 1983 12 deníků, 13 týdeníků 

 
50 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Informační 

zpráva o plnění usnesení PÚV KSČ ze dne 4.7. 1980 o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. 
51 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Organizační 

řád Federálního úřadu pro tisk a informace 1984. 
52 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Informační 

zpráva o plnění usnesení PÚV KSČ ze dne 4.7. 1980 o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. 
53 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Organizační 

struktura Úřadu. 
54 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 184. Karton 96. Struktura a 

úkoly oddělení IV. odboru.  
55 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 41. Karton 12. Dopis 

zástupkyně vedoucího oddělení masových sdělovací prostředků ÚV KSČ Jaroslavy Krempové předsedovi FÚTI. 
56 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Organizační 

řád Federálního úřadu pro tisk a informace 1984. 
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a 2 čtvrtletníky).57 Informační podklady k rozborům analytické pracoviště čerpalo i ze 

Zvláštního zpravodajství Čs. rozhlasu řada A a B, Zahraničních aktualit a Přílohy zahraničních 

aktualit (monitor ČT).58  

IV. odbor také prognostikoval vývoj buržoasní propagandy a „zpracovával náměty pro 

ofenzivní kontrapropagandu a boj s nepřátelským ideodiverzním působením.“59 S tím jak se 

rozšiřovala jeho důležitost pro režim, zvyšoval se i počet vytvořených analýz.60 Analytické 

pracoviště pak už vytvářelo i týdenní informace „o útocích buržoasní propagandy proti čs. 

sdělovacím prostředkům.“61 V součinnosti s prvním odborem pracovníci IV. odboru 

připravovali besedy pro novináře o tendencích nepřátelské propagandy vedené buržoasními 

sdělovacími prostředky.62 IV. odbor rovněž vedl záznamy osob (v roce 1983 12 780 osob), 

„vztahujících se k antikomunistické a ideodiverzní činnosti buržoasních sdělovacích 

prostředků.“63 Tento seznam osob bohužel s největší pravděpodobností dostihla skartace.  

Od roku 1986 pomáhali IV. odboru v činnosti členové lektorské skupiny proti 

antikomunismu a ideologické diverzi při Oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ. Analytické 

pracoviště zaměstnávalo 20 pracovníků (před vznikem ASNI druhý nejvyšší počet po II. 

odboru), na něž se kladly vysoké nároky. Zaměstnanec analytického pracoviště musel být 

členem KSČ, absolvovat „vysokoškolsky odpovídající směr“, znát minimálně jeden západní 

jazyk a mít alespoň 6letou politickou zkušenost.64 Zda se tyto poměrně náročné požadavky 

dařilo naplňovat se nepodařilo dohledat, protože materiály z kádrového oddělení z velké části 

chybí. 

1.4.5 Odbor ASNI (V. odbor) 

Na projektu novinářské databanky ASNI (Automatizovaný systém novinářských informací) 

začal stát pracovat už v roce 1973 prostřednictvím SÚTI.65 V roce 1983 úlohu realizátora 

 
57 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 184. Karton 96. Struktura a 

úkoly oddělení IV. odboru. 
58 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Organizační 

řád Federálního úřadu pro tisk a informace 1984. 
59 Tamtéž. 
60 V roce 1983 odbor zpracoval celkem 59 analýz, v roce 1985 už 113. 
61 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 184. Karton 96. Struktura a 

úkoly oddělení IV. odboru. 
62 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Informační 

zpráva o plnění usnesení PÚV KSČ ze dne 4.7. 1980 o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. 
63 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 184. Karton 96. Struktura a 

úkoly oddělení IV. odboru. 
64 Tamtéž. 
65 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Informační 

zpráva o plnění usnesení PÚV KSČ ze dne 4.7. 1980 o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. 
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projektu převzal FÚTI. ASNI měl tvořit informační základnu pro tzv. PMIP66 a pro stranické 

orgány a funkcionáře.67 V roce 1985 vzniklo realizační pracoviště ASNI s 8 pracovníky. O rok 

později už samostatný odbor, který spustil experimentální provoz. V roce 1988 fungovalo 5 

pracovišť, kde mohli novináři skrze počítač nahlédnout do databáze ASNI (Veřejná 

terminálovna ASNI na Praze 4, Rudé právo, Mladá fronta, Práce a Bratislavské presscentrum).  

Vztah ASNI a sdělovacích prostředků fungoval na vzájemné spolupráci. Konkrétní 

sdělovací prostředek na základě smluv zpracovával vlastní fondy pro ASNI, na oplátku mu pak 

byl umožněn přístup do databáze. ASNI bylo jakousi informační základnou hromadných 

sdělovacích prostředků. Kromě původní tvorby ústředních deníků, časopisů databáze 

obsahovala i závěry a usnesení stranických orgánů, písemné podklady z tiskových konferencí, 

ale třeba i vybrané prameny ze zahraničních informačních prostředků.68 Na začátku roku 1989 

databáze ASNI disponovala necelými 28 tisíci záznamy, přičemž více než dvě třetiny byly 

z Rudého práva a ČTK (viz příloha 4).69 Na konci stejného roku už měli novináři a další zájemci 

přístup k 55 tisícům záznamů. V polovině roku 1989 se ASNI transformovalo na Ústředí 

novinářských informací, rozpočtovou organizaci přímo řízenou FÚTI.70 

1.4.6 Hospodářsko-správní odbor (VI. odbor) 

VI. odbor vznikl na základě nařízení předsedy Čermáka v roce 1985 (předtím byl součástí 

vnitřní správy v rámci Sekretariátu předsedy). Dělil se na Oddělení vnitřní správy, Provozní 

úsek a Hospodářský úsek. Spravoval finanční prostředky Úřadu a řídil financování všech 

okruhů jeho činnosti. Svoji práci koordinoval s FMF (Federální ministerstvo financí), SBČs 

(Státní banka československá), SPK (Státní plánovací komise) a dalšími. Provozní úsek řešil 

otázky jako plány investiční výstavby, dodávky stavebního materiálu apod. Hospodářský úsek 

zodpovídal za materiální a technické vybavení Úřadu, spravoval motorová vozidla atd.71 VI. 

 
66 Prostředky masové informace a propagandy = masová média. 
67 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Informační 

zpráva o plnění usnesení PÚV KSČ ze dne 4.7. 1980 o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. 
68 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 94. Karton 23. Působnost 

FÚTI jako ústředního orgánu státní správy v oblasti realizace státní informační politiky – část novinářské 

informační systémy. 
69 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 86. Karton 22. Skutočný stav 

bázy dát ASNI ku dňu 9. února 1989 (previerka). 
70 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 86. Karton 22. Informační 

zpráva o konkrétním postupu při realizaci projektu ASNI a o jeho součinnosti s dalšími informačními systémy, 

zejména databankou ČTK. 
71 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Doplněk 

prozatímního organizačního řádu FÚTI. 
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odbor se podílel na přípravě a realizaci ASNI. Spolu s pracovníky ASNI přiděloval výpočetní 

techniku dalším oborům.72  

1.4.7 Oddělení kádrové a personální práce (OKPP) 

Samostatné Oddělení KPP se dělilo na Úsek kádrové práce, Úsek personální práce a péče o 

pracující a na Úsek výchovy a průpravy pracovníků. Mezi některé jeho povinnosti patřilo 

například hodnocení pracovníků, rozborová činnost složení pracovníků (věk, odbornost, 

politická příslušnost apod.) nebo navrhování vyznamenání pro pracovníky. OKPP 

spolupracovalo s vysokými školami, středně odbornými školami na přípravě pracovníků. Úzce 

kooperovalo třeba s ÚV SSM (Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže), jehož věkově 

„odrostlí“ členové mnohdy doplňovali řady FÚTI. FÚTI se snažil shánět pracovníky 

s novinářskou zkušeností (v roce 1983 na FÚTI pracovalo 10 bývalých novinářů a 3 absolventi 

Fakulty žurnalistiky UK bez redakční praxe).73 Ve stejném roce bylo 65 % pracovníků 

organizováno v KSČ (v roce 1988 už pouze 50 %)74 a necelá polovina byla vysokoškolsky 

vzdělaná.  OKPP rovněž podle pokynů ÚV KSČ zpracovávalo rozbory kádrové situace 

v hromadných sdělovacích prostředcích v ČSSR. 

1.4.8 Dočasné technické pracoviště v Bratislavě (DTPB) 

Dočasné technické pracoviště v Bratislavě vzniklo za účelem hodnocení a analýz rozhlasové 

stanice Bratislava a slovenského národního okruhu Československé televize. Bratislavská 

pobočka FÚTI svým dílem přispívala do hodnocení a analýz II. odboru. V koordinaci s prvním 

odborem FÚTI DTPB zabezpečovalo pořádání tiskových akcí pro novináře v SSR, se IV. 

odborem zase organizaci besed o tendencích buržoasní propagandy. DTPB rovněž analyzovalo 

tisk v maďarském jazyce vycházející na území Slovenska.75 

1.4.9 Poradní orgány předsedy 

Předseda měl k ruce 3 poradní orgány.76 Kolegium předsedy, Poradu předsedy a Rozkladovou 

komisi. Kolegium projednávalo základní návrhy a otázky jako například plán práce nebo 

 
72 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Hlavní úkoly 

HSO na rok 1988 ve vazbě na XVII. Sjezd KSČ. 
73 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Informační 

zpráva o plnění usnesení PÚV KSČ ze dne 4.7. 1980 o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. 
74 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Organizační 

struktura Úřadu. 
75Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Informační 

zpráva o plnění usnesení PÚV KSČ ze dne 4.7. 1980 o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. 
76 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Organizační 

řád Federálního úřadu pro tisk a informace 1984. 
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informace pro ÚV KSČ. Zpravidla se jednání kolegia účastnil předseda, místopředseda a 

ředitelé jednotlivých odborů spolu s vedoucími oddělení. Porada předsedy operativně řešila 

zejména zabezpečení hlavních úkolů, kontrolu jejich plnění a další otázky stanovené předsedou. 

