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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá nástupem tzv. normalizace v Československé 

televizi v letech 1969–1975. Autorka nejprve uvádí čtenáře do historického kontextu  

a mapuje dramatické proměny, kterými Československá televize v tomto období prošla. 

Práce dále pojednává o jednom z hlavních představitelů normalizace ve sdělovacích 

prostředcích, ústředním řediteli Janu Zelenkovi, který funkci zastával v letech  

1969–1989. Autorka čerpá ve své práci nejen z publikovaných pramenů, ale také  

z interních dokumentů a databází Československé televize a z dokumentů Národního 

archivu.  

V analytické části autorka popisuje funkci a strukturu Ideově tematických plánů, 

které tvořily základní programový rámec a směrnici vysílání Československé televize. 

Na příkladu Ideově tematického plánu pro rok 1973 čtenáři přibližuje jejich obsah. 

V závěrečné části autorka detailně analyzuje tři pořady z Ideově tematického plánu  

pro rok 1973. Jedná se o pořady různých žánrů – o publicistický pořad pro mládež 

Mladýma očima, devítidílný seriál Matka a hraný celovečerní film …a pozdravuji 

vlaštovky. Analýzou primárních zdrojů autorka dokládá, jak důležitou roli sehrála 

Československá televize jako ideologický nástroj Komunistické strany Československa 

v průběhu normalizace. 

 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=bd8f5d21e7dd7bea1251dd2a1e447cdf&tid=1&redir=sezn_ucit&kod=17994


   

Abstract 

This thesis tackles the onset of normalisation in Czechoslovak Television 

between 1969–1975. Firstly the author introduces the reader to the subject through  

the historical context. Above all, the thesis focuses on dramatic changes that affected 

Czechoslovak Television in that era. Further, the thesis is dedicated to one of main 

players and representatives of normalisation in Czechoslovak media, general director  

of Czechoslovak Television Jan Zelenka, who remained in office between years 1969 

and 1989. The author uses not only published sources, but also internal documents  

and databases of Czechoslovak Television and documents from the National Archive.  

In the analytical part of the thesis the author describes the function and structure 

of Ideological Thematic Plans which served as a foundation document for the TV 

broadcasting for one year to the next. Using the Ideological Thematic Plan of 1973  

the author analyses their content. The author carries out an in-depth analysis of three TV 

programmes chosen from the Ideological Thematic Plan of 1973. These programmes 

represent three different genres – a broadcast targeting the young Through Young Eyes 

(Mladýma očima), a television series of nine episodes Mother (Matka), and a feature 

film, And Give My Love to the Swallows (…a pozdravuj vlaštovky). Through analysis  

of primary sources the author documents the importance of Czechoslovak Television  

as a means of supporting the ideology of the Czechoslovak Communist Party during  

the era of normalisation. 
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Úvod 

Vymezení tématu a cíle práce 

Dnešní Česká televize od doby svého prvního vysílání v Československu roce 

1953 urazila dlouhou cestu a prošla mnoha proměnami. Pro svoji diplomovou práci 

jsem si zvolila téma tzv. normalizace v Československé televizi (dále ČST) v letech 

1969–1975 v interních dokumentech ČST a v dokumentech Národního archivu. 

Termínem normalizace rozumíme: „období zmrazení demokratizačního procesu 

v Československu a postupnou likvidaci většiny jeho výsledků, proces obnovy 

prosovětského režimu od srpna 1968 do května 1971, kdy proběhl XIV. sjezd KSČ“
1
. 

Normalizace v Československu zmrazila politické i společenské demokratizační kroky 

z roku 1968 a obnovila vedoucí úlohu Komunistické strany Československa. 

Na ideologickou normalizaci společnosti měly velký podíl sdělovací prostředky, 

především Československá televize a Československý rozhlas.  

Televize se ve své době stala nejvlivnějším médiem, čehož si byl tehdejší režim 

dobře vědom. ČST si v období normalizace zachovala oblibu u diváků a udržela kvalitu 

řady pořadů, zejména inscenací a seriálů. To bylo především možné díky osobnosti 

ústředního ředitele Československé televize, Jana Zelenky. Ten měl nejen široký 

politický rozhled a dobré vzdělání. Měl zejména bohaté zkušenosti jako novinář 

a ve své funkci se projevil jako pragmatik. Přes řadu prověrek, během kterých z ČST 

byly propuštěny stovky zaměstnanců, Zelenka ve své instituci toleroval desítky 

dramaturgů, scénáristů, režisérů a dalších tvůrců, kteří se v roce 1968 proreformně 

angažovali a nesouhlasili se zásahem vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Jednalo 

se o jména jako František Filip, Jaroslav Dietl, Vladimír Dvořák a další. Na druhou 

stranu ale Jan Zelenka osobními zásahy znemožnil řadě lidí nejen vystupovat 

na obrazovce, ale také autorsky pro televizi pracovat, a to dokonce i jako „pouhý” hlas 

v dabingu.  

