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Anotace 

Bakalářská práce „Proměny metod a forem kreativní žurnalistické práce se zaměřením 

na reportáž Rudolfa Křesťana v týdeníku Mladý svět v letech 1964-1969“ pojednává 

o reportáži jako žurnalistickém žánru, jejích teoretických východiscích a struktuře. 

Práce analyzuje po formální i obsahové stránce reportáže Rudolfa Křesťana, které vyšly 

v období 1964-1969 v týdeníku Mladý svět. Autorka si kladla za cíl postihnout co 

nejlépe Křesťanovu reportérskou činnost v daném období, a proto záměrně 

nevynechávala žádnou z jeho reportáží. Snahou práce je rovněž postihnout historický 

a politický vývoj Československa v této době. Vzhledem k oboru, který autorka studuje, 

je do historického přehledu včleněna i subkapitola o postavení novinářů 

v Československu od poválečného období až do konce šedesátých let. V závěru práce 

jsou shrnuta specifika Křesťanových reportáží – jak témata, kterými se zabýval, tak jeho 

převažující postupy.  

 

Annotation 

The thesis “Changes in method and forms of creative journalism with directivity to 

Rudolf Křesťan’s reportage in a weekly magazine Mladý svět during the years 1964-

1969“ deals with reportage as a journalistic genre, its theoretic base and structure. The 

thesis analyzes Rudolf Křesťan’s reportages published in a weekly magazine Mladý svět 

between 1964-1969 dealing with both their formal and contentual part. The aim was to 

represent Křesťan’s reportage work in complex in that period. That is why no reportage 

from this time frame was omitted. The aspiration of the thesis is also to represent both 

historical and political development of Czechoslovakia during the above mentioned 

years. With regard to the field of author’s specialization, a sub-chapter about status of 

journalists in Czechoslovakia during the post-war years till the end of the sixties is 

included as well. In the conclusion of the thesis, there are summarized specific features 

of Křesťan’s reportages – the topics he was writing about and his prevailing approaches. 
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Úvod 
 

Týdeník Mladý svět patřil v šedesátých letech k nejčtenějším časopisům v Československu. 

Bylo tomu tak díky výjimečnému seskupení lidí, kteří zde v té době pracovali. K jedním 

z nich patřil i novinář Rudolf Křesťan, dnes známý především díky svým fejetonům, tehdy ale 

jeden z nejvýznamnějších československých reportérů.  

 

Snahou práce je postihnout útvar reportáže jako takový a zaměřit se konkrétně na Křesťanovy 

reportáže v období let 1964-1969. Časové rozpětí bylo určeno úmyslně s ohledem na rok, kdy 

Křesťan zahájil svou aktivní reportérskou činnost pro Mladý svět (tj. 1964) a rok, kdy 

definitivně skončilo politicky uvolněnější období šedesátých let a Pražské jaro vystřídalo 

dlouhotrvající období normalizace. 

 

Práce je rozdělena do několika kapitol. V první z nich jsou popsány základní charakteristiky 

reportáže tak, jak je lze najít v žurnalistických příručkách, a teoretické postupy při psaní 

tohoto žánru. Rovněž je zmíněn způsob členění reportáže na jednotlivé části. 

 

Další kapitola pojednává o vývoji časopisu Mladý svět a tím předjímá těžiště práce spočívající 

v analýze reportáží Rudolfa Křesťana a jeho působení v tomto týdeníku. Součástí práce jsou 

rovněž pasáže mapující a shrnující historický a především politický vývoj Československa 

v daném období. Důraz je kladen především na rok 1968 a období Pražského jara. Autorka je 

toho názoru, že je důležitý pro lepší pochopení postavení Mladého světa v dané době. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o práci na oboru žurnalistika, je do historického přehledu 

zařazena i krátká kapitola o postavení novinářů v Československu v daném období. 

 

Křesťanovy reportáže jsou rozebírány po jednotlivých letech jeho působení v Mladém světě 

a v rámci let jsou jejich analýzy seřazeny chronologicky po jednotlivých číslech týdeníku. 

Autorka se snažila komplexně postihnout Křesťanův reportážní záběr, a proto nejsou v práci 

záměrně některé reportáže vynechány, ať už kvůli tématu nebo jejich ,,nedostatečné“ délce. 

Specifika Křesťanových reportáží jsou shrnuta ve zvláštní kapitole se snahou sumarizovat 

témata, o kterých psal, stejně jako způsoby, kterých využíval.  

 

Vzhledem k tomu, že se práce úzce dotýká konkrétní novinářské postavy, rozhodla se autorka 

začlenit do ní ve formě přílohy i rozhovor s Rudolfem Křesťanem, který by měl pomoci 
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doplnit informace, jež nebylo možné jinak zjistit. Ostatní přílohy představuje profesní 

medailonek Rudolfa Křesťana a časové mezníky ve vycházení týdeníku Mladý svět. 

 

Téma práce si autorka vybrala, protože se chtěla dozvědět více o žurnalistické tvorbě 

v Československu v šedesátých letech, které sama pokládá za zajímavé období. Příležitost 

analyzovat reportáže předního českého novináře jednoho z nejčtenějších periodik té doby jí 

toto plně umožnila.  

 

 

 



 10 

1. Reportáž jako forma kreativní žurnalistické prác e – 
základní teoretická východiska 

 

Reportáž představuje jeden ze základních žánrů v oblasti publicistiky. Přestože se vyvíjí již od 

devatenáctého století, nelze říci, že by pro ni platila jednoznačná definice. Na úvod jsem si 

zvolila citát převzatý z jedné z moderních publikací týkajících se žurnalistiky. Nejde 

pochopitelně o to celou problematiku zrelativizovat, jako spíše ukázat široké možnosti při 

definování charakteristik reportáže.  

 

,,Většina autorů učebnic … si vylámala zuby, protože bezpodmínečně chtěli představit 

nějakou ucelenou a všeobecně platnou definici. Chtěli začínajícím novinářům jednou provždy 

přesně říci, co je reportáž, místo toho, aby řekli, že reportáž stojí a padá s tématem, s událostí 

a obsahem, s tím, co a jak utváří informace a zážitky, komu a jak je dění zprostředkováváno, 

prostě jak se dá za určitým cílem znodnotit.“1 

 

Reportáž pochází etymologicky ze slova reportare (franc.) – přinášet, ve významu přinášet 

informaci.2 Tento bod má reportáž styčný s dalším žurnalistickým útvarem, zprávou. Reportáž 

však zprávu doplňuje, ovšem nenahrazuje. Na rozdíl od zprávy přináší pohled novináře na věc 

a ne pouze ,,suchou“ analýzu faktů. Kromě předání informace je tedy v reportáži důležité 

čtenáři sdělit, co novinář prožil.  

 

Tento výše zmíněný rys je zpravidla přítomný ve všech novinářských knihách, které se 

zabývají teorií publicistických žánrů. Přesto lze však najít drobné rozdíly, či spíše upřesnění, 

které se reportáže týkají, a to v závislosti na tom, z kterého pramene čerpáme: 

 

Dle Dagmar Mocné3: reportáž je publicisticko-beletristický žánr podávající očité svědectví 

o aktuálních společenských jevech. V literárních žánrech patří do oblasti literatury faktu, 

klade důraz na faktografičnost a ověřitelnost informací. 

                                                 
1 Russ-Mohl, Stephan ; Bakičová Hana: Žurnalistika, komplexní průvodce praktickou žurnalistikou, Grada, 
Praha, 2005, ISBN 80-247-0158-8, str. 56 
 
2 Reportáž v tisku a rozhlase (Sborník příspěvků ze semináře Katedry žurnalistiky IKSŽ FSV UK a Sdružení pro 
rozhlasovou tvorbu), Praha, 1997, str. 3 
 
3 Mocná, D et al: Encyklopedie literárních žánrů. Praha/Litomyšl: Paseka, 2004 
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Autorka tedy zdůrazňuje jednak očité svědectví a rovněž i požadavek, že reportáž má být 

o aktuálních jevech ve společnosti. Stejně tak podtrhuje faktografičnost, tedy jakousi 

,,pravdivost“ reportáže. 

 
Podle Bech-Karlsena4 žije dobrá reportáž z tzv. human touch – to znamená, že by aktéři měli 

dostat slovo a naopak sám autor by se měl vyvarovat přímých hodnocení. Jeho úkolem je 

podat obraz o dané situaci, vžít se do role precizního pozorovatele.  

 

Stejně jako Mocná i Bech-Karlsen vyzdvihuje při tvorbě reportáže přímou účast novináře. 

Ostatně, jeho kniha, která se dotýká reportážní problematiky, nese výmluvný název Být 

přitom. Na rozdíl od Mocné však Bech-Karlsen klade důraz nejen na reportéra samotného, 

ale, a to možná ještě více než na něj, na účastníky děje. Ti svými výpověďmi, citacemi 

a názory významně přispívají ke kvalitě reportáže. 

 

Bech-Karlsen se problematikou reportáže samozřejmě zabýval podstatně více do hloubky. Pro 

srovnání je zde několik kritérií, které má také dle něj splňovat kvalitní reportáž5: 

 

� vyhledávání a odkrývání: reportáž předpokládá reportérovu přítomnost na místě stejně 

jako rekonstrukci událostí 

 

� osobní dojem: reportáž má být hodnotící, osobně zaujatá – to se projevuje např. tím, že 

je v ní ,,povoleno“ užívat ich-formu, protože velkou roli hraje vlastní novinářův 

zážitek 

 

� volnost ve výběru tématu: reportáž může vycházet z řady podnětů, ať už ze zprávy či 

události nebo z nápadu, myšlenky či diskuse novináře 

 

� mnohostranný pohled: základní metodou reportáže je analýza postojů a jejich 

konfrontace 

 

                                                 
4 Bech-Karlsen, Jo: Být přitom, Oslo, Institut for Journalistikk, 1. vydání, 1991, ISBN 82-71-47-094-9 str. 54 
pozor – za tečkou mezera – všude! 
5 Bech-Karlsen, Jo: Být přitom, Oslo, Institut for Journalistikk, 1. vydání, 1991, ISBN 82-71-47-094-9, str. 29-
30 
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� pestrost: reportáž se může vyvíjet a měnit v tempu, rytmu, čase atd. za použití různých 

výrazových prostředků 

 

� kompozice: reportáž je komponovaným celkem složeným z více prvků 

 

� dějovost: v reportáži lze použít (a také k tomu často dochází) vyprávění 

 

� vykreslení prostředí a osob: velkou roli hraje v reportáži využití detailů, které 

dokreslují místo děje či jednotlivé aktéry. Čtenáři tak snáze získají dojem, jako by byli 

přímo na daném místě a sami si mohou udělat obrázek o účastnících reportáže. 

 

� citový apel: reportáž často apeluje nejen na intelekt, ale i na city, případně smysly 

(chuť aj.) 

 

Důležitý, ale rovněž diskutabilní postřeh ohledně reportáže pak najdeme u prací E. E. Kische: 

ten se klonil k tomu, že v reportáži je především nutné nestranně registrovat fakta. S tím ale 

nesouhlasila zejména řada českých autorů meziválečného období a upřednostňovala zaujetí 

vyhraněných postojů k zobrazovaným jevům.     

 

Na téma objektivity a možnosti jejího dosažení se vedou rozsáhlé debaty, v reportážní oblasti 

najdeme jak zastánce ,,kischovského“ postoje, tak zastánce názoru, že reportáž není totéž co 

zpráva, a proto není bezpodmínečně nutné objektivitu dodržovat. 

 

1.1. Struktura reportáže 
 

Lze říci, že většina reportáží dodržuje následující schéma, které je podobné tzv. zpravodajské 

obrácené pyramidě. Skládá se ze tří částí, které stručně charakterizuji níže. Model se dále 

vyznačuje klesající důležitostí s postupem reportáže – největší důraz se klade na začátek 

reportáže do úvodu a perexu a ubývá ho směrem ke konci. 
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1) Úvod 

 

V úvodu je nutné vzbudit ve čtenáři napětí a zvědavost, zjednodušeně řečeno přimět ho, aby 

ve čtení dále pokračoval. Proto mu v tomto rozdělení věnuji více pozornosti. Úvod ujasňuje 

čtenáři představu o struktuře následujícího textu a také o tom, jakým směrem se bude reportáž 

ubírat. Autor zde rovněž nastavuje osnovu reportáže a nastiňuje její průběh a strukturu.  

 

Do úvodní části reportáže patří její titul a tzv. perex, první odstavec textu, je-li grafickou 

úpravou odlišen od ostatního.6 Mezi titulem a reportáží musí být shoda. Titul může často více 

napovědět než sdělit, případně může ukázat zdánlivě neexistující souvislost mezi jevy.7     

 

Je možné rozlišit dva základní typy úvodů: ,,přímý skok“ do události a úvod popisující či 

zobrazující detaily či prostředí, kde se reportáž odehrává. Ten je nejběžnějším typem. 

Výjimečně se lze setkat také s úvodem shrnujícím. 