Posledním poradním orgánem byla rozkladová komise. Ta se zabývala rozklady podanými 

vydavateli proti rozhodnutí III. odboru v prvním stupni sankčního řízení při uplatňování 

sankčních opatření vůči vydavatelům.  

1.5 Kontrola médií v socialistickém Československu před vznikem FÚTI 

Cenzura je neoddělitelnou součástí všech autoritářských a totalitních režimů, které ji považují 

za zcela legitimní nástroj pro ochranu objektivní pravdy, která vychází z třídního vidění světa.77 

Marxisticko-leninský pohled na média odsuzoval liberální pojetí médií s tím, že „neznamená 

nic jiného než odpovědnost vůči buržoazní společnosti, tj. její vládnoucí třídě, a profesní 

morálka novináře se zde nemůže projevit, protože novinář své schopnosti musí prodávat jako 

zboží.“78 Není proto překvapivé, že v období mezi únorovou komunistickou revolucí a 

sametovou revolucí existovala nějaká forma cenzury nepřetržitě. Jedinou výjimku tvoří 67 dní 

trvající období mezi přijetím předpisu č. 84/1968 26. června 1968, jehož 17. paragraf odsuzoval 

cenzuru jako „nepřípustnou“79, a přijetím první směrnice nového Úřadu pro tisk a informace, 

která zakazovala kritiku sovětské okupace a výrazu „okupant“ ve spojení s vojsky Varšavské 

smlouvy na území ČSSR. Paragraf 17 byl fakticky „pozastaven“ až zákonem 127/1968 Sb. ze 

13. září 1968, takže se dá říct, že legislativně období „bez cenzury“ trvalo 90 dní.80 Fakticky 

byla ale tato doba ještě mnohem delší, protože reálně ztratila KSČ vliv na média už v únoru 

1968. 

Po „vítězném únoru“ KSČ přistoupila k opatření, která vedla k absolutní kontrole médií. 

Zrušila činnost několika set periodik, zestátnila vydavatelství a rozhlas. Tiskovinám, které 

„čistku“ přežily diktovala příděl papíru. Každodenní fungování médií zabezpečoval 

Rozhlasový a tiskový odbor ÚV KSČ a tiskoví referenti v krajském komunistickém aparátu. Ti 

 
77 KONČELÍK, Jakub: Cenzura. In REIFOVÁ, Irena (a kol.): Slovník mediální komunikace.  Praha: Portál, 2004, 

s. 29.  
78 Tamtéž. 
79 Předpis č. 84/1968 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních 

hromadných informačních prostředcích. Zákony pro lidi [online]. 2020 [cit. 2020-03-24]. Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-84/zneni-19680628. 
80 TOMÁŠEK, Dušan. Pozor, cenzurováno! aneb Ze života soudružky cenzury. Praha: Vydavatelství a 

nakladatelství MV ČR, 1994, s. 153. 
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kontrolovali spolupráci redakcí a do jejich vedení dosazovali ideologicky odpovídající lidi. Za 

obsah periodika byl zodpovědný šéfredaktor.81 

Cenzurní orgán jako takový začal fungovat až 1. srpna 1953 pod názvem Hlavní správa 

tiskového dohledu (HSTD). Ta vznikla tajnou vládní vyhláškou z 22. dubna 1953. Plnomocníci 

HSTD (=cenzoři) v médiích dohlíželi na to, „aby nebyly jakýmkoli způsobem a prostředkem 

zveřejňovány a šířeny údaje a skutečnosti, jež obsahují státní, hospodářské a služební 

tajemství“82 a měli také „zajistit ochranu státního tajemství a odpovědnost za jeho zachování 

a tím přispívat k obranyschopnosti a bezpečnosti naší republiky a její socialistické výstavby.“83 

Fungovali v režimu takzvané předběžné cenzury čili cenzury před vytištěním.84 V praxi se to 

projevovalo tak, že každý cenzor schvaloval produkci knih, novin či filmů a v jejich tiráži měl 

uvedené své číslo.85 Bez razítka cenzora, který pracoval v každé redakci a tiskárně, nesměl být 

produkt uveden do oběhu. Stejně tak i v rozhlase a televizi se žádný program nedostal 

k divákům ještě před tím, než ho spatřilo oko cenzora. Roku 1966 se na základě zákona č. 

81/1966 tajná HSTD přejmenovala na „viditelnou“ (zákonem přiznanou) Ústřední publikační 

správu (ÚPS).86 

Reformní události roku 1968 poskytly prostor i pro tvůrčí svobodu v médiích, což vedlo 

k větší čtenosti periodického tisku, poslechovosti rozhlasu a televize. V médiích se začalo 

spekulovat o otázkách dříve zapovězených (politické procesy padesátých let, smrt Jana 

Masaryka apod.). Liberalizace médií vyvrcholila již zmíněným zákonem č.84/1968, který rušil 

cenzuru definovanou jako „jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a 

jejich šíření hromadnými informačními prostředky.“87 Byla zrušena ÚPS a také omezování 

nákladů deníků prostřednictvím přidělování papíru vydavatelstvím.  

Krátkou etapu liberálních médií v Československu ukončila invaze vojsk Varšavské 

smlouvy. Zákon č. 127/1968 z 13. září znovu navrátil cenzuru do československé legislativy. 

„V zájmu dalšího pokojného vývoje je třeba, aby v oblasti periodického tisku a ostatních 

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

s.138. 
82 KUROPATA, Ondřej. Hlavní správa tiskového dohledu 1953–1966. Praha, 2015: s.14, Diplomová práce (Mgr.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních 

studií. Vedoucí práce PhDr. Jan Cebe, Ph.D 
83 Tamtéž. 
84 KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In REIFOVÁ Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s.26. 
85 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁGH. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 

139-140. 
86 Tamtéž. 
87 Předpis č. 84/1968 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních 

hromadných informačních prostředcích. Zákony pro lidi [online]. 2020 [cit. 2020-03-24]. Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-84/zneni-19680628. 
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hromadných informačních prostředků nebyly narušovány důležité zájmy vnitřní a zahraniční 

politiky státu. Zároveň je třeba zabezpečit všestrannou péči o rozvoj periodického tisku a 

ostatních hromadných informačních prostředků.“88 Nově vzniklému Úřadu pro tisk a 

informace (ÚTI) se ale zprvu nedařilo zpacifikovat činnost liberálních médií působících 

v ilegalitě.89 „Pro nově se etablující politickou elitu KSČ silná, početná, v zásadě jednotná a 

emancipovaná novinářská obec s významným vlivem na společnost již nebyla vítaným 

spojencem, naopak – znamenala pro ně nepříjemnou zátěž. Vedení KSČ se jevila jako 

neovládnutelná a neřiditelná síla destruující její normalizační snahy.“90 Vedení KSČ se tak 

uchýlilo k osvědčenému prostředku – čistkám v médiích. „Personální opatření a strach, který 

vyvolala a který se uhnízdil v myslích novinářů, vrátily cenzurní instituci tvář a vážnost.“91 

Federalizace se projevila také na státní kontrole médií. ÚTI byl nahrazen republikovými orgány 

– Českým úřadem pro tisk a informace a Slovenským úradom pre tlač a informácie, které 

dohlížely nad médii až do roku 1981, kdy jejich pravomoci z větší části, a po jejich zrušení 

v roce 1988 zcela (s pomocí národních ministerstev kultury), převzal Federální úřad pro tisk a 

informace. 

1.6 Kontrola médií z pozice ČÚTI, SÚTI a FÚTI 

Se vznikem ÚTI došlo i k výrazné změně cenzurní praxe.  Skončila tzv. předběžná cenzura čili 

institucionální dohled nad mediálními výstupy před jejich vydáním v podobě cenzorů 

v jednotlivých redakcích.92 Nastalo 21 let trvající období následné cenzury a nepřímého tlaku 

na novináře – autocenzury. Praxe autocenzury a následné cenzury, ač se na první pohled může 

zdát, oproti předběžné z dob před pražským jarem, mírnější formou, byla ve skutečnosti 

efektivnějším a důmyslnějším prostředkem kontroly médií.93  

Odpovědnost se z ruky cenzora přenesla na vydavatele, kteří byli sankcionováni. 

Vydavatelé tak pochopitelně měli velký zájem na tom, aby jejich šéfredaktoři a redaktoři 

dodržovali pravidla nastavená Oddělením masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ. 

 
88 Předpis č. 127/1968 Sb.: Zákon o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných 

informačních prostředků. Zákony pro lidi [online]. 2020 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-127/zneni-0. 
89 KONČELÍK, Jakub. Mediální politika a srpen 1968. Zřízení Úřadu pro tisk a informace jako služba 

moskevskému protokolu. In: MAGÁL, Slavomír – MISTRÍK, Miloš – SOLÍK, Martin (eds.): Masmediálna 

komunikácia a realita. II. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava 2009, s. 218. 
90 Tamtéž. 
91 Tamtéž. 
92 KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In REIFOVÁ Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 

26. 
93 TOMÁŠEK, Dušan. Pozor, cenzurováno! aneb Ze života soudružky cenzury. Praha: Vydavatelství a 

nakladatelství MV ČR, 1994, s. 154. 
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„Vydavatel ohrožovaný sankcemi ÚTI (nebo později ČÚTI, SÚTI a FÚTI), by totiž dlouho 

nezaměstnával lidi, kteří mu působí potíže. A tak v mnoha redakcích „slyšeli trávu růst“ víc než 

dříve a báli se uveřejnit i to, co by bývalí cenzoři bez připomínek pouštěli. A režim navíc mohl 

hlásat do světa, předběžná cenzura u nás neexistuje.“94 Vydavatelé, aby se vyhnuli sankcím či 

odejmutí práva vydávat museli kontrolovat činnost svých šéfredaktorů, ti zase práci svých 

editorů. Nestávalo se tedy tak často, aby ven unikly nějaké „nevhodné“ informace, které by 

v redakci sedící cenzor třeba opomenul, přehlédl nebo nepochopil a dal jim své razítko.95 

„Cenzoři měli postup definovaný předpisy pouze u části případů, u zbytku rozhodovali sami. 

