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Abstrakt 
Cílem práce je analyzovat obsah Československých filmových týdeníků v roce 1953. Tento 

rok byl z dějinného pohledu důležitý úmrtím J. V. Stalina a K. Gottwalda a především 

měnovou reformou. Vládnoucí komunistická strana i kvůli těmto událostem potřebovala 

u veřejnosti udržet obraz správně nastolené cesty. Pro dosažení cíle provedu jak 

kvantitativní obsahovou analýzu, jednotlivá vydání týdeníku zaznamenám do kódovací 

knihy, čímž zjistím témata a rozsah jim v týdenících věnovaný, tak i kvalitativní 

obsahovou analýzu, kdy se zaměřím na vyznění určitých témat. Ve vybraných příspěvcích 

analyzuji za pomoci odborné literatury prvky manipulace a propagandy. 

 

Abstract 
The purpose of this work is to analyze the content of Czechoslovak cinema newsreels in 

1953. From a historical point of view this year was important because of the death of J. 

Stalin and K. Gottwald and especially by the monetary reform. The governing Communist 

Party needed to stitch with the imagine of right established way also because of these 

events.  In order to achieve the purpose I will perform both quantitative content analysis, 

each of publication of the weekly newsreel I will write down in a coding book, wherewith 

I will find out the topics and scope devoted to them in the weeklies, as well as qualitative 

content analysis, focusing on how is given the impression of certain topics. With the help 

of reference books, I will analyze the elements of manipulation and propaganda in chosen 

contributions.  
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Úvod 
Komunisti získali absolutní moc v Československu po převratu v únoru roku 1948. Již 

dříve ale kontrolovali řadu odvětví důležitých pro chod státu, ať už v rovině mediální, 

sociální, či hospodářské. K obnově válkou zeslabeného Československa měl sloužit 

nejprve dvouletý hospodářský plán, na který navazoval první pětiletý plán definovaný 

zákonem ze dne 27. října 1948.1 

Na základě vyhodnocení dvouletky byly stanoveny cíle prvního pětiletého plánu, který byl 

v médiích často prezentován jako Gottwaldova pětiletka. „Jeho hlavním obsahem je 

výstavba a přestavba československého hospodářství. Jeho hlavním cílem je na podkladě 

zvýšené produktivity práce dále podstatně zvýšit životní úroveň všech vrstev pracujícího 

lidu měst i venkova a na této základně upevnit svazek dělníků, rolníků, inteligence 

a středních vrstev městských.“2 

Výše zmíněná citace není samoúčelná. Docela přesně totiž definuje základní výrazy často 

používané v dobových médiích. Pětiletý plán se měl projevit v každém aspektu života 

v Československu. Počínaje prací, kde byl kladen velký důraz na rozvoj zejména těžkého 

průmyslu, přes rozšiřování zdravotnické služby, ale i vzdělávání, až po životní podmínky 

výstavbou nových bytových jednotek. Je pochopitelné, že toto období v Československu 

bylo a je označováno jako budovatelské. 

První pětiletý plán byl rozepsán na roky 1949 až 1953, kdy mělo dojít k jeho zhodnocení. 

To je jeden z důvodů, proč jsem si pro účely své práce vybral právě rok 1953. Jak se totiž 

ukázalo, ne všechno se dařilo plnit tak, jak plány komunistické strany určovaly. Důkazem 

budiž nutnost měnové reformy jako součásti zrušení vázaného trhu (lístkového systému) 

uskutečněné v posledním roce pětiletky, která sice státu přinesla značné finanční 

prostředky, ale občané kvůli ní často přišli téměř o celé své úspory. 

Rok 1953 se pro dějiny stal důležitým také dalšími událostmi. V březnu krátce po sobě 

zemřeli Josif Vissarionovič Stalin a Klement Gottwald, dvě hlavní postavy budování 

socialismu v Československu, alespoň co se týče symbolického vnímání. Jak Stalin, tak 

Gottwald si zde v poválečném období vybudovali silný kult osobnosti. Stalin byl doslova 

nedotknutelný a co rozhodl, to přes své poradce v ostatních státech v područí Sovětského 

svazu praktikovali. Ke Gottwaldovi zase řada občanů vzhlížela jako k „lodivodovi“, jenž 
 

1 GOTTWALD, Klement, ZÁPOTOCKÝ, Antonín, SLÁNSKÝ, Rudolf. Základy první československé 
pětiletky. Praha: Ministerstvo informací a osvěty, 1948. s. 113 
2 Tamtéž. s. 113 
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drží správný směr, se všemi škůdci se vypořádá a vybuduje šťastné Československo. Jeho 

pozice se tak vykrystalizovala zejména po velkých politických procesech z konce roku 

1952, kdy byl k trestu smrti odsouzen druhý muž strany Rudolf Slánský. 

Výše zmíněné události mohly v občanech Československa vyvolat pochybnosti ve 

správnost nebo uskutečnitelnost socialistické výstavby a jejích výhod tak, jak to vládnoucí 

Komunistická strana Československa (KSČ) slibovala. Bylo tedy potřeba je o výhodách 

nastaveného kurzu přesvědčit.  

Komunisti měli po druhé světové válce velký vliv na dohled nad mediální oblastí 

prostřednictvím ministerstva informací, které vedl komunista Václav Kopecký. Proto pro 

ně nemohlo být velkým problémem rozhodnout, co a jakým způsobem se do veřejného 

povědomí dostane. Jedním komunikačním kanálem byl také Československý filmový 

týdeník uváděný v rámci filmových představení v biografech. Ještě v první polovině roku 

1953 šlo o jedinou audiovizuální možnost, jak oslovit publikum. V květnu začalo 

v Československu televizní vysílání, zpočátku ale nebylo týdeníkům pro malé rozšíření 

velkou konkurencí. 

Jaké způsoby komunikace tedy zvolili tvůrci filmových týdeníků? Jakým tématům se 

věnovali? Jaké vyznění do příspěvků zakódovali? To jsou otázky, na které se tato práce 

pokusí najít odpovědi. 

Struktura práce 
Struktura práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části 

představím významné momenty roku 1953. Z domácích především tedy již naznačenou 

měnovou reformu, úmrtí J. V. Stalina a K. Gottwalda a jejich odezvu ve společnosti. 

Tématem v tomto roce byla také nakonec úspěšná mírová jednání o válce v Koreji. Pro tuto 

kapitolu využiji především publikací historiků Karla Kaplana (Kronika komunistického 

Československa. Doba tání 1953–1956), Jiřího Pernese (Krize komunistického režimu 

v Československu v 50. letech 20. století; Zprávy z Prahy 1953) nebo Jiřího Knapíka 

(V zajetí moci: kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956). 

Druhá a třetí kapitola je věnována historii filmových týdeníků s aspektem na domácí 

tvorbu a cenzuru v období od vzniku Československé republiky do padesátých let 

dvacátého století. Informace k této části jsem čerpal především z knih Cesty k pravdě či 

lži od Antonína Navrátila a O cenzuře v Československu v letech 1945–1956 autorů Karla 
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Kaplana a Dušana Tomáška, již zveřejněných odborných diplomových, resp. bakalářských 

prací Břetislava Panáka a Šimona Bauera a také publikace Dějiny českých médií: od 

počátku do současnosti autorského kolektivu Petr Bednařík, Jan Jirák a Barbara Köpplová. 

Ve čtvrté kapitole se zaměřím na používání propagandy ve dvacátém století; jaké způsoby 

propagandy a přesvědčování se používaly ve válečných obdobích i v dobách míru, resp. 

studené války. Pokusím se definovat základní prvky, které komunistická mašinérie 

používala ve „svých“ sděleních. Důležitou je pro tuto část práce stať Jana Bartáka 

Průvodce minovým polem propagandy. Dále publikace Denisy Nečasové (Obrazy nepřítele 

v Československu 1948–1956), Pavla Aujezdského (Audiovizuální propaganda), Hannah 

Arendtové (Původ totalitarismu I-III) a Alfréda Fuchse (Propaganda v demokraciích 

a v diktaturách). 

Informace jsem čerpal také z dobového tisku, konkrétně z deníku Rudé právo, který je 

dostupný v digitální formě na internetových stránkách Ústavu pro českou literaturu 

Akademie věd ČR.  

Praktická část je výsledkem zkoumání samotných Československých filmových týdeníků. 

Ve čtvrté kapitole popíši metodologii, která byla k výzkumu použita, a také cíl analýzy. 

Stanovím jednotlivé hypotézy, které se na základě výzkumu pokusím potvrdit, nebo 

vyvrátit. 

V šesté kapitole zhodnotím závěry kvantitativní analýzy. Cílem je zjistit, kterým tématům 

a oblastem byl věnován jaký prostor. Pokusím se také popsat, případně definovat skladbu 

filmových týdeníků ze zkoumaného roku. 

Kvalitativní analýza (kapitola 7) vychází z výskytu často používaných frází a hesel, příp. 

z kombinace vyznění příspěvku a země, které se týká. Vzhledem k tomu, že jsem analýzu 

vytvářel sám, může být napadnutelná subjektivním zaujetím. Přesto si troufnu tvrdit, že 

vyznění příspěvků a používání frází je natolik zřejmé, že by ke stejným závěrům došel 

kdokoliv jiný. 

V poslední kapitole se pokusím z vybraných příspěvků popsat některé prvky propagandy 

a manipulace. K tomu využiji především již zmíněnou publikaci Denisy Nečasové Obrazy 

nepřítele v Československu 1948–1956, která zevrubně popisuje zásadní narativy 

propagandy v tomto období. 
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1 Rok 1953 

Edmund Hillary a Tenzing Norgay jako první stanuli na vrcholu nejvyšší hory světa Mount 

Everestu. Ve Spojených státech amerických složil slib třicátý čtvrtý prezident Dwight 

Eisenhower. Ve Velké Británii korunovali současnou královnu Alžbětu II., což živě 

přenášela televize. Podle tiskové agentury TASS uskutečnil Sovětský svaz první úspěšný 

výbuch vodíkové bomby. Kubánští povstalci v čele s Fidelem Castrem se pokusili svrhnout 

diktátora Batistu. V Koreji se podařilo dojednat příměří. V některých evropských státech 

docházelo k dělnickým nepokojům. V tuzemských kinech byly uvedeny filmy jako Anna 

Proletářka, Dovolená s andělem, Plavecký mariáš, Únos nebo dokumentární snímek o Juliu 

Fučíkovi. To jsou některé události, které se do dějin zapsaly právě v roce 1953. 

Život v Československu ale ovlivnilo především hospodaření podle pětiletého plánu, smrt 

J. V. Stalina a K. Gottwalda, měnová reforma a snaha o nastavení „Nového kurzu“. 

Komunistická strana chtěla vybudovat Československo na nových principech. Vše staré, 

kapitalistické, buržoazní muselo zmizet ze života dělníků, pracující inteligence, soudruhů. 

Pryč musel i Ježíšek jako tradiční symbol křesťanských Vánoc. V proslovu na konci roku 

1952 řekl tehdejší předseda vlády Antonín Zapotocký: „Malý Ježíšek, ležící ve chlévě na 

slámě vedle volka a oslíka, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím 

a bědným, že chudí patří do chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet Ježíšek, proč 

byste tam nemohli bydlet vy, proč by se tam nemohly rodit vaše děti?“3  

Zápotocký nechal Ježíška zestárnout, narůst mu vousy, aby se z něj stal do pěkného 

kožichu oblečený děda Mráz, jemuž na cestu nesvítí jediná hvězda, ale „celá řada rudých 

hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, 

že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly čtvrtého roku první 

Gottwaldovy pětiletky.“4 Předseda vlády to odůvodnil jednoduše tak, že doba se změnila. 

Tak vstupovalo Československo do roku 1953, posledního roku prvního pětiletého plánu. 

Deník Rudé právo byl prvního ledna 1953 plný zpráv a závazků pracovních kolektivů 

jednotných zemědělských družstev, průmyslových kolektivů, havířských brigád, kolik se 

 
3 Předvánoční projev předsedy čs. vlády soudruha Antonína Zápotockého. Totalita.cz [online]. 28. 8. 2002 
[cit. 2021-03-16]. Dostupné z: http://totalita.cz/ost/vanoce_01.php 
4 Tamtéž. 
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podařilo vytěžit uhlí nad plán, jak společné hospodářství přináší blahobyt nebo jak za 

úspěchy vděčí sovětským zkušenostem.5 

Zatímco prezident republiky Klement Gottwald na Nový rok občany skrze stranický tisk 

neoslovil, je zde přetisknut pouze jeho blahopřejný telegram k Novému roku předsedovi 

prezidia Nejvyššího sovětu SSSR N. M. Švernikovi, Antonín Zápotocký na prvních dvou 

stranách shrnuje situaci a úkoly, které na československou společnost v posledním roce 

první pětiletky čekají. Zápotocký zmiňuje masivní rozvoj průmyslu a výroby, který 

každému dává pracovní příležitost a kdy je poptávka po pracovních silách tak veliká, že 

„nás nutí vyhledávat nové a nové pracovní síly a zařazovat je do výrobního procesu“.6 

V praxi to znamenalo značné přesouvání pracovních sil ze zemědělství, ale i kanceláří 

(hospodářsko-techničtí pracovníci) na pozice dělníků především do podniků těžkého 

průmyslu, na stavby, případně do dolů. K tomu byly organizovány brigádnické kolektivy a 

tzv. pracující zálohy vypomáhající tam, kde bylo potřeba. Vše podle sovětského vzoru, jak 

bylo lidem často opakováno.  

Tento systém ale nefungoval tak, jak by si vládnoucí garnitura přála a jak si nejspíš také 

uvědomovala. I když předseda vlády Zápotocký ve zmiňovaném Rudém právu nastavenou 

cestu socialismu obhajoval a hovořil o rozkvětu společnosti a praktické neexistenci 

problému s nezaměstnaností, skutečnost nebyla tak přívětivá. Stále existoval lístkový 

systém, kdy některé zboží bylo možné koupit jen na přídělové lístky, řada zboží nebyla 

k sehnání vůbec, nebo velmi draze. Často zmiňovaná životní úroveň stoupala jen 

v některých aspektech, jako bylo zdravotnictví, případně vzdělávání. Přesunem řady 

pracujících do těžkého průmyslu ale trpěly jiné obory a např. spotřební zboží se tak stávalo 

nedostatkovým. Často také docházelo k výpadkům elektrické energie. Nastavený systém 

do značné míry upřesňovaný sovětskými poradci nefungoval. 

„Negativní, krizové jevy v jejich (občanů sovětského bloku) životě ještě prohlubovalo 

zavádění sovětského modelu jak politické diktatury, tak ekonomického systému. 

A zejména úplné podřízení sovětským velmocenským zájmům a ekonomickým 

potřebám.“7  

 
5 Rudé právo. Praha: Ústřední výbor KSČ, 1. 1. 1953, roč. 33, č. 1. 
6 Tamtéž. 
7 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Barrister & Principal, 2005. ISBN 80-
86598-98-5. s. 63  
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Špičky vládního aparátu nespokojenost občanů vnímaly. Před veřejností se nedostatky 

snažily „obhájit“ údajnou záškodnickou činností bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ 

Rudolfa Slánského, jenž byl v politickém procesu odsouzen a v prosinci roku 1952 oběšen. 

Uvnitř ale komunisti dobře věděli, že nálada ve společnosti není dobrá a že rok 1953 bude 

složitý. Proto také došlo hned z počátku roku k reorganizaci vlády.8 Situaci ještě zhoršila 

dvě rychle po sobě jdoucí úmrtí čelných představitelů komunismu. 