 

Pro dokreslení udávám také několik dalších možných typů úvodů, tak jak je ve své knize 

vymezil Bech-Karlsen: 

 

� úvod – replika – zpravidla výpověď hlavní postavy reportáže 

                                                 
6 Perex není rozhodně nutnou podmínkou každé reportáže, zvláště ty kratší mohou ihned po titulu začínat přímo. 
7 Bech-Karlsen, Jo: Být přitom, Oslo, Institut for Journalistikk, 1. vydání, 1991, ISBN 82-71-47-094-9, str. 141 
 

Úvod 

Stať 

Závěr  
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� úvod – otázka – je snadno zneužitelný, často se stává, že je otázka v úvodu použita 

v momentě, kdy autora nenapadne lepší možnost, jak reportáž zahájit 

� úvod s oslovením – tzv. ,,ty-úvod“ – obvykle se nevyužívá příliš často, zejména pokud 

se reportáž dotýká osobních témat čtenáře 

 

Nebezpečím úvodu je, že může reportáž tzv. zabít a odradit čtenáře od pokračování ve čtení, 

ať už svou špatnou kvalitou, nebo tím, že řekne více, než má, a prozradí to, co se měl čtenář 

dozvědět až v samotné stati reportáže. 

 

2) Stať 

 

Ve stati se nejvíce projeví celková dramaturgie reportáže. Zde se rozvíjí její děj. Autor také ve 

stati poskytne prostor pro samotné aktéry. 

 

3) Závěr 

 

Reportáž se uzavírá pointou, v ideálním případě co nejvíce neotřelou a ,,elegantní“. Je možné 

využít více různých způsobů zakončení v závislosti na typu kompozice reportáže - od prosté 

sumarizace předešlého textu, až po smyčku, kterou se novinář vrací na začátek děje reportáže 

a celou ji takto rámuje.  

 

1.2. Základní metody tvorby reportáže 
 

V oblasti tvorby reportáže můžeme vyčlenit čtyři základní, navzájem se doplňující metody: 

 

� pozorování  

� přímá účast  

� sběr faktů  

� konfrontace pohledů  

 

První dva body lze označit v reportáži za stěžejní. Pokud reportér něco neprožije, někam se 

nevydá, něčeho se nezúčastní, pak o tom logicky nemůže psát reportáž. S tím, co reportér 

viděl a zažil, pak dále pracuje. Přímou složku doplňuje dalšími zdroji a podklady, tj. nepřímou 
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složkou reportáže. Přímá by však měla převážit. Důležitost přímého pohledu se odráží 

v reportáži dvojím způsobem: 

 

1) metodou práce 

 

V reportáži je rozhodující metodou pozorování - autor využívá zpravidla dva navzájem se 

vylučující typy:  pohled účastníka, anebo pohled nezainteresovaného pozorovatele. Volba role 

je zásadním rozhodnutím, které ovlivní vyznění celé reportáže. Píše-li autor například 

reportáž o blokádě atomové elektrárny, je zásadní, jestli bude líčit událost z hlediska 

Greenpeace nebo naopak z hlediska projektantů např. Temelína. Velmi důležité ale také je, 

jakou má reportér schopnost dát věcí do souvislostí, ať už byl či nebyl v ději reportáže přímo 

zainteresovaný.  

  

2) zvoleným způsob ztvárnění 

 

Autor je v reportáži přítomný třemi způsoby: dává fakta do vzájemných vztahů, popisuje je 

a uvažuje o nich. Poměr těchto složek se liší v závislosti na námětu reportáže stejně jako na 

nashromážděném materiálu. 

 

Podle typu nashromážděného materiálu se pak zpravidla určí i druh kompozice (např. 

kompozice dramatická, lineární, kompozice kontrastu, kruhová), řazení detailů či použití 

jazykových prostředků (volba hovorového jazyka, slangu, argotu, přímých řečí apod.). 
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2. Vznik a vývoj týdeníku Mladý sv ět v období 1959-1969 
 

Koncem padesátých let se Československý svaz mládeže (ČSM) rozhodl založit nový časopis 

pro mládež, který by sice samozřejmě odpovídal požadavkům režimu, ale zároveň ho mládež 

i četla. Návrh předložil ústřednímu výboru ČSM budoucí šéfredaktor nového časopisu Josef 

Holler. Mělo jít o ,,kulturněpolitický a zábavný časopis pro mládež od 14 do 23 let, který by ji 

všemi přístupnými novinářskými formami vychovával k socialismu a komunismu a působil 

na její morální profil…“.  

 

Časopis měl zaujmout nejen grafickou úpravou, ale též obsahem. Jako název byl mezi návrhy 

Ráno, Hej rup!, Mládí, Sputnik či My 59 nakonec zvolen Mladý svět. Vznik Mladého světa 

byl podmíněn zánikem časopisu Mladá vesnice, který se specializoval na vesnickou mládež. 

Mladý svět si kladl za cíl oslovit kromě této mládeže také mládež městskou.8 

 

Kromě Josefa Hollera stáli u zrodu Mladého světa bývalí novináři z časopisu Mladá vesnice – 

Ljuba Horáková a Jan Kloboučník, který se v MS stal zástupcem šéfredaktora. Ti si pro 

kulturní zpravodajství vybrali Arnošta Lustiga a pro sport Jiřího Tunkla. Fotografem časopisu 

se stal Leoš Nebor a kreslířem Miroslav Liďák. Na grafickém zpracování se podílel Jaroslav 

Weigel.  

 

První číslo vyšlo 5.1.1959, mělo šestnáct stran a stálo 1 Kčs. Již po prvních sedmnácti číslech 

však ÚV ČSM namítal, že časopis nepropaguje marxismus-leninismus. Brzy došlo 

k personálním změnám, Arnošta Lustiga nahradil Jiří Černý (mj. tvůrce ankety Zlatý slavík). 

 

V šedesátých letech došlo jak k uvolňování poměrů ve společnosti a tím i změnám 

obsahovým, tak k příchodu nových redaktorů (Eda Kriseová, Rudolf Křesťan, Karel 

Hvížďala, Jan Dobiáš…)  

 

V roce 1966 (konkrétně v MS 18/1966) také nahradil šéfredaktora Hollera ,,shora“ ČSM 

dosazený Ctibor Čítek. I přes to ale začínající trend ve změnách obsahu týdeníku pokračoval. 

Po zrušení cenzury v roce 1968 se v Mladém světě objevovaly nikde dosud nepublikované 

věci – reportáž Miroslavy Filípkové-Humplíkové o Juliu Fučíkovi, článek o první české 

                                                 
8 Křesťan, Rudolf: Jak vychovává Mladý svět čtenáře ke vkusu. Diplomová práce FON UK 1966. str. 19 
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striptérce či fotografie prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka v plavkách. V roce 

1968 také Karel Franta navrhl časopisu nové logo a z šestnáctistránkového týdeníku se stal 

týdeník dvojnásobný se třiceti dvěma stranami. 

 

Při srpnové okupaci však sice sovětští vojáci obsadili redakci MS v Panské ulici, přesto 

v průběhu okupačního týdne vycházel Mladý svět denně – celkem pět speciálních osmistran. 

K personálním změnám v redakci došlo v září a říjnu 1969. Novým šéfredaktorem se stal 

Dušan Macháček (v roce 1972 ho nahradila Olga Čermáková), řada redaktorů musela odejít. 
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3. Politický a spole čenský vývoj v Československu v letech 
1963 – 1967 

 

Od první poloviny šedesátých let začala slábnout pozice československého prezidenta 

a zároveň prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného. V průběhu šedesátých let začaly 

revize procesů z let padesátých – ze strany či jiných funkcí ÚV byli vyloučeni např. Ladislav 

Kopřiva (bývalý ministr státní bezpečnosti) a Alexej Čepička (bývalý ministr národní 

obrany), ortodoxní komunisté. Došlo také k soudní rehabilitaci mnoha politických vězňů.  

 

Řada komunistických funkcionářů (např. J. Ďuriš, Č. Císař či ministr vnitra R. Barák) přímo 

vystoupila s kritikou Antonína Novotného nebo začala připravovat utvoření křídla ÚV, které 

by bylo ochotné sesadit Novotného z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ. Antonín Novotný 

se bránil tím, že sám nechal sesadit Čestmíra Císaře z funkce tajemníka ÚV. Na druhou stranu 

se však i pokoušel zmenšit okruh svých odpůrců tím, že do ÚV naopak přijal v červnu roku 

1966 některé z postižených funkcionářů z 50. let (Josef Smrkovský, František Vodsloň) .  

 

V květnu 1966 byl do čela slovenských komunistů zvolen Alexander Dubček. Novotného dále 

nepodpořili ani např. Smrkovský, Kolder, Štrougal, Sádovský, Hendryk, Černík a další 

funkcionáři. Zbytek roku 1966 a rok 1967 byly nabity konflikty ve straně, které pronikaly i do 

společnosti. Z drobných podnětů typu nespokojenost studentů na strahovských kolejích kvůli 

vypínání proudu vznikla studentská demonstrace, která byla krutě potlačená policií. Rozvíjely 

se o ní polemiky v médiích, jež musela potlačovat cenzura (v r. 1967 provedla jen 

v Literárních novinách 141 zásahů).9   

 

K situaci ve státě nezůstala netečná ani umělecká veřejnost. Přehlídkou různých stanovisek 

proti stávající situaci byl pak IV. Sjezd čs. spisovatelů v červnu 1967. Vyšel z něj závěr ve 

formě manifestu proti cenzuře, kulturnímu byrokratismu, zamlčování a tajnůstkářství 

v politice i veřejném životě. Je však třeba zdůraznit, že stanovisko většiny spisovatelů nebylo 

politickou nedůvěrou v socialismus, ale primárně kritikou režimu A. Novotného.10 

 

                                                 
9 Mencel, V. et al: Křižovatky 20.století, Brno, nakl. Novinář, 1. vydání, 1990, ISBN 80-206-0180-5, str. 285 
 
10 Mencel, V. et al: Křižovatky 20.století, Brno, nakl. Novinář, 1. vydání, 1990, ISBN 80-206-0180-5, str. 286 
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Novotný zakázal zveřejnit sjezdová jednání. Nakonec odejmul Svazu i jeho orgán – Literární 

noviny – a nechal tři jeho členy vyloučit z KSČ. U nižších stranických orgánů se však 

nedočkal podpory. Nenašel ani publicisty, kteří by mu pomohli zabezpečit vydávání úředních 

Literárních novin, které kvůli svému silně prostranickému obsahu velmi kritizovali především 

intelektuálové a jejich čtenost rapidně klesla.  

 

Říjnové zasedání ÚV v roce 1967 nebylo již zcela pod Novotného kontrolou a na 

prosincovém řada členů ÚV, zejména ze Slovenska, proti Novotnému vystoupila s otevřenou 

kritikou. Na lednovém plénu strany (3.-5.1.1968) nezbylo Novotnému než kapitulovat. Jeho 

místo převzal Alexander Dubček.  

 

3.1. Mladý sv ět v období 1963 – 1967 
 

Mladý svět, týdeník československé mládeže, vydával v tomto období Československý svaz 

mládeže ve vydavatelství Mladá fronta se sídlem redakce v Panské ulici č. 8 v Praze 1. MS 

měl v této době podle tiráže tři hlavní oddíly, a to vnitropolitický, zahraniční a kulturní. 

Vnitropolitickým zpravodajstvím se zabývali Eda Kriseová, František Coňk a Josef Maršálek, 

zahraničním Ljuba Horáková. Rudolf Křesťan tvořil společně s Jiřím Černým kulturní 

rubriku. Rozsah týdeníku byl až do roku 1968 šestnáct stran. 

 

Struktura týdeníku byla v daném období následující: 

 

první strany tvořila rubrika Vteřiny týdne – stručné shrnutí domácích i zahraničních 

aktuálních událostí. Poslední strany patřily rubrikám Tržiště senzací (různé krátké zprávy 

o kuriozitách doma i ve světě), Dopisovat si chtějí (,,seznamka“), křížovka, rubrika o vaření, 

rubrika pro táborníky. Vše nepravidelně doplňovaly přetištěné noty a texty tehdy populárních 

písní a také anketa Dvanáct (později Třináct) na houpačce od Jiřího Černého. Poslední, 

šestnáctou stranu, zpravidla tvořily kreslené vtipy a sbírka vtipných nápisů či dopisů od 

čtenářů.  

 

,,Prostřední“ část týdeníku neměla přesně danou formu, zde byl tedy prostor pro reportáže, 

komentáře, fejetony a další publicistické útvary. Pravidelně zde také vycházela četba na 

pokračování, jako například Obchod na korze od Ladislava Grosmana, přeložené povídky od 
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Agathy Christie aj. Mladý svět se snažil udržovat kontakt se čtenáři a zjišťovat, jaké rubriky 

je zajímají a zda jsou s jeho obsahem spokojeni. Důkazem může být anketa z č. 36/1964, kde 

se redaktoři čtenářů dotazovali, zda čtou romány na pokračování, zda pokračovat v trampské 

rubrice, co čtenáře z obsahu MS nejvíce pobouřilo apod. 

 

K prvním změnám v redakci Mladého světa došlo v roce 1966. Do kulturní redakce přišel 

J. Pacovský, do vnitropolitické sekce později i J. Hauptvogelová a K. Hvížďala. Rudolf 

Křesťan a Eda Kriseová pak společně od tohoto roku tvořili v tiráži skupinu reportéři, 

v kultuře zůstal jen J. Pacovský, který zde vystřídal J. Černého. 