To vzhledem k jejich nedostatečnému vzdělání vedlo k řadě sporů a přehmatů.“96 

Ředitel FÚTI Zdeněk Čermák popisoval svůj postoj k cenzurním praktikám takto: „Já 

jsem byl vždycky pro to, aby se informovalo, aby se lidi informovali, protože když se 

neinformuje, tak tím se pobízí protistrana, která to značně zneužívá. Svobodná Evropa, 

samozřejmě. Nešlo o to kdejakou blbost hned pouštět, to bychom pořád na něco reagovali.“97 

Na posouzení toho, co byla „blbost“ byl však i ředitel FÚTI malý pán, protože i on byl podřízen 

rozhodnutí ÚV KSČ (jak už bylo uvedeno výše, podle svých slov byl v „denním styku“ 

s vedoucím Oddělení masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ Otto Čmolíkem a také se 

účastnil schůzí s Janem Fojtíkem). 

FÚTI sloužil jako jakási prodloužená ruka Oddělení masových sdělovacích prostředků 

ÚV KSČ. Analytická a hodnotící činnost II. odboru poskytovala informace o obsazích médií, 

které pak byly využity při týdenních poradách s šéfredaktory na zmíněném oddělení ÚV KSČ. 

Z řad FÚTI se porad účastnil místopředseda FÚTI a ředitel II. odboru.98„Rozbory a hodnocení 

tisku a jiných informačních prostředků prováděných podle pokynů ÚV KSČ slouží k 

operativnímu řízení a napomáhají redakcím sdělovacích prostředků při plnění stranické 

politiky a při zvyšování účinnosti a kvality zpravodajské a publicistické činnosti.“99 Na těchto 

poradách také zástupci médií, některých složek Národní fronty a FÚTI dostávali pokyny o tom, 

o čem se musí a nesmí v následujícím období informovat. Předběžná cenzura ale zcela 

nevymizela. V kritických obdobích, jakými byly například výročí srpnové „pomoci“ vojsk 

 
94 TOMÁŠEK, Dušan. Pozor, cenzurováno! aneb Ze života soudružky cenzury. Praha: Vydavatelství a 

nakladatelství MV ČR, 1994, s. 154. 
95 Tamtéž. 
96 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁGH. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 

s.140.  
97 VANĚK Miroslav – URBÁŠEK, Pavel (edd.). Vítězové? Poražení?: 2. díl Politické elity v období tzv. 

normalizace. Praha: Prostor, 2005, s. 99. ISBN 80-7260-1 40-5. 
98 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. Karton 5. Informační 

zpráva o plnění usnesení PÚV KSČ ze dne 4.7. 1980 o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. 
99 Tamtéž. 
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Varšavské smlouvy, byli na pokyn ÚV KSČ do redakcí přidělování pracovníci FÚTI, kteří 

kontrolovali a případně zasahovali do materiálů ještě před publikací.100 V případě pochybení 

proti pokynům ÚV KSČ FÚTI vydavatele sankcionoval (III. odbor). 

2 Informační týdeník 

2.1 Obecně 

Vznik FÚTI odpovídal na potřebu centralizace kontroly médií. V podobném duchu vzniklo 

z rozhodnutí tajemníka ÚV KSČ Jana Fojtíka i nové periodikum FÚTI – Informační týdeník 

(IT). IT měl odstranit roztříštěnost v informování hromadných sdělovacích prostředků, která 

panovala při fungování několika bulletinů, bez jakéhokoli koordinátora.101 Národní úřady totiž 

do té doby vydávaly svá periodika. ČÚTI týdeník Tiskové informace a SÚTI měsíčník 

Aktuality, Téma Dňa a také 1x za dva měsíce vycházející Horizonty pokroku. FÚTI vydával 

pouze, ve spolupráci s APN, týdeník Sovětská panoráma. Všechna tato periodika nahradil IT, 

jehož první číslo vyšlo na konci ledna 1982.  

 IT měl sjednotit tok informací o činnosti federální a obou národních vlád, orgánů 

Federálního shromáždění, České národní rady, Slovenské národní rady a o práci jednotlivých 

organizací Národní fronty do hromadných sdělovacích prostředků, a to včetně okresních novin 

a závodních časopisů, které byly v působnosti republikových úřadů.  

IT měl být doplňkem dalších toků informací jako semináře a stranické informace 

vydávané ÚV KSČ. Důvodová zpráva pro vznik IT z listopadu 1981 si od nového periodika 

slibovala také, že „bude rozšiřovat a prohlubovat vzájemnou informovanost příslušníků obou 

našich národů o výsledcích, kterých dosahují na úseku ekonomiky, vědy, kultury a 

vzdělanosti.“102  

Úkolem IT bylo redakcím a dalším odběratelům dodávat faktografické údaje, vysvětlovat 

záměry rezortů a dalších orgánů a organizací. Články nebyly určeny k přepisu, ale měly být, 

podle slov Zdeňka Čermáka, motivačním a inspirujícím materiálem s potřebnými fakty. „Naše 

snaha spočívá v tom, aby struktura materiálů Týdeníku odrážela potřeby státní propagandy na 

 
100 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁGH. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 

210. 
101 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. č.j. 345 82. 

Zhodnocení 1. zasedání redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konaného 28. května v Praze.  
102 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 118. Karton 40. č.j. 1651 81. 

Návrh obsahového zaměření, metodického a organizačního postupu při vydávání nově koncipovaného periodika, 

které bude vydávat Federální úřad pro tisk a informace ve spolupráci s ČÚTI a SÚTI. 1981. 
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určitém úseku, aby s dostatečným časovým předstihem ukazovala hlavní směry společenského 

dění.“103  

Nový bulletin měl rovněž přinést finanční úsporu spojenou s ukončením vydávání 

zmíněných republikových periodik. Tematická a formální struktura týdeníku se během let 

měnila, nýbrž základní myšlenky, kvůli kterým byl vytvořen, zůstaly stejné. Kromě výše 

zmíněných úkolů, tematická skladba IT zohledňovala „potřebu intenzivněji a cílevědoměji 

popularizovat a rozšiřovat bohaté zkušenosti SSSR při řešení důležitých ekonomických 

a společenských problémů.“104 Tento úkol zosobňovala rubrika Sovětská panoráma, která byla 

součástí každého čísla. Tam se otiskovaly nejen materiály vzniklé ve spolupráci s APN, ale i 

s ambasádami dalších socialistických zemí (ty byly ovšem ve výrazné menšině).  

IT byl tištěn v A5 formátu (viz příloha 5). Zpočátku v rozsahu 48 stran. Počínaje číslem 

14 ročníku 1983 se jeho rozsah zvýšil na 64 stran (s častými odchylkami) a vydržel stejný až 

do revoluce v roce 1989, po které vycházel sice pravidelně, nicméně v nepravidelném rozsahu.  

2.2 Redakce, redakční porady a redakční rady 

Šéfredaktorkou Informačního týdeníku byla po celou dobu jeho vydávání Jaroslava Švejdová. 

V redakci spolu s ní pracovaly další redaktorky. Zpočátku pouze jedna, ale s přibývajícími roky 

se redakční kolektiv ustálil na 5 členkách, přičemž jediná, která zůstala od začátku do konce 

byla právě Jaroslava Švejdová. Redaktorky se scházely na týdenních poradách, kde si 

rozdělovaly úkoly.  

 Velký vliv na konečnou podobu IT měla redakční rada. Ta se scházela v půlročních 

intervalech, aby hodnotila činnost, navrhovala případné změny a poskytovala zpětnou vazbu 

pro redaktorky Informačního týdeníku. Redakční rada byla složena ze zástupců FÚTI, ČÚTI a 

SÚTI, některých masových sdělovacích prostředků, zástupců federální a národních vlád, 

vybraných společenských organizací a jako hosté na ni docházeli zástupci APN. Redakční rada 

si víceméně udržela stejnou podobu po celou dobu vydávání IT. K výraznému rozšíření došlo 

pouze v roce 1988 po zrušení ČÚTI a SÚTI, kdy vzhledem k novému, pouze federálnímu, 

zaměření týdeníku, byla rada doplněna o zástupce některých dalších společenských organizací 

a vládních orgánů (viz další kapitola Členové redakční rady).  

 
103 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. č.j. 345 82. 

Zhodnocení 1. zasedání redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konaného 28. května v Praze. 
104 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 118. Karton 40. č.j. 1651 81. 