1.1 Úmrtí Josifa Vissarionoviče Stalina 
Pátého března 1953 zemřel J. V. Stalin. Rudé právo na to zareagovalo o den později, kdy 

vyšlo speciální vydání věnované pouze Stalinovi. V dalších dnech pokračovalo 

s kondolencemi, připomínkami Stalinových činů a názorů, zprávami z Moskvy 

a informacemi o návratu naší delegace z pohřbu. Plynule až do 14. března, kdy přišla první 

informace o zhoršeném zdravotním stavu prezidenta republiky Klementa Gottwalda. 

Veřejnosti byla Stalinova smrt prezentována jako ztráta moudrého vůdce a učitele.9 

V Sovětském svazu se konal velký pohřeb s účastí špiček lidově demokratických zemí. 

V Praze pak smuteční shromáždění na pražském Václavském náměstí s proslovy Antonína 

Zápotockého a v té době jeho náměstka Viliama Širokého se závěrečnou přísahou věrnosti 

Stalinovu odkazu. Stalinovy portréty vycházely ve všech periodicích. Na domech, úředních 

budovách i podnicích byly na půl žerdi vyvěšeny státní a rudé prapory. A Stalinovy 

podobizny s černou stuhou měly být vystaveny také ve výlohách prodejen.10 

Po Stalinově smrti přešla moc v Sovětském svazu do rukou vlády v čele s Georgijem 

Malenkovem (vláda Rady ministrů SSSR). Nastalo období „tání“11 s uvolňováním poměrů 

a postupným zbavováním se kultu Stalinovy osobnosti. V Moskvě, stejně jako v Praze, si 

uvědomovali neschopnost dosáhnout vytyčených cílů i zhoršující se životní úrovně svých 

obyvatel. Proto bylo potřeba udělat personální změny, přehodnotit priority a podpořit 

ekonomiku.12 Oficiálně se hovořilo o „Novém kurzu“ a postupně se k němu přidaly také 

další země pod vlivem Sovětského svazu. V Československu tomuto připojení paradoxně 

přispěla také Gottwaldova smrt. 
 

8 KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci: kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-
7277-316-x. s. 212 
9 ÚV KSČ, Vláda rep. Československé, ÚAV Národní fronty. Všem členům strany, všem dělníkům, všemu 
pracujícímu lidu Československa. Rudé právo. Praha: Ústřední výbor KSČ, 6. 3. 1953, roč. 33. s.2 
10 PERNES, Jiří. Zprávy z Prahy 1953. Praha: Academia, 2016. 1938-1953. ISBN 978-80-200-2568-5. s. 23 
11 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Barrister & Principal, 2005. ISBN 80-
86598-98-5. s. 63 
12 Tamtéž. 
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1.2 Úmrtí Klementa Gottwalda 
Zdravotní stav Klementa Gottwalda se zhoršil krátce po návratu ze Stalinova pohřbu. 

Zpráva o jeho stavu byla krajským výborům KSČ rozeslána 13. března a druhý den také 

vyšla v tisku.13 14. března Gottwald zemřel, o čemž tisk informoval o den později. 

Gottwaldův pohřeb byl uspořádán jako vojensko-civilní, a tak byla rakev se skleněným 

víkem při smutečním průvodu převážena na lafetě. Na Letenské pláni pak proběhla 

vojenská přehlídka a Gottwald byl nakonec uložen v památníku na Vítkově. Komunisti se 

tak snažili demonstrovat moc, protože po Gottwaldově smrti sílily hlasy nespokojené se 

situací v zemi. A také se rozhodli zveřejnit lékařskou zprávu, která uváděla jako příčinu 

úmrtí dlouhodobou nemoc. Chtěli tak předejít pochybnostem, když Gottwald zemřel tak 

krátce po Stalinovi.14 

Po Stalinově smrti se odehrály momenty, které ukazovaly, že ne celá společnost je 

spokojená s životními podmínkami v Československu. Došlo například k bombovému 

útoku proti sekretariátu Městského výboru KSČ v Hostinném a na různých místech 

republiky se objevovaly nápisy nebo letáky s protikomunistickými hesly.15 

„Gottwald svým věrným a nejbližším zanechal hrozné dědictví. Hospodářství se nacházelo 

v krizovém stavu, věznice byly plné nevinně a protiprávně odsouzených občanů 

v politických procesech, v celé společnosti se rozšířila atmosféra strachu a rostla 

nespokojenost s režimem. Ale jeho autorita u většiny komunistů i mnoha bezpartijních, 

kteří neměli možnost poznat pravdu, jež by je zbavila iluzí, zůstala nezměněna.“16 Situaci 

proto bylo po Gottwaldově smrti potřeba uklidnit. Na pracovištích měly probíhat schůze, 

kde jednotlivé kolektivy měly vyjadřovat svou věrnost komunistické straně. V podnicích 

vznikala pietní místa. Ve všech obchodech se objevovaly Gottwaldovy portréty s černou 

stuhou a lidé se chodili poklonit k jeho rakvi vystavené na Vítkově. 

Po Gottwaldově smrti byl prezidentem republiky zvolen Antonín Zápotocký. Předsedou 

vlády se stal Viliam Široký a prvním tajemníkem ÚV KSČ Antonín Novotný. Na nové 

vládě bylo dokončit měnovou reformu. 

 
13 ČTK. Zpráva o onemocnění presidenta republiky soudruha Klementa Gottwalda. Rudé právo. Praha: 
Ústřední výbor KSČ, 14. 1. 1953, roč. 33, č. 73. 
14 PERNES, Jiří. Zprávy z Prahy 1953. Praha: Academia, 2016. 1938-1953. ISBN 978-80-200-2568-5. s. 27 
15 Tamtéž. s. 26 
16 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Barrister & Principal, 2005. ISBN 80-
86598-98-5. s. 69 
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1.3 Měnová reforma 
Po převzetí moci komunistickým režimem se československé hospodářství významně 

změnilo. Došlo k přetrhání vazeb se západními obchodními partnery a vše se podřizovalo 

potřebám trhu v Sovětském svazu a dalších lidově demokratických státech. Docházelo 

proto k reorganizaci výroby, kdy velké prostředky (lidské i materiální) byly přesunuty do 

těžkého strojírenství a energetiky, zatímco výroba spotřebního zboží, potravinářství 

a konec konců i zemědělství byly upozaďovány. Výroba se neřídila ekonomickými, ale 

politickými zájmy. To přinášelo velká úskalí jak obyvatelům Československa, tak 

i samotné národní pokladně. „Hospodářské zájmy bylo nutno vždy podřizovat ohledům 

politickým – to se zřetelně ukázalo po sovětsko-jugoslávské roztržce v létě 1948, kdy 

Československo muselo jednostranně zrušit smlouvu s tímto státem, ačkoliv to znamenalo 

pro republiku značné finanční ztráty a přestože se tím vyostřil už tak citelný nedostatek 

surovin, zejména kovů, až dosud z Jugoslávie dovážených.“17  

Situace se v Československu stále zhoršovala. Pod záštitou „boje za mír“ se sice 

investovaly velké prostředky například do vyzbrojování armády, ale na pultech obchodů 

chyběly základní potraviny. Svědectví o tom přináší Jiří Pernes, který ve své knize cituje 

z deníku lékaře profesora Josefa Charváta. Ten si 7. května 1953 zapsal: „Bída znamenitě 

stoupá. Na polích hnije nesklizená vojtěška, krávy chcípají hladem, ze státního statku 

v Chotouně se od 120 krav odevzdává 100 litrů mléka denně! Není pivo, nejsou brambory, 

není mléko, občas se nedostane chleba, začali nám zase vypínat proud – ale celý týden se 

trénuje na vojenskou parádu. V Holešovicích se co chvíli zastaví provoz, aby tanky mohly 

jezdit ulicemi nahoru a dolů.“18  

Cestou zlepšení mělo být zrušení dvojího trhu – volného a vázaného na lístkový systém. 

Na reformě se začalo pracovat již v roce 1952 a za vzor posloužilo Maďarsko, kde tato 

úprava trhu již proběhla. Nejprve se počítalo pouze se zrušením dvojího trhu. Na zásah 

sovětských poradců byla ale do koncepce zahrnuta také měnová reforma.19  

Přípravy probíhaly v přísném utajení. Dokonce i nové bankovky se tiskly v Sovětském 

svazu. Přesto veřejností začaly kolovat zvěsti o připravované měnové reformě. Lidi se 

proto snažili své našetřené finanční prostředky investovat do spotřebního zboží jako 

 
17 PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury (CDK), 2008. ISBN 978-80-7325-154-3 s. 41, 42 
18 PERNES, Jiří. Zprávy z Prahy 1953. Praha: Academia, 2016. 1938-1953. ISBN 978-80-200-2568-5. s. 43 
19 Tamtéž. s. 49 
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rozhlasových přijímačů, nábytku, oblečení, ale i trvanlivých potravin. Brzy tak toto zboží 

na pultech chybělo, buď že bylo vyprodáno, nebo na příkaz orgánů bylo staženo 

z prodeje.20 

Zápotocký o měnové reformě promluvil na jednání Ústředního výboru KSČ 30. května 

1953. Tehdy řekl, že „v zemi existuje přebytek kupní síly, která je z veliké části 

thesaurována v rukou třídního nepřítele, v rukou bývalých kapitalistů a vesnických boháčů, 

a je pro plynulý rozvoj našeho socialistického obchodu a zásobování stálým nebezpečím… 

Chceme-li třídního nepřítele zneškodnit, je nutno jeho záškodnické možnosti omezit. 

Nebezpečný přebytek kupní síly znehodnotit. To peněžní reformou činíme.“21  

Zápotocký mluvil o třídním nepříteli. Ve skutečnosti měnová reforma zasáhla všechny 

skupiny obyvatelstva, nejcitelněji rodiny s více dětmi a pracovníky privilegovaných 

profesí.22 

V neděli 31. května 1953 přetisklo Rudé právo Usnesení vlády republiky Československé 

a Ústředního výboru KSČ o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské 

a průmyslové zboží. To shrnulo důvody nutnosti provedení měnové reformy a její 

praktické provedení. Šlo o výměnu peněz, které byly v oběhu v hotovosti. Ty se měnily 

rozdílnými kurzy podle objemu částky, nejlépe v kurzu pět starých korun za jednu novou, 

nejhůře podle kurzu 50:1. Podobně byly přepočítány vklady u Státní banky. Byly 

zneplatněny státní dluhopisy, upraveny platy některých profesí, zrušen vázaný trh a tím 

i lístkový systém a upraveny ceny zboží.  

Měnová reforma prakticky ze dne na den připravila řadu občanů republiky o veškeré 

úspory. Není proto divu, že ji veřejnost nelibě nesla, což v některých případech vyústilo 

v sebevraždu. Množily se také občanské nepokoje, kdy dělníci odmítali nastoupit na 

směnu, probíhaly stávky a demonstrace. Situace byla o to znepokojivější, že se proti vládě 

postavili dělníci, tedy privilegovaná skupina v třídním uspořádání. 

Ostře se proti reformě vyjádřili dělníci z Ostravska, brněnské Zbrojovky, pražského ČKD 

nebo třeba z plzeňské Škodovky, která tehdy nesla jméno Závody Vladimíra Iljiče Lenina. 

Režim měl v pohotovosti všechny složky bezpečnosti i politického aparátu. V závodech 

tak musela probíhat politická školení, jejichž závěrem měla být podpora komunistické 
 

20 PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury (CDK), 2008. ISBN 978-80-7325-154-3 s. 87 
21 Tamtéž. s. 88 
22 PERNES, Jiří. Zprávy z Prahy 1953. Praha: Academia, 2016. 1938-1953. ISBN 978-80-200-2568-5. s. 60 



 
 

11 

straně. Nejvážnější situace byla právě v Plzni, kde se protestů zúčastnilo přes 12 000 

demonstrujících.23 Situaci se nakonec podařilo uklidnit až s nasazením jednotek pohraniční 

stráže, armády, lidových milic a sboru národní bezpečnosti z Prahy.24 

Situace kolem měnové reformy se dotkla prakticky všech, přesto jen zanedbatelné 

množství lidí kvůli tomu vystoupilo z komunistické strany. Postupně také utichly veškeré 

protesty a dějiště těch největších – Plzeň – jako svou oddanost myšlence socialismu 

nechala na náměstí postavit pomník Stalinovi. 

„Jakkoliv je nesporné, že peněžní reforma tíživě dopadla na většinu československých 

pracujících, otevřeně se proti ní postavili jen někteří a proti komunistickému režimu jako 

takovému se jich vyslovilo ještě méně. Způsobila to nepochybně skutečnost, že jakkoliv 

i ti, kdož KSČ podporovali a momentálně procházeli deziluzí z její současné politiky 

a stavu, do nějž republiku dovedla, přece jen žili v přesvědčení a iluzi, že je to jejich režim, 

,režim pracujícího lidu‘ a že je vzdor všem výhradám lepší než ten, který 

v Československu panoval před Únorem 1948, o režimu předmnichovském už vůbec 

nemluvě.“25 

1.4 Nový kurz 
K vylepšení situace měl přispět také již zmíněný tzv. Nový kurz uplatňovaný v Sovětském 

svazu a dalších státech po Stalinově smrti.  

V létě 1953 odcestoval Antonín Zápotocký do Moskvy, aby zde konzultoval politický 

vývoj v Československu. Na základě jednání a kritiky vytvořil následně odborný tým tzv. 