 

V roce 1967 se změnil v MS zástupce šéfredaktora. Jana Kloboučníka vystřídal Antonín 

Jelínek. Došlo také ke změnám v grafické podobě časopisu. 

 

Rudolf Křesťan v tomto období psal kromě reportáží převážně fejetony (č.3/1967 - Chvála 

kulečníku, č.5/1967 – Utrpením ke hvězdám aj.) a povídky (č. 8/1967 - Mrkání na drát).  

 

V tomto období už také zřetelněji začíná být v Mladém světě vidět uvolňování poměrů 

v tehdejší československé společnosti, a to především ve výběru témat v publicistice. Nově je 

zavedena do Mladého světa soutěž Dívka roku, jakási obdoba dnešní Miss, MS přináší 

i reportáž Jak se volí Miss World (Antonín Jelínek, č. 41/1967). Mladý svět také otevřeně píše 

o drogách (č. 33/1967 reportáž Marty Kadlečíkové Kouřila jsem marihuanu a hašiš). 

 

V MS se objevuje nová rubrika Inscenace. V ní často vystupuje právě například Rudolf 

Křesťan, který s dalšími redaktory MS inscenuje na ulici různé scény a sleduje, jak budou lidé 

reagovat. Za všechny dva příklady. V č. 27/1967 redakce MS koupila od konduktéra 

v tramvaji předem sto lístků a sledovala reakce lidí na to, že mohou jet zadarmo, v č. 28 

nechali Rudolf Křesťan s Karlem Hvížďalou na ulici pohozenou peněženku a sledovali, jak 

budou lidé reagovat. Ženě, která peněženku donesla na Veřejnou bezpečnost, pak poslal 

Mladý svět odměnu 100 Kčs. 
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4. Rudolf K řesťan, jeho nástup do MS a první reportáže 
 

Rudolf Křesťan nastoupil v roce 1964 do redakce ještě coby student Fakulty osvěty 

a novinářství v Praze, kterou dokončil v roce 1966. Již v tomto období však v MS publikoval 

nejen reportáže, které jsou předmětem práce, ale i fejetony, rozhovory, a dokonce 

příležitostně básně či povídky (př. sci-fi povídka Naděje na sebe – č. 25/1964). Podle výtisků 

Mladého světa lze říci, že fejetony a další zmíněné útvary tehdy v Křesťanově tvorbě v MS 

převažovaly právě nad reportáží. Přesto mu již v prvním roce jeho působení v týdeníku vyšlo 

několik reportáží, které dále charakterizuji.  

 

V č. 10/1964 je zřejmě první Křesťanova reportáž ve sledovaném období této práce. Nese 

název Autogramiáda, který již naznačuje, co je jejím obsahem. Mladý svět tehdy ve své 

redakci uspořádal autogramiádu osobností – herců i zpěváků, jako například M. Horníčka, 

J. Malknechtové, J. Jelínka, P. Filipovské. 

 

Rudolf Křesťan pojímá reportáž chronologicky, v jednotlivých odstavcích často používá 

časové údaje (deset hodin, jedenáct hodin aj.) a takto postupně charakterizuje průběh 

autogramiády.  Jednoduchou kompozici oživí několika vtipy, např. ,,Horníček – splnil plán na 

200 % - při žádosti, zda by mohl připsat k věnování ještě tři slova, napsal ,,učit se, učit se, 

učit, se.“ 

 

V č. 37 vychází Křesťanovi reportáž Neznámá tvář zahraniční turistiky. Týká se jeho 

třítýdenního pobytu v pracovním táboře pro mládež ve francouzské základně – Jeunesse et 

Reconstruction. Křesťan zde pomáhal čistit břeh řeky Cher.  

 

Reportáž obsahuje popis pracovního dne včetně denního ,,rozpisu“ se základními časy 

různých činností v táboře (budíček, jídlo, odchod do práce). Odstavce jsou oddělené 

uvozujícími titulky, např. Nejsme nóbl turisté, Cestovat se dá levně (dokazuje to tím, že pobyt 

ho vyšel na 378,30 Kčs, které zaplatil za jízdenku), Do práce, Proč přijeli zápaďáci11 

(odpovědi: je to romantické, kvůli práci, kvůli štíhlé linii – dívky, seznámím se s novými 

kamarády) 

 

                                                 
11 jakási minianketa v reportáži, RK se dotazoval studentů ze západoevropských zemí, proč přijeli na tento 
pracovní tábor. 
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4.1. Křesťanovy reportáže v MS 1965 
 

Ve třináctém čísle najdeme reportáž Karlovarské prameny – o tamější kavárně Elite. Reportáž 

rozčlenil Křesťan do odstavců, které jsou vždy pojmenovány X. pramen (číslo X se mění od 

jedné do deseti). Obsah se týká činnosti karlovarského ČSM a hudebních večerů, které 

v kavárně Elite pořádá. Výběr tématu zřejmě nebyl náhodný, Rudolf Křesťan z Karlovarska 

pochází, a tak o dění v této oblasti mohl snáze psát. 

 

V čísle 20/1965 vyšla Rudolfu Křesťanovi nejrozsáhlejší reportáž, kterou do té doby pro 

Mladý svět napsal. Měla čtyři velkoformátové strany a nesla výmluvný název ,,Byl jsem sto 

hodin vzhůru.“ Křesťan v ní s pomocí fotografií Leoše Nebora popisuje lékařský experiment, 

při kterém 100 hodin nespal. Vždy po několika hodinách udával, co se kolem něj děje a jak se 

cítí. 

 

Ve čtyřicátém čísle MS byla otištěna Křesťanova reportáž Bratrstvo kočičí pracky. Zabývá se 

v ní fenoménem raggare – to je dle Křesťana obtížně přeložitelné slovo, proto si ho volně 

počeštil právě jako Bratrstvo kočičí pracky. Jedná se o zachycení společenské skupiny 

mladých Švédů, kteří připomínají svým životním stylem zlatou mládež, zároveň jsou však 

vyznavači  ,,osvobozené lásky“, jak Křesťan ve své reportáži zmiňuje. 

 

V čísle 43 vyšla Křesťanova reportáž Hvězdy, hvězdáři a hvězdopravci. Zde naopak název 

příliš nenaznačuje obsah textu. Dvoustránková reportáž se zabývá tím, jak lidé píšou svým 

uměleckým idolům, především zpěvákům a hercům. Text je proložený úryvky z jejich dopisů, 

které následně Rudolf Křesťan rozebírá s psychology. Některé dopisy jsou silně emotivní, 

jako například dopis čtrnáctileté dívky, které zemřela maminka a která se nyní upnula na svou 

oblíbenou zpěvačku a velmi by si přála se s ní setkat. 

 

4.2. Reportáže Rudolfa K řesťana v MS 1966 
 

V č. 11 vyšla Křesťanova třístránková reportáž Zn. Seznámení. Jejím hlavním cílem bylo 

zjistit, jací jsou vlastně mladí lidé, kteří odepisují na inzeráty. 
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Rudolf Křesťan v ní zmiňuje výhody seznamovacích inzerátů, prokládá je starými inzeráty 

z Rakouska-Uherska (Gentleman-milionář hledá…). Snaží se také o jakési zmapování historie 

,,seznamek“, zmiňuje i to, že od roku 1964 vychází v MS rubrika tohoto typu s názvem 

Dopisovat si chtějí. Pro dokreslení z ní uvádí různé příklady (,,Přistěhoval jsem se do Prahy 

a těžko tu hledám nové kamarády a kamarádky, V.R“).  

 

V reportáži nechybí ani výpovědi lidí, kteří ,,seznamku“ sami vyzkoušeli. Ty jsou pro větší 

přehlednost označené kurzívou a zajímavostí je, že se Křesťan snažil vybrat méně tradiční 

případy. Dokladem je žena, která se seznámila na inzerát v roce 1926 a v době vzniku této 

reportáže byla stále šťastně provdaná za svého manžela. Nebyla by to však zřejmě reportáž, 

kdyby Rudolf Křesťan jen analyzoval tuto problematiku. Na vlastní kůži si tedy zkusil, jaké to 

je podat si inzerát a cvičně se s danou dívkou sejít. 

 

V čísle 32 se Rudolf Křesťan v reportáži Vinnetou mezi námi zamýšlí se nad ,,pomníkem“ 

slávy knižního hrdiny Vinnetoua a nad problémem ,,převinnetouování“ – zmiňuje, že jeho 

motiv je skoro všude – na přívěscích na klíče, obalech od čokolády, vystřihovánkách, 

obrázcích na tričkách apod. Tento problém řeší i s pracovníkem Národního muzea Richardem 

Khelem. 

 

Číslo 37 přineslo zřejmě jednu z Křesťanových nejkontroverznějších reportáží v tomto období 

vůbec. Upoutávaly na ni již titulní strany Mladého světa a název zněl Vypil jsem LSD. 

Reportáž je uvedena dopisem československých psychiatrů redakcím periodik, ve kterém 

psychiatři vystupují proti zneužívání LSD a poukazují na to, že tato droga má i léčivé účinky. 

Zřejmě proto vyzkoušel Rudolf Křesťan pod dohledem dvou z nich ( MUDr. Lídy Burešové 

a MUDr. Radkina Honzáka) vypít roztok LSD. V další části reportáže pak velice barvitě 

popisuje, jak na něj účinkovalo – viz krátká ukázka. 

 

,,Zavírám oči. K ohni přijíždí jezero. Jezero z reklamního kalendáře Air India. Když India, tak 

proč jsem v Egyptě. Sjíždím nilskou kaskádu. Kaskáda mi prochází bradou. Cítím, jak mi 

každá přehrada ťuká při jízdě do špičky brady. Je to osvěžující.“ 
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4.3. Reportáže Rudolfa K řesťana v MS 1967 

 

V č.11 vychází reportáž, kterou připravil Rudolf Křesťan ve spolupráci s Jiřím Dandou. 

Jmenuje se Sedí v oslovských lavicích opravdu oslové a týká se tzv. ,,nenadaných“ dětí 

převážně z osmé a deváté třídy základní školy. Nepřináší osudy nikoho konkrétního, spíše se 

zaměřuje na důvody toho, proč některé děti ve škole zaostávají, a dochází k závěru, že často 

nejde jen o to, že by byly hloupé. V reportáži je jako doklad tohoto tvrzení zachycena 

výpověď psycholožky, rozhovor ředitele jedné ze škol s matkou neprospívajícího dítěte či 

telegrafické charakteristiky poměrů propadajících žáků a styku jejich rodičů se školou, např: 

,,Žádný zájem, rodinné poměry špatné, otec alkoholik.“ 

 

Rudolf Křesťan se v č. 20 v reportáži Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do 

neurčitého století za pomocí fotografií Miroslava Hucka vrací do minulosti. Reportáž, ve 

shodě s názvem, začíná citací z románu Svatopluka Čecha Výlety pana Broučka 

 

,,…pojednou ustoupila půda pod jeho nohama a… po nějaké srázně nakloněné ploše 

s úžasnou rychlostí sjel do hlubiny. Když se octl opět na rovné půdě a z ohromení se probral, 

ohmatal bezděky sebe a nejbližší okolí, zahalené v čirou tmu.“ 

 

Následuje stručná zmínka o románu, citace z něj se pravidelně během reportáže opakují. 

Obsahem samotné reportáže jsou podzemní chodby na budovaném sídlišti Prosek v Praze. 

Rudolf Křesťan se snaží zjistit, k čemu se chodby využívaly. V reportáži nedostává 

jednoznačnou odpověď, pouze domněnky – šlo o vinné sklepy, nucený úkryt nekatolíků 

v době pronásledování apod. V reportáži se také objevují citace historika Norberta Maška 

z archeologického oddělení Muzea hlavního města Prahy. Mluví o stáří těchto chodeb 

a ,,nálezech“ v nich (fajfka, kostra kočky či dětská botička). 

 

V č. 39 vyšla reportáž Neckář vypovídal jako svědek. Rudolf Křesťan s Přemyslem Veverkou 

zpětně formou reportáže informují o červnovém napadení zpěváka Václava Neckáře, textaře 

Jana Schneidera a tanečníka Jiřího Schuberta. K napadení došlo na studentské koleji 5. května 

a viníky byli zahraniční studenti z Ghany a Tanzánie. Přesný důvod sporu se zřejmě 

nepodařilo zjistit, neboť jej Křesťan v reportáži nezmiňoval. 
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Reportéři hovořili přímo na koleji s předsedou kolejní rady, ředitelem koleje a s vrátnou – ta 

viděla a komentovala následky útoku: 

 

,,Když sem přišel pan Neckář a tekla mu krev – kapala tady na ten umakart – tak jsem si 

říkala hned, tohle bude zlé, takhle zbít člověka, to si musí někdo odnést…“ 

 

Rudolf Křesťan se zapojil jako redaktor Mladého světa i do soutěže Dívka roku. To lze vidět 

hned v několika jeho reportážích. Pro č. 46 napsal reportáž Deník komorníka (výňatky vhodné 

pro tisk). Hlavním tématem reportáže je, jak coby novinář doprovázel jednu z finalistek Dívky 

roku, Janu Mojžíšovou, na cestě k Jadranu. Tu získala od Cestovní kanceláře ČSM jako 

odměnu za třetí místo v soutěži.  