Návrh obsahového zaměření, metodického a organizačního postupu při vydávání nově koncipovaného periodika, 

které bude vydávat Federální úřad pro tisk a informace ve spolupráci s ČÚTI a SÚTI. 1981. 
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2.2.1 Členové redakční rady 

• Zástupci FÚTI 

o Zdeněk Čermák – předseda FÚTI a zároveň předseda redakční rady IT 

o Adolf Gruber – poradce předsedy Čermáka – v roce 1988 odešel do důchodu 

o Další zástupci FÚTI – Jaroslava Švejdová, Anna Voců, Jan Kovář, Ladislav 

Buman 

• Zástupci SÚTI 

o Michal Lanko – ředitel SÚTI 

o Další zástupci SÚTI – Vasil Horkovič, Juraj Kocián 

• Zástupci ČÚTI 

o Vlastimil Neubauer – předseda ČÚTI 

o Další zástupci ČÚTI – Radmil Tomášek 

• Zástupci Čs. rozhlasu a Čs. televize 

o Karel Havlíček – zástupce šéfredaktora Ústřední redakce Televizních novin Čs. 

televize Praha 

▪ Od roku 1988 zatupoval Čs. televizi na radách Václav Papež  

o Alois Šrubař – šéfredaktor Hlavní redakce politického zpravodajství a 

publicistiky Čs. rozhlasu105 

 

• Zástupci periodického tisku 

o Milan Codr – šéfredaktor časopisu Květy 

o Stanislav Toms – šéfredaktor Lidové demokracie 

o Ivan Kulhánek – šéfredaktor106 Mladé fronty 

▪ V roce 1988 ho nahradil nový šéfredaktor107 Ctirad Frčka 

o Miloš Čikovský – šéfredaktor „Večer“ Košice 

o Jiří Čírtek – šéfredaktor „Jiskra“ Jihlava 

o Izodir Lednár – Hlas ľudu 

 
105 SUCHAN, Jan. Proměny profese pracovníka zpravodajské směny v Československém/Českém rozhlase. Praha, 

2014. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Josef Maršík, CSc. s. 19. 
106 STOSZKOVÁ (KUNICKÁ), Šárka. Květen 1945 optikou deníku Mladá fronta v časové spirále 65 let. Praha, 

2011. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. s. 99. 
107 FULINOVA, Renata. Mediální obraz událostí Palachova týdne ve vybraných denících. Praha, 2013. s 26. 

Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 

Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 
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o Pavel Heřmánek – Rudé právo 

▪ Od roku 1988 Josef Smola 

o Antonín Slovák – zástupce šéfredaktora Zemědělských novin 

o V roce 1988 byl členem jmenován Ivan Červenka z deníku Práce, ale žádné 

z redakčních rad se nezúčastnil 

• Představitelé vládních orgánů 

o František Kouřil – vedoucí tiskového odboru ÚPV ČSSR 

▪ Na rady místo něho docházel Marcel Jansen 

o Jaroslav Horák – vedoucí tiskového odboru Úřadu vlády ČSR 

o Od roku 1988 

▪ Marián Grígel – ÚV KSČ 

▪ Václav Čermák Národní shromáždění ČSR 

• Složky Národní fronty a další organizace 

o Marcel Nolč – ústřední tajemník ČSSN 

▪ V roce 1988 ho doplnil František Černohorský – tajemník ústředního 

výboru ČSSN 

o Od r. 1988 

▪ Ľudovít Tonhauser – zástupce Ústřední rady odborů 

▪ Michal Voráček – zástupce Vysoké školy politické ÚV KSČ  

• APN 

o Nebyli oficiálními členy, ale účastnili se jako hosté 

o Miroslav Kotek, Alexandr Kuranov a později Vladimír Sokolov 

2.3 Odběratelé a přispěvatelé 

IT nebyl určen pro veřejnou distribuci. Výčet odběratelů IT v sobě zahrnuje oddělení ÚV KSČ 

a ÚV KSS, krajské výbory KSČ a KSS a okresní výbory KSČ a KSS, tiskové odbory federální 

a národních vlád, některé orgány Národní fronty, ministerstva federální a národních vlád, 

národní výbory až na okresní úroveň, velvyslanectví socialistických zemí, a především redakce 

všech deníků, časopisů celospolečenského významu, redakce rozhlasu a televize, redakce 

krajského a okresního tisku a vybrané závodní časopisy.108 

 
108 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 118. Karton 40. č.j. 1651 81. 

Návrh obsahového zaměření, metodického a organizačního postupu při vydávání nově koncipovaného periodika, 

které bude vydávat Federální úřad pro tisk a informace ve spolupráci s ČÚTI a SÚTI. 
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Přispěvateli byli nejčastěji pracovníci vládních resortů a společenský institucí, ať už 

vědeckých, kulturních či jiných. V počátcích se redakce Informačního týdeníků potýkala s 

neochotou jednotlivých přispěvatelů spolupracovat s IT a posílat do redakce články.  

Nedostatek článků z federální sféry souvisel i s tím, že v prvním roce nebyli přispěvatelé 

finančně odměňováni a bylo pro ně tedy přitažlivější publikovat přímo v médiích. To se změnilo 

v roce 1983, kdy se na všechny články z federální sféry v jednom čísle vyčlenila odměna 1 500 

Kčs (celková odměna na všechny články z federální sféry). ČÚTI a SÚTI si své autory 

proplácely samy.109 Vedoucí prvního odboru Anna Voců na redakční radě v roce 1984 

konstatovala: „Výrazně se zlepšila spolupráce s federálními resorty. Někteří tiskoví tajemníci 

sami přicházejí s návrhy na publikování konkrétních materiálů.“110 Odměna pro autory se 

během let měnila. V roce 1984 se zvýšila na 2200 Kčs.111 V samém závěru fungování IT v roce 

1990 se částka pohybovala na 5080 Kčs112 (strmý skok byl následkem zrušení ČÚTI a SÚTI, a 

tudíž potřeby většího množství článků z federální sféry). 

2.4 Výroba, distribuce a náklad 

Informační týdeník vydávalo nakladatelství Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH.113 

Nejprve se tiskl prostřednictvím polygrafického podniku Mír na Václavském náměstí, později 

jeho tisk převzala Polygrafia v Holešovicích.114 Dlouhá výrobní doba znemožňovala, aby se 

v týdeníku publikovaly aktuality. V roce 1982 tato doba činila 4 týdny. Už na konci roku byla 

snížena na 3 týdny, ale rozhodující vliv na zvýšení aktuálnosti to nemělo. 

 Zpočátku byl IT tištěn v nákladu 1500 kusů. Už v prvním roce jeho vydávání ale náklad 

stoupl na 2600 kusů, především proto, že týdeník byl nově zasílán všem poslancům Federálního 

shromáždění, České národní rady a Slovenské národní rady.115 V roce 1984 náklad stoupl o 

 
109 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 1. července 1983. 
110 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 8. června 1984. 
111 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 30. listopadu 1984. 
112 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z porady redakce konané dne 30. ledna 1990.  
113 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 118. Karton 40. č.j. 1651 81. 

Návrh obsahového zaměření, metodického a organizačního postupu při vydávání nově koncipovaného periodika, 

které bude vydávat Federální úřad pro tisk a informace ve spolupráci s ČÚTI a SÚTI. 
114 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 118. Karton 40. č.j. 131 88. 

Smlouva o obstarávání záležitosti (vydávání a rozšiřování časopisu). 
115 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. č.j. 345 82. 

Zápis z druhého zasedání redakční rady „Informačního týdeníku“ konaného dne 10. prosince 1982. 
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dalších sto kusů116 a počátkem roku 1986 o dalších 50 kusů, především díky zvýšenému zájmu 

redakcí, ale i neredakčních odběratelů.117 Neznamená to ale, že každé z čísel IT vycházelo ve 

stejném nákladu. Na vyžádání, ať už vlády, organizací nebo redakcí, byl náklad IT zvyšován. 

Například číslo 38 ročníku 1987, kdy byla redakce požádána ÚV SSM, aby ho otiskla jako 

podkladový materiál pro jejich blížící se sjezd, vyšlo v nákladu 12 800 kusů.118 

2.5 Obsahová stránka a její proměny 

Finální podoba čísla Informačního týdeníku byla společným dílem FÚTI, ČÚTI a SÚTI, 

přičemž každý z úřadů si hledal přispěvatele podle své působnosti (ČÚTI a SÚTI z národní 

sféry, FÚTI z federální). Přibližně třetina článků pocházela z federální sféry, třetina společně 

od SÚTI a ČÚTI. Obě dvě třetiny byly v IT prezentovány pod hlavičkou rubriky Z domova. 

Zbylou třetinu zaujímaly přeložené články z APN (rubrika Sovětská panoráma), občasně se do 

IT zařazovaly i články z dalších socialistických zemí. 

V prvních letech vydávání byl IT obsahově zaměřen více na aktuality, jenomže zmíněná 

dlouhá výrobní lhůta zamezovala tomu, aby z něj mohla daná média ve skutečnosti čerpat, proto 

se postupem času přešlo k tematizaci jednotlivých čísel.119 Každé číslo si dávalo za cíl blíže 

přiblížit jeden nebo více tematických okruhů (viz příloha 6 – porovnání obsahové stránky). 

Tento posun je zřetelný už od konce roku 1983. Anna Voců v roce 1985 k zaměření IT na 

redakční radě poznamenala, že „těžiště zaměření IT je v analytických a perspektivních 

materiálech.“120 

Obsahová stránka IT v sobě odrážela jak potřeby vládní propagandy, tak potřeby jeho 

primárních abonentů – hromadných sdělovacích prostředků.  Proto například číslo 49 z roku 

1982 obsahovalo anketu, ve které mohli odběratelé vyjádřit své připomínky k IT.  

Tematická výstavba IT zohledňovala aktuální požadavky státní propagandy. Dobře to 

jde ilustrovat na příkladu Komplexního programu vědeckotechnického pokroku členských zemí 

RVHP do roku 2000, který měl za cíl zvýšit propojenost hospodářství jednotlivých členských 

 
116 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 8. června 1984. 
117 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 29. listopadu 1985. 
118 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 29. listopadu 1987. 
119 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 29. listopadu 1985. 
120 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 29. listopadu 1985. 
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zemí a zvýšit tak jeho účinnost.121 Na jeho základě vydala vláda ČSSR usnesení č. 31 ze dne 

21. února 1985 o prohloubení kvality informaci o činnosti RVHP a čs. podílu na práci této 

organizace.122 To mělo na budoucí léta rozhodující vliv na podobu IT. Zprávy o činnosti RVHP 

se staly jednou z priorit, kterou zosobnila nepravidelná rubrika Spolupráce zemí RVHP. 