Srpnové teze, v nichž byla vyslovena kritika některých kroků, kterých se vláda Klementa 

Gottwalda dopustila. Teze hovořily o neúměrném zvyšování plánu v určitých oblastech, 

což mělo za následek disproporce v jednotlivých odvětvích. Popisovaly nedostatečné 

zvyšování životní úrovně, ale kritizovaly také násilnou kolektivizaci. V dokumentu bylo 

uvedeno např., že již přes 10 000 rolníků zažádalo o vystoupení z JZD.26 

S dokumentem Zápotocký odcestoval opět do Moskvy, kde byl ale podroben kritice 

a některé pasáže tak musely být zmírněny, nebo úplně vypuštěny. „Zápotocký uposlechl 

a kritické pasáže vypustil. Jeho zářijový referát, který byl nakonec publikován jen pro 

 
23 Tamtéž. s. 72 
24 Tamtéž. s. 74 
25 Tamtéž. s. 97 
26 Tamtéž. s. 125 
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potřebu komunistických funkcionářů a měl uvádět politiku Nového kurzu do života, vyzněl 

v duchu rozhodnutí vedení z července 1953: generální linie a rozhodnutí ÚV KSČ byly 

správné, ale jejich realizace nižšími institucemi byla špatná.“ 

Tím byla myšlenka Nového kurzu v Československu předurčena k neúspěchu. Nové 

vedení jen pozvolna ustupovalo z politické linie nastavené Gottwaldem. Přesto se některé 

změny děly. Finanční rezerva vytvořená měnovou reformou například umožňovala 

zlepšovat sociální služby. Ustoupilo se také částečně od zbrojní výroby a podniky tak byly 

přeorientovány na produkci zboží, kterého byl nedostatek. Koncem roku také docházelo ke 

zlevňování zboží.27 K významnější změně v politickém smýšlení došlo až v roce 1956, kdy 

na XX. sjezdu ÚV KSSS zazněla veřejně kritika Stalinova kultu.28 

 

2 Historie filmových týdeníků 
Vytváření zpravodajských, resp. informačních záběrů je staré jaké samotná filmařská 

činnost. Vlastně už před vynálezem filmové kamery existovaly takové snímky. V polovině 

devatenáctého století zaznamenával pohyb svým přístrojem Phorolyt vědec Jan 

Evangelista Purkyně. Šlo o série fotografií nebo kreseb zachycující například fáze pohybu 

obličeje nebo činnost srdce. Jeho naučné pohyblivé sekvence tehdy mohl sledovat vždy 

pouze jeden divák.29  

Na konci devatenáctého století přišel Thomas Alva Edison s kinetoskopem, který už 

dokázal zachycovat krátké filmové sekvence. Ty pak bylo možné v nekonečných 

smyčkách promítat několika divákům najednou.30 Také v tomto období lze dohledat 

některé snímky, které by bylo možné zařadit mezi zpravodajské. Sadoul jako příklad uvádí 

film Dr. Colton uspává plynem a trhá zub režiséra W. K. L. Dickinsona.31  

Dalším významným mezníkem byl kinematograf bratrů Augusta a Louise Lumièrů. Jejich 

přístroj umožňoval snímat delší záběry a také projekci pro publikum. První filmy 

zobrazovaly všední život, jako příjezd vlaku nebo odchod dělníků z továrny. Podle Sadoula 

 
27 PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury (CDK), 2008. ISBN 978-80-7325-154-3. s. 104 
28 KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci: kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. Praha: Libri, 2006. ISBN 
80-7277-316-x. s. 254 
29 SADOUL, Georges. Dějiny filmu, Od Lumiéra až do doby současné. Praha: Orbis-Praha, 1958. s. 16 
30 Tamtéž. s. 18 
31 Tamtéž. s. 19 
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se Louis Lumière stal prvním kameramanem aktualit, „když v červnu 1895 nafilmoval 

účastníky fotografického sjezdu, jak vystupují v Neuville-sur-Saône z lodi. Přistání 

účastníků sjezdu jim bylo předvedeno o dvacet čtyři hodin později, právě tak jako 

rozmluva astronoma Jansena s panem M. Lagrangem, starostou města Neuville. Při 

promítání opakoval Lagrange, skrytý za plátnem, svá slova.“32 Lumièrové dobře chápali 

potenciál nového přístroje, ale i v podstatě nevyčerpatelnosti témat a začali rozvíjet síť 

kameramanů po celém světě, kteří měli zaznamenávat novinky a zajímavosti.33 

Krátké zpravodajské filmy zachycovaly především události, na které bylo možné se 

předem připravit, a které také vyhovovaly technickým možnostem tehdejší filmařské 

techniky. Kamery byly těžké, vyžadovaly stativ, pohon snímání obstarával kameraman 

kličkou a citlivost filmu potřebovala velké množství světla. Nemluvě o nezanedbatelné 

ceně filmového materiálu. Terčem objektivů se tak stávaly například významné osobnosti 

při oficiálních návštěvách. V USA se staly populárními záznamy rohovnických zápasů. 

Bylo v nich dostatek divácké atraktivnosti, šly natočit pouze jedinou kamerou a na box jste 

si mohli vsadit.34 

Jedním z prvních tvůrců filmových „aktualit“ byl také francouzský režisér a průkopník 

kinematografie Georges Méliès. Do historie kinematografie se zapsal především svým 

inovativním přístupem ke střihu a trikovým efektům. V jeho díle je ale také několik 

úspěšných filmů „zpravodajských“. Nejednalo se však o přímé záznamy reálných událostí, 

ale jejich rekonstrukce ve filmových ateliérech. „Méliès nikdy nepodváděl, nevydával tyto 

snímky jako autentické.“35 Mimo jiné natočil Méliès rekonstrukci několika epizod z řecko-

turecké války (1897).36 

Tématem se pro filmaře staly také válečné konflikty. První, který mohli zprostředkovat 

divákům, byl z roku 1898, kdy se střetlo Španělsko se Spojenými státy americkými ve 

válce o Kubu. Tehdy se ale převážně jednalo o zinscenované výjevy. Některé podle 

skutečnosti, jiné se od reality výrazně vzdalovaly.37 Ostatně i v pozdějším období se 

 
32 Tamtéž. s. 22 
33 NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k pravdě či lži: 70 let československého dokumentárního filmu. 2. vyd., 
(1.vyd. v nakl. AMU). Praha: Nakladatelství AMU, 2002. ISBN 80-7331-909-8. s. 69 
34 PANÁK, Břetislav. Analýza Československého filmového týdeníku v roce 1961. Praha 2014. Diplomová 
práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 
Vedoucí práce Petr BEDNAŘÍK. 
35 SADOUL, Georges. Dějiny filmu, Od Lumiéra až do doby současné. Praha: Orbis-Praha, 1958. s. 31 
36 Tamtéž. s. 31 
37 THOMPSON, Kristin a David BORDWELL. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. 2., opr. vyd. 
Přeložil Helena BENDOVÁ. V Praze: Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-207-7. s. 29 
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filmaři uchylovali k rekonstrukcím bojových scén. Břetislav Panák uvádí jako příklad 

událost z Búrské války z přelomu devatenáctého a dvacátého století. „Albert E. Smith 

přemluvil pár britských vojáků, aby se převlékli do búrských uniforem a vystřelili pár ran. 

Tyto záběry slavily paradoxně větší úspěch než autentické záběry, které natočil při reálné 

bitvě. Nicméně Búrská válka byla zachycena britskými kamerami autentičtěji než 

předchozí válka americko-španělská.“38 

A zejména pod vlivem válečné propagandy byly zpravodajské filmy do jisté míry 

inscenovány i v obou světových konfliktech. Ať už se jednalo o hrdinné útoky během 

první světové války, dobytí Reichstagu Rudou armádou na konci druhé světové války, 

nebo pečlivě vybírané záběry do německých žurnálů z téhož konfliktu. „…velká část 

natáčených záběrů byla válečnými kameramany režírována podle pokynů z berlínského 

centra, v němž pak docházelo ke střihu a ozvučení.“39  

„Film jsou noviny, škola a divadlo zítřka,“ napsal na začátku dvacátého století Charles 

Pathé.40 Tento francouzský podnikatel založil na přelomu devatenáctého a dvacátého 

století společnost Pathé-Frères a začal produkovat filmy ve velkém objemu. Už několik let 

po založení společnosti se Pathému desetinásobně vrátil základní kapitál a expandoval na 

všechny kontinenty.41 

Byl to právě Pathé, jenž vytvořil koncept filmového týdeníku, ve kterém spojil dohromady 

vždy několik aktualit a zajímavostí různých žánrů. Týdeník začal vydávat na konci prvního 

desetiletí (1909, nebo 1910) dvacátého století.42 

Týdeníky měly komerční úspěch, takže své verze začaly brzy produkovat také další 

společnosti. Ať už to byl Francouz Léon Gaumont, nebo americký mediální magnát 

William Randolph Hearst a řada dalších společností.43 Některé týdeníky měly krátkého 

trvání (především pro velkou konkurenci, vlastní nízkou kvalitu a obsahovou slabost), jiné, 

jako např. týdeník společnosti Pathé, přetrvaly desetiletí. 

 
38 PANÁK, Břetislav. Analýza Československého filmového týdeníku v roce 1961. Praha 2014. Diplomová 
práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 
Vedoucí práce Petr BEDNAŘÍK. 
39 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 62 
40 SADOUL, Georges. Dějiny filmu, Od Lumiéra až do doby současné. Praha: Orbis-Praha, 1958. s. 45 
41 Tamtéž. s. 45 
42 PANÁK, Břetislav. Analýza Československého filmového týdeníku v roce 1961. Praha 2014. Diplomová 
práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 
Vedoucí práce Petr BEDNAŘÍK 
43 Tamtéž. 
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2.1 Filmové týdeníky v Československu 
První záznamy o filmovém týdeníku na našem území můžeme vysledovat už z dob 

rakousko-uherské monarchie. Panák ve své práci zmiňuje Pražský kinematografický 

žurnál, který měl vycházet někdy kolem roku 1912. Víc, než pár snímků se ale 

nedochovalo a není tak známo ani, jak dlouho byl produkován.44 

V období První republiky sice vznikaly další filmové týdeníky a občasníky, ale jejich 

pozice na trhu byla složitá. Velké zahraniční společnosti sem dodávaly svoje filmové 

žurnály, které často bývaly „zdarma“ jako přílepek k celovečerním filmům. Tuzemské 

společnosti pak k nim přidávaly jen pár svých reportáží.45 Vzniklo a většinou během pár 

let i zaniklo několik filmových žurnálů. Například Deglův žurnál (1927–30), Baťův žurnál 

(1927–31), Favoritjournal (1928–29), Legiažurnál (1928–33), Menclův plzeňský žurnál 

(1926–36), Merkurjournal (1926), Osvětový zpravodaj (1931–34), Radiojournal (1926–

27), Rebulic–žurnál (1926, 1930, 1933) nebo Vojenský zpravodaj (1930–37).46 

„V této konkurenci byla naděje na založení českého periodika o to bezútěšnější, že stát 

neměl o tuto formu vnitřní i vnější propagace zájem. Čeští nadšenci, pokud chtěli uspět, se 

museli odvážit čelit tvrdé zahraniční konkurenci, která disponovala mnohonásobným 

rozpočtem, mezinárodním štábem spolupracovníků, skvělou technikou a zkušenostmi.“47 

Se silnou zahraniční konkurencí se dobře vyrovnala společnost Elektafilm, která od roku 

1925 začala produkovat Elekta-Journal. V dubnu 1937 Elekta-Journal zanikl a jeden z jeho 

zakladatelů, Karel Pečený, obratem založil týdeník Aktualita. „O vznik Aktuality se zasadil 

i prezident Edvard Beneš. Do této doby v československých kinech převládaly týdeníky 

zahraniční, mimo jiné také z produkce společnosti UFA48. Proto se Československý 

zvukový týdeník Aktualita stal nástrojem šíření státotvorných idejí, prezentoval je na 

 
44 Tamtéž. 
45 NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k pravdě či lži: 70 let československého dokumentárního filmu. 2. vyd., 
(1.vyd. v nakl. AMU). Praha: Nakladatelství AMU, 2002. ISBN 80-7331-909-8. s. 72 
46 PANÁK, Břetislav. Analýza Československého filmového týdeníku v roce 1961. Praha 2014. Diplomová 
práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 
Vedoucí práce Petr BEDNAŘÍK 
47 NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k pravdě či lži: 70 let československého dokumentárního filmu. 2. vyd., 
(1.vyd. v nakl. AMU). Praha: Nakladatelství AMU, 2002. ISBN 80-7331-909-8. s. 71 
48 Německá filmová společnost, která zastřešovala veškerou filmovou výrobu. Byla řízena Josephem 
Goebbelsem. Na konci třicátých let měly německé týdeníky silný militantní a nacionální tón. Zabývaly se 
také otázkou připojení Sudet k Německu. 
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příkladech aktivit z různých oborů.“49 Týdeník Aktualita proti svým předchůdcům 

zpracovával podstatná témata s přesahem do mezinárodního kontextu.50  

Němci po obsazení českých zemí a vytvoření Protektorátu nechali Pečeného Aktualitu dále 

vyrábět. Ten byl ale donucen do týdeníků zařazovat také šoty z německých týdeníků 

a podílet se tak na německé propagandě. Na druhou stranu se v tomto období snažil nabízet 

i příspěvky odkazující na českou historii nebo různé zajímavosti.51  

Přesto podle historika Aujezdského Aktualita nedokázala naplnit původní myšlenku, se 

kterou byla zakládána. „Osud Československého zvukového týdeníku Aktualita, ať už 

opožděným vznikem, nebo nedostatečným důrazem na témata pro stát životně důležitá 

(například uchování státní celistvosti), výstižně ukazuje naprosté nepochopení významu 

filmové propagandy vedením československého státu. Agresivní nacistická propaganda 

nevyvolala vznik důrazné kontrapropagandy, paralyzující zahraniční vlivy na domácí 

politický a společenský život.“52 

V průběhu druhé světové války se Němci pokusili Aktualitu nejprve získat odkoupením 

podílu od Pečeného. Posléze koupením akcií dalších akcionářů s tím, že by Pečenému 

zůstalo patnáct procent a místo generálního ředitele. Pečený ale všechny nabídky odmítl 

a naopak chtěl získat stoprocentní podíl ve firmě. Argumentoval tím, že český týdeník by 

měl zůstat v českých rukou.53 

Pečenému se vyjednáváním nakonec podařilo odkoupit akcie od dalších akcionářů (celkem 

vlastnil 85 procent, zbylých patnáct procent nakonec koupili Němci) a získal také podporu 

od státu. Stav byl podmínečný do konce války. Němci přesto stále plánovali získat 

stoprocentní podíl ve společnosti. Od tohoto záměru ale nakonec ustoupili.54 

„Na konci roku 1942 Němci pochopili, že nebylo nutné Aktualitu vlastnit, aby prosadili 

potřebný typ propagandy. Pečený se, pravda, ukázal jako tvrdý obchodní partner při 

jednáních o vlastnictví společnosti a (…) o svůj filmový archiv bojoval jako lev. Během 
 

49 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 368 
50 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 
ISBN 978-80-7367-698-8. s. 54 
51 Tamtéž. s. 389, 391 
52 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 370 
53 MARGRY, Karel. Filmové týdeníky v okupovaném československu: Karel Pečený a jeho společnost 
Aktualita. Iluminace časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový ústav 2009/2. ISSN 
0862-397X. s. 98 
54 Tamtéž. s. 99 
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tříleté spolupráce s ním však Němci zjistili, že v oblasti výroby filmu a propagandistických 

obsahů je mnohem flexibilnější.“55 

Filmový archiv Aktuality obsahoval vše, co Pečený natočil mezi lety 1925 a 1937. Ale 

i velmi cenné záběry československých legií v první světové válce nebo návrat TGM do 

vlasti. Pečený věděl, že archiv by mohli zneužít Němci nebo kolaboranti, proto dělal vše, 

aby si ho udržel. To se mu dařilo. Jak ale válka nabírala na síle a Němci v bojích vítězili, 

Pečeného vlastenectví ochabovalo. Čím dál více s protektorátní vládou spolupracoval na 

německé propagandě. Aktualita musela do svých vydání zařazovat také hotové příspěvky 

z německých týdeníků UFA-Tonwoche a Tobis-Wochenschau. Překlad musel být 

doslovný. Vlastní příspěvky procházely schválením komentářů.56 

Ke konci války, když se situace na bojištích obrátila, vytvářeli Němci na Pečeného stále 

větší nátlak, aby získali jeho archiv, protože si uvědomovali, že obsahuje také důkazy 

o jejich vládě v protektorátu. Pečenému se ale podařilo takřka všechny filmy uchránit.57 

Po válce byl Pečený povolán k zodpovědnosti. Hájil se tak, jak bylo obvyklé, že jen „zůstal 

na své pozici a přijímal práci, do níž by se mohl vložit někdo jiný, kdo byl více nakloněný 

novému pořádku.“ Ze zkoumání ale vyplývá, že to dělal hlavně, aby si zajistil zisk a ze 

ctižádosti. Postupně se z Aktuality stala pro Němce „politicky spolehlivá“ společnost, která 

se podílela na jejich propagandě i tajných projektech.58 Mimořádný lidový soud po válce 

Pečeného odsoudil k pěti letům těžkého žaláře, na deset let ztratil občanskou čest a celý 

jeho majetek propadl státu. Zemřel v roce 1965.59 Také mu Disciplinární radou Svazu 

českých filmových pracovníků byla doživotně zakázána činnost ve filmovém odvětví.60 

Po roce 1945 byla československá kinematografie zestátněna. Byla vytvořena 

Československá filmová společnost, která spadala pod ministerstvo informací, jež řídil 

komunista Václav Kopecký, filmový odbor měl na starosti Vítězslav Nezval. Vládní 

Komunistická strana Československa tak získala kontrolu nad filmovým průmyslem. 