Od svého počátku televize sice byla nástrojem státní propagandy, ale teprve 

v období normalizace vzala KSČ televizi do pevných rukou. Ředitel Jan Zelenka si 

dobře uvědomoval, jakou má televize moc a potenciál: „Televize se stala součástí 

rodiny. Lidem dala denní spojení s domovem i světem. Samozřejmě takové propojení 

                                                 

1
 MACH, Vladimír. Normalizace (resp. konsolidace). Totalita.cz [online]. 2016 [cit. 2016-12-23]. 

Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/normalizace.php 



   

 

4 

  

ještě dříve zvládl rozhlas. Avšak televize dala možnost vidět, na vlastní oči se dívat,  

a to je velký skok v působení na myšlení.“
2
 Normalizace v Československu ve zmírněné 

podobě trvala až do listopadových událostí 1989. 

Cílem mé diplomové práce je zmapovat vývoj Československé televize v letech 

1969–1975. V práci kladu důraz na vysvětlení událostí a opatření prvních let 

normalizace v ČST, které televizi udaly směr na další dvě desítky let. Téma se mi jevilo 

jako velice zajímavé, protože je tato oblast mediálními historiky málo probádaná. 

Možnost zpracovávat normalizaci v ČST mi tak udělila prostor pro zjišťování nových 

informací. Jelikož k tématu neexistuje mnoho relevantních tištěných zdrojů, rozhodla 

jsem se také využít původních archivních dokumentů.  

Bezpochyby nejvýraznější osobností ČST mezi srpnem 1969 a červnem 1989 

byl Jan Zelenka, a to zejména svým úzkým napojením na politiku. Ačkoliv sehrál 

v ČST v období normalizace klíčovou roli, tištěné publikace o něm informují pouze 

povrchně. Podle mého názoru by si v literatuře zasloužil více pozornosti. Z tohoto 

důvodu mu je v diplomové práci věnována část, která mapuje jeho osobní a profesní 

život. Dílčí a stručné informace o jeho životě se mi podařilo najít v žurnalistických 

encyklopediích či v publikacích o historii televize. Jako solidní informační zdroj 

o někdejším řediteli Československé televize mi posloužily kádrové spisy z Národního 

archivu. Pro udržení rozsahu práce jsem se neobracela na svědky doby. 

Dále se v práci zaměřuji na tzv. Ideově tematické plány (dále ITP), jelikož se 

jednalo o významné dokumenty, které sloužily jako základní směrnice pro orientaci 

tvorby ČST. Ideově tematické plány byly oním faktickým politickým nástrojem moci, 

které propagovaly závěry sjezdů a jednání Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa. Vzhledem k nedostatku pramenů k tématu se ITP ukázaly jako dobrý 

zdroj informací. Rozhodla jsem se prozkoumat platnost ITP. Podrobněji se zabývám 

Ideově tematickým plánem pro rok 1973 a analyzuji tři pořady, které se v ITP tohoto 

roku nacházejí. Věřím, že z nich vyplyne, do jaké míry byly ve skutečnosti plněny 

Ideově tematické plány. Diplomová práce má úlohu ověřit hypotézu, že ČST své 

vysílání podřizovala linii KSČ, a to jak využitím socialistické a komunistické ideologie, 

která se promítla v pořadech, tak prostřednictvím vysílání pořadů k významným 

událostem a výročím. 

                                                 

2
 MICHALEC, Zdeněk a Václav KVASNIČKA. Tisíc tváří televize: Čtení o televizi. Praha: Panorama, 

1983, s. 33. 
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Pramenná základna a metoda zpracování práce 

Existuje mnoho publikací, které se věnují tzv. Pražskému jaru a období 

normalizace. Popisují události v Československu převážně z politického 

a společenského hlediska. Významná role sdělovacích prostředků, zejména ČST 

v období normalizace, je však v dostupné publikované literatuře nedostatečně 

zpracovaná. Výjimkou jsou práce Jarmily Cysařové a Daniela Růžičky, kteří ve svých 

textech obsáhle mapují vývoj Československé televize v období Pražského jara 

a normalizace. Vývoji a utváření dnešní podoby České televize se kromě těchto dvou 

autorů věnuje pouze několik dalších odborníků. V diplomové práci se objevují odkazy 

na texty Milana Krumla, který zkoumá historii České televize, a další. Využila jsem 

několika osobních konzultací s Danielem Růžičkou z České televize. Práce také využívá 

knižních zdrojů vydaných před rokem 1989 (Jan Vrabec, Miroslav Hladký, Zdeněk 

Michalec). Při zpracovávání těchto materiálů jsem ale musela vzít v potaz, že se v nich 

do určité míry promítá politické zadání.  