Materiály pro články z RVHP přebírala redakce z bulletinů sekretariátu RVHP v Moskvě a pro 

některé sháněla i své autory. Během roku 1988 se z nepravidelné rubriky stala pravidelná 

součást Informačního týdeníku.  

Další změny ve struktuře IT na sebe nenechaly dlouho čekat.  Redakce se musela v roce 

1988 adaptovat na nově vzniklou situaci po zrušení ČÚTI a SÚTI. Stejný počet stran jako 

předtím (64) musela redakce zaplnit pouze federálními materiály (jedna třetina stále materiály 

z APN, takže přibližně 42 stran federálních článků). Vznikly nové rubriky. První z nich byla 

Československo a svět ve statistických přehledech, která v sobě zahrnovala komentáře a tabulky 

k sociálnímu a ekonomickému vývoji Československa ve srovnání se socialistickými i 

nesocialistickými zeměmi (viz příloha 7). 

Na konci roku 1988 se součástí IT stala ještě rubrika Přečetli jsme v zahraničním tisku 

neboli jinými slovy, kam vede kapitalismus. Přečetli jsem v zahraničním tisku byl jakýsi výtah 

všeho strašlivého, co se děje v kapitalistických zemích vysekaný tak, aby co nejlépe posloužil 

v redakcích československých médií v rámci kontrapropagandy (viz příloha 8). Prostřednictvím 

přeložených citací z kompromitujících článků západních periodik rubrika poukazovala na různé 

sociální, hospodářské a jiné problémy Západních států. Nejčastějšími tématy byly kriminalita 

(např. citace z International Herald Tribune123 z článku nazvaného „Růst sexuální kriminality 

mezi mládeží v USA“), sociální nerovnosti, užívání drog, nedostatečná péče o občany a 

podobně. Přečetli jsme v zahraničním tisku čerpalo z několika zahraničních periodik. 

Především z již zmíněného International Herald Tribune, Der Spiegel, Die Welt, U.S. News 

and World Report, The Guardian, The Times, The Daily Telegraph, L’Express, Le Monde, Die 

Presse.  

Na začátku roku 1989 byla rubrika Z domova nahrazena dvěma novými – Přestavba a 

strategie urychlení v ČSSR (vývoj hospodářství v ČSSR) a Informace o práci federálních 

orgánů a organizací Národní fronty. Ve spolupráci s ÚPV ČSSR vycházela od prvního čísla 

 
121 FOJTÍKOVÁ, Lenka. Zahraničně obchodní politika ČR: historie a současnost (1945 - 2008). Vyd. 1.Praha: C. 

H. Beck, 2009, s. 72. 
122 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 95. Karton 24. Zpráva o 

plnění úkolů FÚTI na úseku informační činnosti v r. 1987. 
123 Dnešní New York Times. 
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1989 také nepravidelná rubrika Z jednání vlády, která upozorňovala na projednávané materiály.  

Na žádost Ústavu pro výzkum veřejného mínění při Federálním statistickém úřadu nepravidelně 

vycházela ještě rubrika Veřejné mínění v ČSSR, ve které byly publikovány průzkumy veřejného 

mínění (viz příloha 9). Sovětská panoráma po dohodě s APN v témže roce zanikla. 

Součástí týdeníku byly často i přílohy k významným událostem (výročí Karla Marxe, 

státní svátek Maďarské lidové republiky a další), kopie zákonů (např. v dvojčísle 31/32 roku 

1988 Hospodářský zákoník a Zákon o hospodářské arbitráži). Kromě pravidelných rubrik se 

v týdeníku objevovaly i několikadílné seriály s určitým tématem (například seriál O některých 

problémech boje s neoprávněným obohacováním od JUDr. Pešty z Generální prokuratury 

ČSSR). 

2.6 Využití IT v hromadných sdělovacích prostředcích 

Síla, kterou v Informačním týdeníku spatřovali představitelé KSČ, by byla pochopitelně 

znehodnocena, kdyby se v daných redakcích hromadných sdělovacích prostředků IT nebral 

vážně. I proto byla často jedním z nosných témat redakčních rad jeho využitelnost. Zástupci 

médií v redakční radě prováděli ad hoc „šetření“ mezi svými redaktory a zjištění pak 

prezentovali na redakčních radách. Samozřejmě lze se ptát, jaký je rozdíl mezi skutečnou 

využitelností a tou následně prezentovanou za přítomnosti vysokých funkcionářů KSČ, 

nicméně alespoň částečnou představu tato interní „šetření“ poskytují. 

Jednoznačné je, že využití materiálů IT se lišilo redakci od redakce. Ústřední média, 

podle vyjádření na redakčních radách, například nevyužívala rubriku Sovětská panoráma, 

jelikož měla vlastní smlouvy s APN nebo jiné kontakty v SSSR. Ani okresní Jiskra tuto rubriku 

nepotřebovala, protože spoléhala na své přímé kontakty v SSSR (město Semiluki).124 Ačkoliv 

Alexandr Kuranov z APN několikrát žádal o rozsáhlejší průzkum využití Sovětské panorámy 

v masových sdělovacích prostředcích, nikdy se neuskutečnil. Podle Anny Voců byla malá 

využitelnost hlavním důvodem jejího zrušení v roce 1989.125 

Šéfredaktor Jiří Čírtek z okresní Jiskry poznamenal, že IT poskytoval kvalitní přínos do 

informačního toku, jelikož informace z federální sféry se dříve do okresních částí dostávaly 

ztěžka. IT jim prý sloužil k tomu, aby uváděli do souladu celospolečenské otázky s jejich 

 
124 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 30. listopadu 1984. 
125 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 30. listopadu 1988. 
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okresními.126 V podobném duchu hodnotil přínos IT i šéfredaktor Lidové demokracie Stanislav 

Toms, jehož deník byl sice ústřední, ale nikoliv stranický. Neměl tudíž podle něho přístup 

k takovým informacím jako stranický tisk. Na informace v IT se podle něho Lidová demokracie 

mohla spolehnout pro jejich vysokou důvěryhodnost.127 

Jednotlivé redakce oceňovaly především dlouhodobou využitelnost materiálů IT, které 

tak mohly sloužit novinářům k orientaci k problematice a dlouhodobě lepším výstupům. 

Zástupce šéfredaktora Zemědělských novin Antonín Slovák v této souvislosti zmínil například 

č. 5 roku 1995 (problematika mládeže), č. 17 roku 1995 (otázky míru) a č. 21 roku 1995 

(socialistická zákonnost).128 Marcela Jansena z ÚPV ČSSR zase „zaujaly články s právní 

propagandou v období předvolební kampaně, považuje je za fundované. Ne každý novinář je 

právník, někdy v tisku dochází k nesrovnalostem v této oblasti. V tom týdeník hraje velmi 

pozitivní, orientující roli.“129 

 Redakce si rovněž pochvalovaly, že IT slouží jako podklad pro psaní komentářů 

(především pro ekonomická oddělení). V tomto ohledu ústřední tajemník ÚV ČSSN Marcel 

Nolč vyzdvihl rubriku Přečetli jsme si v zahraničním tisku, která podle něho poskytovala 

„vynikající podklad pro komentáře.“130 

Košický Večer podle jeho šéfredaktora Miloše Čikovského využíval IT především jako 

informační materiál k vlastním článkům novinářů. V redakci Večera měli zavedený systém, 

kdy obsah IT vždy vylepili na nástěnku a jednotliví redaktoři si pak mohli do archivu chodit 

pro požadované stránky.131 Na podobném systému fungovala i práce s IT v Lidové demokracii, 

kde se materiály IT rovněž archivovaly a redaktoři se k nim mohli zpětně vracet. Konkrétně na 

redakci Lidové demokracie lze poznat, že IT si našel mezi hromadnými sdělovacími prostředky 

oblibu. Zpočátku odebírali (podobně jako všechny redakce) pouze jeden výtisk, později už 

měli na svoji žádost v každém oddělení jeden.132 

 
126 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. č.j. 345 82. 

Zhodnocení 1. zasedání redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konaného 28. května v Praze. 
127 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 12. června 1987. 
128 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 18. června 1985. 
129 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 17. června 1986. 
130 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 7. června 1989. 
131 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 17. června 1986. 
132 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 12. června 1987. 
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Podle šéfredaktorky IT Jaroslavy Švejdové si IT vydobyl v roce 1988 až takovou pozici, 

že vládní resorty a další instituce měly samy velký zájem na tom, aby jejich materiály byly 

otisknuty právě v IT, neboť to pro ně byla záruka „prakticky úplného rozšíření informace, 

zejména, co se týče PMIP.“133 I Josef Smola z Rudého práva poznamenal, že materiály z IT se 

v jejich redakci využívají často.134 

2.7 Rozhovor s Darinou Sedláčkovou 

Z premiantky třídy se slibnou budoucností uklízečkou na kolejích, kde ještě donedávna bydlela. 

Důvod? Jedna nevyplněná přihláška do KSČ. Z uklízečky kolejí na Federální úřad pro tisk a 

informace do redakce Informačního týdeníku. Jak? Cenu za vynikající studijní úspěchy přeci 

nedáme nějaké uklízečce… 

Darina Sedláčková se na podzim roku 1987 shodou příhod podivných pro naši dobu, 

avšak zcela příhodných pro tehdejší podivný totalitní režim, dostala k práci na Federálním úřadě 

pro tisk a informace. Strávila tam 3 roky svého života. Dnes, 30 let po revoluci, se naplno 

angažuje v neziskové organizaci Živá paměť, kterou v roce 2003 spoluzakládala. Cestuje po 

republice, po světě a bojuje za odkaz lidí perzekvovaných dalším totalitním režimem, tím 

nacistickým. 