 
55 Tamtéž. s. 105 
56 Tamtéž. s. 111 
57 Tamtéž. s. 109 
58 Tamtéž. s. 132, 133 
59 SPÁČILOVÁ, Mirka. Natočili lež o Terezínu. První skončil v plynu, druhý po válce v žaláři. iDnes.cz. 
Praha: Mafra, 2016. [online]. [cit. 2021-04-19]. Dostupný z: https://www.idnes.cz/kultura/film-
televize/televizni-cyklus-arzenal.A160909_094115_filmvideo_ts 
60 Černá, Zuzana. Poválečná „očista“ v české kinematografii 1945-1946. Bakalářská práce. Praha 2015. 
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Katedra filmových studií. Vedoucí práce Ivan KLIMEŠ. 
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Historik Pavel Zeman zmiňuje fakt, že KSČ věděla, jaké možnosti jí kontrola filmového 

průmyslu přináší. „Zpráva o stavu filmu vypracovaná v propagačním oddělení ústředního 

výboru KSČ v červnu 1946: Filmový žurnál se řadí mezi nejpřednější prostředky, neboť 

dobrý záběr – dobrý obraz – podložený politicky dobrým komentářem působí na široké 

masy bezesporu účinněji nežli tisk […] z politického hlediska má zpravodajský film ještě 

další velkou přednost před tiskem, neboť většina občanstva čte pouze jen tisk, který 

zastává jejich politické přesvědčení, avšak zpravodajský film je zhlédnut diváky všech 

politických stran. Působí na kolektiv publika současně a může usměrňovat jeho politický 

názor.“61 

Filmový týdeník Aktualita zestátněním filmového průmyslu zanikl. Na jeho činnost 

navázal nový týdeník, který prošel několika změnami názvu: Týden ve filmu, 

Československé filmové noviny a Československý filmový týdeník. Na Slovensku byl 

produkován Týždeň vo filme.62 Svým formátem byl ale věrný předválečným týdeníkům. 

„Řazení (jednotlivých zpráv) odpovídalo předválečné praxi, kdy docházelo ke specificky 

volnému promíšení informace a zábavy. V tematickém spektru všech týdeníků přesto 

převažovala v letech 1945–1947 politická a společensko-politická témata a zřetelný byl 

důraz kladený na obnovu národního hospodářství.“63 

Pavel Zeman se dále pozastavuje nad vyzněním poválečných týdeníků, když v prvních 

letech nelze filmové týdeníky brát čistě jako produkt komunistické propagandy. Je nutné 

přihlédnout k celkovému naladění společnosti, která po utrpení z války sama chtěla 

vybudovat nové Československo.64  

Konkrétní důvody lze vyčíst z publikace Dějiny českých médií: od počátku do současnosti: 

„Vysoká míra centralizace a s ní spojená reglementace, důraz na výchovnou funkci médií 

a omezená možnost vstupu do novinářské profese odpovídaly společenské atmosféře 

poválečných let, v níž – i jako reakce na německou nacionalistickou, represivní a

 
61 ZEMAN, Pavel. My se nemstíme... Československý zpravodajský a dokumentární film 1945-1947. Paměť 
a dějiny 2013/02. Ústav pro studium totalitních režimu. [online]. [cit. 2021-03-19]. Dostupné z: 
https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1302/016-023.pdf 
62 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 509 
63 ZEMAN, Pavel. My se nemstíme... Československý zpravodajský a dokumentární film 1945-1947. Paměť 
a dějiny 2013/02. Ústav pro studium totalitních režimu. [online]. [cit. 2021-03-19]. Dostupné z: 
https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1302/016-023.pdf 
64 Tamtéž. 
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vyhlazovací politiku – hrál velkou a emocionálně prožívanou roli akcent na kolektivitu, 

národní jednotu a společné (národní) zájmy.“65 

Postupně se ale nadšení vytrácelo jak ze společnosti, tak z týdeníků, které se tím staly 

nekritickými šiřiteli vládní propagandy. „Týdeník byl danou situací a dogmatickou 

estetikou postižen nejvíce. Šel dále onou slepou ulicí polovičaté informace a umocněné 

fráze, do níž byl postaven brzy po Únoru.“66 Frázovitost filmového týdeníku si dobře 

uvědomovali také diváci, jak dále uvádí Antonín Navrátil: „Když běžel týdeník a krátký 

film, nejvíce navštěvovanou místností byla kuřárna.“67 

Se spuštěním televizního vysílání byly některé příspěvky filmových týdeníků využívány 

k televiznímu zpravodajství. Hned první den vysílání (1. 5. 1953) zakončil program 

zpravodajský souhrn sestavený z reportáží filmového týdeníku. Majitelé televizních 

přijímačů mohli na obrazovkách spatřit návštěvu vojáků prezidentem Antonínem 

Zápotockým, udělování vyznamenání nejlepším pracovníkům, reportáž z mezinárodního 

cyklistického závodu nebo fotbalového utkání Československo – Itálie.68 Diváků tehdy ale 

nebylo mnoho, v republice mohlo být jen něco málo přes tisíc televizorů.69 Nicméně 

televizní vysílání bylo jedním z faktorů, které filmové týdeníky promítané v kinech 

nakonec vytěsnily ze zájmu.  

„Proměny týdeníků (…) kopírovaly proměny československé společnosti. Jeho zánik je mj. 

spojen s dramaturgií, která se ani koncem osmdesátých let nedokázala dostatečně odpoutat 

od myšlenkových schémat, jimiž byl po druhé světové válce nově uveden do života. Nelze 

ovšem pominout ani vliv televize a v kinech delší stopáže filmů, které krátké formáty 

z filmových představení vytěsnily.“70 

 

 
65 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 231 
66 NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k pravdě či lži: 70 let československého dokumentárního filmu. 2. vyd., 
(1.vyd. v nakl. AMU). Praha: Nakladatelství AMU, 2002. ISBN 80-7331-909-8. s. 177 
67 Tamtéž. s. 175 
68 ŠTOLL, Martin. 1.5.1953 - zahájení televizního vysílání: zrození televizního národa. Praha: Havran, 2011. 
Dny, které tvořily české dějiny. ISBN 978-80-87341-06-3. s. 129 
69 Tamtéž. s 118 
70 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 518 
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3 Československá cenzura do padesátých let dvacátého století 
V období První republiky nebyla cenzura v Československu institucionálně podchycena. 

K cenzurním zásahům přesto docházelo. Jednalo se o obsahovou následnou kontrolu 

realizovanou prostřednictvím státních zastupitelství a přímo vykonávanou složkami 

bezpečnosti, případně okresními úřady. Taková cenzura dopadala především na vydavatele 

tiskovin, kteří zveřejňovali texty s ideovým rozporem proti státnímu uspořádání.71 Závadné 

texty byly zabavovány, vydání stahována z prodeje a místo cenzurovaných článků byly 

následně případně jen bílé plochy. 

Současně se vznikem Druhé republiky (v září 1938) byla uvedena v činnost Ústřední 

cenzurní komise (ÚCK). Ta působila při ministerstvu vnitra a měla na starosti kontrolu 

počínaje periodickým tiskem přes další publikace, korespondenci a telegrafní hovory až po 

divadelní představení, rozhlasová vysílání a filmovou produkci.72 Kromě kontroly 

vydávala ÚCK také číslované pokyny, jimiž se vydavatelé museli řídit. Komise tak do jisté 

míry určovala formu a obsah zveřejňovaných informací.73 

Když nakonec Německo zabralo celé Čechy a Moravu a vytvořilo protektorát, byly 

ustaveny dvojí úřady – protektorátní a okupační. Přičemž okupační úřady byly těm 

protektorátním nadřazené. „Konečné slovo měli vždy vykonavatelé německé okupace. Od 

nich přicházela iniciativa, stejně jako všechna zásadní rozhodnutí. Okupační moc 

adaptovala legislativu první republiky a k výkonu cenzury zneužila cenzurní praxe druhé 

republiky.“74 Dohledem byla pověřena filmová sekce v kulturně politickém oddělení 

Úřadu říšského protektora.75 

Film byl z pohledu propagandistického potenciálu pro nacisty velmi užitečným nástrojem 

a tak ho také vnímali. Ostatně během druhé světové války prodlužovali filmové týdeníky 

v Německu z tradičních cca 12–15 minut někdy až ke tři čtvrtě hodiny.76 

 
71 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 
ISBN 978-80-7367-698-8. s. 35 
72 Tamtéž. s. 77 
73 Tamtéž. s. 78 
74 Tamtéž. s. 90 
75 Tamtéž. s. 92 
76 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 285 
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3.1 Československá cenzura po druhé světové válce 
Po druhé světové válce se Československo vrátilo k právní normě platné v období před 

rokem 1938. Cenzurní dohled v zákonech ale zakotven nebyl. Počítalo se spíš s formou 

cenzury samotnými politickými stranami. Ty se ale brzy začaly vzájemně obviňovat 

z poškozování. Už na podzim roku 1945 došlo k velkému sporu „mezi komunistickým 

ministrem informací Václavem Kopeckým a místopředsedou vlády a předsedou lidové 

strany Janem Šrámkem. Ministr obvinil listy Šrámkovy strany (zejména časopis Obzory), 

že ,píší ve fašistickém a reakčním duchu‘ a vyhrožoval, že ,tyto listy zakáže‘.“77 Kopecký 

tu moc měl. Jeho ministerstvo rozhodovalo, které tiskoviny budou moci být vydávány. Své 

hrozby také následně vyplnil a „Šrámkovy“ listy opravdu na nějaký čas zakázal.78 Jako 

nástroj Kopeckému sloužila moc nad přerozdělováním papíru pro tisk jednotlivých 

periodik.79 

Poslance nekomunistických stran začalo znepokojovat, že taková moc ministra informací 

je možná nebezpečnější než samotná cenzura. Hrozilo, že Kopecký bude perzekvovat tisk 

„jako trest za kritiku vládní politiky a slovanských spojenců“.80 Přesto se zprvu nechtěli 

vrátit k systému prvorepublikové cenzury, kterou považovali za přežitou. 

Na konci roku 1947 začali o zavedení cenzury uvažovat samotní komunisti, kteří v ní cítili 

možnost, jak umlčet stále více sílící kritické hlasy na jejich vládu.81 „Ministerstvo vnitra, 

konkrétně velitelství Sboru národní bezpečnosti, uložilo oběžníkem z 12. listopadu 1947 

všem zemským a oblastním úřadovnám Státní bezpečnosti ,věnovat zvlášť zvýšenou 

pozornost tisku‘.“82 Úřady měly pečlivě kontrolovat, jakým způsobem se o vybraných 

tématech (nap. Dvouletý hospodářský plán) referuje a v případě zjištění závadného obsahu 

podat trestní oznámení. V závažných případech mělo dojít k zabavení tiskoviny.83 

Odpor nekomunistických stran Národní fronty proti těmto praktikám byl zbytečný. 

V únoru 1948 uchvátili komunisti veškerou moc v Československu a zrušili většinu 

 
77 KAPLAN, Karel a Dušan TOMÁŠEK. O cenzuře v Československu v letech 1945-1956: studie. Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. ISBN 80-85270-38-2. s. 8 
78 Tamtéž. s. 8 
79 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 229 
80 KAPLAN, Karel a Dušan TOMÁŠEK. O cenzuře v Československu v letech 1945-1956: studie. Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. ISBN 80-85270-38-2. s. 8 
81 Tamtéž. s. 10 
82 Tamtéž. s. 10 
83 Tamtéž. s. 11 
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nekomunistického tisku. Na podzim pak vytvořili stranickou Kulturní radu, která 

projednávala „zásadní otázky v oboru ideologie a kultury, výchovy strany a osvěty, 

legislativní zásahy a opatření v oboru školství, tisku, filmu, rozhlasu, tělovýchovy atd.“84 

Její činnost následně převzal tiskový odbor ÚV KSČ. Tiskový odbor dohlížel na 

„zajišťování politiky KSČ“, kontroloval chyby v tisku i rozhlase, které často označoval za 

záměrné a provokaci nepřátel režimu.85 Role médií byla dost jasně určena: „Média, 

v duchu leninské představy o tisku jako o ,kolektivním organizátorovi a propagátorovi‘ 

měla formovat souhlasný postoj obyvatel státu k politice KSČ a také bránit šíření 

nevhodných (podvratných či alternativních) názorů.“86 

V roce 1953 byl vládou ustaven Úřad tiskového dohledu – úřad cenzurní. Šlo o důsledek 

oddělování stranické moci od vládní. Po roce tento neveřejný úřad přešel pod ministerstvo 

vnitra jako Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD).87 

HSTD praktikovala absolutní předběžnou cenzuru. Do každé redakce či tiskárny byl 

dosazen cenzor (tzv. plnomocník), který schvaloval veškeré tiskoviny ještě před uvedením 

do výroby. Zprávy o činnosti HSTD pak byly zasílány generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ 

a dalším vedoucím pracovníkům strany.88 

Cenzura v padesátých letech zasahovala nejen do samotných textů, ale třeba i do složení 

celých stránek, aby se předcházelo vytváření nechtěných souvislostí. Pod dohledem ale 

byly i kulturní akce včetně např. fotografických výstav a kontrolovaly se také zahraniční 

filmy nasazované do kin.89 

V návrhu statutu HSTD z roku 1953 se můžeme dočíst: „Kontroluje materiál z oboru 

filmu, divadel, muzeí, výstav, výtvarného umění, fotografie a přednášek. U filmových 

žurnálů i u ostatních filmů kontroluje text i obraz. (…) Vedoucí oddělení organizuje práci 

podle odborné kvalifikace jednotlivých pracovníků. Spolupracuje s odpovědnými 

pracovníky z oboru filmu, divadla a výtvarného umění.“90  

 
84 Tamtéž. s. 12 
85 Tamtéž. s. 14 
86 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 256 
87 KAPLAN, Karel a Dušan TOMÁŠEK. O cenzuře v Československu v letech 1945-1956: studie. Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. ISBN 80-85270-38-2. s. 15, 16 
88 Tamtéž. s. 17 
89 Tamtéž. s. 36 
90 Tamtéž. s. 115 
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Situace v kinematografii byla specifická zestátněním hned po válce. Důležitá vedoucí 

místa byla tudíž obsazena spolehlivými pracovníky. Přesto je z výše uvedeného návrhu 

zřejmé, že i filmová produkce včetně filmových týdeníků procházela schvalovacím 

procesem. 

 

4 Propaganda a manipulace ve dvacátém století 
Snaha ovlivnit mínění je v lidské společnosti od nepaměti. Znaky propagandy jsou známé 

už ze starověkého Egypta nebo Římské říše.91 Samotný termín propaganda byl ale 

zachycen až v sedmnáctém století našeho letopočtu. V roce 1622 založil papež Řehoř VII. 

Úřad Sacra Congregatio de Propaganda Fidé, což je v překladu Svatá kongregace pro 

šíření víry.92 Původním významem propagandy totiž bylo šíření katolické víry. Nebo jak 

uvádí Alfred Fuchs „záměrná činnost pro získávání stoupenců“.93  

Ještě v období první republiky byla propaganda v Československu brána spíše jako součást 

zahraniční i domácí politiky. Tehdy mladý stát potřeboval získat renomé a spojenectví 

s velkými mocnostmi. Za přední propagandisty byli považováni také prezident T. G. 