Abych doplnila sekundární zdroje, rozhodla jsem se probádat tři různé archivní 

zdroje. Diplomová práce využívá primárních zdroje z Národního archivu, ze Spisového 

archivu Archivu a programových fondů České televize a záznamy pořadů v databázích 

Mediální badatelny Archivu a programových fondů ČT. Tyto primární prameny 

vytvořily základnu, která posloužila jako rovnocenný zdroj pro zpracovávání práce 

společně se sekundárními prameny. Archivní dokumenty poskytují dobrý náhled 

do vztahu sdělovacích prostředků a moci v období normalizace. Toto ilustruje 

následující text z Opatření v oblasti sdělovacích prostředků z května 1969: „Sdělovací 

prostředky – tisk, rozhlas a televize jsou dnes jedním z nejdůležitějších mocenských 

nástrojů každé vlády a vládnoucí strany. Na každém kroku, přímo či nepřímo ovlivňují 

a formují názory a postoje občanů. Proto otázka, kdo ovládá sdělovací prostředky, 

kdo koncipuje obsah i směr jejich působení, je klíčovou otázkou politiky.“
3
 Při bádání 

se však vyskytlo několik překážek. Dokumentace v Národním archivu i ve Spisovém 

archivu APF ČT je neúplná, jelikož po pádu komunismu docházelo k hromadným 

skartacím a ničení materiálů. Tehdejší politické orgány zřejmě neměly zájem po sobě 

zanechat dokumenty a zejména osobní složky, které by odkrývaly jejich činnost 

v období Pražského jara a normalizace. S problémem se získáním požadovaných 

                                                 

3
 Národní archiv, KSČ-ÚV, KSČ – Ústřední výbor 1945-1989, Praha – předsednictvo 1966-1971, sv. 93, 

arch. j. 156. 
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materiálů jsem se také setkala při zpracovávání Ideově tematických plánů. Ve Spisovém 

archivu APF ČT nebylo možné najít úplné materiály (Směrnice pro přípravu ITP, 

ITP prvního programu, ITP druhého programu, Plnění ITP apod.) k jednomu zvolenému 

roku. Jediná plná nalezená verze ITP pro rok 1973 je datována k listopadu 1973, 

kdy měla být drtivá většina pořadů již vyrobena a odvysílána. Nepodařilo se mi zjistit, 

zda existují verze mladší, tedy z konce roku 1972 anebo počátku roku 1973. Také tím, 

že je normalizace relativně nedávná historie, nemají archiváři toto období ještě zcela 

zpracované a katalogizované. Z tohoto důvodu se nebylo možné se k některým 

materiálům vůbec dostat.  

Při zpracovávání diplomové práce došlo k určitému odklonu od schválených 

tezí. K částečnému odklonu od teze došlo kvůli obtížím s archivními zdroji. Původním 

záměrem bylo analyzovat archivní dokumenty ÚV KSČ týkající se normalizace 

z Národního archivu a porovnat je s archivními dokumenty Československé televize 

ze Spisového archivu APF ČT. Nebylo možné se dostat ke všem relevantním zdrojům 

a problémem také bylo, že některých materiálů bylo naopak příliš mnoho. V případě 

využití všech dostupných archivních zdrojů by se diplomová práce stala velice 

rozsáhlým textem. Také bylo značně složité a časově náročné se zorientovat v různých 

orgánech tehdejší politické scény. Po konzultaci s vedoucím práce jsem se rozhodla 

výzkumnou část konkretizovat, a to tak, že jsem se zaměřila na obsah Ideově 

tematických plánů, kterým se literatura příliš nevěnuje. Došlo také k drobné úpravě 

názvu diplomové práce. Z původního názvu „Nástup normalizace v Československé 

televizi v interních dokumentech vedení ČST“ jsem ponechala „Nástup normalizace 

v Československé televizi“, jelikož jsem ve výsledné práci použila nejen interní 

dokumenty vedení ČST, ale i interní dokumenty z ÚV KSČ stejně jako sekundární 

zdroje. K dalším větším změnám v diplomové práci nedošlo a tematicky tak diplomová 

práce naplnila původní zadání. 

Pro uvedení čtenáře do kontextu Pražského jara a normalizace v Československé 

televizi se první kapitola věnuje historii Československé televize před rokem 1969. Tato 

kapitola popisuje hlavní události v Československu, které měly vliv na média, a věnuje 

se situaci ve sdělovacích prostředcích. Ve druhé kapitole s pomocí primárních 

a sekundárních zdrojů mapuji vývoj a proměny Československé televize v období 

normalizace mezi lety 1969–1975. V badatelně Spisového archivu APF ČT jsem 

prostudovala Ideově tematické plány sledovaného období. Rozhodla jsem se blíže se 

věnovat roku 1973. Rok 1973 se nachází ve středu sledovaného období. V neposlední 
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řadě v roce 1973 uplynulo 20 let od prvního televizního vysílání v Československu. 