 

Hned v úvodu využívá prvku napětí: ,,Má blond vlasy a když si je rozčesává…“, ale o tom 

budiž vypovězeno až o několik řádků níže.“ Poté se zmiňuje, kdy se poprvé s Janou 

Mojžíšovou setkal a dále chronologicky popisuje jejich společnou cestu. 

 

V reportážích ze soutěže Rudolf Křesťan i nadále v roce 1967 pokračoval, v č. 47 vyšla 

reportáž Miss dobré naděje, která společně s fotografiemi Jaroslava Franty dokumentuje účast 

československé Dívky roku, Alžběty Štrkulové, na Miss World, kde obsadila celkově šesté 

místo a z Evropanek byla druhá. 

 

Reportáž začíná bonmotem: 

 

,,Angličané jsou zdvořilí. Když Alžběta nastupovala 6. listopadu svou cestu do Londýna, 

anglická letuška jí nabídla přímo na palubě letadla místo v první třídě. Dostala místo vedle 

Olgy Schoberové, povídaly si o minisukních. Angličané jsou zdvořilí, ale tak zdvořilí zase 

nejsou, aby každé účastnici soutěže Miss World posílaly v ústrety zástup fotografů. Alžbětu 

tento zástup očekával…“ 

 

Křesťan dále zmiňuje, že jako o dívku z ČSSR byl o Alžbětu Štrkulovou velký zájem, protože 

kromě účastnice soutěže z Jugoslávie byla teprve druhou dívkou ze socialistických zemí, která 

se soutěže zúčastnila a přijela na finále. 
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5. Pražské jaro 1968  
 

Pád Antonína Novotného, k němuž došlo na počátku roku 1968,  byl odlišný od pádu jiných 

socialistických politiků (např. polského politika Gomulky) tím, že byl výsledkem dlouhodobé 

nespokojenosti, nikoliv jednorázového ,,výbuchu.“ Vznikl tlak na to, aby se ze stranického 

sporu stala svého druhu věc veřejná. Na rozdíl od maďarského či polského kolapsu 

v 50. letech byla v té době v zemi poměrně stabilizovaná ekonomická situace. Ekonomická 

reforma z roku 1965, byť nedůsledná, přinesla některé úspěšné výsledky – např. zlepšení 

situace na trhu spotřebním zbožím. Politická nespokojenost tedy převládla nad nespokojeností 

ekonomickou. Podle knihy V. Mencela Křižovatky 20. století12 však ,,aktivity občanů 

nesměřovaly zpět ke kapitalistické minulosti, ale žádaly si více demokracie a více 

socialismu.“  

 

Reformy ve straně pokračovaly postupně. V lednu 1968 byl odvolán ze státně 

administrativního oddělení ÚV KSČ příznivec A. Novotného M. Mamula a jeho pracovníci 

byli nahrazeni novým týmem pod vedením generála Prchlíka, přívržence A. Dubčeka.  

Velkým fiaskem pro Novotného bylo odhalení korupční aféry v armádě u generála Šejny, 

jednoho z nejortodoxnějších stalinistů. Ten se zachránil před vězením rychlým útěkem do 

Itálie, kde se dal do služeb NATO. O celé záležitosti však tehdy začaly překvapivě pro občany 

informovat noviny.  

 

Dvacátého prvního března 1968 předsednictvo ÚV KSČ vyslovilo souhlas s demisí 

Novotného a schválilo text Akčního programu (viz dále). Zároveň doporučilo postup, který 

měl urychlit soudní i mimosoudní rehabilitace postižených obětí z padesátých let. Třicátého 

března 1968 byl v tajném hlasování novým prezidentem zvolen Ludvík Svoboda, a to ziskem 

282 hlasů z 300 možných. 

 

Společenské změny se začaly projevovat i mimo oblast vrcholné politiky. Změnilo se i vedení 

Československého svazu mládeže, Svazu žen, vědecké rady VŠ si mohly svobodně zvolit své 

rektory. Fakticky byla ustanovena organizace těch, kteří byli pronásledováni v 50. letech – 

K 231, stejně jako diskusní organizace Klub kritického myšlení a Klub angažovaných 

nestraníků.  

                                                 
12 Mencel, V. et al: Křižovatky 20. století, Brno, nakl. Novinář, 1. vydání, 1990, ISBN 80-206-0180-5, str. 290 
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5.1. Akční program KS Č z dubna 1968  
 

Tento program představoval reformní koncepci nejen československého, ale i mezinárodního 

socialismu - ,,první komplexní projekt ekonomiky, politiky i společenských vztahů rozvinutého 

socialismu, období třetí průmyslové revoluce.“13 

 

Akční program KSČ byl nejdůležitějším programovým dokumentem Pražského jara. Byl 

zpracován na základě usnesení ústředního výboru z 5. ledna 1968. Podle představ vedení KSČ 

měl stanovit priority komunistické strany, formulovat její úkoly pro nejbližší období a stát se 

tak platformou ke sjednocení a konsolidaci strany.14 

 

Podle programu bylo třeba se vyrovnat s několika překážkami rozvoje socialistické 

společnosti. Šlo o opoždění rozvoje socialistické demokracie, systém příkazního 

a byrokratického řízení ekonomiky a konečně také o růst lhostejnosti a nedůvěry v politický 

systém a v jeho schopnost průběžně odstraňovat své chyby.  

 

Důraz byl kladen i na zájmový pluralismus, který je podle programu nutné nejen přiznat, ale 

i respektovat. Ve zkratce tedy na vytvoření systému, kde je možné rozvinout demokratickou 

diskusi s prostorem pro každého občana. Jako klíčovou změnu také vyzdvihl Akční program 

federativní podobu řešení vztahu Čechů a Slováků -  tj. doplnění ústavy a vytvoření 

slovenských zákonodárných a vládních orgánů. 

 

Další důležitou oblastí programu bylo hospodářství a ekonomická reforma. Ta obsahovala dva 

úkoly. První, dlouhodobý, předpokládal uskutečnění strukturálních změn, které by snížily 

energetickou a materiálovou náročnost naší ekonomiky. Druhým úkolem bylo prosadit princip 

socialistického podnikání. Akční program žádal o omezení ekonomického ochranářství, 

spojeného s dotační politikou.  

 

                                                 
13 Mencel, V. et al: Křižovatky 20.století, Brno, nakl. Novinář, 1. vydání, 1990, ISBN 80-206-0180-5, str. 290 
 
14 Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989 přístupná na 
http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/publikace/elektronicke-publikace/, str. 824 
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Akční program se také zabýval rozvojem věd, vzdělanosti a kultury. Vycházel z předpokladu, 

že socialismus má zajistit plnou svobodu vědeckého bádání. ,,Vědecká díla, diskuse 

a časopisy  apod. nemohou podléhat žádné cenzuře.“  15  

 

Poslední důležitou oblastí byla oblast zahraniční politiky. Zde se zdůrazňovalo, že 

Československo bude dodržovat nejen své svazky se SSSR, ale bude stát po boku všech 

demokratických, protiimperialistických a mírových sil světa. Půjde však o spolupráci vždy ve 

formě spojenectví, nikoliv podřízení.  

 

V této době vznikala myšlenka, že by bylo vhodné uspořádat mimořádný sjezd strany 

a všechny podstatné změny, které dalece přesahovaly rámec posledního, XIII. sjezdu, zde 

schválit. Ve vedení strany však k tomuto kroku nebyl zaujat jednotný postoj a většina členů, 

včetně Dubčeka, ho odmítala. Nakonec vedení strany ustoupilo a 1. června se rozhodlo svolat 

mimořádný sjezd na 9. září 1968. Konzervativnější křídlo strany (Biľak, Indra, Kolder, Lenárt 

aj.) se však začalo obávat, že bude na připravovaném sjezdu ÚV KSČ poraženo 

proreformními komunisty.  

 

Největším nebezpečím pro celý ,,obrodný“ proces se ovšem stal přístup SSSR a jeho dalších 

satelitů - NDR, PLR, MLR a BLR.16 Skutečnost, že se v ČSSR nižší složky odvážily nátlaku 

na stranické vedení, pro ně byla nepřijatelná. Kádrové změny vnímaly jako chaos, svobodu 

tisku (zmíněno dále) jako rozklad a pád pozice KSČ ve státě.  

 

Zneklidňovalo je i to, že tento proces začal ve chvíli, kdy měl SSSR komplikované vztahy 

s Blízkým východem i Čínou a kdy řada západoevropských komunistických stran vyjadřovala 

změnám v ČSSR podporu. Z východního bloku bylo solidární s Československem Rumunsko 

pod vedením Nicolae Ceauşesca. Důvodem byla především jeho relativní nezávislost na 

SSSR. V Rumunsku například nebyly sovětské základny, omezena byla rovněž i hospodářská 

spolupráce se Sovětským svazem. 

 

                                                 
15 Mencel, V. et al: Křižovatky 20.století, Brno, nakl. Novinář, 1. vydání, 1990, ISBN 80-206-0180-5, str. 297 
 
 
16 Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové 
republiky 
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Již v březnu 1968 se konala schůze budoucí ,,varšavské pětky“ v Drážďanech. Oficiálně se 

československá veřejnost nedozvěděla, o čem se zde jednalo, bylo však zřejmé, že politické 

vedení ČSSR zde bylo kritizováno za příliš liberální politiku. 

 

Čtvrtého května 1968 odjelo do Moskvy vedení strany (Dubček, Černík, Smrkovský, Biľak), 

aby dalo SSSR odpověď na výhrady, proč byl sesazen A. Novotný. Ačkoliv argumentovali 

i statistickými údaji, podle nichž 75 % obyvatel hodnotilo polednové změny ve státě jako 

proces, který posiluje socialismus, jejich úsilí bylo marné.  

 

Krátce po jejich návštěvě dokonce došlo k jednání ,,o nás, bez nás“, kdy o československé 

situaci jednali čelní představitelé varšavské pětky (Brežněv, Ulbricht, Gomulka, Kádár 

a Živkov) bez přítomnosti československých politiků.  

 

5.2. Dva tisíce slov 
 

Dvacátého sedmého června 1968 došlo k události, kterou zřejmě nejvíce zneužili protivníci 

Pražského jara. Literární listy, Práce, Zemědělské noviny a Mladá fronta zveřejnily výzvu 

,,Dva tisíce slov“, kterou na žádost vědeckých pracovníků koncipoval spisovatel Ludvík 

Vaculík a podepsali ji nejen významní spisovatelé (Jaroslav Seifert), umělci (Jan Werich, 

Rudolf Hrušínský, Jiří Šlitr, Jiří Suchý, Jiří Menzel), lékaři či vědečtí pracovníci, ale i např. 

dělníci a družstevníci. 

 

Manifest Dva tisíce slov lze rozdělit do tří částí. V první se Vaculík zamýšlel nad proměnou 

poválečných nadějí v Československu v rozčarování a nespokojenost. Problémy ve straně se 

podle něj promítaly do poměrů v celém státě. Ve druhé části následovalo zamyšlení nad 

probíhajícím obrodným procesem. Ten v zásadě podle Vaculíka nepřinášel nic nového, ovšem 

Vaculík pak v textu vyjádřil podporu reformnímu křídlu uvnitř strany, kde podle něj samotný 

proces započal.   

 

Zjevně nejproblematičtější byla ovšem třetí část. Výzva se obávala možného útoku 

konzervativců. Nabádala k rozvoji lidového hnutí, které by podpořilo polednový vývoj 

a posunulo ho ještě více k demokratismu. Vyzývalo se v ní i ke stávkám, demonstracím 

a občanskému bojkotu konzervativců.  
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Vedení strany nebylo v postoji k manifestu jednotné. Někteří jeho členové (Indra, Jakeš aj.) 

jej velmi kritizovali, jiní (Černík, Dubček, Kriegel) vyslovili přesvědčení, že už sám fakt, že 

výzvu podepsali i lidé v ČSSR uznávaní, znamená podporu reformnímu úsilí. Záhy po 

zveřejnění manifestu přišly na ÚV KSČ dopisy od všech členů varšavské pětky, které shodně 

požadovaly ,,společné projednání některých otázek, které se dotýkají zájmů našich stran.“17  

 

Varšavská pětka se pak 15.7. sešla ve Varšavě a schválila Brežněvův koncept dopisu, který 

adresovala československému vedení KSČ. Tento dopis zevrubně a ostře kritizoval u nás 

probíhající reformy, které údajně ,,hrozily naši zem svést z cesty socialismu“. Dopis 

zdůrazňoval, že daná situace se už netýká pouze samotného Československa, ale 

bezprostředně ohrožuje všechny komunistické strany v sovětském bloku. 

 

Dopis obsahoval i několik ultimativních požadavků: 

 

- rozhodný nástup proti pravicovým a protisocialistickým silám 

- zastavení činnosti všech organizací vystupujících proti socialismu 

- ovládnutí všech prostředků masové informace komunistickou stranou 

 

ÚV KSČ zveřejnil dopis v plném znění a odpověděl rozborem stávající situace, kdy potvrdil, 

že strana má dost prostředků pro zásah v případě ohrožení socialismu, avšak že k ničemu 

takovému rozhodně v našem státě nedošlo. To podpořila i polemikou, že když za vlády 

A.Novotného strana skutečně upadala, jevilo se vše v pořádku.  