Masaryk a jeho tehdejší ministr zahraničí a pozdější prezident Edvard Beneš.94 

Význam propagandy se ale v novodobé historii změnil. Do jisté míry jde stále o získávání 

příznivců, ale mnohem více je vnímána jako nástroj k prosazování vlastní myšlenky, 

názoru, ideologie.95 Ne vždy je tak prvořadým úkolem propagandy získat její příjemce na 

vlastní stranu, ale odvrátit je od názoru, se kterým se propagandista neztotožňuje. Proto 

také pojem propaganda má v současnosti především v demokratických společenstvích 

negativní konotace. Totalitní režimy ji stále vnímají jako legitimní nástroj k upevňování 

moci.96 

 
91 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 17 
92 Tamtéž. s 16 
93 FUCHS, Alfred. Propaganda v demokraciích a diktaturách. Praha: Fr. Borový, 1938. s. 3 
94 Tamtéž. s. 5 
95 Tamtéž. s. 4 
96 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 18 
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4.1 Propaganda v dobách války 
K zásadnímu rozvoji propagandistického snažení docházelo ve dvacátém století v období 

světových válek. Už během první světové války se média uplatnila jako komplexní 

centrálně řízený nástroj pro ovlivňování jak civilistů v zázemí, tak vojáků na frontě.97 

Jednotlivé mocnosti totiž věděly, jak důležité je získat veřejné mínění na svou stranu.98 

Od počátku prvního celosvětového konfliktu se propaganda vyvíjela v závislosti na 

průběhu. První snímky ukazovaly například nadšené české odvedence při mobilizaci 

rakousko-uherské armády, i když podle historiků se Češi názorově stavěli spíše na druhou 

stranu.99 Němci zase demonstrovali svoji sílu a připravenost různými filmy o válečné 

technice, kterou disponují.100 Z filmů bylo cítit nadšení a odhodlání, které mělo vést 

k rychlému průběhu a vítězství dosaženému ještě téhož roku do Vánoc. 

Válka se ovšem protahovala a nadšení opadalo jak v zákopech, tak v zázemí, kde obyvatelé 

zažívali čím dál větší chudobu a hlad. Propagandisté proto museli vyrábět sdělení, kterými 

by morálku zvedali, případně například podpořili prodej státních dluhopisů.101 Využívali 

k tomu především denní tisk, výrobu plakátů a pohlednic, ale také čím dál více rozvíjející 

se film. 

Propagandisté druhé světové války už plně využívali svůj potenciál. Působit na veřejné 

mínění jim umožňovaly také již ozvučený film a rozhlas jako velmi silné nástroje. „Film, 

ze své podstaty médium masové komunikace, oslovuje vždy kolektivního diváka, z čehož 

pro propagandu plynou jeho dvě důležité vlastnosti: (…) jeho ambicí je být srozumitelný 

pro nejširší publikum, (…) slovy poučuje, příklady jednání svých hrdinů vzbuzuje emoce, 

čímž publikum vyzývá k následování.“102 S takovou myšlenkou pracoval ministr národní 

osvěty a propagandy nacistického Německa Joseph Goebbels. Hlavní úsilí jeho resortu 

směrovalo na rozhlas a film. Šlo o média se schopností oslovovat masové publikum a skrze 

vzbuzené emoce s ním manipulovat.103 V průběhu války zněkolikanásobil rozpočet 

ministerstva (ze 14 na 95 milionů říšských marek)104 a vytvořil systém založený na 

 
97 Tamtéž. s. 66 
98 FUCHS, Alfred. Propaganda v demokraciích a diktaturách. Praha: Fr. Borový, 1938. s. 4 
99 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 78 
100 Tamtéž. s. 79 
101 Tamtéž. s. 85 
102 Tamtéž. s. 55 
103 Tamtéž. s. 272 
104 Tamtéž. s, 271 
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nepřímé propagandě připomínáním historických vzorů, kdy sám říkal: „Musíme 

připomínat původní, velké pruské vzory vedení války. Jsou pro nás příkladem a zároveň 

podnětem.“105 Nacisti se tak obraceli nejen k mýtu árijského nadčlověka, ale třeba i ke 

spojení krve a půdy, což mělo být podle mýtu spojení rolníka s půdou, na které hospodaří, 

a další bájné mýty.106  

Německá propaganda byla natolik silná, že už v roce 1937 byl v USA založen Institut pro 

analýzu propagandy, který měl zvýšit schopnost člověka propagandu kolem sebe 

identifikovat.107 

Propaganda se vždy využívala na všech bojujících stranách. Měla získávat další 

odvedence, podporovat válečný průmysl i válečné úsilí, motivovat vojáky, ale třeba 

i zvýšit odpor k nepříteli (dehumanizací). Především ale jde o šíření ideologie, kterou 

propagandista zastává.108 

4.1 Propaganda v totalitních režimech 
První i druhá světová válka nakonec napomohly rozmachu dvou totalitních režimů, které 

významně ovlivnily dvacáté století – nacismu a komunismu. Pro oba bylo společné, že 

propaganda byla důležitým nástrojem pro posílení jejich pozice. 

Totalitní propaganda potřebuje co nejširší veřejnost jako příjemce a omezit jí zdroje 

informace i vzdělání. Fuchs příjemce totalitní propagandy přirovnává k davu: „Duše davu 

nevzniká tam, kde je hodně lidí pohromadě, ale tam, kde je jejich pozornost upoutána 

jedním směrem.“109 Dav podle něj totiž uvažuje jen v hrubých asociacích, když se snižuje 

rozumová úroveň jednotlivců, je povolnější k sugescím, autoritativnosti nebo 

nesnášenlivosti.110 

 
105 TAYLOR, Richard. Filmová propaganda: Sovětské Rusko a nacistické Německo. Přeložil Petruška 
ŠUSTROVÁ. Praha: Academia, 2016. Šťastné zítřky (Academia). ISBN 978-80-200-2534-0. s. 225 
106 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 263 
107 PLISKOVÁ, Kateřina. Propaganda džihádu: časopisy Al-Káidy, Islámského státu a Tálibánu v angličtině. 
Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 978-80-7485-113-1. s. 19 
108 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 24 
109 FUCHS, Alfred. Propaganda v demokraciích a diktaturách. Praha: Fr. Borový, 1938. s. 10 
110 Tamtéž. s. 10 
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Hannah Arendtová upozorňuje, že dav, resp. masa nevyhledává konkrétní fakta 

a informace, ale přijímá především celkový myšlenkový soulad. Jedinec se tak stává 

součástí stejně smýšlejícího kolektivu. „Masy nepřesvědčují fakta, dokonce ani vymyšlená 

fakta, nýbrž jen konzistence systému, jehož součástí podle všeho jsou. Opakování, co do 

důležitosti poněkud přeceňované pro všeobecné přesvědčení o nižší schopnosti mas chápat 

a pamatovat si, je důležité jen proto, že je přesvědčuje o konzistenci v čase.“ 111 

Hlavní slabinou takové propagandy je ale podle Arendtové její nesplnitelnost. Konzistence 

je totiž vytvářena uměle. „Jestliže např. všechna ,doznání‘ příslušníků politické opozice 

v Sovětském svazu jsou vyjádřena stejným jazykem a přiznávají stejné motivy, masy lačné 

konzistence budou tuto fikci chápat jako nejvyšší důkaz pravdivosti oněch doznání; 

zatímco zdravý rozum nám říká, že právě jejich konzistence není z tohoto světa a dokazuje, 

že jsou vykonstruovaná.“112 

Totalitní propagandisté předkládají příjemcům v duchu demagogie jen taková tvrzení 

a argumenty, které se zdánlivě týkají příjemců. Většinou jde o pozitivní sdělení, a pokud 

už se jedná o odůvodnění nějakých negativních opatření (např. měnová reforma), vždy se 

vyzdvihnou výhody (i když to tak nemusí ve skutečnosti být), které z toho plynou.113 

„Účinnost propagandy je závislá na společenských podmínkách, v nichž působí, a na 

prostředcích, jichž užívá. Propaganda pracuje s informacemi, platí tedy, že čím méně je 

člověk, na něhož má propaganda působit, schopný s informacemi pracovat (…), tím je 

propaganda účinnější.“114 

Jestliže se někdo s takovým tvrzením neztotožní, stává se ve společnosti nechtěným, což 

často znamená jeho zavržení, perzekuci a nezřídka ohrožení na životě. „Komunistická 

propaganda vyhrožuje lidem zmeškáním vlaku dějin, beznadějným zaostáním za svou 

dobou, promarněním života, právě tak jako jim zase nacisté vyhrožovali životem v rozporu 

s věčnými zákony přírody a života, jakýmsi nenapravitelným a mysteriózním upadáním 

jejich krve.“115 

 
111 ARENDTOVÁ, Hannah. Původ totalitarismu I-III. Praha: Oikoymenh, 1996. Oikúmené 
(OIKOYMENH). ISBN 80-86005-13-5. s. 486 
112 Tamtéž. s. 486 
113 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 36 
114 Tamtéž. s. 44 
115 ARENDTOVÁ, Hannah. Původ totalitarismu I-III. Praha: Oikoymenh, 1996. Oikúmené 
(OIKOYMENH). ISBN 80-86005-13-5. s. 478 
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Totalitní režimy jsou budovány na třech pilířích – teroru, cenzuře a propagandě. Teror je 

důležitý v počátcích, když si režim upevňuje svou moc a vypořádává se s opozicí nebo 

potřebuje zastrašit lidi.116 Cenzura umožňuje režimu zamezit veřejnosti přístup 

k „závadným“ informacím. Propaganda pak vytváří takové informace, které podpoří 

nastavený směr režimu. Proto je propaganda pro totalitní zřízení tak důležitá. Vytváří pocit 

neochvějné moci. Jak zmínil Alfred Fuchs: „…každá diktatura je do poslední chvíle 

nesmírně silná, dokud nepadne.“117 

4.2 Propaganda v demokraciích 
Dnes si propagandu s demokratickými režimy nespojujeme. V pluralitních společnostech 

s neomezeným výběrem informačních zdrojů státem řízená jednosměrná propaganda 

fungovat nemůže. Narazíme zde ale na různé přesvědčovací (persvazivní) kampaně řízené 

politickými stranami, zájmovými sdruženími nebo ekonomickými subjekty (reklama).118 

Demokracie pracuje více s informacemi na rozdíl od totalitních režimů, jejichž propaganda 

cílí na emoce. Pro demokracii je tudíž důležité vzdělání svých občanů. „…již Aristoteles 

věděl, že demokracie si vyžaduje vyspělého občanstva, vyspělejšího než režimy jiné. 

Demokracie předpokládá voliče a občana, jenž si je vědom svých práv a povinností. 

Takový volič také nepůjde lehkověrně za každým, kdo na náměstí zdvihne ruku 

k diktátorskému pozdravu.“119 

4.3 Propaganda v komunistických sděleních 
Propagandu v komunistickém Československu lze zařadit mezi tzv. bílou propagandu. To 

znamená, že původce informace je známý. Veškerá média byla v té době pod absolutní 

kontrolou komunistické vlády. Bílá propaganda se tak zaměřuje především na selekci 

informací, zvýraznění vhodných zpráv a zamlčování takových, které jsou pro propagandu 

nevhodné.120  

Na druhé straně komunisti přesně definovali příjemce, respektive skupinu příjemců, jimž 

byla sdělení adresována. Tím, že rozpoutali „třídní boj“, se snažili vzbudit v občanech 

 
116 Tamtéž. s. 473 
117 FUCHS, Alfred. Propaganda v demokraciích a diktaturách. Praha: Fr. Borový, 1938. s. 38 
118 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 35 
119 FUCHS, Alfred. Propaganda v demokraciích a diktaturách. Praha: Fr. Borový, 1938. s. 46 
120 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 39 
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určitou sounáležitost, a naopak také vytvořit třídního nepřítele. Sounáležitost je pro 

propagandistické snažení důležitá. „Tím, že se adresát ocitá mezi oslovenými (…), stává se 

bez vlastního přičinění členem velké sociální skupiny a nabývá záměrně vzbuzovaného 

pocitu síly.“121 Jak už bylo uvedeno dříve, skupina (dav, masa) je manipulovatelná snáze. 

Komunisti ve svých sděleních používali oblíbené narativy. Měli dobře definovatelné 

nepřítele, jako kapitalismus, soukromé sedláky, Spojené státy americké a jejich zahraniční 

politiku, náboženství atd. Používali také srovnávání v podstatě nesrovnatelného, když 

například ukazovali, jak se za první republiky (buržoazie) žilo hůř. Nebrali přitom v úvahu 

třeba technologický rozvoj.122 

V komunistické propagandě tedy nešlo primárně o vytváření lživých informací, ale 

o schématickou interpretaci, kdy se propagandista opírá o černobílé vidění skutečnosti. 

Popírá souvislosti, určité aspekty zvýrazňuje, jiné potlačuje.123 Tomu odpovídalo 

nastolování témat, které bylo plně podřízeno vládní doktríně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
121 Tamtéž. s. 52 
122 Tamtéž. s. 62 
123 BARTÁK, Jan. Média jako překážka v komunikaci?: Průvodce minovým polem propagandy. Praha: 
Votobia; Vivo, 2003. ISBN 80-7220-141-7. s. 88 
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5 Praktická část 

5.1 Zkoumaný vzorek 
Práce zkoumá Československý filmový týdeník, konkrétně z roku 1953. Jde o 52 vydání, 

každé o délce mezi jedenácti a patnácti minutami. Jednotlivá vydání byla poskládána z pěti 

až šesti příspěvků, které měly stopáž převážně mezi minutou až třemi. Ve výjimečných 

případech byly delší. Šlo například o vojenskou přehlídku 9. května (Den osvobození 

Rudou armádou), volbu prezidenta Zápotockého a především úmrtí J. V. Stalina 

a K. Gottwalda. Stalinově, resp. Gottwaldově smrti byly věnovány celé týdeníky č. 11 

a 12. Tato vydání obsahovala vždy jen jeden (v grafu 3 pro názornost uvedeno jako 

5 příspěvků, jako ve standardním týdeníku) příspěvek o délce 10 minut (Stalin), resp. 12 

minut (Gottwald).  

5.2 Metodologie 
Pro zpracování analýzy jsem vytvořil kódovací knihu, kde základní kódovací jednotkou je 

příspěvek. Celkem bylo zaznamenáno 284 příspěvků. Vedle čísla vydání, pořadí 

v týdeníku a názvu příspěvku jsou sloupce s uvedením rubrik, témat a také rozdělením na 

domácí a zahraniční příspěvky, případně ke kterým zemím se vztahují. Pro další část 

analýzy jsou v knize zaznamenána klíčová slova, případně časté fráze a spojení. 

Kvantitativní obsahovou analýzou se pokusím zodpovědět hypotézy výskytů konkrétních 

témat, která v roce 1953 československou společností rezonovala. Šlo především 

o vytváření kultu Stalinovy a Gottwaldovy osobnosti, ale také zhoršující se životní úroveň, 

která byla důsledkem špatně nastaveného pětiletého hospodářského plánu a vyústila 

v měnovou reformu.  

Padesátá léta byla také specifická budovatelským „nadšením“ a neochvějným 

spojenectvím se Sovětským svazem. Jak často to bylo divákům připomínáno, se pokusím 

také zodpovědět. 

Kvantitativní metoda je zaměřena na explicitní a zjevný mediální obsah, tak jak byl 

prezentován. Nevypovídá nic o účincích na příjemce.124 Nicméně je zásadním ukazatelem 

nastolování témat ve sledovaném pořadu. 