Následující rozhovor není pouze retrospekcí do doby slábnoucího komunistického 

režimu, nebo výhradně svědectvím o činnosti redakce Informačního týdeníku, ale je i 

vyprávěním o pozoruhodném lidském příběhu. 

 

Pokud nelže Centrální katalog Univerzity Karlovy, v roce 1987 jste obhájila na Katedře 

sociologie FF UK diplomovou práci na téma Počátky české sociologie a její vztah 

k Rakousku, takže jste v podstatě psala o T.G. Masarykovi, to bylo na tu dobu poměrně 

revoluční téma, že? 

Byl to hlavně docela paradox, protože první téma, na které jsem zpracovávala diplomku u pana 

docenta Sedláčka, se týkalo sociálně patologických jevů u mládeže se zřetelem na severní 

Čechy. Ovšem přihlásila jsem to téma také do studentské vědecké odborné činnosti a tam 

bohužel seděli v komisi velcí ideologové, kteří strhali ideologická východiska práce. Prý jsem 

moc čerpala z amerických pramenů. Měli pocit, že jsem to špatně zasadila do kontextu, protože 

 
133 Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 119. Karton 40. Zápis 

z redakční rady Informačního týdeníku FÚTI konané 30. listopadu 1988. 
134 Tamtéž. 
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přeci nemůžou být sociálně patologické jevy ve společnosti, která je tak skvělá. Bylo mi 

doporučeno, ať změním téma diplomky, protože jestli budu rozpracovávat tuto práci, tak to 

nebudu mít šanci obhájit. To bylo docela vtipné, když jsem byla v polovině. Pan docent 

Sedláček z toho byl úplně vyřízený, protože i jemu tam dělali dusno. Jak mohl připustit, aby ta 

práce směřovala tímhle způsobem. Potom se mi omluvil, že je na něj vyvíjen nátlak, a že mi 

nemůže dál vést diplomku. 

A co tedy ten Masaryk? 

To druhé téma mi nabídl soudruh docent Antonín Vaněk. On to byl takový soudruh z Brna, 

vyučený zedník, který si udělal nějakou střední školu pracujících a pak šel tady v Dejvicích na 

„komunistickou Sorbonnu“. V roce 1986 se stal z vedoucího naší katedry děkanem filozofické 

fakulty. Byl to takový ten „echt“ straník, který, když začal foukat vítr perestrojky, tak 

samozřejmě hrál trošku na obě strany. Nicméně, blížilo se 70. výročí republiky a on sám sebe 

označil za sociologa, který kráčí v Masarykových šlépějích, ale tím správným směrem… 

Nabídl mi téma a že by mi vedl práci. Já mu říkám, že nemůžu psát práci, která se vrací do 

minulosti, když polovina autorů, kteří mi vyjíždí, jsou na Indexu. Odpověděl, že to není 

problém, dostanu prý zvláštní povolení do vědecké knihovny Karolina i do fondů, kam studenti 

nesmí. Práci jsem nakonec napsala a obhájila ji na výbornou. 

Jak jste se poté dostala k práci na FÚTI? 

Za to „vděčím“ také docentu Vaňkovi.  

Jak to myslíte? 

Dostala jsem od něho nabídku na interní aspiranturu na katedře sociologie, že bych mohla dál 

to téma diplomky zpracovávat a rozvíjet. Říkala jsem si, proč ne, je to můj sen dělat 

akademickou dráhu. Ovšem my jsme si tak úplně nerozuměli. Neřekl mi, že k přihlášce na 

interní aspiranturu je přicvaknutá také jedna do strany. Vyplnila jsem přihlášku na tu 

aspiranturu a tu do strany jsem nevyplnila. Všechno jsem odevzdala a mezitím jsem 

s prospěchem jedna celá ukončila studium. Myslel si, že nastoupím na katedru a budu pracovat 

u něho. Později se i ukázalo, proč chtěl, abych to téma abych zpracovávala já. On totiž potom 

jako vedoucí práce mohl bez citace mojí diplomky používat cokoliv pro svoji publikaci, kterou 

později vydal. Šla jsem tedy odevzdat tu přihlášku na aspiranturu. Přiletěl tam Vaněk a říká: 

„Kde je ta přihláška do strany?“  Odpověděla jsem mu, že tam byl nějaký papír, ale že já se 

do strany nehlásím. Zbrunátněl. Vysvětlil mi, že si tady můžu v klidu sednout a vyplnit to, na 
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personálním už na to čekají. Řekla jsem mu, že ale do žádné strany nevstoupím. Pak na mě 

začal ječet, vzal všechny ty papíry k interní aspirantuře a takhle to přede mnou roztrhal. 

A jak to souvisí s FÚTI? 

On pak ještě nezapomněl dodat, že jestli si myslím, že budu pracovat v oboru, tak jsem na 

omylu. To jsme v červnu 1987. Dostala jsem od školy komplexní hodnocení, kde byly 

vyzdvihnuty moje studijní zásluhy, jak jsem byla studijním referentem, jak jsem pomáhala 

ostatním a nevím co všechno. Vaněk mě ještě předtím navrhl na nějakou cenu ministerstva 

školství, a to už asi taky nemohl vzít zpátky. No a teď tam byl komentář, jaké mám mezery 

v občanské angažovanosti. Každý kádrovák z toho dokázal jasně vydedukovat, co to znamená, 

nebo si možná zavolali na fakultu a tam jim to dovysvětlil náš pan děkan. Postupně jsem se 

hlásila na sedmnáct míst, třeba na Akademii věd, kde jsem předtím normálně dva roky dělala 

pomvěda (pomocná vědecká síla) a kde jsme měli moc hezké vztahy. Z některých míst mi 

nepřišla pozvánka na osobní pohovor, někdy mi přišla, ale mezitím asi dostali nějaké informace, 

takže se mi omluvili, že už je to místo obsazeno. Sedmnáct zamítavých odpovědí vedlo k tomu, 

že jsem se hlásila jako uklízečka na koleji, kde jsem bydlela jako studentka. Tam mi řekli, že 

nic jiného nemají, a i kdyby měli, tak mi to nemůžou dát, protože dostali přípis z děkanátu.  

Jenže potom, co čert nechtěl, z ministerstva školství si od fakulty vyžádali, aby jim řekli, 

kde se ti navržení kandidáti na státní ceny uplatnili v oboru. Najednou velké haló. Náš pan milý 

docent Vaněk by musel napsat, že premiantka Sedláčková pracuje jako uklízečka na kolejích. 

Takže mě okamžitě povolal na fakultu s tím, co to je ode mě zase za provokaci.  Dostal strach, 

že z toho bude mít problém, takže povídá: „Druhý den se budeš hlásit v Revoluční 2 u předsedy 

Čermáka na FÚTI a on už pro tebe najde práci.“ 

Čermák vás nakonec umístil do redakce Informačního týdeníku. Jaké byly vaše dojmy? 

Já jsem do té doby vůbec netušila, že existuje nějaký Federální úřad pro tisk a informace, a už 

vůbec ne, co je jeho náplní. Čermák mi vysvětlil, o co se jedná. Já jako studentka dělala 

korektury, tak jsem si říkala, že by to mohlo být docela dobré.  

Jak jste zapadla do redakčního kolektivu? Redakci IT vedla od samého počátku jeho 

vydávání tatáž osoba – Jaroslava Švejdová. Jak jste spolu vycházely? 

Asi měsíc po mně nastoupila do redakce Zoja Jonešová. Na rozdíl ode mě byla vystudovaná 

novinářka, přicházela ze Zdravotnických novin. Když jsme se oťukaly a zjistily, že před sebou 

můžeme mluvit, tak jsme se staly velkými kamarádkami a doteď jsme v kontaktu. Pak tam ještě 

pracovala nějaká Gábinka Kinclová, která v té době myslím studovala dálkově žurnalistiku. Ta 
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dělala spíš organizačně-administrativní podporu. Jarka Švejdová k nám měla svým způsobem 

takový paternalistický přístup. Chránila nás, ale zase na druhou stranu věděla, že my jsme na ni 

nedonášely a nechodily žalovat. Byla na nás vlastně hodná, nikdy nás nebuzerovala. Já si 

pamatuji, když paní Košťálová135 zaútočila na Jarku Švejdovou s tím, že ta její děvčata 

(redaktorky IT), to je prostě hrůza. „Musíme posílit organizaci v KSČ a ani jedna není ochotná 

vstoupit do strany, otázka je, jestli vůbec s takovým přístupem můžou pracovat v tak důležité 

redakci.“ My jsme úplně zezelenaly, já, Zoja i Gábina a Jarka s takovou klidnou tváří 

odpověděla: „Každý nemůže být ve straně a já tady potřebuju i lidi, kteří umí pracovat s jazykem 

a kteří umí gramatiku, a to je ve straně nikdo nenaučí.“ Ona sama byla v KSČ, ale brala to 

naprosto pragmaticky. 

Takže jestli tomu rozumím správně, atmosféra v redakci byla poměrně příjemná. 

Pak tam ještě pracovala Bobina (Božena Bartošová). Ta studovala asi někde v Rusku a byla u 

nás kvůli tomu, že měla výbornou ruštinu. Hodně se přebíralo i z ruských zdrojů, takže 

překládala z ruštiny. Byla to kovaná komunistka. Občas tam vznikaly hodně bizarní situace. 

Sověti už v té době vlastně byli svým způsobem v té informační politice otevřenější a napřed, 

takže ona vždycky překládala ty jejich texty a pak se v kuloárech rozčilovala, co to jako je, že 

to jsou nějaké podvratné imperialistické články. My jsme říkaly, když to píšou soudruzi ze 

Sovětského svazu, tak to bude určitě pravda. To jim nemůžeš přepisovat a předělávat, protože 

ona vždycky říkala, že by se to mohlo přepsat, aby to lépe odpovídalo zadání. Tak jsme jí říkaly, 

že přece nemůžeme cenzurovat soudruhy ze Sovětského svazu. 