 

Dále v odpovědi bylo zmíněno, že manifest Dva tisíce slov odmítly stranické i státní orgány, 

stejně jako většina Národní fronty. KSČ také zamítla pokusy o vnější nátlak varšavské pětky – 

nezavrhovala další jednání s ní, ale podmínila ho respektováním československé státní 

suverenity. Země varšavské pětky odpověď nezveřejnily. 

 

Na přelomu července a srpna proběhla další podpisová akce pod názvem ,,Poselství občanů“, 

kde miliony občanů vyjádřily podporu vedení KSČ. Dvacátého devátého července se konalo 

                                                 
17 Mencel, V. et al: Křižovatky 20.století, Brno, nakl. Novinář, 1. vydání, 1990, ISBN 80-206-0180-5, str. 304 
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jednání v Čierné nad Tisou a 2.8. schůze s vedoucími představiteli celé pětky v Bratislavě. 

V té době byl však již plán okupace připraven a pouze se čekalo na jeho zahájení. 

Pravděpodobně mezi 15. a 17.8. bylo přijato rozhodnutí, že se vpád vojsk na naše území 

uskuteční v noci z 20. na 21.8.1968.  

 

Zatímco v italském komunistickém deníku l’Unita vyšel dvacátého srpna článek, který na 

faktech dokazoval, že v Československu nedochází rozhodně k žádné kontrarevoluci, byl v té 

době dokončen třicestránkový materiál pro moskevský deník Pravda pro invazní vojska, podle 

nějž sami českoslovenští představitelé požádali SSSR a další spojenecké státy, aby poskytly 

československému lidu bratrskou pomoc, včetně pomoci ozbrojenými silami.18 

  

5.3. Průběh srpnové okupace 
 

Dvacátého srpna ve večerních hodinách probíhalo v Praze projednávání připravené zprávy pro 

mimořádný XIV. sjezd KSČ. Ve 23 hodin dostali jeho členové zprávu o vojenské invazi a po 

diskusi a hlasování (skončilo poměrem 7 pro, 4 proti, proti hlasovali Biľak, Kolder, Rigo 

a Švestka) přijali Provolání ke všemu československému lidu. V něm odsoudili zásah jako 

akt, který odporuje zásadám vztahů mezi státy, ale i normám mezinárodního práva. Poté došlo 

k útoku na sekretariát ÚV KSČ, kde bylo zatčeno a do Moskvy eskortováno pět z jeho 

jedenácti členů. 

 

Dvacátého druhého srpna se v závodě ČKD ve Vysočanech sešel mimořádný stranický sjezd. 

Ten potvrdil Provolání z 20.8., zvolil nový ústřední výbor KSČ, v němž byli i všichni zatčení 

a ze země odvezení členové stranického vedení. Rovněž se usnesl na bezpodmínečném 

odchodu cizích vojsk ze země a na 23.8. vyhlásil jednohodinovou protestní stávku. 

 

Ve dnech 23.- 26.8. se uskutečnila tzv. moskevská jednání, kdy byla umožněna účast také 

internovaným členům ÚV KSČ (Dubček, Černík, Smrkovský, Špaček, Šimon). Dalším 

účastníkem byl prezident Ludvík Svoboda a ostatní přední představitelé komunistické strany – 

Mlynář, Husák, Jakeš, Biľak a další. František Kriegel byl v těchto dnech internován 

v Moskvě, k jednáním získal přístup až 26.8. odpoledne. 

                                                 
18 Mencel, V. et al: Křižovatky 20. století, Brno, nakl. Novinář, 1. vydání, 1990, ISBN 80-206-0180-5, str. 309-
310 
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Výsledkem jednání byl tzv. moskevský protokol, který zpětně legalizoval naše politické 

vedení, ale potvrdil i setrvání sovětských vojsk v Československu. Stejně tak prohlásil 

mimořádný sjezd KSČ za neplatný, zakázal jakoukoliv kritiku invaze a zemí varšavské pětky. 

Moskevský protokol měl nahradit Akční program a vytyčit meze vedoucí úlohy KSČ v zemi. 

Jediným politikem, který odmítl protokol podepsat, byl František Kriegel. 

 

Třicátého prvního srpna byly na plénu ÚV KSČ schváleny ještě některé změny, které 

teoreticky mohly zabránit totální porážce reformního procesu – zejména šlo o posílení 

proreformních sil ve straně (kooptace 80 delegátů XIV. Sjezdu do pléna ÚV a rozšíření počtu 

členů předsednictva ÚV).  

 

Jinak však zasedání ÚV vyhovělo sovětským požadavkům: schválilo podpis moskevského 

protokolu, odstavilo některé představitele z funkcí (např. Č. Císaře, F. Kriegela). Rovněž byla 

odvolána platnost sjezdu ve Vysočanech a na přání Sovětů byli ve vedení strany ponecháni 

V. Biľak a tajemníci A. Indra a I. Lenárt. Osmnáctého října byla pak po jednáních schválena 

Smlouva o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu.  

 

5.4. Noviná ři a média v roce 1968 
 

Protože se práce zabývá v první řadě především problematikou reportáže, a tedy novinářství, 

v závěru popisu dění v Československu v roce 1968 ještě stručně nastíním, jaká byla situace 

v této oblasti v šedesátých letech s důrazem na rok 1968.  

 

Již od dubna 1953 existoval v Československu cenzurní úřad – Hlavní správa tiskového 

dohledu (HSTD). Ta zpočátku podléhala předsednictvu vlády, později ministerstvu vnitra. 

Spolupracovala také se Státní bezpečností. Tvořila zásady předběžné cenzury médií 

a působila na okresní úrovni, odkud se dostávaly denně zprávy o zásazích a návrzích ústředí 

v Praze. Každý týden se na ÚV KSČ konaly porady šéfredaktorů, které stanovovaly obsah 

tisku 

 

Řada novinářů se sdružovala ve Svazu československých novinářů, který s výjimkou v roce 

1968 stál na straně režimu, například v roce 1967 odsuzoval opoziční obsah tehdejších 
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Literárních novin aj. Členství ve Svazu však nebylo v tehdejší době podmínkou k vykonávání 

práce novináře. 

  

Největší změny (bohužel jen přechodné) doznalo novinářství právě v období tzv. Pražského 

jara v roce 1968. Uvolňování obsahu v médiích vyvrcholilo novelizací zákona o periodickém 

tisku a o ostatních hromadných sdělovacích prostředcích z 26.6.1968. V paragrafu 17 zákon 

stanovil: ,,Cenzura je nepřípustná. Cenzurou se rozumějí jakékoli zásahy státních orgánů 

proti  svobodě slova a obrazu a jejich šíření hromadnými informačními prostředky…“ 19 

 

Bezprostředně po zahájení okupace, tedy na přelomu srpna a září, byly však projednány 

zákony, které posílily kontrolu nad sdělovacími prostředky a zákon o Národní frontě zakázal 

veřejné aktivity mimo její rámec. Svaz čs. novinářů byl obsazen okupačními vojsky jako sídlo 

kontrarevoluce.  

 

Pro kontrolu tisku byl 5.9.1968 zřízen Úřad pro tisk a informace, o týden později pak Vládní 

výbor pro tisk a informace. Rovněž vyšlo nařízení obnovit autocenzuru novinářů.  

 

5.5. Mladý sv ět v roce 1968 
 

Již z formální stránky týdeníku Mladý svět v roce 1968 jsou patrné změny, které v období 

Pražského jara v Československu nastaly. Zpočátku roku měl týdeník podtitul ,,týdeník 

československé mládeže“. Od čísla 15 se ale podtitul změnil na ,,nezávislý týdeník mládeže.“ 

Z tiráže zmizel i ÚV ČSM coby vydavatel, zůstalo pouze vydavatelství Mladá fronta.  

Změněný podtitul pak vydržel do konce roku, vydavatel se do tiráže vrátil v čísle 39, tj. tři 

týdny po srpnové okupaci.  

 

Mladý svět získal v roce 1968 díky výtvarníkovi Karlu Frantovi nové logo a jeho počet stran 

se zdvojnásobil z šestnácti na třicet dva.20 Došlo tak k tomu, co prosazoval již Rudolf Křesťan 

v roce 1966 ve své diplomové práci, kde konstatoval, že Mladý svět má příliš malý prostor 

                                                 
19 Blodigová, A. - Köpplová, B. - Sekera, M: Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. 
Katalog výstavy k dějinám českého tisku na území České republiky. Praha: Státní ústřední archiv. 2002, str. 83 
 
20 Došlo k tomu v čísle 23/1968. 
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(tehdy ještě 16 stran) na to, aby mohl komplexně působit na čtenáře a že by se do budoucna 

spíše než náklad časopis měl rozšířit jeho obsah. 

 

Do redakce přišla v tomto roce Jaroslava Hanušová (nejprve působila ve vnitropolitické 

rubrice, později v rubrice dopisů). 

 

Specialitou Mladého světa v roce 1968 byla hesla nebo citáty na titulní straně. V lednu 1968 

to bylo např. Bez mladého světa ani ránu! – Cassius Clay. Nebo ,,Mladý svět jsem s chutí 

odložil.“ – Josef Odložil, atlet. Od čísla 36 (tj. od srpnové okupace) se po zbytek roku 

objevovalo v časopise heslo: ,,Věříme vám, věřte nám!“ 

 

Stálými rubrikami MS zůstaly i nadále Vteřiny týdne, Tržiště senzací, Dopisovat si chtějí či 

hudební hitparáda Houpačka. Připravovali ji manželé Miroslava a Jiří Černí. Čtenáři mohli 

Houpačku poslouchat v neděli od osmi hodin večer na rozhlasové stanici ČS I. Poté hlasovali 

prostřednictvím lístků pro jednotlivé písně a MS vyhlašoval s odstupem výsledky. 

 

V týdeníku najdeme i krátkou rubriku Týden v redakci, zpravidla několik stručných sdělení 

o životě členů redakce. Rubrika Listárna se zabývala dopisy čtenářů. Ti v daném roce 

zejména pochvalně hodnotili rozšíření časopisu na třicet dva stran, stejně jako to, že se MS 

zabýval ožehavými tématy.  

 

Rok 1968 znamenal také několik nových rubrik pro Mladý svět: šlo o Dopis pro Sally, Náš 

chodec hlásí a Anketu. Všechny se objevily v souvislosti s rozšířením počtu stran časopisu. 

 

Rubrika Dopis pro Sally začala vycházet od čísla 23. Sally fungovala jako poradna, lidé, 

zejména dívky, sem psaly anonymně či pouze pod křestním jménem o radu ve svých 

rodinných, partnerských a jiných potížích. Sally vystupovala vždy anonymně, ve skutečnosti 

však na dopisy odpovídala psycholožka J. Hanušová. 

 

Za rubrikou a projektem Náš chodec hlásí stál slovenský turista Juraj Puci, který se zavázal, 

že během třičtvrtě roku ujde 10 000 km po celém Československu. Mladý svět se stal 

patronem jeho akce. 
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V Anketě pokládali redaktoři Mladého světa každý týden náhodným kolemjdoucím vždy tři 

otázky, první dvě zpravidla týkající se dobových problémů, třetí byla věnována politikům.21 

Odpovědi v anketě nebyly nijak cenzurovány, takže zde lidé otevřeně reagovali na období po 

srpnu 1968. 

 

Závěrem bych zmínila ještě nepravidelnou rubriku Tento týden, zpravidla rozhovory 

a postřehy, jak strávila týden buď osobnost nebo i ,,obyčejný člověk“, obvykle však s ne zcela 

tradičním povoláním. 

 

Rok 1968 byl pro Mladý svět rokem přelomovým i z hlediska obsahu. Od lednových změn se 

začala v týdeníku objevovat dosud nepublikovaná a neřešená témata. Ve čtrnáctém čísle byl 

kompletně otištěn text tehdy přijaté Všeobecné deklarace lidských práv OSN. V čísle dvacet 

osm vyšla reportérce Miroslavě Filípkové reportáž s názvem Fučík, která znamenala 

v tehdejší době šok. Filípková v ní demytizovala osobnost Julia Fučíka, ukázala ho jako 

člověka, který ve strachu před smrtí byl ochoten i udávat a nechoval se zde zdaleka tak 

hrdinsky, jak by to z Reportáže psané na oprátce mohlo vypadat.22  

 

Dalšími zajímavými materiály byly například reportáž z tenisového turnaje ve Wimbledonu 

doplněná o rozhovor s únorovým emigrantem a tenistou Jaroslavem Drobným – dříve než 

v této uvolněnější době by se stěží takový text mohl objevit. 

 

V roce 1968 se ale nebořila jen tabu politická, ale i tabu společenská, jak dokládá například 

reportáž Rudolfa Křesťana o nudistické pláži v NDR (podrobněji níže) či reportáž Miroslavy 

Filípkové o první ,,oficiální“ československé striptérce. 