 
124 TRAMPOTA, Tomáš. Mediální agenda. In. ČERVENKA, Jan. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008. ISBN 978-80-7330-151-4. s. 41 
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Kvalitativní obsahová analýza si klade za cíl odpovědět, jak byla vybraná témata 

komunikována. Porovnáním s odbornou literaturou se pokusím analyzovat prvky 

manipulace v těchto sděleních. Půjde zejména o příspěvky vztahující se k pozitivně 

vnímaným vzorům (Stalin, Gottwald, Sovětský svaz) a také systémovým nepřátelům, mezi 

které patřily Spojené státy americké, kapitalismus, ale i Masarykova první republika. 

6 Hypotézy kvantitativní obsahové analýzy 
Ještě než přejdu na jednotlivé hypotézy, uvedu rozvržení týdeníků na jednotlivé rubriky. 

V kódovací knize jsem vycházel z několik základních rubrik – zdravotnictví, zemědělství, 

průmysl, politika, kultura a sport. Pokud příspěvek nezapadal do některé z nich, byl 

zaznamenán jako „ostatní“. Správné kódování ztěžoval fakt, že příspěvky v některých 

případech kombinovaly několik rubrik. Jako například „Lovci tuleňů ve Finsku“ (vydání 

č. 24), kdy příspěvek začíná jako zajímavost o tradičním způsobu lovu tuleňů a končí 

politickým prohlášením o zaostalosti finské vlády, která zanedbává modernizaci země. 

I tak je z dat možné vyčíst, že žádná z rubrik nebyla výrazně preferována.  

 
graf 1: Preference jednotlivých rubrik 
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6.1 Převládaly domácí příspěvky 
Z celkového počtu 284 příspěvků bylo 249 domácích a jen 35 zahraničních. Dá se 

předpokládat, že hlavní důvody pro toto rozvržení jsou dva. Jednak bylo potřeba ukazovat 

socialistické snažení na domácí půdě, jednak výroba, výměna nebo nákup zahraničních 

příspěvků byly drahé, případně nefungovaly obchodní vazby.  

Hypotézu lze potvrdit. 

6.2 Zahraniční příspěvky byly převážně ze spřátelených lidově 
demokratických zemí 
Z pětatřiceti zahraničních příspěvků pocházelo dvacet z lidově demokratických zemí. Šlo 

především o příspěvky z Polska, Maďarska, Rumunska, Číny nebo Německé demokratické 

republiky. Je zarážející, že ani jeden příspěvek nepocházel ze Sovětského svazu. A to ani 

v případě Stalinova úmrtí, kdy bylo celé vydání poskládáno z tuzemských záběrů.  

Příspěvky ze spřátelených států často ukazovaly zemědělské a budovatelské úspěchy, 

bratrskou pomoc a družbu. 

Příspěvky natočené v kapitalistických státech byly zastoupeny ve dvanácti případech. 

Vedle Rakouska, Itálie nebo Finska byly dva příspěvky také ze Spojených států 

amerických. V jednom případě byla zaznamenána slavnostní přísaha zvoleného prezidenta 

Eisenhowera, druhý příspěvek přibližoval americkou kulturu a životní styl. 

 

graf 2: Vztah příspěvku k zemi 
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V grafu jsou zaznamenány také tři příspěvky z korejského poloostrova. V roce 1953 bylo 

dosaženo příměří v korejské válce a rozdělení území na komunistický sever 

a demokratický jih. 

Hypotézu lze potvrdit. 

6.3 Kult osobnosti 
Pod výrazem kult osobnosti lze chápat bezmeznou adoraci, zbožštění a absolutní moc 

vůdců totalitních režimů.125 Stalinův kult osobnosti byl budován prakticky od jeho nástupu 

k moci v roce 1922. Budování kultu se odráželo v nekritickém přístupu ke Stalinovým 

činům a veřejnou adorací při každé naskytnuté příležitosti. Podobná situace se odehrávala 

také v Československu. Jakmile se vlády ujali komunisti, začalo vytváření kultu osobnosti 

Klementa Gottwalda. Dalo se tedy očekávat, že také ve filmových týdenících budou tyto 

komunistické osobnosti významně zastoupeny. 

Stalin 22 
Gottwald 24 
Zápotocký 25 
tabulka 1: Počet zmínek jmen  

Tabulka ukazuje počet zmínění jmen Stalin, Gottwald a Zápotocký. Je zřejmé, že ve více 

než dvaceti případech se komentář příspěvku odvolával na Stalina, resp. Gottwalda, resp. 

Zápotockého. Pomineme-li příspěvky o úmrtí obou vůdců, pak byl přímo Stalinovi 

věnován za celý rok jen jeden příspěvek. Stejně tak i Gottwaldovi. V prvním případě šlo 

o budování Stalinova pomníku v Praze na Letné. Příspěvek o Gottwaldovi se pak týkal 

jeho nově vydaných spisů.  

Na osobu J. V. Stalina bylo odkazováno ve dvanácti příspěvcích. V osmi případech se 

Stalinovo jméno objevilo ve spojení např. s názvem sportovního klubu, podniku nebo 

nového sídliště, a to i ve variante použití města Stalingrad. Podobné rozložení je také 

v případě Klementa Gottwalda. Přímo na něj bylo odkazováno v jedenácti příspěvcích 

a stejně tolikrát bylo jeho jméno zmíněno ve spojení s názvy podniků, pětiletky nebo po 

něm pojmenovaného města. Ve dvou dalších příspěvcích byli zmíněni oba dohromady. 

V roce 1953 se v Československých filmových týdenících ani jeden z nich na plátně 

neobjevil „živě“, natož pak s nějakým proslovem. 
 

125 SLAČKA, Dušan. Stalinův kult osobnosti v Československu na příkladu oslav 70. narozenin J. V. Stalina 
v roce 1949. Bakalářská práce. Brno 2012. Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Historický 
ústav. Vedoucí práce Denisa Nečasová. 
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Kvantitativní analýzou tak nelze prokázat vytváření Stalinova a Gottwaldova kultu 

osobnosti. I s přihlédnutím k tomu, že minimálně stejná mediální pozornost byla věnována 

Antonínu Zápotockému, který byl navíc několikrát zachycen kamerami a diváky mohl 

svými projevy oslovit. 

Smrt obou představitelů předznamenala a dá se říct, že odstartovala také odbourávání 

jejich kultu. Proces to byl delší a vyvrcholil až v roce 1956, kdy na XX. sjezdu ÚV KSSS 

zazněla otevřená kritika Stalinových činů.126 Z Československých filmových týdeníků 

z roku 1953 tento proces ale ještě není znát. Zmínění jmen po Stalinově a Gottwaldově 

smrti neubylo (viz graf). 

Hypotézu nelze potvrdit. 

 

  

Graf 3: Počet zmínek v průběhu roku 

6.4 Se Sovětským svazem na věčné časy 
Československý komunistický režim prezentoval Sovětský svaz jako velký vzor, srdečného 

přítele a nezištného pomocníka. V sedmdesáti příspěvcích tento narativ také zazněl. 

V průměru každý čtvrtý příspěvek tak divákům připomínal, odkud čerpá Československo 

zkušenosti a na koho se vždy může spolehnout.  

 
126 KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci: kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. Praha: Libri, 2006. ISBN 
80-7277-316-x. s. 254 
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Neotřesitelné spojení se Sovětským svazem bylo zmiňováno napříč jednotlivými rubrikami 

a tématy. Počínaje zkušenostmi sovětských zemědělců přes pomoc při výstavbě až po 

bezmezné přátelství kulturní fronty a sportovců. 

Hypotézu lze potvrdit. 

6.5 Měnová reforma není dobré téma 
Rok 1953 byl posledním rokem první hospodářské pětiletky. Ekonomické výsledky ale 

byly špatné a životní úroveň tak nerostla, naopak se i zhoršovala. V polovině roku byla 

provedena měnová reforma spolu se zrušením vázaného trhu. Reforma ožebračila řadu 

občanů Československa, i když v denním tisku byla prezentována jako krok pro zlepšení 

životní úrovně. 

Československý filmový týdeník často hovořil o probíhajícím zlepšování životní úrovně 

v Československu. Zejména pokud příspěvek pojednával o výstavbě nových bytů, 

mechanizaci výroby nebo rozšiřování zdravotnické péče. Ještě v prvním květnovém 

týdeníku byla zařazena aktualita ze schvalování rozpočtového zákona pro rok 1953. 

V komentáři zaznělo: „Náš rozpočet, který vykazuje značný přebytek, je rozpočtem 

mírového rozvoje a budování.“127 

Vlastní měnové reformě se nevěnoval žádný příspěvek. V týdnu bezprostředně po ní byly 

do Československého filmového týdeníku zařazeny příspěvky o vývoji nové 

antibakteriální tkaniny, reportáže z výchovy zemědělského dorostu, budování nové věže 

pro vysoké pece a přátelského setkání příslušníků pohraniční stráže Československa 

a NDR. Všechny příspěvky byly z domova a spojovalo je pozitivní vyznění – úspěch 

našich vědců, příprava kvalitních odborníků pro budoucnost, budovatelské plnění plánu 

a přátelství s ostatními lidově demokratickými zeměmi. Vydání uzavírala aktualita 

o mistrovství Evropy v boxu z polské Varšavy.128  

O měně se hovořilo jen v jednom případě, a to až v říjnu v souvislosti se snižováním cen 

spotřebního zboží (vydání č. 42). 

Hypotézu lze potvrdit. 

 
127 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 18/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700018/ 
128 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 23/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700023/ 
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6.6 Podpora budovatelského nadšení 
V kódovací knize byly také označeny příspěvky s budovatelskou tematikou. Jde 

o příspěvky zmiňující výstavbu nových bytových jednotek, elektráren, továren, 

infrastruktury, včetně modernizace. Tyto příspěvky byly většinou doprovázeny 

kolektivním závazkem, případně dokončením dříve, než stanovil původní plán. 

Budovatelských příspěvků bylo v roce 1953 zaznamenáno 62, což je v průměru každý 4,5 

příspěvek. 

Hypotézu lze potvrdit. 

 

7 Kvalitativní obsahová analýza 
Kvalitativní obsahovou analýzu lze podle D. Weavera a kol. [1988] zařadit do druhé 

skupiny analýz nastolování agendy, při kterých je důraz kladen také na způsob zobrazení 

jednotlivých témat.  „V této souvislosti se hovoří o analýzách agendy atributů (agenda of 

attributes), tedy nejen samotných objektů (témat), ale i jejich rámců a kontextů. Jak je 

patrné z popisu, v podobných výzkumech převažují (ovšem ne nutně) kvalitativní 

analytické nástroje, především analýza rámcování (framing analysis).“129 

V kódovací knize měl jako vodítko posloužit parametr „vyznění“ s hodnotami „pozitivní“, 

„neutrální“ a „negativní“. Příspěvky byly hodnoceny podle komentáře medializovaného 

tématu. Například příspěvek „Psí život“ (vydání č. 2) vykresluje život italských dělníků 

jako „bídu, utrpení, nezaměstnanost a neustálý strach z policejního teroru“, je zařazen mezi 

ty s negativním vyzněním.  

Naopak, když ve stejném vydání v příspěvku „Dobírky v JZD Trstenice“ zazní „radostná 

schůze, peněžitá odměna a šťastná budoucnost socialistické vesnice“, jde o pozitivní 

příspěvek.  

Mohlo se stát, že některé příspěvky byly na pomezí mezi pozitivními a neutrálními, pak 

byly uvedeny jako neutrální. Nikdy ale nevyvstalo dilema, jestli je příspěvek neutrální, či 

negativní. Dikce v negativních příspěvcích byla vždy jasně patrná. 

 
129 NEČAS, Vlastimil. Tradice výzkumů agenda-setting. In. ČERVENKA, Jan. Agenda-setting: teoretické 
přístupy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008. ISBN 978-80-7330-151-4. s. 23 
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Z celkového počtu 284 bylo jako negativní označeno deset příspěvků. Dva domácí – 

o neutěšené situaci na našich silnicích a případ kartářky, která podle Hlasu Ameriky věštila 

lidem bídu a sama skrblila značnou finanční hotovost. Ač příspěvky vyznívaly negativně, 

byly zakončeny nápravou v podobě přísných silničních kontrol a „spravedlivého“ 

odsouzení.  

Zbylých osm negativních příspěvků bylo svázáno s některou z kapitalistických zemí. Ať už 

to byly zmíněné příspěvky z USA, Itálie a Finska, nebo ze západního Německa a popisu 

tamních dělnických nepokojů kvůli bídě.  

7.1 Vytváření Stalinova kultu osobnosti 
Oslavování J. V. Stalina probíhalo v Československu už od konce druhé světové války. 

V září 1945 vznesl na zasedání Ústředního národního výboru hlavního města Prahy 

primátor Petr Zenkl návrh na stavbu pomníku sovětskému vůdci.130 O rok později bylo 

Stalinovi uděleno čestné občanství Prahy.131 

Maximální glorifikace a vytváření Stalinova kultu začaly ale až po únorovém převratu 

v roce 1948. Pomníky, busty, obrazy, fotografie v novinách při výročích se staly běžnou 

součástí veřejného života. Ještě za jeho života také začalo vznikat obří sousoší k jeho 

uctění v Praze na Letné. To bylo slavnostně odhaleno až v květnu 1955.132 

Posilování kultu Stalinovy osoby lze vysledovat také z filmových Československých 

týdeníků vysílaných v roce 1953. Na základě počtu výskytů se dá jen konstatovat, že patřil 

do skupiny tří nejčastěji zmiňovaných politiků – Zápotocký, Gottwald, Stalin. Když se ale 

podíváme, v jakém kontextu a jakým způsobem byl Stalin zmiňován, glorifikace je 

markantnější. 

Konkrétní úkoly mají termín do Stalinových narozenin, aby se tak staly symbolickým 

darem vůdci světového proletariátu. Mluví se o pracovních kolektivech, které mají v názvu 

„Stalinská brigáda“. Jsou po něm pojmenovávána nová sídliště (Stalinova alej v NDR). 

A samozřejmě je zmiňován jako jeden z hlavních strůjců (s Leninem) vítězství nad 

buržoazií a bojovník za mír. 

 
130 HOJDA, Zdeněk a Jiří POKORNÝ. Pomníky a zapomníky. Praha: Paseka, 1996. ISBN 80-7185-050-0. s. 
205 
131 Tamtéž. s. 206 
132 Tamtéž. s. 213 
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Jedenácté vydání Čs. filmového týdeníku bylo věnováno pohřbu J. V. Stalina. Celý týdeník 

byl poskládán ze záběrů z Prahy. V první části jsou zachyceny ulice, na kterých si lidé čtou 

Rudé právo informující o události. Tklivý komentář mluví „o neštěstí, které postihlo 

sovětský lid a veškerý pracující lid celého světa“. A dál recituje báseň, která začíná slovy 

„Hrdinské srdce přestalo bít…“ a končí „On, vítěz vztyčen nad Letnou, na věky bude 

pomáhati Praze.“ Zásadním je proslov předsedy vlády Antonína Zápotockého: „Stojíme 

dnes dělníci z továren i pracovníci z kanceláří a obchodů, příslušníci ozbrojených sborů, 

rolníci z vesnic, spisovatelé, umělci, učitelé i naše technická i vědecká inteligence, 

dělnická i študentská mládež, muži i ženy pod smutečními prapory se skloněnými hlavami, 

abychom vyjádřili svůj bezměrný žal i smutek nad úmrtím muže, který byl nejen našim 

národům, ale všem pracujícím lidem celého světa nevyslovitelně milým a drahým. Želíme 

smrti našeho osvoboditele, přítele i učitele, předsedy rady ministrů SSSR a tajemníka 

ústředního výboru komunistické strany sovětů soudruha Josifa Vissarionoviče Stalina. 