Před Bobinou jste tedy asi moc mluvit nemohly… 

Bobina? Té se bála i Jarka. My jsme měly se Zojou takovou teorii, že je tam nasazená, ne na 

nás, ale na tu Jarku. Samozřejmě pravděpodobně donášela na všechny. Jarka vždycky do své 

ředitelny zvala Zoju a mě. Říkala nám: „Děvčata, přijďte ke mně na kafe, potřebuju s vámi něco 

probrat.“ Pak za námi zavřela dveře a ptala se na tu kolegyni. Říkala, ať se posadíme blízko, 

protože tady mají i stěny uši.  

Jak jste měly rozdělenou práci?  

Každá redaktorka měla okruh témat, kterými se zabývala. Já jsem dostala na starosti 

ministerstvo financí, akademii věd, měla jsem kinematografický ústav a ještě několik málo 

dalších institucí, a to byly zrovna věci, které mě hrozně bavily.  

 
135 Vedoucí Úseku tiskových akcí při prvním odboru. 
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Jak probíhala vaše denní redaktorská rutina? 

Kontaktovaly jsme autory z těch našich jednotlivých oblastí. Když jsem tam nastoupila, tak 

jsem dostala seznam tiskových mluvčích nebo dalších píšících autorů, se kterými byla už 

navázaná spolupráce. Tiskoví mluvčí tam pak měli své píšící autory. Měla jsem na starosti 

připravit to s nimi, domluvit si termíny a převzetí. Pak jsem ten text redakčně upravovala a 

dělala samozřejmě jazykové korektury. To bylo v podstatě 90 % náplně času. Dále jsem chodila 

třeba na tiskové konference k těm tématům, kterými jsem se zabývala, abych byla v obraze a 

v kontaktu s těmi lidmi. Velmi milé bylo, že jsem měla na starosti celou tu oblast kultury, často 

jsem tedy dostávala pozvánky do „Spálenky“ do Olympicu na různé filmové novinářské 

projekce snímků, které třeba ani nešly do distribuce. Občas jsem vypomáhala na tiskových 

konferencích. 

Vypomáhala? 

Když jsem třeba zaskakovala za kamarádku z druhého oddělení (Úsek tiskových akcí v rámci 

I. odboru). 

A tam jste měla jaký úkol? 

Musela se zapisovat jména novinářů a jejich otázek. Právě ta kamarádka vždycky říkala: „Hele, 

Dari, musíš to celé sledovat a zapisovat si ty lidi, pak mi přineseš seznam těch novinářů a 

položených dotazů, protože já to musím odevzdat naší vedoucí.“ 

Když se vrátíme k vašim úkolům v redakci… Vy jste tedy žádné texty samy nepsaly? 

Nepsaly. My jsme editovaly podklady, které jsme dostaly od autorů, se kterými měl IT řekněme 

nějakou dlouhodobější spolupráci. Velmi často to byli třeba tiskoví mluvčí z ministerstev nebo 

z různých akademických institucí, výzkumných ústavů a tak dále. Dost často to byly vysoce 

odborné články, speciálně u těch financí, takže jsem ani příliš nerozuměla materii, tak bych to 

někdy ani upravovat nemohla.  

Jak náročné bylo přesvědčit autory, aby publikovali v IT? Musela jste z nich ty články 

tlouct? 

Mezi nimi o to byl zájem. Byli dobře honorovaní, takže vlastně rádi psali. Byli ale placeni za 

rozsah článku, takže často vymýšleli víc, než bylo zadání a já, abych se vešla do toho prostoru, 

který mi byl dán, tak jsem musela ty články redakčně upravovat – krátit je tak, aby byl 

zachovaný smysl. Někdy to ale opravdu vypadalo i tak, že jsem musela sedět u daného 
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tiskového mluvčího, čekat až přijde do práce a vyhrožovat, že neodejdu bez toho či onoho 

článku. „Zítra to dáváme do tisku a nemůžu bez toho odjet.“ 

Měly jste možnost mluvit do toho, jak budou jednotlivá čísla tematizována? 

Neměly jsme kreativitu v tom smyslu, že bychom mohly říct, co bude obsahem týdeníku. Podle 

mě tam byl asi nějaký plán témat schválený z těch rad, na které Jarka chodila. Do jisté míry 

jsme mohly navrhnout nějaké doplnění. 

Chodila kromě půlročních redakčních rad a týdenních porad redakce ještě někam jinam? 

Chodila reportovat na páté oddělení ÚV KSČ (Oddělení masových a sdělovacích prostředků) 

pod vedením Fojtíka. Třeba jednou za jeden až dva měsíce v pravidelných intervalech. Ale 

nevím, co tam přesně řešili. 

Vy jakožto redaktorky jste se také účastnily nějakých dalších porad či setkání?  

Jako Informační týdeník jsme chodily ještě na porady toho našeho Odboru informační politiky.  

Vedla ho paní Anna Voců, která byla podle všeho asi vynikající novinářka. Vím, že novináři si 

jí vážili jako profíka. V roce 1968 prý byla parlamentní zpravodajkou.  

Na FÚTI se ještě pořádala každoroční setkání novinářů. Jarka vždycky řekla: „Děvčata, 

vezměte si něco pěkného na sebe a namalujte se, budeme vítat čestné hosty.“ Když to bylo 

poprvé, myslela jsem si, že budeme vítat nějaké soudruhy ze SSSR.  Vždycky tam přijel i velký 

soudruh Fojtík. Musely jsme tam celý večer dělat poskoky, chodit jim dolévat, v podstatě jsme 

tam byly jako takové neplacené hostesky. Soudruzi se ožrali, ale potom se naštěstí zašili s 

jinými soudružkami někam do kanceláře a mohly jsme jít domů. 

Takže to asi nebyla žádná formální akce? 

No ona byla formální do určitého momentu. Předseda Čermák je přivítal, zhodnotil rok, čeho 

se dosáhlo v té tiskové oblasti, jaké jsou vyhlídky pro další rok a jaká jsou zadání z vlády. Pak 

vždycky dostal slovo pan Fojtík, poté jednotliví ředitelé odborů představili činnost svého 

odboru. Účastnili se toho novináři ze syndikátu a zástupci hlavních titulů periodik. Třeba 200 

lidí. Soudruzi tam zhodnotili, jak dobře a objektivně byla společnost informována. 

Dostala jste při práci na FÚTI někdy do nějakého konfliktu, ať už se šéfredaktorkou, 

odborem nebo někým jiným? 

Jediný průšvih, který jsem tam měla, byl, když jsme se Zojou korigovaly článek o závěrech 

sjezdu KSČ. V titulku se vytisklo namísto KSČ KČS. Já věřím, že jsme to ani nepřehlídly my 
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se Zojou, ale stalo se. Myslím, že to tehdy udělali schválně ti kluci v tiskárně v Holešovicích. 

Nikdy to ale nepřiznali, i když jsme měli dobré vztahy. Čermák přiletěl do redakce, tvářil se 

přesně jako tehdy ten Vaněk, celý zbrunátněl, začal řvát, kdo dělal tu korekturu. My jsme řekly, 

že obě dvě. Byla to pravda, občas jsme si navzájem kontrolovaly články. Tak říká, že nám tedy 

vezme osobní ohodnocení. Pamatuji se, že jsem se začala smát, protože jsem tam byla docela 

krátce a žádné osobní ohodnocení jsem zatím neměla. Jinak celkově vzato, nikdo mi tam 

nešlapal po patách. Občas jsem cítila nějaké nátlaky, když třeba byla schůze ROH a já jsem 

oznámila, že na ni nejdu, protože mám kurz francouzštiny. V tu chvíli jsem měla samozřejmě 

předvolání na kádrové, protože to považovali za imperialistickou provokaci. 

Jak jste v redakci prožívaly revoluční měsíce roku 1989? 

 Já jsem v té době byla nemocná, na FÚTI jsem se vrátila až začátkem ledna 1990. Když 

vypukla revoluce, byla jsem v nemocnici. Asi 23. listopadu mě propustili, nechala jsem se 

rovnou vysadit sanitou na Václaváku a už jsem se do toho všeho zapojila. Od svých přátel v 

Chomutově jsem se dozvěděla, jak vypadá situace tam. Zoufale chtěli nějaké tiskové materiály 

a informace, takže jsem si tam nechala přepsat neschopenku a začala dělat spojku mezi 

filozofickou fakultou, UMPRUMkou a právnickou fakultou. Převzala jsem řízení informačního 

centra občanského hnutí a valila do Chomutova všechny informace a sháněla herce a 

divadelníky, kteří by tam jeli. 

Takže v té době jste nebyla v kontaktu s redakcí IT? 

Byla. Od Zojy jsem měla echo, že se začíná na FÚTI masivně skartovat, a že se vyváží 

z Benediktské tuny materiálů ke skartaci. Šla jsem se tam jednou podívat a viděla, jak tam pořád 

jezdí stříbrné avie, takže jsem ty informace předávala Honzovi Rumlovi a Čuňasovi (František 

Stárek). Jezdilo to tam fest, ale přes den nikdy. Čuňas mi pak právě říkal, že strašně moc věcí 

bylo skartováno, ale že k něčemu se přeci jen dostali.  

Říkala jste, že v lednu jste se vrátila do IT, jaké byly nálady tam?  

Všechno se to valilo v takovém docela chaosu. Byla to sranda. Po těch dvou měsících téměř v 

epicentru jsem měla pocit, že tam zamrzl čas. Všichni vypadali jako fosilie. Bylo vidět, že už 

nejsou tak sebevědomí ani ti soudruzi, ale zároveň si asi někteří lhali do kapsy a vůbec si 

nepřipouštěli, co se děje. Pořád měli soudružské manýry. Hned jsme se dohodly, že zakládáme 

naši buňku občanského hnutí, tak jsem s tím běhala po tom našem Odboru informační politiky. 