 

Na srpnovou okupaci nestihl Mladý svět reagovat bezprostředně. Číslo 34 již vyšlo po 21. 

srpnu, ale vzhledem k tomu, že bylo dokončeno 19. srpna, nebyly zde ještě žádné zmínky 

o aktuálním dění. Jediné, podle čeho bylo možné poznat, že se něco děje, bylo krátké 

prohlášení redaktorů MS na titulní straně týdeníku, kde se za nemožnost informovat o nastalé 

situaci čtenářům omlouvali. Od 21. do 26. srpna pak vydala redakce Mladého světa pět 

mimořádných osmistránkových vydání týdeníku v nákladu 30-50 tisíc výtisků. 
                                                 
21 Vichnar, Ondřej: Týdeník Mladý svět v roce 1968. Bakalářská práce IKSŽ FSV UK 2005, str. 22 
 
22 V čísle 38 pak vyšla kritická reakce vdovy po J. Fučíkovi, Gusty Fučíkové, na tuto reportáž. Zároveň s ní zde 
ale byly otištěny i některé reakce čtenářů a řada z nich naopak dávala Miroslavě Filípkové za pravdu. 
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Po srpnové okupaci se Mladý svět snažil přistupovat ke čtenářům co nejotevřeněji. V rubrice 

Anketa bez cenzury otiskoval jejich odpovědi na otázky o současné politické situaci, ihned 

v čísle 35 přinesl fotografie z 21. srpna, v čísle 36 například prohlášení Marty Kubišové 

,,Jsem hrdá na to, že jsem Češka“ či odpovědi politiků na otázku ,,Co byste v těchto dnech 

chtěli vzkázat mladým lidem?“ V číslech vydaných na podzim a v zimě se pravidelně 

objevovaly osmistrany fotografií známých politiků (Alexandra Dubčeka, Ludvíka Svobody či 

Josefa Smrkovského). 

 

Jako jakýsi morální apel vyšla v závěru roku (v čísle 50) v MS osmistrana – Máme nebo 

nemáme národní hrdost?. Šlo o anketu s otázkami typu V kterém okamžiku ti byla 

československá vlajka nejbližší? Pocítil jsi někdy národní hrdost? 
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6. Reportáže Rudolfa K řesťana v MS 1968 
 

V tomto roce vyšlo Rudolfovi Křesťanovi několik poměrně rozsáhlých reportáží. Pro lepší 

dokreslení jeho tvorby však neudávám v dalším textu pouze je, ale i některé kratší, které 

v roce 1968 napsal a  rovněž byly v MS otištěné. 

 

Hned v prvním čísle MS najdeme reportáž s názvem Záhada zamčeného pokoje, o mladém 

medikovi, který vede expedici s dary pro nemocnici v Africe. Reportáž je pojata nekonvenčně 

jako ,,detektivní pátrání“ R. Křesťana v zamčeném pokoji, který medik obývá. 

 

Zcela jinou tematiku přinesl Rudolf Křesťan v čísle 23 – reportáž o ,,neobyčejném“ 

pašerákovi z počátku dvacátého století. Jeho neobyčejnost spočívala v tom, že měl mj. 

i umělecké sklony, psal knihy. Reportáž se skládá z více textů – rozhovoru s celníkem či 

úryvků z knihy, kterou pašerák napsal. 

 
Přelomovou reportáží byla výše zmíněná reportáž o nudistických plážích v NDR. Jmenovala 

se Jak nás pánbůh stvořil a fotografiemi ji vydatně podpořil Leoš Nebor. Reportáž šokovala 

hned dvěma způsoby. Zaprvé tím, jakou tematikou se zabývala, a za druhé právě fotografiemi, 

které nic neskrývaly a byly na tehdejší poměry dost odvážné.  

 

Reportáž začíná Křesťanovým krátkým zamyšlením: 

 

,,Pánbůh nás stvořil nedokonalé a nahé a my jsme stvořili plavky a ve své nedokonalosti se 

domníváme, že je to dokonalý oděv na koupání. Ovšem někteří…“ 

 

Rudolf Křesťan zde ovšem nebere nudistické pláže, jakkoli šlo v tehdejším Československu 

o něco neobvyklého, jako něco nepatřičného. Spíše řeší ,,praktické věci“ – např. jak si bude 

připadat člověk bez plavek, když poprvé přijde mezi nudisty. 

 

,,Nebudu si tam připadat trapně?“ 

,,Nejsou ti lidé tam za tabulkou vlastně nějak úchylní?“ 
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Ve své reportáži dokládá, že nudistická pláž není nic nemravného a člověk se na ní nedočká 

ani přílišného vzrušení, lidé se tu baví o umění, hudbě atd. a jediným ,,sexuálním“ motivem 

jsou, jak doslova píše  ,,debaty o spálení pozadí“. Jinak (opět Rudolfem Křesťanem) řečeno: 

,,Kdybychom se měli pokusit charakterizovat celkovou atmosféru na FKK, pak je rozhodně 

bližší členské schůzi Červeného kříže, než náladě striptýzu.“ Reportáž uzavírá Křesťan 

tvrzením, že většina německých obyvatel, s nimiž hovořil, je k takovýmto plážím tolerantní, 

ač tam sami často ani nechodí.  

 

Třicáté čtvrté číslo vyšlo již za okupace, ale bylo dokončené těsně před ní. Obsahuje 

i Křesťanovu reportáž  Psáno tužkou Koh-i-noor o festivalu mládeže v Sofii, kterého se 

účastnili lidé ze 142 zemí, včetně SSSR, Bulharska a dalších zemí komunistického bloku. 

Věnuje se zde mj. tomu, jak tito mladí lidé reagují na aktuální poměry v Československu. 

Uvádí zde i některé emotivní otázky, které mu tito lidé kladli, např. 

 

,,Můj otec padl za svobodu Československa. Když říkáte, že jste v minulých letech svobodu 

neměli, znamená to, že padl zbytečně?“ 

 

V reportáži také zmiňuje, že v průvodech mládeže na festivalu mají Čechoslováci odvážná 

hesla typu ,,Dubček-Svoboda, to je naše obroda!“. Bohužel v době, kdy reportáž psal, bylo již 

dávno rozhodnuto o československé okupaci. 

 

Ve třicátém sedmém čísle vyšla Křesťanova cestopisná reportáž Vlak do El-Obeidu – o jeho 

cestě do Súdánu. Ten navštívil s několika dobrovolníka z Evropy a stavěl spolu s nimi a se 

Sudánci ošetřovnu pro studenty chartúmské univerzity. Tuto reportáž napsal již 2. srpna 1968, 

otištěna byla však až na podzim. V reportáži se střídají pasáže psané kurzívou – popisují, co 

se právě děje – a pasáže psané ,,normálně“, které mají spíše vysvětlující charakter, např. o 

pojetí času v Súdánu, o zemědělství, o klimatu (,,Nejchladnějším měsícem v sudánském 

hlavním městě – v Chartúmu – je leden, s průměrnou teplotou 23,6 stupňů Celsia.“)  

 

Odlehčeným tématem se zabývá Křesťanova reportáž Ukáže ti cestu rájem? – týká se 

seznamovacího programu pro elektronický počítač v Praze. Nechybí zde ani krátký rozhovor 

s dvojicí, která se takto seznámila či tabulky s počty lidí, kterým tento netradiční typ 

seznámení vyšel. 
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V čísle 47 najdeme osmistranovou reportáž, na které se Křesťan podílel s Petrem Adlerem. 

Jmenuje se Udušeni z oběšení a jak již název napovídá, jde o reportáž o trestu smrti. V textu 

jsou vyjádření lékaře, právníka, psychologa, odsouzeného, který byl po několika měsících 

omilostněn, vyšetřovatele aj., Dále zde najdeme úryvky z eseje Úvahy nad gilotinou od 

Alberta Camuse, stručný text o procesu s Rudolfem Slánským a jeho úmrtní list či rozhovor 

s Dr. Otou Novotným, ředitelem výzkumného ústavu kriminologického na Právnické fakultě 

Karlovy univerzity 

 

V posledním čísle roku 1968 (č. 51) vyšla Rudolfovi Křesťanovi reportáž Zpráva o stavu 

mládeže. Šlo o pětistránkovou koláž mapující, jaká je mládež v Československu. Tato 

reportáž se silně vymyká ze všech zavedených ,,reportážních schémat“, protože sám autor do 

ní nijak nezasahuje ,,vlastním textem“. Jde přímo o výpovědi mladých lidí (často 

vystupujících anonymně), ale i o pohledy na ně, ať už očima politika (Čestmír Císař) či 

psychologa (Miroslav Plzák). 
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7. Politické d ění v Československu v roce 1969 
 

V měsících, které následovaly po srpnu 1968, podporoval stálý tlak Sovětů ochotu 

přizpůsobovat se mu. V listopadu 1968 na svém zasedání vydal ÚV KSČ rezoluci, která 

fakticky před agresory kapitulovala. Porážku znamenal i odchod Zdeňka Mlynáře z funkce 

tajemníka strany a naopak volba ortodoxních komunistů V. Biľaka a J. Kempného za nové 

tajemníky. 

 

Před dalšími ústupky měl československé politiky a společnost varovat čin Jana Palacha. 

Tento student Filosofické fakulty Univerzity Karlovy požadoval okamžité zrušení cenzury 

a zákaz rozšiřování ,,Zpráv“ – tiskoviny, kterou vydávala „redakční rada při spojeneckých 

vojskách.“ Na protest proti situaci v zemi se 16. ledna 1969 na veřejnosti upálil.23 Sověti jeho 

sebeupálení označili za akci, která posiluje protisovětské nálady a vláda následně odmítla 

studentské požadavky na zrušení cenzury a odchod sovětských vojsk ze země.  

 

Moskva hodnotila politiku prvního tajemníka ÚV KSČ, Alexandra Dubčeka, jako 

nevýraznou, a proto hledala způsob, jak jej odstavit z funkce. Jako záminka pak posloužily 

československé oslavy výhry národního týmu nad SSSR v ledním hokeji a následný útok na 

cestovní kancelář sovětské společnosti Aeroflot v Praze.  

 

Dubnové zasedání ÚV KSČ v roce 1969 znamenalo přelom ve vývoji obsazeného 

Československa. Zvolení Gustáva Husáka prvním tajemníkem strany potvrdilo vítězství 

ortodoxních komunistů nad reformními proudy. Husák se sice ve svém projevu ještě vracel 

k politice aplikované po lednu 1968, ale zároveň vyzdvihl potřebu restaurovat KSČ jako 

marxisticko-leninskou stranu a obnovit rovněž její moc nad společností. 

 

V období od září 1968 do dubna 1969 vydal 5.9.1968 vzniklý Úřad pro tisk a informace pět 

pokynů vycházejících z usnesení vlády ČSSR: nepublikovat kritiku žádného z členů 

Varšavské pětky nebo články napadající vojenské jednotky na našem území, nepoužívat 

termínu okupace, v zahraniční politice propagovat heslo neutrality a respektovat pokyny, 

které redakce obdrží od politických představitelů. I přes tato nařízení vláda ÚTI kritizovala, že 

                                                 
23 O tři dni později následkům svých zraněním podlehl 
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je nedostatečně razantní. Významným normalizačním dokumentem pak bylo v květnu 1969 

v Rudém právu otištěné Slovo do vlastních řad, obracející se přímo k novinářům. 
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8. Mladý sv ět a reportáže Rudolfa K řesťana v roce 1969 
 

Ač bylo zřejmé, že srpnová okupace nezůstane ani pro redakci Mladého světa bez následků, 

rok 1969 patřil v tomto směru ještě k relativně klidným.24 Do sekce reportérů přišel jako nový 

redaktor Zdeněk Šálek (v MS se zabýval sportovní reportáží), později nastoupil Pavel Bartík. 

Podoba a rubriky Mladého světa zůstaly shodné jako v roce 1968. 

  

Hned v prvním čísle se v anketě pro čtenáře Rudolf Křesťan ptal deseti náhodně vybraných 

lidí na tři otázky, které poměrně přesně charakterizují pocity ve společnosti v tehdejší době25: 

Na co budete myslet při silvestrovském přípitku? Myslíte, že se dožijete komunismu? Komu 

z našich současných politiků nejvíc věříte? Podle odpovědí nejvíce lidí věřilo Smrkovskému, 

též Dubčekovi a Svobodovi, naopak nikdo z dotázaných již nevěřil, že se dožije komunismu 

v jeho ideální, pravé formě. 

 

V prvním čísle MS 1969 je také galerie fotografií z roku 1968, a to s podstatně větším 

rozsahem než obvykle byly fotogalerie z předchozích let.  

 

Mladý svět v té době stále přinášel řadu zajímavých a aktuálních materiálů. Vyšly v něm 

články o skandálech v divadle Semafor, fotografie z pohřbu Jana Palacha i s komentářem, 

článek o emigrantech, rozhovor Jiřího Černého s Karlem Krylem a přetisky několika 

Krylových písňových textů (č. 14 – Trpký zpěvák Karel Kryl). V šestém čísle byla také na 

základě anket Mladého světa vyhlášena Osobnost roku 1968, - Alexander Dubček 

 

Mladý svět se v té době opakovaně věnoval problematice vztahů, lásky a sexu, a to poměrně 

otevřeně. V č. 23 například vyšel článek Ivana Soeldnera Láska na prodej, který se zabýval 

prostitucí. Láska byla však v Mladém světě pojímána i poeticky, ať už v č. 34 v článku 

Pořiďte si dívku, kde vyšly básně Rudolfa Křesťana s fotografiemi mladých žen či v č. 38, 

kde jsou v materiálu Docela malý slovník lásky v heslovité formě shrnuty pojmy týkající se 

lásky (objetí, polibek aj.), vše doplněné o citáty osobností na toto téma. V čísle 48 pak vyšel 

šestistránkový výzkum Věrné naše milování, kde Rudolf Křesťan za pomoci kreseb Vladimíra 

Jiránka uvádí tehdejší trendy ve vztazích a v manželství. 