Ve Spisovém archivu České televize jsem nalezla pouze dvě vydání ITP pro rok 1973, 

a to ITP pro první televizní program z listopadu 1973 a ITP pro druhý televizní program 

z června 1972. Pro potřebu diplomové práce jsem jako výchozí dokument vybrala ITP 

z listopadu 1973 prvního televizního programu, jelikož první program měl větší 

signálové pokrytí Československa a vliv na diváka než program druhý. Z ITP roku 1973 

jsem následně zvolila 15 titulů pořadů a v Mediální badatelně APF ČT zjišťovala, zdali 

po zhruba čtyřiceti letech existují jejich záznamy. Tři pořady, které jsem závěrem 

analyzovala, jsem vybrala na základě konzultace s Danielem Růžičkou a na základě 

vlastního úsudku. Cíleně jsem vybrala relace tak, aby zastupovaly různé žánrové typy. 

Kritériem pro zvolení pořadů bylo také umístění pořadu v ITP. Ukázalo se, že pořady 

uvedené mezi prvními tvořily jádro televizního vysílání. Pořady byly analyzovány 

z hlediska toho, jak se v nich promítlo politické zadání. Vyhledala jsem v nich průnik 

se socialistickou a komunistickou ideologií. 
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1. Historický kontext a televizní vysílání do nástupu 

normalizace 

1.1 Historický kontext 

Pro pochopení normalizace v Československé televizi se diplomová práce 

nemůže vyhnout zběžnému vysvětlení historických událostí, které jí předcházely. 

Počátkem normalizace ve sdělovacích prostředcích bylo období, kdy Komunistická 

strana Československa začala prostřednictvím sdělovacích prostředků tvrdě prosazovat 

svou politickou linii. Po únoru 1948 se veřejná sdělovací média stala subjektem řízení 

a kontroly komunistů. Byl nastolen nový model hojně využívaný v totalitních režimech: 

„Charakteristickým rysem byla snaha maximalizovat kontrolu KSČ nad průběhem 

mediální komunikace, a izolovat tak občany od ‚závadných informací‘ a orientovat 

jejich názory žádoucím směrem.“
4
 Na rozdíl od oficiální verze média ve skutečnosti 

nesloužila veřejnosti, ale primárně vládnoucí straně. Komunistická strana 

Československa je využívala k prosazování svých politických zájmů. 

V Československu se v 50. letech vystřídalo několik cenzurních institucí. Mezi 

lety 1953–1966 byla cenzurní institucí Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD).
5
 

HSTD fungovala pod ministerstvem vnitra a jejím úkolem byla kontrola veškerého 

obsahu všech sdělovacích prostředků vč. tištěných materiálů. HSTD zaměstnávala 

ve sdělovacích prostředcích a tiskárnách tzv. plnomocníky, tedy cenzory, kteří na bázi 

předběžné cenzury museli schválit všechny materiály, které šly do tisku.
6
 Stejná praxe 

se nevyhnula rozhlasu ani televizi – scénáře rozhlasových vysílání se musely předem 

předkládat ke kontrole, v televizi byl dohled ještě důkladnější. V roce 1960 byla vydána 

Ústava Československé socialistické republiky, která mimo jiné zakotvila vedoucí úlohu 

                                                 

4
 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010, s. 137. 

5
 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Cenzura: Hlavní správa tiskového dohledu. Totalita.cz [online]. 2016 [cit. 2016-

02-16]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_01.php 

6
 ŠTOLL, Martin. 1.5.1953 - Zahájení televizního vysílání: Zrození televizního národa. Vyd. 1. Praha: 

Havran, 2011, s. 168. 
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KSČ ve státě. Nová ústava také přinesla přejmenování státu na Československou 

socialistickou republiku.
7
 

Koncem 50. let a zejména v 60. letech 20. století došlo k částečnému uvolnění 

režimu, které směřovalo k Pražskému jaru. K uvolnění přispěla kritika kultu 

J. V. Stalina Nikitou Chruščovem na XX. sjezdu KSSS, který se konal v roce 1956.
8
 

Dalším důvodem uvolnění poměrů v Československu mohla být proběhnuvší generační 

obměna politiků a stranických funkcionářů. Do vedoucích pozic byli oproti začátku 

50. let dosazováni lidé, kteří měli dobré vzdělání. „Tito vzdělaní jedinci vystřídali 

na vedoucích postech tzv. ‚dělnické kádry‘.“
9
 Uvolnění dále napomáhaly podněty 

ze západu stejně jako větší možnost cestovat do zahraničí. Také se objevily tendence 

reformovat ekonomickou sféru.
10

  