Odešel nám náhle a neočekávaně, proto je naše ztráta bolestivější a ohromující. Mýlí se ale 

ti naši nepřátelé, kapitalističtí vykořisťovatelé lidské práce, imperialističtí ujařmovatelé 

svobody národů, váleční štváči a nepřátelé míru, když se domnívají, že odchodem Stalina 

nastává soumrak budování nové společnosti a otvírá se možnost beztrestnému 

rozpoutávání nových imperialistických válek a že stromy zločinných, loupeživých 

finančních nabobů a bezohledných sobců znovu bez překážky budou růsti do nebe.“ 133 

Týdeník končí za zvuku internacionály a dělostřelecké salvy. Přesto, že šlo o smuteční 

tryznu, Zápotocký se v duchu dobové rétoriky neopomněl důrazně vymezit proti 

kapitalistickému Západu. 

Také v dalších vydáních je Stalin označován za mírotvorce, učitele, vzor. Je opětován, jsou 

mu slibovány závazky v pokračování jeho odkazu. Ve vydání č. 14, tedy necelý měsíc po 

Stalinově smrti, je v příspěvku o pletařce Hnikové označen za „největšího bojovníka za 

práva žen“.134 

Všechny zmínky o Stalinovi vyzdvihují jeho přínos socialistické společnosti. Do jaké míry 

byly nadsazeny, není předmětem této práce. Nicméně, v roce 1953 se z filmových pláten 

o Stalinovi mluvilo jednostranně. Kritika nepřicházela v úvahu. 

 
133 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 11/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700011/ 
134 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 14/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700014/ 
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7.2 Vytváření Gottwaldova kultu osobnosti 
V poválečném Československu byl vytvářen také kult Klementa Gottwalda jako domácího 

vůdce komunistického hnutí. Pro řadu občanů představoval také pevný ideál, který se 

dokáže vyrovnat se všemi nástrahami, které mu nepřátelé socialistické myšlenky kladou. 

Jeho pozice se u veřejnosti ještě více upevnila po politickém procesu s druhým mužem 

KSČ Rudolfem Slánským. 

O významnosti svědčí mediální pokrytí jeho úmrtí a pohřbu. „Již první známkou 

významnosti a naprosté výsadnosti postavení Klementa Gottwalda, které mu oficiálně 

v tehdejší společnosti bylo přisuzováno, může být prostá skutečnost, že všechny sledované 

deníky věnují jeho smrti několik celých vydání, většinou od 15. do 21. března 1953. 

Všechna tato čísla obsahují pouze texty spojené se smrtí prezidenta, obvyklé zprávy ze 

zahraničí i domova zcela chybějí.“135 

Československý filmový týdeník věnoval této události celé vydání, které bylo promítáno 

hned týden po Stalinovi. V tomto případě bylo ale více zpravodajské. Alespoň z pohledu 

použitých záběrů. Je zde zachycen smuteční průvod s prosklenou rakví na lafetě děla. 

V další části pak podle komentáře na Letenské pláni vzdávají hold složky branné moci. 

Před vystavenou rakví se odehraje vojenská přehlídka včetně tanků a průletů stíhaček. Na 

závěr se průvod přesune na Václavské náměstí, kde ze stejného místa jako o pár dní dříve 

opět promluví Zápotocký: „Přísaháme ti, soudruhu Gottwalde, že tvůj veliký posvátný 

odkaz nezradíme. Přísaháme ti, soudruhu Gottwalde, že dále budeme upevňovat 

a zocelovat naši drahou rodnou komunistickou stranu. Přísaháme ti, soudruhu Gottwalde, 

že kolem naší strany v pevném odhodlání splnit tvoje odkazy semkneme celou jednotnou 

Národní frontu, všechny lidi dobré vůle, mající na zřeteli samostatnost naší vlasti, 

všestranný rozkvět a blaho jejího lidu. Přísaháme ti, soudruhu Gottwalde, že nikdy 

nezradíme pevné a věrné přátelství a spojenectví se Sovětským svazem, naším 

osvoboditelem, velikou zemí Lenina a Stalina, záštitou míru a pokroku. Posíláme ti 

poslední bojovný i soudružský pozdrav, náš milovaný učiteli, příteli a soudruhu Gottwalde. 

Čest tvé veliké práci. Sláva tvé nehynoucí památce. Kupředu československá úderná 

brigádo, kupředu pod praporem Lenina a Stalina, kupředu za splněním životního cíle 

 
135 Denisa Nečasová. „Bude žít věčně.“ Smrt Klementa Gottwalda v konceptu politického náboženství. 
PETRÁŠ, Jiří a Libor SVOBODA, ed. Osm let po válce: rok 1953 v Československu. Praha: Ústav pro 
studium totalitních režimů, 2014. ISBN 978-80-87211-98-4. s. 164 
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soudruha Gottwalda. Za vybudováním socialismu v naší vlasti.“ Pořad končí odvozem 

ostatků na Vítkov a komentářem: „Soudruzi, hlavu vzhůru! Vy jste to rozkázal, my rozkaz 

provedem.“136  

Také Gottwaldův pohřeb byl využit k propagaci budování komunismu a věčného přátelství 

se Sovětským svazem.  

Postavení Klementa Gottwalda je zřejmé také po zvolení jeho nástupce do funkce 

prezidenta. Antonín Zápotocký byl zmiňován jako Gottwaldův žák. Gottwald se stal 

jakýmsi symbolem. Již za jeho života po něm byly pojmenovávány podniky, místa, 

udělována standarta K. Gottwalda a konec konců od roku 1949 nesl Zlín na jeho počest 

jméno Gottwaldov (podobně jako Stalinův Stalingrad v Sovětském svazu). I tato města 

jsou zmíněna v týdenících. 

7.3 Sovětské přátelství 
Československo se po skončení války nepřipojilo k americkému Marshallovu 

hospodářskému plánu. Zpřetrhalo obchodní kontakty se Západem a spoléhalo se pouze na 

pomoc a spolupráci se Sovětským svazem, případně dalšími lidově demokratickými státy. 

Toto spojenectví bylo ve filmových týdenících velmi zdůrazňováno.  

Jak jsem uvedl, odkazoval se k němu v průměru každý čtvrtý příspěvek. Přitom se toto 

spojení objevovalo napříč všemi rubrikami – od hospodářství přes průmysl, politiku, 

kulturu až po sport. Často se objevovala spojení jako „sovětský vzor“, „sovětské 

zkušenosti“, případně „mírová politika Sovětského svazu“. 

Pro zvýšení výnosů byly při žních nasazovány sovětské kombajny. Pro vylepšení tavné 

pece byly využity zkušenosti ze Sovětského svazu. Pro zvýšení produktivity práce byly 

využity zkušenosti sovětského stachanovce Kolesova. V rámci družby vznikla česko-

sovětská rozhlasová dohoda, která měla zajistit obohacení programu. A zcela nekriticky 

komentáře u sportovních reportáží uváděly doslova, že nejlepší sportovci jsou ze 

Sovětského svazu. 

Žádná jiná země nebo region nedostávaly ve filmových týdenících tolik prostoru a tak 

kladné hodnocení. Přitom za celý rok ani jeden příspěvek nevznikl přímo v Sovětském 

svazu.  

 
136 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 35/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700035/ 
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7.4 Nepřítel myšlenky socialismu, šťastné budoucnosti a míru 
„Každá společnost si vytváří své nepřátele, vůči nimž se vymezuje, s nimiž bojuje a kteří jí 

slouží k legitimizaci vlastního systému hodnot i řady politických kroků. V poúnorovém 

Československu byla situace ještě vyhrocenější, protože obrazy nepřátel tvořily jeden 

z ústředních elementů oficiálního diskurzu a byly zasazeny do širšího narativu budování 

socialismu…“137 

Komunisti měli tyto nepřátelé buď vnitřní – „rozvraceči“ strany a režimu, „záškodníci“, 

kulaci, buržoazie, církev…, nebo vnější – kapitalistické státy, státy politicky či 

hospodářsky napojené na USA. S vnitřním nepřítelem se vypořádávali zmanipulovanými 

soudními procesy, zavřením do pracovních táborů, popravami a také zdiskreditováním 

takových skupin a snahou sjednotit proti nim společnost. Proti USA a jejich „spojencům“ 

pak pracovali na cílené negativní propagandě.138 

Hlavní nápor politických procesů proběhl už před rokem 1953, a tak v týdenících ze 

zkoumaného období zaznívají už jen slabé připomínky tohoto nepřítele budování 

socialismu v Československu.139 Jedním z mála příkladů je příspěvek o modernizaci 

rudných dolů na Havířovsku, kde byly zastaralé metody těžby svedeny na „záškodnickou 

Slánského bandu“. Zároveň ale zaznělo, že poté, co byla tato banda odhalena, probíhá 

modernizace dolů ve vysokém tempu a za pomoci sovětských zkušeností se ji podaří 

dokončit do Stalinových narozenin.140 

Mezi vnitřní nepřátele patřila také buržoazie. V poúnorovém diskurzu je do této skupiny 

řazena především vlivná společenská třída první republiky. Ať už se jednalo o majitele 

továren ve městech, nebo velkostatkáře na venkově.141 Komunisti těmito lidmi pohrdali 

a často je označovali jako příčinu nezdaru plněných úkolů. Ve sledovaných filmových 

týdenících se přímo o buržoazii mluví v komentáři k příspěvku z oslav svátku práce na 

prvního máje, kdy je zmíněno, že se „dělníkům podařilo vymanit z útlaku buržoazie“.142 

 
137 NEČASOVÁ, Denisa. Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956. Praha: NLN, 2020. ISBN 978-80-
7422-688-5. s. 11 
138 Tamtéž. s. 161 
139 V Československých filmových týdenících z roku 1953 není žádný příspěvek věnovaný probíhajícím 
politickým procesům. Obrazem se nevracejí ani k procesům z předešlých let. 
140 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 10/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700010/  
141 NEČASOVÁ, Denisa. Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956. Praha: NLN, 2020. ISBN 978-80-
7422-688-5. s. 54 
142 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 19/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700019/ 
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Konkrétní příklad pak zazní v příspěvku k výstavě o historii letectví otevřené v Národním 

technickém muzeu. „Civilní letectví buržoazní republiky sloužilo zájmům zahraničních 

společností. Teprve lidově demokratické zřízení poskytlo civilnímu letectví předpoklady 

k úspěšnému rozvoji.“143 

Denisa Nečasová uvádí čtyři nejčastější koncepty nepřítele – buržoazii, kulaky, katolické 

kněze a Spojené státy americké.144 Komunisti tyto narativy vkládali do rozličných sdělení. 

K příspěvku věnovanému výstavě života a díla astronoma Mikoláše Koperníka 

nezapomněli zmínit „dogmatickou církev“.145 Za nedostatek kvalitního mléka na trhu pak 

mohly „sabotáže kulaků“.146 V reportáži z mistrovství Evropy v rohování je zdůrazněn 

„nečistě bojující anglický boxer“.147  

Neskrývaná animozita pak je cítit ze zmínek o Spojených státech amerických. Přímo 

z USA pocházejí sice jen dva příspěvky, ale způsob, jak tuto zemi pošpinit a devalvovat 

její hodnoty, se našel vícekrát. Američani byli, zejména v souvislosti s válkou v Koreji, 

označování za „válečné štváče“ a byli spojováni se „zločinným vražděním zajatců“.148 

Podle Československého filmového týdeníku to také byli Američani, kteří záměrně válku 

na korejském poloostrově prodlužovali, aby tak z ní mohli „ždímat dolary z krve“. Na 

druhé straně stála „mírová iniciativa SSSR“.149  

Američtí agenti také údajně plánovali a prováděli únosy našich občanů na Západ.150 

V neposlední řadě mohli za dělnické stávky v západoněmeckých loděnicích, protože 

dělníkům v rámci pomoci nedokázali vytvořit podmínky k důstojnému živobytí.151 

 
143 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 48/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700048/ 
144 NEČASOVÁ, Denisa. Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956. Praha: NLN, 2020. ISBN 978-80-
7422-688-5. 
145 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 29/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700029/ 
146 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 4/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700004/ 
147 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 24/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700024/ 
148 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 4/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700004/ 
149 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 32/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700032/ 
150 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 16/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700016/ 
151 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 30/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700030/ 
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8 Analýza prvků manipulace ve vybraných sděleních 

8.1 Kombajnéři se připravují na žně 
V roce 1953 vrcholila první hospodářská pětiletka. Životní úroveň v Československu se ale 

nezvyšovala. Naopak, v červnu přišla měnová reforma, která sice obohatila stát, ale řadu 

obyvatel o vše připravila. Komunisti potřebovali ukázat, že přijaté kroky jejich situaci 

zlepší. Třeba i tím, že se zlepší zásobování. 

Příspěvek z vydání č. 25 běžel v kinech v polovině roku. Trval minutu a 49 sekund 

a v týdeníku byl na čtvrté pozici. Komentář popisoval obrázky zaznamenané kamerou: 

„Na našich polích dozrává obilí. Žně se blíží. Široké družstevní lány čekají na sklizeň. Ve 

strojních stanicích se dokončují opravy strojů. Sovětský obilný kombajn je nejvýkonnější 

zemědělský stroj na světě. Ale bez řádné přípravy a dobrých kombajnérů sám úrodu 

nesklidí. Výcvikové středisko, kde se připravují kombajnéři dva měsíce teoreticky 

i prakticky, je také v Prunéřově. Instruktorem jednoho běhu byl také nositel řádu práce 

kombajnér Ladislav Loukota. Seznámil kombajnéry se zlepšovacím zařízením, které sám 

zkonstruoval. Zařízení automaticky a citlivě přizpůsobuje výšku kosy podle každé 

nerovnosti půdy. Tak odstraní zasekávání kosy do půdy, vysoké strniště i zbytečnou 

námahu kombajnérů. Po teoretickém výkladu vyjíždějí kombajnéři vyzkoušet stroj 

prakticky. V těžkém terénu se přesvědčují, že kombajn s Loukotovým zařízením pracuje 

spolehlivě. Letošní žně jsou dobře připraveny. Nyní záleží na všech zemědělských 

pracovnících, aby byly včas a úspěšně zvládnuty.“152 

Půjdeme-li příspěvkem chronologicky, prvním manipulativním sdělením je představeni 

sovětského kombajnu jako „nejvýkonnějšího na světě“. Tvůrci sdělení tak příjemcům 

předali informaci, že v Sovětském svazu je vše nejlepší a pro nás je to velký vzor 

a bezedná studnice nezištné pomoci. Šlo o ukázky „okázalé demonstrace věrnosti 

a oddanosti Sovětskému svazu.“153 

 
152 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 25/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700025/ 
153 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 420 
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Informace mohla i nemusela být pravdivá. Komunisti téměř stoprocentně kontrolovali 

výběr informaci, které se k příjemci dostaly. Propaganda je o to účinnější, čím méně 

informací příjemce má, takže si hůř může vytvořit nějaký kritický názor.154 

Lektorem kurzu byl kombajnér Loukota, nositel řádu práce, jenž kombajn navíc 

zdokonalil. To je další prvek propagandistického sdělení. V československé společnosti 

panovalo po válce budovatelské nadšení. Bylo proto důležité tento faktor v lidech 

utvrzovat, oslovovat je tímto jazykem.155  

Závěrečný apel se v různých variacích objevoval v řadě dalších příspěvků. Zde to byl apel 

na zemědělce, jindy na stavbaře, dělníky, ale i „každého z nás“. Z publika tak byla tvořena 

jednotná skupina, ve které všem šlo o stejný cíl – vybudovat si šťastnou budoucnost. Proto 

zde fungovalo „posilování sounáležitosti s jinými oslovenými … adresát se stává bez 

vlastního přičinění členem velké sociální skupiny a nabývá záměrně vzbuzovaného pocitu 

síly.“156 

8.2 Nová výstavba v Mostě 
Typickým budovatelským příspěvkem je reportáž z prvního zářijového týdeníku 

o výstavbě nových bytových jednotek ve městě Most. „Uprostřed krásné hornaté krajiny na 

půdě bohaté uhelnými ložisky leží staré hornické město Most. Staré domy, úzké uličky 

a nehygienická zákoutí. To jsou pozůstatky kapitalistického narůstání průmyslového 

města. Strana a lidově demokratická vláda pečuje jinak o pracující naší republiky. Ruší 

staré hornické kolonie a na místech, kde není uhlí, zadala popud k výstavbě nového 

socialistického města. V roce 1960 bude v tomto sídlišti Podžatecká bydlit čtyřicet tisíc 

lidí. Aby byl tento plán splněn, zavádějí se na obrovské staveniště nové metody práce 

podle sovětského vzoru. Obytný trojdům se montuje z předem připravených bloků. Místo 

dvaadvaceti zedníků pracují na sestavování zedníci dva, jeden jeřábník a tři pomocné síly. 