                                                 
24 Rudolf Křesťan mohl zůstat redaktorem Mladého světa i v období normalizace, kdy byl vyloučen z KSČ. 
25 Anketa vznikla 13. 12. 1968, ale otištěna byla až v prvním čísle MS v roce 1969. 
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V Mladém světě nechyběly ani reportáže ze zahraničí, ať už o svatbě Paula McCartneyho 

(č. 14 – Paul se žení, s fotografiemi přímo ze svatby, ale i s fotografiemi, co pro porovnání 

dělali v ten den ostatní členové známé skupiny), reportáž o volbě prezidenta Německé 

spolkové republiky či velká reportáž od Milana Syručka z obou částí Vietnamu, která se 

snažila přinést čtenáři pohled na probíhající válku z obou stran. V čísle 41 se objevil i článek 

o fenoménu hippies. 

 

K větším změnám došlo v Mladém světě až na podzim 1969, ačkoliv i ty začaly poměrně 

pomalu. Od č. 42 chybí v tiráži podrobný rozpis redaktorů, který dává tušit, že začíná 

docházet k personálním změnám v redakci. 

 

Rudolf Křesťan se v té době kromě svých vlastních materiálů také podílel na několika 

obsahově rozsáhlých reportážích na různorodá témata. V č. 5 vyšla první z těchto rozsáhlých 

reportáží s titulem Šest dnů. Sedmistránková ,,reportáž“ se dotýká úmrtí Jana Palacha, podíleli 

se na ní téměř všichni redaktoři Mladého světa. Slovo reportáž je v uvozovkách záměrně, není 

to možná ani klasická reportáž, jde převážně o monology studentů (např. jeho kamarádky) 

a rozhovory s příslušníky VB, vzpomínky kolegů a učitelů na Jana Palacha. 

 

Další rozsahem velká reportáž vyšla v č. 8 s názvem Jeden den vlády ČSR. Má dokonce 

dvanáct stran, a to o náplni jednoho dne různých ministrů v československé vládě. Je pojata 

chronologicky, vždy je v ní uveden konkrétní čas a co v něm daný ministr dělá. Vše je pro 

odlehčení doplněno velmi netradičními fotografiemi: ministři, jak skáčou přes švihadlo. 

 

Poslední z takto rozsáhlých reportáží, na které se Rudolf Křesťan podílel, vyšla v č. 26 – 

osmistránková Miss Československo 1969. Křesťan pak také dělal interview s vítězkou 

Kristinou Hanzalovou, herečkou prešovského divadla. 

 

Dále uvádím reportáže, které napsal Rudolf Křesťan sám nebo ve spolupráci s některým ze 

svých kolegů z redakce. 

 

V jednostránkové reportáži Jak jsme hledali Vltavu (č. 5) v rubrice Tento týden se Rudolf 

Křesťan s Petrem Adlerem snaží zjistit, kde je silně prorežimní vysílač Vltava. Na tehdejší 

neklidnou dobu je úvod reportáže poměrně ironický. 
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,,Redakce vysílače Vltava sleduje pozorně život v Československu a ví například i to, že 

redaktoři Mladého světa vysazovali loňského podzimu stromy republiky před pražským 

rozhlasem. Kdo ví, možná redaktoři Vltavy také někdy někde vysazovali stromky a slušelo by 

se – už z pouhé kolegiálnosti – o tom zase na oplátku přinést zprávu na našich stránkách. Žel 

však na rozdíl od Mladého světa, který má adresu veřejnou, redakce Vltavy má adresu 

neznámou. Neznámou – tedy, jak se to vezme…“ 

 

V reportáži otiskli Křesťan s Adlerem dopis redakce Mladého světa předsedovi Státního 

výboru Německého demokratického rozhlasu s otázkami ke zodpovězení. V P.S. se pak 

dozvídáme, že MS žádnou odpověď ohledně umístění vysílače Vltavy nedostal.  

 

V č. 10 vyšla Křesťanovi reportáž s výmluvným názvem Člověče. Na první pohled upoutá 

fotografie muže o berlích a muže na invalidním vozíku, stejně jako perex: 

 

,,Člověče, který začínáš číst tyto řádky, věz, že ještě dnes přijdeš o ruku. Nebo o nohu. Nebo 

prostě o prst. Nebo o obě nohy. Každý den přináší svou dávku úrazů, i ten dnešní den je 

přinese. A dnes jsi na řadě ty. Ty, zatím bezejmenný. Ty, který máváš rukou, že se ti nemůže 

nic stát, právě ty můžeš dnes o tu ruku přijít.“ 

 

Křesťan tu, pro svůj styl spíše netradičně, využívá tzv. ,,ty-úvod“ – přímo v perexu apeluje na 

samotného čtenáře. Celá reportáž je pak v druhé osobě jednotného čísla a v přítomném času 

vypráví čtenáři, jak bude vypadat jeho život po postižení (…,,budeš opět zpytovat okamžik, 

kdy se ti to stalo…“) 

 

Reportáž Milý malý kapitalista v čísle 33 není příliš rozsáhlá (necelá jedna strana), zvolené 

téma je však pro Čechoslováky jakožto obyvatele socialistické země zajímavé, protože se týká 

svého druhu kapitalismu v komunistickém bloku. Křesťan zde píše o podnikavém Maďarovi, 

který vyrábí stroje na opravy potrhaných silonových punčoch. V reportáži jsou jeho citace, 

proč s výrobou začal a jaký zisk z ní má. 

 

V č. 41 přináší Rudolf Křesťan reportáž Malé noční ticho, která je jakousi reminiscencí na 

novelu a film Ostře sledované vlaky – píše o malém vlakovém nádraží. Netradičně zde však 

funkci výpravčí zastává mladá žena. 
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Reportáž je laděná až poeticky – začíná takto: 

 

,,Noc je černá jak klarinet, koleje se lesknou ve světlech malého nádraží…“ 

 

Rudolf Křesťan se v reportáží výpravčí ptá na její práci a věci s ní spojené. 

 

,,Nebojíte se tady v noci, paní výpravčí?“ - ,,Ani ne, na stanici jsem sice sama, ale ještě dvě 

paní jsou na boudičkách, vidíte, také ženy.“ 

 

V čísle 51 se Rudolf Křesťan s Josefem Klímou zabývají v reportáži Dětský domov 

problematikou dětí umístěných do tzv. přechodného dětského domova v Dobřichovicích. 

Přechodného proto, že zde zůstávají děti obvykle dva měsíce, než se rozhodne, kam budou 

umístěné dále (do normálního dětského domova, zvláštní internátní školy či do domova se 

zvýšenou výchovnou péčí). V reportáži jsou použité odpovědi ředitele dětského domova 

Stanislava Borského a řada úryvků z dopisů dětí, které v dobřichovickém domově buď stále 

jsou anebo jím v nedávné době prošly. 

 

Netradiční je svým tématem reportáž Dámská volenka z posledního čísla Mladého světa 

v roce 1969 (č. 52). Svým způsobem jde o reportáž na téma ,,námět k reportáži“, jak lze vidět 

v perexu. 

 

,,Některé náměty pro reportáže v Mladém světě se klubou na svět dlouhým vymýšlením, jiné 

přicházejí jako blesk z čistého nebe. Dnes bude řeč o jednom takovém blesku. Byl to blesk 

z nebe ženského.“ 

 

Celý problém odstartovalo publikování mužského poloaktu v rubrice Věda a život, na který 

reagovala ženská skupina s názvem Estétky s protestem, že kromě tohoto obrázku a deseti 

řádků k němu věnoval Mladý svět v témže čísle ženské kráse celých osm stran. Dopis 

odstartoval spor o to, zda by v časopisech neměly být kromě ženských aktů a fotografií 

modelek také obdobné fotografie mužů.  

 

Rudolf Křesťan skupinu Estétky osobně navštívil a pomocí rozhovoru, který je v reportáži 

také otištěný, se snažil dobrat toho, proč tyto ženy požadují více mužských aktů a jiných 

projevů mužské krásy (nejen) v Mladém světě.  
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V závěrečné části reportáže, shrnuté v odstavci s názvem Jak to skončí? nastiňuje Křesťan 

možný vývoj tohoto problému v budoucnosti. 

 

,,Kdoví, možná tento text zachytil jen epizodu v jedné ze zvláštních oblastí společenského dění, 

možná zachytil historický počátek čehosi významnějšího. O tom nechť laskavě rozhodne čas, 

ženy samy, i matka příroda, která – jak z uvedeného zájmu plyne – nás muže vytvořila také 

krásné.“  
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9. Specifika reportáží Rudolfa K řesťana 
 

Rudolf Křesťan v období 1964-1969 publikoval v Mladém světě několik desítek reportáží. 

Jejich témata byla velice pestrá a na svou dobu leckdy i poměrně odvážná (např. Vypil jsem 

LSD – 37/1966 či reportáž o nudistické pláži v NDR s názvem Jak nás pánbůh stvořil – 

32/1968). Velký podíl na tom, že takové reportáže vůbec mohly vycházet, měla pochopitelně 

i doba, a to se autorka snažila zachytit v částech práce, kde se zabývá politickou 

a společenskou situací v Československu. 

 

Při různorodosti témat lze obtížně vysledovat takové znaky reportáže, které by byly přítomny 

v každé z nich. Křesťan psal na jedné straně o návštěvách zahraničních zemích a volbách 

československé Miss, na druhé straně u něj najdeme i řadu reportáží na vážnější témata jako 

například trest smrti (Udušení z oběšení – 51/1968).  

 

Snad jedinou oblastí, které se takřka nevěnoval, jsou reportáže politické. To je však zřejmě 

dáno i tím, že v redakci MS byl zaměstnán jako reportér a nikoliv novinář domácí či 

zahraniční rubriky. Zatímco v jeho novinářských začátcích byly jeho reportáže rozsahově 

spíše kratší, v období 67-69 najdeme i několik velkoformátových reportáží (př. Zpráva o stavu 

mládeže, 51/1968), na nichž se s ním zpravidla podílel některý z jeho redakčních kolegů. 

 

Společným rysem Křesťanových reportáží je neotřelost – možná i proto, že často psal 

i odlehčené žánry jako například fejeton, výjimečně mu v MS vycházely i básně či povídky. 

Neotřelost lze vidět jak ve výběru témat (lékařské experimenty, problémy mladistvých, 

seznamovací inzeráty), tak i ve snaze zaujmout čtenáře hned na začátku reportáže, ať už 

poutavým titulkem, či zapojením přímé řeči. V některých případech dokonce sází i na 

moment překvapení – např. Deník komorníka (výňatky vhodné pro tisk), 46/1967 – a láká 

čtenáře, že se obsah reportáže dozví až po chvíli čtení a nikoliv hned na začátku. 

 

V reportážích často používá pro oživení přímou řeč, případně též citace ze známých děl - 

Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do neurčitého století, 20/1967. Můžeme se 

rovněž setkat se střídáním popisných a vysvětlujících pasáží, což dokládá cestopisná reportáž 

Vlak do El-Obeidu, která se týká Křesťanovy cesty do Súdánu.  
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Jistým specifikem Křesťanových reportáží je i humor, záleží však pochopitelně na tématu, 

kterému se věnuje. Za všechny lze uvést reportáž Autogramiáda (10/1964) o autogramiádě 

osobností – herců i zpěváků. Křesťan celou reportáž jakoby glosuje -  ,,Horníček – splnil plán 

na 200 % - při žádosti, zda by mohl připsat k věnování ještě tři slova, napsal ,,učit se, učit se, 

učit, se.“ 

 

Co však autorka považuje za nejdůležitější a co je v Křesťanových reportážích splněno, je ono 

bechovské ,,Být přitom.“ Rudolf Křesťan rozhodně nebyl autorem píšícím takříkajíc od stolu, 

ale neváhal vyjít tématům vstříc a pokud bylo potřeba, vyzkoušet si i řadu věcí na vlastní kůži 

(kromě výše zmíněného experimentu s LSD šlo o stohodinový pokus nespat atd.). Stejnou 

měrou lze vyzdvihnout i Křesťanovu snahu dát v reportážích dostatečný prostor těm, jichž se 

reportáž bezprostředně týká a snahu nestavět se za každou cenu do vůdčí role. Zřejmě i díky 

tomu jsou jeho reportáže velmi čtivé.  

 



 49 

Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat reportáže Rudolfa Křesťana v týdeníku Mladý 

svět v letech 1964-1969 na pozadí definice reportáže jako žurnalistického žánru. Během její 

tvorby prostudovala autorka všechny výtisky Mladého světa z daného období, aby co nejlépe 

na dané ploše zachytila Křesťanův reportérský vývoj: témata, o nichž psal, stejně jako styly, 

kterých využíval. Aby bylo možné mít základní východiska pro útvar reportáže, čerpala 

v úvodní části práce z několika novinářských příruček snažících se postihnout reportáž jako 

takovou. 