Do roku 1966 nebyla cenzura legislativně zakotvená. V roce 1966 byla Hlavní 

správa tiskového dohledu vystřídána Ústřední publikační správou (ÚPS), v níž našla 

cenzura poprvé od roku 1948 zákonnou formu: „Ústřední publikační správa zajišťuje, 

aby v hromadných informačních prostředcích nebyly uveřejněny informace, 

které obsahují skutečnosti tvořící předmět státního, hospodářského nebo služebního 

tajemství. Obsahuje-li informace takovou skutečnost, pozastaví Ústřední publikační 

správa její uveřejnění, popřípadě rozšiřování.“
11

 ÚPS pracovala formou upozornění, 

která byla směřována k autorům nevyhovujících materiálů. Pravomoci cenzorů byly 

regulovány a bylo možné se proti jejich upozorněním soudně odvolat.
12

 Toto vše 

přispělo zejména k rozkvětu tisku, rozhlasu a televize. Mezi lety 1965 a 1967 se počet 

tištěných kulturních a uměleckých titulů zvýšil o 75 %.
13

  

                                                 

7
 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010, s. 135. 

8
 MACH, Vladimír. Nikita Sergejevič CHRUŠČOV. Totalita.cz [online]. 2016 [cit. 2016-02-14]. 

Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_chruscovn.php 

9
 MARJÁNKO, Bedřich. 60. léta - doba uvolnění. Totalita.cz [online]. 2016 [cit. 2016-02-15]. Dostupné 

z: http://www.totalita.cz/60/60.php 

10
 KONČELÍK, Jakub. Média pražského jara; Zrod reforem a demokratizace novinářské práce. Sborník 

Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, 2008, roč. 53, č. 1-4, s. 69. 

11
 Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. 

In: Sbírka zákonů. 25. října 1966, část V, § 16. 

12
 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Cenzura: Ústřední publikační správa. Totalita.cz [online]. 2016 [cit. 2016-02-

16]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_02.php 

13
 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010, s. 178. 
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Přestože od počátku roku 1968 začaly probíhat změny ve vedení KSČ, média 

o nich informovala pouze zběžně. Veřejnost se dozvídala více o aktuální situaci v KSČ 

díky neoficiálním informacím kolujícím ve společnosti.
14

 Klíčovým momentem bylo 

převzetí funkce prvního tajemníka Alexandrem Dubčekem na počátku ledna 1968.
15

 

Dne 4. března 1968 se strana o sobě rozhodla otevřeněji informovat společnost a v tisku 

vydala Podrobnější informace předsednictva ÚV KSČ o průběhu jednání prosincového 

a lednového zasedání ÚV KSČ.
16

 V reakci na uvolnění ve společnosti došlo i k dalším 

změnám ve sdělovacích prostředcích. ÚPS byla zrušena předsednictvem ÚV KSČ 

4. března 1968.
17

 Prezident Antonín Novotný složil funkci prezidenta na konci března 

1968 a vystřídal ho Ludvík Svoboda. ÚV KSČ přijal 5. dubna 1968 Akční program, 

který stále uznával vedoucí úlohu KSČ, ale navrhoval otevřít diskuzi ohledně reformy 

politického systému. Také navrhoval ideovou rekonstrukci mediálního systému.
18

 

V uvolněné době se společenským tématem staly znovuotevření kauzy smrti Jana 

Masaryka v roce 1948 (v přelomovém dokumentu V. Vávry Na pomoc generální 

prokuratuře), strahovské události z roku 1967 či útěk generála Šejny v roce 1968. 

Otevírání po několik let uzavřených témat zvýšilo zájem lidí o sdělovací prostředky 

a dalo jim pocit, že je televize „na jejich straně“. 

Dne 21. června 1968 bylo schváleno usnesení, které oslabilo roli KSČ v řízení 

médií. Vedení KSČ se tak navenek vzdalo práva rozhodovat o obsahu veřejně 

sdělovaných informací a o jejich oběhu.
19

 Cenzura byla legislativně zrušena Národním 

shromážděním 25. – 26. června 1968.
20

 První dvě věty novely zákona zněly: „Cenzura 

                                                 

14
 KONČELÍK, Jakub. Média pražského jara; Zrod reforem a demokratizace novinářské práce. Sborník 

Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, 2008, roč. 53, č. 1-4, s. 66. 

15
 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010, s. 136. 

16
 KONČELÍK, Jakub. Média pražského jara; Zrod reforem a demokratizace novinářské práce. Sborník 

Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, 2008, roč. 53, č. 1-4, s. 67. 

17
 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Cenzura: Ústřední publikační správa. Totalita.cz [online]. 2016 [cit. 2016-02-

16]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_02.php 

18
 KONČELÍK, Jakub. Média pražského jara; Zrod reforem a demokratizace novinářské práce. Sborník 

Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, 2008, roč. 53, č. 1-4, s. 68. 