Touto novou úspornou metodou budou napřesrok sestavovány už všechny domy. Výstavba 

nového sídliště byla zahájena v roce 1950. Do konce letošního roku bude zde bydlit už pět 

tisíc obyvatel. A všichni budou bydlit v krásných čistých domech, ve zdravých 

 
154 Tamtéž. s. 44 
155 Tamtéž. s. 50 
156 Tamtéž. s. 52 
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hygienických bytech. Zrovna tak, jako už zde spokojeně bydlí rodina strojvedoucího 

Severočeských hnědouhelných dolů soudruha Jiřího Vokouna.“157 

Z dnešního pohledu příspěvek začíná až romanticky – krásná krajina, staré domy, úzké 

uličky. Jakmile ale komentář zmíní nehygienická zákoutí, dá se předpokládat, co bude 

následovat – špatný odkaz první republiky, tedy buržoazie. Tu měla komunistická 

propaganda spojenu s vykořisťováním dělnictva, a tudíž špatnými životními podmínkami 

pracujících. Buržoazie ale v očích komunistů po únoru 1948 nezanikla. Stále to byla ta 

skupina vnitřních nepřátel, kteří ohrožovali budování socialistického řádu. „Buržoazie 

v tomto kontextu většinou přebírala symbolickou dominantní roli a reprezentovala všechny 

typy nepřátel socialismu.“158 Proto bylo pro komunistickou propagandu důležité 

upozorňovat a zveličovat nedostatky „buržoazního smýšlení“. 

Do protikladu je v příspěvku kladena starostlivost komunistické strany a vlády, která zajistí 

dostatečný počet bytů splňujících hygienické normy. Navíc díky sovětským zkušenostem 

to bude v kratší době. Dnes si můžeme dovolit kritický pohled na tuto problematiku 

a rázem nám vyvstane otázka, proč tedy za celou dobu vlády komunistické strany byla 

v Československu taková nouze o byty? Takové otázky se ale v médiích padesátých let 

prakticky nevyskytovaly. A pokud ano, zároveň s odpovědí právě ve smyslu, že „díky 

novým metodám už se plán bude dařit plnit“. Komunistická manipulace jednak „zastírala 

konflikt, tedy vyvolávala iluzi o pěkném spravedlivém světě“,159 jednak nabízela 

jednoduchá řešení. 

8.3 Kontrola kvality mléka 
Podobně nabízí řešení také příspěvek z Varnsdorfské mlékárny, který byl zařazen do 

týdeníku v druhé polovině ledna. Je zde odhalen viník, kterým je kulak (vesnický boháč), 

v tehdejším diskurzu prezentován jako hlavní škůdce budování socialismu na vesnici.160 

Komentář uvádí také nekonkrétní státní statky. Pokud se kritika nevztahovala výhradně na 

jasně definované nepřátele režimu, byla neadresná. 

 
157 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 36/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700036/ 
158 NEČASOVÁ, Denisa. Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956. Praha: NLN, 2020. ISBN isbn978-
80-7422-688-5. s. 95 
159 BARTÁK, Jan. Média jako překážka v komunikaci?: Průvodce minovým polem propagandy. Praha: 
Votobia; Vivo, 2003. ISBN 80-7220-141-7. s. 86 
160 NEČASOVÁ, Denisa. Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956. Praha: NLN, 2020. ISBN isbn978-
80-7422-688-5. s. 99 
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„Přestože většina družstev překračovala loňského roku povinné dodávky mléka, neměli 

jsme ho dostatek na volném trhu. Jednou z vážných příčin jsou sabotáže kulaků 

a i nesvědomitost dodavatelů. Pečlivá kontrola dodávek i kvality napomáhá při jejich 

odhalování. Odstředěné vzorky prozradí ty, kteří sbírají smetanu nebo přilévají do mléka 

vodu. Málo se dbá na čistotu, a to i ve chlévech státních statků. Pečlivé profiltrování 

ukazuje rozdíly v čistotě mléka. Vlevo čistý, vpravo nečistý filtr po zkoušce čistoty. 

Výsledky kontroly oznamuje vedoucí mlékárny lidosprávě. Její povinností je tvrdě 

zasahovat proti sabotáži kulaků a špatnému plnění dodávek, které poškozují nás všechny. 

Skleněné potrubí, kterým je vybavena Varnsdorfská mlékárna, pomáhá hygienickému 

a kvalitnímu zpracování mléka. Ušetří nám barevné kovy, snižuje tukové ztráty, a proto má 

velkou budoucnost ve znárodněných mlékárnách a podnicích mléčného průmyslu. Tak 

mlékárny napomáhají k tomu, aby náš pracující člověk, a zvláště naše děti dostaly dostatek 

dobrého a kvalitního mléka a aby bylo více mléka i na volném trhu.“161 

8.4 Sportovní reportáže 
V roce 1953 bylo do Československých filmových týdeníků zařazeno 43 příspěvků se 

sportovní tematikou. I takové reportáže měly svá specifika odpovídající dobovému 

diskurzu. Jednak byly dost často zaměřeny na mládež, jednak nesly politické poselství. 

Takovým příkladem je příspěvek z poloviny července: „Pátého července naplnily stadion 

Vítkovických železáren Klementa Gottwalda stovky mladých sportovců, příslušníků 

sportovní organizace pracovních záloh. Oblastní spartakiáda stala se přehlídkou každoroční 

přípravy mladých sportovců. Žáci státních pracovních záloh dokázali vystoupením 

v několika sportovních a tělocvičných disciplínách, že jsou připraveni plnit své úkoly 

v práci i při obraně vlasti.“162 Propagandista tak příjemce sdělení utvrzoval v názoru, že je 

důležité rozvíjet tělovýchovu jako přípravu na případný válečný konflikt. 

Podobnými provoláními končila většina sportovních příspěvků. Jednou byli sportovci 

dobře připraveni k budování šťastné budoucnosti nebo k obraně státu, jindy manifestovali 

přátelství se Sovětským svazem a dalšími lidově demokratickými zeměmi. Opakování 

těchto hesel se ale netýkalo jen sportovních příspěvků. Byla v podstatě „všudypřítomná“. 

 
161 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 4/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700004 
162 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 29/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700029 



 
 

46 

„Opakování je nepochybně jedním z důležitých přesvědčovacích prvků. Je totiž součástí 

mechanismu potvrzování, resp. sebepotvrzování.“163 

8.5 Paumění v Americe 
„Paumění a úpadek ovládly divadelní scény. Paumělci a dekadenti dovedou zneuctít vše. 

I měsíční sonátu velikého Beethovena, kterou slyšíte znetvořenou americkou džezovou 

úpravou. Taková je kultura supermanů, kterou by chtěli vnutit celému světu.  Jejich vkus 

má všechny znaky degenerace. I samotným psům je z té módy na nic. A zde je vrchol malé 

ukázky amerického způsobu života, akvárium v botách. Takový je vkus šedesáti rodin, 

vládnoucích Americe. Té Americe, ve které strádají miliony nezaměstnaných.“164 

Komentář ke komponovanému příspěvku o kultuře a životním stylu v Americe. Jako 

hudební podkres sloužila džezová úprava Beethovenovy skladby. První záběr byl na 

jeviště, kde se odehrávala nijak neokomentovaná divadelní hra. Následovala ukázka 

z módní přehlídky zřejmě plážového oblečení, na kterou navazovaly ukázky psích oblečků. 

Po nich tvůrci zařadili záběry předvádění bot s malými akvárii v podpatcích. Téměř 

dvouminutový příspěvek byl promítán v únoru na čtvrtém místě v týdeníku. 

„Americká společnost se podle dobového diskurzu nacházela ve stádiu hlubokého 

kulturního úpadku.“165 Dobová propaganda tento narativ podpořila příspěvkem, který je 

manipulativní hned v několika úrovních. Jednak jsou jednotlivé části vytrženy z kontextu, 

jednak má vzbudit negativní emoce útokem na lidské pudy166 zdůrazněním dekadence 

několika málo vládnoucích boháčů a neutěšené situace nezaměstnaných. Barták takovou 

manipulaci popisuje jako deformované zpracování informace – událost je popsaná 

v nesprávných souvislostech, atypické jevy jsou zde generalizovány a vytváří se zde 

falešné předpoklady.167 Chvění v divákovi má vzbudit prohlášení, že takový úpadek chtějí 

Američani vnutit celému světu – jinak řečeno „americká rozpínavost“. 

 
163 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-
1989. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7460-161-3. s. 49 
164 Československý filmový týdeník. Studio zpravodajského filmu Praha. č. 6/1953. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/203562262700006/ 
165 NEČASOVÁ, Denisa. Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956. Praha: NLN, 2020. ISBN 978-80-
7422-688-5. s. 185 
166 BARTÁK, Jan. Média jako překážka v komunikaci?: Průvodce minovým polem propagandy. Praha: 
Votobia; Vivo, 2003. ISBN 80-7220-141-7. s. 86 
167 Tamtéž. s. 87 
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Závěr 
Pro potřeby této práce bylo zhlédnuto všech 52 Československých filmových týdeníků 

z roku 1953. Každý týdeník byl zanesen do kódovací knihy, kdy kódovací jednotkou byl 

jeden příspěvek v týdeníku. Takto bylo zakódováno 284 příspěvků, u kterých byly 

zadokumentovány základní parametry (č. vydání, rubrika, téma) a parametry pro 

kvalitativní obsahovou analýzu (klíčová slova, vyznění). 

Pro kvantitativní obsahovou analýzu bylo stanoveno šest hypotéz. Pět z nich bylo možné 

potvrdit. Lze tak říct, že se Československý filmový týdeník v roce 1953 věnoval převážně 

domácím tématům (zahraničních příspěvků byla jen desetina z celkového počtu). Snažil se 

posílit budovatelské nadšení. Propagoval pevnou vazbu na Sovětský svaz, i když přímo ze 

Sovětského svazu nepocházel obrazově ani jeden příspěvek. Vyhýbal se tématům, která 

byla pro občany kontroverzní a pro režim negativní (měnová reforma a reakce občanů na 

ni). Nebyly také zařazeny žádné příspěvky s tématem politických (nebo církevních) 

soudních procesů. Kvantitativní analýzou nelze plně potvrdit tezi, že filmový týdeník 

v tomto roce pracoval na vytváření kultu osobnosti. S tímto jevem byli spojováni Stalin 

a Gottwald, ale co do výskytu zmínek je předčilo jméno Antonína Zápotockého. 

Kvalitativní obsahová analýza se pokusila rozebrat vybrané příspěvky ve smyslu, jakým 

způsobem byla témata v nich komunikována. Tady už bylo vytváření kultu osobnosti 

markantnější. Stalin i Gottwald byli zmiňováni především jako velké vzory, nositelé 

a učitelé myšlenky. Na jejich počest byly pojmenovávány podniky, stavěly se jim 

pomníky, přísahala se jim věrnost. 

Sovětský svaz byl označován za nezištného přítele, špičku v pokroku, velký vzor, studnici 

zkušeností. V neposlední řadě také za světového mírotvorce. 

Na druhé straně stály Spojené státy americké, jež byly pokaždé vykresleny v negativním 

vyznění. Odlišnost tamní politiky i životního stylu byla popisována jako úpadek morálních 

hodnot, válečné štváčství a ždímání krvavých dolarů. 

Československý filmový týdeník v roce 1953 byl z dnešního pohledu spíš než 

zpravodajské médium propagandistický kanál. Zprávy byly uváděny bez širšího kontextu. 

Převládal v nich nastavený komunistický diskurz, podle kterého byla jednotlivá témata 

zpracovávána.  
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Je otázkou, do jaké míry dokázala taková sdělení působit na diváky. Podle Jiráka a 

Köpplové „tím, že média věnují nějakému tématu zvýšenou pozornost, zvyšují 

v krátkodobém horizontu jeho důležitost“.168 K tomu dodávají také „potvrzující účinek“, 

tedy fakt, že média mohou potvrdit něco, o čem se příjemce pouze domnívá, že to tak je.169 

Na druhou stranu, podle Arendtové stále se opakující slovník, kdy jednotlivá sdělení 

vypadají šablonovitě, vyvolává v příjemci určité pochybnosti.170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
168 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7. s. 
181 
169 Tamtéž. s. 181 
170 ARENDTOVÁ, Hannah. Původ totalitarismu I-III. Praha: Oikoymenh, 1996. Oikúmené 
(OIKOYMENH). ISBN 80-86005-13-5. s. 486 
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Summary 
For the needs of this work, all 52 Czechoslovak cinema newsreels from the year 1953 were 

watched. Each newsreel was recorded in a coding book, where the coding unit was one 

article in a newsreel. 284 posts were coded in this way, for which the basic parameters 

(issue number, section, topic) and parameters for qualitative content analysis (keywords, 

sound) were documented. 

Six hypotheses were established for quantitative content analysis. Five of them could be 

confirmed. It can be said the Czechoslovak cinema newsreel in 1953 focused mainly on 

domestic topics (only a tenth of the total number were foreign articles). It tried to 

strengthen building enthusiasm. It promoted a strong bond with the Soviet Union, although 

surprisingly not a single contribution came directly from the Soviet Union. It avoided 

topics that were at least controversial for the citizens and negative for the regime 

(monetary reform and citizens' reactions to it). There were also no contributions on the 

topic of political (or ecclesiastical) trials. Quantitative analysis cannot fully confirm the 

thesis the newsreel worked on creating a cult of personality that year. Stalin and Gottwald 

were associated with this phenomenon, but the name of Antonín Zápotocký surpassed 

them as to the occurrence of mentions. 

Qualitative content analysis tried to analyze selected contributions in the sense of how the 

topics were communicated in these posts. Creating a cult of personality was more striking 

here. Both Stalin and Gottwald were mentioned first of all as great role models, bearers, 

and teachers of ideas. Companies were named in their honor, monuments were built to 

them, and allegiance was sworn to them. 

From today's point of view, the Czechoslovak cinema newsreel in 1953 was more of 

a propaganda channel than a news medium. The reports were presented without a broader 

context. The communist discourse, according to which the individual topics were 

processed, prevailed in them. 
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