 

Vzhledem k vybranému období pokládala autorka za nezbytné začlenit do práce i historické 

a politické souvislosti, s důrazem na přelomový rok 1968. S ohledem na obor, který autorka 

studuje, byla do práce zahrnuta i krátká kapitola mapující postavení československých 

novinářů v daném období. 

 

Reportáže Rudolfa Křesťana nelze dle autorky jednoznačně tematicky rozdělit ; jejich záběr 

byl velmi široký, jedině snad s výjimkou politické reportáže, které se Křesťan ve zkoumaném 

období nevěnoval. Jako jednoznačný rys je nutné vyzdvihnout Křesťanovu pestrost 

a nápaditost jak tematickou, tak kompoziční – jak lze vidět v předchozích kapitolách, kde jsou 

jeho reportáže rozebírány. 

 

Křesťan rovněž kladl důraz na postavy, které v reportáži figurovaly a snažil se je svým 

přístupem neupozadit, ale naopak vyzdvihnout. Velmi často v reportážích používal přímou 

řeč, která jim dodávala na zajímavosti a živosti. Co se týče jazykové stránky, převažoval 

v reportážích spisovný jazyk. 

 

Kompozice Křesťanových reportáží byly velmi často chronologické, v některých případech 

můžeme najít i kompozici rámcovou a – zejména v pozdějších letech v práci zkoumaného 

období – výjimečně i netradiční kompozice jako např. reportáž formou jakési koláže (Udušeni 

z oběšení 47/1968 či Zpráva o stavu mládeže 51/1968). 
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Velmi důležitý je i fakt, že Rudolf Křesťan byl často i přímým účastníkem reportáží (Vypil 

jsem LSD 17/1967) a pokud se jich neúčastnil takto přímo, stejně je z jeho textů zřejmé, že je 

nepsal jen na základě rešerší, ale skutečně na základě autorského prožitku. 

 

Přestože je, jak již autorka zmínila v úvodní části práce, obtížné přesně definovat teoretické 

znaky reporáže jako žánru, prakticky všechny, které byly v práci zmíněny, Křesťanovy 

reportáže naplňují – aktivní účast reportéra, tematická pestrost, živý jazyk, důraz na účastníky 

reportáže aj. Proto lze říci, že splňují kritéria, která jsou vymezena pro reportáž jako žánr 

v novinářských příručkách. 
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Summary 
 
The thesis “Changes in method and forms of creative journalism with directivity to Rudolf 

Křesťan’s reportage in a weekly magazine Mladý svět during the years 1964-1969“ dealt with 

reportage as a genre and it concentrated to the reportages published in the weekly magazine 

Mladý svět by a journalist Rudolf Křesťan. His reportages were analyzed one by one in order 

to reveal whether they accomplish the main criteria given for reportage as a genre in 

journalistic books. The thesis was also based on the description of historical and political 

climate in Czechoslovakia during the above mentioned period. The author’s opinion is that to 

be able to understand journalists and journalism in that time-frame, it is also necessary to 

provide the lecturer with these information. Finally, the main specifics of Rudolf Křesťan’s 

reportages were summarized according to their topics and used work methods. The final part 

of the thesis confirms that Křesťan’s reportages fulfill the criteria for reportage established in 

journalistic books. 
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Příloha 1:  Rozhovor s novinářem Rudolfem Křesťanem 

 

Do Mladého světa jste nastoupil jako redaktor v roce 1964, v době, kdy jste měl již zkušenosti 

s regionální „novinařinou“. Mohl byste přiblížit, jak jste se k této práci dostal? 

 

O příspěvky do novin jsem se začal pokoušet jako středoškolák v Karlových Varech. Zasílal 

jsem je především do celostátní Mladé fronty. Tam mi kromě drobnějších textů vyšly i první 

menší reportáže a v roce 1959 i můj  první zveřejněný fejeton. Před podáním přihlášky na 

novinářskou vysokou školu v Praze jsem byl dvakrát vítězem celostátní dopisovatelské 

soutěže Mladé fronty. Jmenovala se O Zlaté pero. Po přijetí na novinářskou vysokou školu 

v Praze pak zcela přirozeně pokračovala moje spolupráce s Mladou frontou. Ve stejném 

vydavatelství vycházel od r. 1959 i Mladý svět, a protože jeho obsah i sympatická podoba 

byly ve své době přitažlivou novinkou, snažil jsem přispívat i tam – mikropovídkami 

a žánrově různými texty z kulturní oblasti. To vedlo v roce 1964 k mému přijetí na půl úvazku 

do kulturní rubriky. Souběžně při studiu. Bylo mi tehdy 21 let. 

 

V období 1965-1969 vám vyšlo v Mladém světě několik poměrně rozsáhlých reportáží, často 

až na osm stran. Mohl byste na některé z nich blíže popsat, jakým způsobem jste 

shromažďoval materiál a jak dlouho jste reportáže takového rozsahu zpracovával? 

 

Atmosféra v redakci Mladého světa byla tvůrčí, šlo o autorský časopis. Jednotliví redaktoři 

byli vyhranění a ze strany vedení tam existovalo pochopení pro odlišnost stylů a přístupů. Mě 

osobně přitahovala možnost reportážního sdělení ve spolupráci s fotografickou výpovědí 

špičkových fotoreportérů, jakými v tu dobu byli Leoš Nebor a Miroslav Hucek. Později pak 

Miroslav Zajíc. Na výsledné podobě reportáží jako na rovnovážné textové a obrazové 

výpovědi se výrazně podílel tehdejší grafik Jaroslav Weigel, nynější člen Divadla Járy 

Cimrmana.  

 

Ke každé z reportáží se materiál shromažďoval různě, na detaily se už nepamatuji. Ale dobře 

si pamatuji to zásadní: redakce dávala autorovi rozumný čas k napsání výsledného textu. 

Obvykle týden, ale někdy i déle. Péče byla věnována i grafickému ztvárnění reportáže. Pojetí 

fotografické „spolureportáže“ jako vizuální součásti celé výpovědi bylo tehdejším 

průkopnickým způsobem Mladého světa. Jsem vděčný za to, že jako začínající redaktor jsem 
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měl možnost se tomuto přístupu učit. Možná nebylo náhodou, že akcent na obrazovou složku 

u reportáží se tehdy začal prosazovat právě v době postupného rozšiřování televize. 

 

Která z vašich reportáží pro vás byla nejzásadnější a nejvíce vás ovlivnila – ať už profesně 

nebo jinak? 

 

Je pro mě příjemným překvapením, když i po čtyřiceti letech si tu a tam někdo z pamětníků 

vzpomene na texty z mého mládí. Nejčastěji se zmiňují o reportáži, která popisovala lékařský 

pokus, při němž skupinka studentů – a já s nimi – byla 100 hodin vzhůru. V té době v části 

československého tisku pořád ještě dozníval styl tzv. budovatelských reportáží, takže 

psychologicky zaměřený námět mé reportáže byl v dobovém kontextu jaksi „z jiného světa“. 

Stejně jako způsob psaní metodou na vlastní kůži. K popularitě zmíněné reportáže přispělo 

nepochybně i následné televizní zprostředkování opakovaného pokusu. Ten jsem reportoval 

spolu s Otkou Bednářovou v několika pokračováních značně sledovaného večerního přímého 

přenosu. 

 

Jaká z vašich reportáží se setkala s největší polemikou? 

 

I když jsem se občas dotkl takzvaně kontroverzních témat, nejsem svou povahou člověk, 

kterému by bylo blízké polemické zaměření. Přitahuje mě spíše obecná zajímavost 

a nezvyklost. Nikdy jsem se necítil autorem vyhraněně politickým, nepatří to k mému 

autorskému naturelu. Naznačuje to i fakt, že největší polemický rozruch nezpůsobila ve své 

době žádná z mých reportáží bezprostředně spjatých s časem, nýbrž reportáž z nudistické 

pláže v NDR. A to ještě hlavně kvůli snímkům Leoše Nebora. Mimochodem, dodnes si o těch 

snímcích myslím, že byly zdařilé a jemné.  

 

Měl jste nějaký svůj vzor, co se reportáží týká? 

 

Z autorů už tehdy nežijících to byl  R. Haliburton. Z autorů tehdy píšících a publikujících pak 

Adolf Branald a František Gel. Ale nejvíc Miroslav Holub, protože byl básník, a tím v mých 

očích reportáž povyšoval. 

 



 56 

Různí mediální teoretici se pokoušeli a pokoušejí definovat pojem reportáž. Existuje i podle 

vás, zkušeného reportéra, tzv. ,,teorie reportáže“, něco, co by měl tento útvar vždy splňovat, 

aby bylo možné říci, že jde o reportáž? 

 

To opravdu nevím. Už dlouho dobu se psaní reportáží nevěnuji. Natož teď ve svých 65 letech. 

Domnívám se, že k jejich tvorbě je příhodný mladý a střední věk. Časem jsem poznal, že ze 

všeho nejbližší jsou mi fejetony. Příští rok tomu bude půl století, co se jim bez přestávky 

věnuji. Za svou reportérskou éru jsem však vděčný, protože mi umožnila poznat spoustu 

rozličných prostředí a pozoruhodných lidí. A jestli něco dala i čtenářům, co si přát víc?   

 

Štěstím pro mě bylo i to, že jsem jako autor začínal v šedesátých letech, která byla inspirující. 

Měla svou jedinečnou energii a byla pro celou tehdejší Evropu osvěžující. Moje reportérská 

éra byla - a dodnes zůstává - součástí podezdívky mého fejetonové psaní, které se pro mě 

osobně stalo časem nejvlastnější a nejsvobodnější. Jako bych psal dopisy. Ale kdo ví, zda 

bych byl schopen stát se celoživotním fejetonistou právě bez spousty zážitků a poznatků  

reportérských.  
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Příloha 2: Novinář Rudolf Křesťan 

Rudolf Křesťan se narodil 14. března 1943 v Praze, dětství však strávil převážně ve Staré Roli 

na Karlovarsku. V letech 1957-60 navštěvoval jedenáctiletku v Karlových Varech a poté 

studoval šest let žurnalistiku na Fakultě osvěty a novinářství Univerzity Karlovy. Studium 

zakončil v roce 1966 diplomovou prací ,,Jak Mladý svět vychovává své čtenáře ke vkusu.“ 

Svůj první příspěvek, krátkou zprávu o tom, že na Karlovarsku spadla dřevěná věž, 

publikoval v Mladé frontě již v patnácti letech. V začátcích své kariéry nejvíce přispíval 

mimo Mladé fronty též do karlovarského časopisu Stráž míru, do Lidové demokracie, Květů, 

Obrany lidu, Signálu, 100+1 a dalších. Ještě jako student gymnázia psal divadelní hry do 

divadélka malých forem s názvem Kapsa a angažoval se také v rozhlasovém vysílání – pořad 

Vysílá studio mladých. Velmi brzy také zahájil svou fejetonistickou činnost, a to fejetonem 

,,Pššt! Všechno z tajných akt!“, který byl zveřejněn 31.7.1959.  

Mezníkem v kariéře Rudolfa Křesťana se stal rok 1964, kdy nastoupil do redakce týdeníku 

Mladý svět. V tomto časopisu, který vznikl o pět let dříve a stále úspěšněji si získával nové 

čtenáře, se R. Křesťan profiloval zejména jako reportér a fejetonista ; věnoval se také 

rozhovorům.  

Z jeho reportáží lze zmínit například reportáž o nudistické pláži v NDR, která ve své době 

(r.1968) vzbudila mezi čtenáři senzaci, protože poprvé otevřeně informovala o existenci 

takovýchto pláží, navíc ve Východním bloku. Společně s dalším redaktorem MS, Petrem 

Adlerem, dále napsali osmistránkovou reportáž ,,Udušeni z oběšení“ (číslo 47/1968), v níž se 

zabývali trestem smrti. Nevyjadřovali v ní svůj vlastní názor, ale naopak dali prostor na 

reakce všech povolaných osob – lékařů, právníků, vyšetřovatelů i odsouzených.  

Nedílnou součástí Mladého světa byly od šedesátých let též Křesťanovy fejetony. Tento žánr 

byl pravidelně tištěn ve spodní části dvacáté druhé strany a kromě Rudolfa Křesťana do něj 

přispívali například P.Adler, J.Pacovský, J.Krtička a další. Rudolf Křesťan se však stal 

jakousi fejetonovou ikonou, protože jeho fejetony, jakkoli žánrově pestré, splňovaly hned 

několik důležitých vlastností: měly nápad, myšlenku, zabývaly se nosnými a zajímavými 

tématy a v neposlední řadě jim nechyběl ani svěží autorský styl.  

V Mladém světě působil Rudolf Křesťan až do roku 1993, poté byl deset let pracovníkem 

Týdeníku Televize. Nyní je autorem ,,na volné noze.“  



 58 

Příloha 3: Mezníky ve vycházení Mladého světa 

 

1959 vznik týdeníku Mladý svět, šéfredaktorem Jaroslav Holler 

1964 nástup Rudolfa Křesťana do reportérské rubriky Mladého 
světa 

1966 nový šéfredaktor Ctibor Čítek 

1968 Mladý svět mění své logo 

1969 nový šéfredaktor Dušan Macháček 

1972 nová šéfredaktorka Olga Macháčková 

1993 odchod Rudolfa Křesťana z redakce Mladého světa 

 

 

 
 