19
 HOPPE, Jiří. HSTD aneb jak se cedily informace a omezovaly názory. In: CYSAŘOVÁ, Jarmila, 

Miroslav SÍGL a Jindřich BERÁNEK. KLUB NOVINÁŘŮ PRAŽSKÉHO JARA 1968. Souboj slova a 

obrazu s mocnými: Novináři a média v Pražském jaru '68. Praha, 2013, s. 23. 

20
 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969 - 1975. 1998. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 

Akademie věd České republiky, s. 11. 
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je nepřípustná. Cenzurou se rozumějí jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě 

slova a obrazu a jejich šíření hromadnými informačními prostředky.“
21

  

Odpovědí Sovětského svazu na uvolnění poměrů v Československu byla invaze 

vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 na území Československa. Invaze měla 

bezprostřední následky a změny na sebe nenechaly dlouho čekat ani ve sdělovacích 

prostředcích. Na konci srpna byla usnesením vlády ČSSR obnovena cenzura.
22

 

Dne 30. srpna 1968 byl založen Úřad pro tisk a informace (ÚTI), který měl sloužit jako 

mimořádné opatření dočasného charakteru.
23

 Již v prvních dnech fungování ÚTI byly 

vydány první pokyny, které například zakazovaly psát negativně o zemích, jejichž 

vojska intervenovala v srpnu do ČSSR, anebo používat slova okupace či okupant.
24

 

 

1.2 Události v Československé televizi do nástupu normalizace 

1.2.1 Počátky televizního vysílání v Československu 

Televizní vysílání bylo v Československu zahájeno po dlouhých letech příprav 

1. května 1953 z budovy Měšťanské besedy v centru Prahy.
25

 Zahájil je ředitel 

Československého rozhlasu Jozef Vrabec
26

 a po něm následovalo několik reportáží 

filmových týdeníků a živé vystoupení herce Františka Filipovského. Obyvatelé 

Československa se tak po sovětských, východoněmeckých a polských divácích stali 

čtvrtými z východního bloku, kteří mohli sledovat domácí televizi.
27

 Aby bylo 

umožněno pravidelné vysílání, byl na Petřínské rozhledně instalován vysílač.
28

 Televize 

                                                 

21
 Zákon č. 84/1968 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. 

In: Sbírka zákonů. 26. června 1968, Čl. I, § 17. 

22
 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969 - 1975. 1998. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 

Akademie věd České republiky, s. 18. 

23
  BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace, s. 312. 

24
 Ibid., s. 313. 

25
 HLADKÝ, Miroslav. Žurnalistika v televizi. 1. vyd. Praha: Novinář, 1986, s. 46. 

26
 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010, s. 159. 

27
 Ibid., s. 158. srovnej Historia Telewizji Polskiej. TVP.pl [online]. Telewizja Polska S.A., 2014 [cit. 

2016-12-28]. Dostupné z: http://centruminformacji.tvp.pl/15964191/historia-telewizji-polskiej 

28
 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953-1989. In: Soudobé dějiny IX/3-4. 

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2002. ISSN 1210-7050, s. 521. 
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v této době měla pouhých deset programových pracovníků a skromně zařízené vysílací 

pražské studio. Ředitelem programové části ČST byl do roku 1958 Karel Kohout. 

Většina pořadů byla živě přenášena z televizního studia.
29

 Pomalu se začalo uvažovat 

o vysílání televizního zpravodajství, aby o rok později byla uvedena první filmová 

reportáž, a to z pražské manifestace k výročí Velké říjnové socialistické revoluce 

konané 7. listopadu 1954 na Staroměstském náměstí.
30

 K pražskému studiu se připojila 

další větší města. Posledního prosince 1955 zahájilo vysílání studio v Ostravě, 

v listopadu dalšího roku vzniklo studio v Bratislavě. Teprve čtyři roky po zahájení 

televizního vysílání došlo k retranslačnímu spojení tří studií, což v praxi znamenalo, 

že si studia mohla vyměňovat pořady a lépe spolupracovat. K instalaci prvního 

záznamového zařízení (telerecording) došlo až v roce 1958.
31

 Díky němu bylo televizi 

umožněno vysílat nejen živě, ale i ze záznamu. V roce 1961 se připojilo televizní studio 

v Brně a v roce 1962 studio v Košicích.
32

  

 

1.2.2 Druhá polovina 50. let v Československé televizi 

Televize se postupně začínala těšit oblibě společnosti, ačkoliv měla oproti 

rozhlasu a tisku stále malý dosah.
33

 KSČ si uvědomovala její potenciál jako nástroje 

masové propagandy. Hnacím prvkem pro další rozvoj československého televizního 

vysílání bylo odradit lidi od příjmu televizního signálu od západních sousedů. Aby se 

zvýšilo pokrytí televizním signálem, dne 3. ledna 1959 politické byro ÚV KSČ 

rozhodlo o urychlené výstavbě televizních vysílačů.
34

 K prvnímu přímému televiznímu 

přenosu mimo televizní studio došlo v roce 1955. Diváci mohli zhlédnout přímý přenos 

hokejového zápasu z pražské Štvanice. Prvním zahraničním přímým přenosem se stalo 

vysílání ze zimních olympijských her v Cortině d’Ampezzo v Itálii.
35

 Zpočátku vysílala 

                                                 