Tam bylo vidět, jak lidi váhali a nevěděli, jak se mají zachovat. Bobina šílela, co to má 

znamenat, taková kontrarevoluce… Běžela nás tedy hnedka někam nahlásit, takže na nás vletěl 
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kádrovák. Pak se to ale všechno tak rychle valilo, že najednou i Bobina přišla s trikolórou a 

říká: „Musíme rychle založit buňku!“ Tak jsem odpověděla, že už jsme jí dávno založily, a že 

odmítla vstoupit. Ukazovala na trikolóru a tvrdila, že ji musíme vzít. Na to jsme jí řekly: 

„Bobino, my nemusíme vůbec nic.“  
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Závěr 

První část bakalářské práce blíže představila strukturu Federálního úřadu pro tisk a informace. 

Vyjmenovala odbory a oddělení, prostřednictvím kterých FÚTI zabezpečoval úkoly stanovené 

zákonem č. 180 o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. Hlavní pozornost byla 

věnována 4 odborům, které svou činností ovlivňovaly média. Odbor informační politiky měl na 

starost především organizaci a koordinaci tiskových akcí, podle Dariny Sedláčkové ale i 

zaznamenávání účastníků tiskových konferencí z řad novinářů a jejich otázek. Nic takového se 

v organizačním řádu FÚTI nepíše, takže šlo o činnost, která přesahovala oficiální rámec úkolů 

prvního odboru. II. odbor hodnotil a analyzoval mediální výstupy. Byl v úzkém kontaktu 

s Oddělením masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ, pro které zpracovával, mimo jiné, 

týdenní informace o publicistice ústředních deníků a vybraných zpravodajských či 

publicistických pořadech Čs. televize a Čs. rozhlasu. Odbor správy tisku a ostatních 

hromadných sdělovacích prostředků měl na starosti registraci periodického tisku a byl rovněž 

realizátorem nepřímé cenzury, když sankcionoval vydavatele za porušení stanovených norem. 

Odbor analýz buržoasní propagandy jako jediný působil směrem za hranice, jelikož 

vypracovával analýzy buržoasních tendencí v americkém, francouzském, britském a německém 

tisku. Rovněž jako jediný nespolupracoval primárně s Oddělením masových sdělovacích 

prostředků ÚV KSČ, ale s Oddělením propagace a agitace ÚV KSČ. 

Od začátku roku 1982 FÚTI vydával ve spolupráci s ČÚTI, SÚTI a APN periodikum 

Informační týdeník. Na základě hodnocení Informačního týdeníku zástupci některých redakcí 

masových sdělovacích prostředků se ukázalo, že jeho přínos spočíval především v analytických 

materiálech, které pak mohli redaktoři využít do svých článků jako námět ke komentářům, nebo 

jen jako prostředek k sebevzdělání. Redaktoři se na IT mohli spolehnout pro jeho 

důvěryhodnost, jelikož v něm zveřejněné materiály přicházely přímo z daných resortů či 

institucí. Tiskoviny s menším teritoriálním dosahem (například okresní noviny) oceňovaly, že 

díky IT se k nim dostávají informace z federální sféry, které jim předtím scházely. Některé 

redakce si IT archivovaly tak, aby ho mohly používat dlouhodobě. Informační týdeník byl 

z většinové části složen z odborných článků určených konkrétním redakčním oddělením 

masových sdělovacích prostředků, proto byl distribuován neveřejně v nákladu 2650 kusů na 

číslo (od roku 1986). Masové sdělovací prostředky byly sice primární, ale nikoliv jediná 

skupina odběratelů. Dále IT dostávali političtí představitelé a zástupci některých společenských 

organizací. Obsahová stránka periodika se odvíjela od potřeb státní propagandy. 
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Summary 

The first part of the bachelor thesis presents the structure of the FÚTI. It focuses on the 

particular departments and divisions through which FÚTI executed its lawful duty set by the 

bill no. 180 o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace. The main focus is dedicated to 

the four departments whose work had an influence on the mass media infrastructure. The first 

department of Information Policy was in charge of organizing and coordinating of the press 

events of various kinds. According to Darina Sedláčková, the employees of the first department 

also had to take records of the questions which were asked during the press conferences by each 

of the journalists. The Organisation Rules of FÚTI do not mention anything like that, so it went 

beyond the official assignments of the first department. The second department of Evaluation 

and Analysis assessed and analysed the work of the mass media. The second department closely 

cooperated with the Division for Mass Media of ÚV KSČ for which the second department 

prepared weekly information about publicism of the main daily newspapers and also about 

selected programmes of the Czechoslovak Television and the Czechoslovak Radio.  The third 

department of Mass Media Administration was in charge of mass media registration and also 

acted as an implementor of the indirect censorship utilizing its authority to impose sanctions 

against mass media publishers. The fourth department of Bourgeois Propaganda analysis 

operated beyond the borders. The employees of the fourth department prepared an analysis of 

bourgeois tendencies in American, German (West Germany), French and Austrian press. The 

fourth department cooperated with the Division for Propagation and Agitation of ÚV KSČ. 

Since 1982 FÚTI in collaboration with ČÚTI, SÚTI a APN published a periodical 

named Informační týdeník. Based on its assessments by some of the mass media representatives, 

it can be said that they primarily used it as an analytic base for their own work. The editors used 

it as a source of a trustworthy material on which they could base their own work without any 

other verification. Mass media with a lesser territorial range appreciated it as a source of federal 

material which they were lacking before. The editors frequently based their commentary on it. 

Some of the editorial offices archived the articles to make them available for its journalists in 

the future. The periodical was mostly composed of highly technical articles meant for particular 

divisions of editorial houses. Therefore, it was published non-publicly with circulation of just 

2650 units (since 1986). Mass media were its primary target group of subscribers, but not the 

only one. It was also distributed to politicians and representatives of some of the social 

organisations. The contents depended on the needs of the state propaganda.  
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Použité zkratky (abecedně) 

APN – Agentstvo Pechati Novosti 

ASNI – Automatizovaný systém novinářských informací 

ČSSN – Československý svaz novinářů 

DTPB – Dočasné technické pracoviště v Bratislavě 

FMF – Federální ministerstvo financí 

FÚTI – Federální úřad pro tisk a informace 

HSTD – Hlavní správa tiskového dohledu 

IT – Informační týdeník 

OKPP – Oddělení kádrové a personální práce 

PO SSM – Pionýrská organizace Svazu socialistické mládeže 

PÚV KSČ – předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa 

ROH – Revoluční odborové hnutí 

SBČs – Státní banka československá 

SČSP – Svaz československo-sovětského přátelství 

SPK – Státní plánovací komise 

SÚTI – Slovenský úrad pre tlač a informácie 

ÚPS – Ústřední publikační správa 

ÚPV ČSSR – Úřad předsednictva vlády Československé socialistické republiky 

ÚTI – Úřad pro tisk a informace 

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

ÚV SSM – Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže 
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Přílohy 

2.12 Příloha č. 1 – Zákon o zřízení FÚTI 

Zdroj: Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. 

Karton 6. Zákon o zřízení FÚTI. 
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2.13 Příloha č. 2 – Organizační struktura FÚTI v roce 1981 

Zdroj: Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. 

Karton 4. Prozatímní organizační řád Federálního úřadu pro tisk a informace 1981. 

 

 

 

2.14 Příloha č. 3 – Organizační struktura FÚTI pro rok 1985 

Zdroj: Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 12. 

Karton 5. Organizační řád Federálního úřadu pro tisk a informace 1984. 
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2.15 Příloha č. 4 – Podíl jednotlivých periodik na databázi ASNI k únoru 

1989 

Zdroj: Národní archiv v Praze. Fond Federální úřad pro tisk a informace. Inventární číslo 86. 

Karton 22. Skutočný stav bázy dát ASNI ku dňu 9. února 1989 (previerka). 
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2.16 Příloha č. 5 – Titulní stránka IT 

Zdroj: Informační týdeník Federálního úřadu pro tisk a informace. Praha: Práce. 1982-1990. 

At: Národní knihovna ČR, Národní konzervační fond. Sig. Nd 2102. Číslo 2, ročník 1982. 
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2.17 Příloha č. 6 – Porovnání obsahové stránky IT v roce 1982 a 1989 

Zdroj: Informační týdeník Federálního úřadu pro tisk a informace. Praha: Práce. 1982-1990. 

At: Národní knihovna ČR, Národní konzervační fond. Sig. Nd 2102. Číslo 4, ročník 1982. Číslo 

26, ročník 1989. 
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2.18 Příloha č. 7 – Ukázka rubriky Československo a svět ve statistických 

přehledech 

Zdroj: Informační týdeník Federálního úřadu pro tisk a informace. Praha: Práce. 1982-1990. 

At: Národní knihovna ČR, Národní konzervační fond. Sig. Nd 2102. Číslo 25, ročník 1989. 
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2.19 Příloha č. 8 – Ukázka rubriky Přečetli jsme v zahraničním tisku 

Zdroj: Informační týdeník Federálního úřadu pro tisk a informace. Praha: Práce. 1982-1990. 

At: Národní knihovna ČR, Národní konzervační fond. Sig. Nd 2102. Číslo 30, ročník 1989. 
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2.20 Příloha č. 9 – Ukázka rubriky Veřejné mínění v ČSSR 

Zdroj: Informační týdeník Federálního úřadu pro tisk a informace. Praha: Práce. 1982-1990. 

At: Národní knihovna ČR, Národní konzervační fond. Sig. Nd 2102. Číslo 37, ročník 1989. 

  

 

 

 