29
 HLADKÝ, Miroslav. Žurnalistika v televizi. 1. vyd. Praha: Novinář, 1986, s. 46. 

30
 Ibid., s. 47. 

31
 Historie technického rozvoje ČST. Česká televize [online]. 2016 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/televizni-technika/historie-technickeho-rozvoje-cst/ 

32
 HLADKÝ, Miroslav. Žurnalistika v televizi. 1. vyd. Praha: Novinář, 1986, s. 48-49. 

33
 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953-1989. In: Soudobé dějiny IX/3-4. 

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2002. ISSN 1210-7050, s. 521. 

34
 Ibid., s. 522. 

35
 MICHALEC, Zdeněk a Václav KVASNIČKA. Tisíc tváří televize: Čtení o televizi. Praha: Panorama, 

1983, s. 43. 
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televize třikrát týdně, přes léto pouze dvakrát týdně. Všechny dny v týdnu pokrývala 

televize až od prosince 1958.
36

 Každý, kdo měl v domácnosti televizní přijímač, byl 

od roku 1955 povinen platit koncesi.
37

 

Dne 29. listopadu 1957 byl zřízen Československý výbor pro rozhlas a televizi, 

který v roce 1959 zaniknul. Tímto rokem se televize stala samostatnou rozpočtovou 

organizací, která podléhala vládě a v ideových a personálních otázkách sekretariátu ÚV 

KSČ.
38

 Do roku 1964 spadala ČST organizačně pod Československý rozhlas.
39

 

Na počátku své existence byla televize institucí otevřenou všem tvůrcům: 

„Při urychleném zavádění a rozšiřování televizního vysílání nebylo v prvních letech 

pro přijímání pracovníků do úvazku podmínkou členství v KSČ ani takzvaně třídní 

původ.“
40

 V roce 1958 vzniklo usnesení sekretariátu ÚV KSČ. To vedlo ČST v čele 

s Milanem Krejčím k tomu, aby byly provedeny prověrky zaměstnanců televize. 

V pražském studiu se stalo obětí prověrek téměř sto pracovníků. Oficiální zpráva 

uvedla, že pracovníci byli propuštěni, jelikož odborně ani politicky nestačili na své 

úkoly.
41

 Na přelomu 50. a 60. let se ve funkci ředitele ČST vystřídali Milan Krejčí 

(1958–1959) a Adolf Hradecký (1959–1963).
42

 V roce 1958 došlo k začlenění studiové 

a přenosové techniky, která dříve spadala pod ministerstvo spojů, do kompetence ČST.  

Technické zázemí po několika letech fungování nebylo ideální. Budova 

Měšťanské besedy byla nevhodná, neboť v ní docházelo k výpadkům proudu, 

ve studiích bylo nesnesitelné horko a nájemníci domu si na televizi stěžovali, 

jelikož budova byla špatně zvukově izolovaná. Kromě Měšťanské besedy nebyla ČST 

nijak soustředěná do jednoho organizačního ústředí. Sídlila v mnoha budovách v Praze, 

ale i ve středních Čechách. O výstavbě nového komplexu studií na Kavčích horách bylo 
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rozhodnuto v roce 1957, ale stavba započala teprve v roce 1961.
43

 Kvůli finančním 

obtížím se výstavba dočasně přerušila a pokračovalo se v ní až v roce 1965.
44

 

 

1.2.3 60. léta v Československé televizi 

Na začátku roku 1960 byla jako součást OIRT (Organisation Internationale 

de Radiodiffusion et de Télévision) založena Intervize.
45

 Byla to organizace s cílem 

vzájemné kooperace a výměny pořadů mezi televizemi socialistického bloku a vytvářela 

programový i politický protipól západní Eurovizi. ČST byla jedním z jejích 

zakládajících členů.
46

 Československá televizní produkce šedesátých let zaznamenala 

nejen domácí úspěchy, ale také získala mnohá ocenění na mezinárodních festivalech 

(Montreaux, Monte Carlo, Řím). Rok 1963 se do dějin televize zapsal především tím, 

že se uskutečnilo první přímé televizní spojení Praha – Moskva.
47

 Televize v roce 1963 

dosáhla 1 500 000 koncesionářů.
48

 Místo dosavadního ředitele Československé televize 

Adolfa Hradeckého zaujal dne 1. června 1963 Jiří Pelikán. Vědom si probíhajících změn 

ve společnosti, tyto respektoval a zasadil se o to, aby se projevily i ve vysílání televize. 

Jiří Pelikán vedl neustálé spory s cenzory, v televizi hájil své pracovníky. Rok po jeho 

nástupu byl založen významný Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha.
49

 Jiří Pelikán 

několikrát osočen sovětskou ambasádou z vysílání kontrarevolučních pořadů 
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podporujících západní myšlenky (např. Zvědavá kamera či Věc veřejná).
50

 Tento ředitel 

setrval ve funkci do září roku 1968, kdy byl odvolán.
51

  

V lednu roku 1964 se televizi dostalo právního ošetření zákonem, který ji uznal 

jako samostatný celek, ale který také určil její závislost na politice KSČ. O samostatném 

zakotvení televize v zákoně se začalo jednat od roku 1960. Zákon z 31. ledna 1964 

televizi oficiálně umožnil samostatnou programovou činnost, nicméně první paragraf 

zákona jasně deklaroval závislost televize na politice vládnoucí strany: 

„Československá televize svou činností založenou na politice Komunistické strany 

Československa provádí masově politickou a výchovnou práci, podporuje tvůrčí 

iniciativu lidu a přispívá k dovršení kulturní revoluce.“
52

 Také bylo uzákoněno, 

že „za činnost České televize odpovídá vládě ústřední ředitel, kterého jmenuje 

i odvolává vláda“
53

. Polovina šedesátých let byla ve znamení zvýšení vysílání pořadů 

ze zahraničí (dostaly se k nám zejména seriály a zábavné pořady) stejně jako přímých 

přenosů z různých mezinárodních akcí. ČST například živě vysílala pohřeb J. F. 

Kennedyho.
54

 V roce 1966 také začalo pravidelné vysílání pro školy.
55

 Nastíněním 

prvních let fungování Československé televize se dostáváme do roku šedesátého 

osmého. 

 

1.2.4 Dění v Československé televizi v období Pražského jara 

Dne 31. března 1968 propustil ředitel ČST Pelikán dva ze tří náměstků. Ti byli 

v roce 1965 do funkce dosazeni aparátem KSČ. Jediným náměstkem ČST zůstal Zdeněk 

Noháč, bývalý zaměstnanec ČTK.
56

 Na jaře 1968 začala Československá televize velmi 
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rychle reagovat na lavinu politických změn. Televizní zpravodajství začalo vykazovat 

větší flexibilitu. Aby byly co nejlépe zachyceny aktuální události (např. diskuze 

s představiteli vlády a KSČ, vystoupení jiných osobností) a aby mohly být vysílány 

dříve zakázané pořady, bylo televizní vysílání prodlouženo do noci.
57

 Na obrazovku se 

dostala do tehdejší doby tabuizovaná témata. Ministr kultury a informací Miroslav 

Galuška předložil vládě zprávu s návrhem nové koncepce řízení sdělovacích prostředků. 

Zpráva žádala, aby sdělovací prostředky vykonávaly nejen úlohu státní instituce, 

ale zároveň byly i mluvčím veřejnosti, různých politických stran atd.
58

 Důležitým 

momentem v liberalizaci televize byl fakt, že vláda v červnu 1968 schválila návrh, 

ve kterém odsouhlasila úlohu tisku, televize a rozhlasu v demokratizačním procesu, 

což bylo po dvaceti letech významným krokem kupředu. Znamenalo to, že v televizi 

bylo možné veřejně publikovat vlastní názor.
59

 Pořady Oč dnes jde?, Co se vlastně 

změnilo?, diskuzní pořad s ředitelem ČST Pelikánem Kam spějeme? napovídaly svými 

názvy o svém zaměření.
60

 Změny v televizním vysílání přilákaly k obrazovkám oproti 

předchozím letům více diváků; na televizní zpravodajství se běžně dívala více 

než polovina obyvatelstva.
61

 V období května až srpna 1968 se se slábnoucí cenzurou 

zkvalitňovalo televizní zpravodajství, také díky tomu, že se personálně posílila televizní 

redakce.
62

 V červenci téhož roku došlo k osamostatnění Televizního studia Praha, jehož 

ředitelem se stal Viktor Růžička.
63

 Vývoj obrodných událostí byl ale zastaven srpnovou 

intervencí vojsk Varšavské smlouvy. 

 

1.2.5 Srpen 1968 v Československé televizi 

V reakci na vojenskou intervenci začalo speciální televizní vysílání 

21. srpna 1968 v půl páté ráno. Vysílání z Měšťanské besedy zahájila hlasatelka Kamila 
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Moučková, následovaly reportáže z různých míst Prahy o obsazování okupačními 

vojsky. V půl deváté bylo vysílání přerušeno a přesunulo se na různá místa v Praze, 

například do kina Skaut.
64

 Došlo ještě k několika přesunům vysílacích zařízení (bylo 

například vysíláno z Cukráku u Prahy či z Tesly Hloubětín).
65

 Řídicí štáb poslal 

skupinku zpravodajů na vysílač Kleť v jižních Čechách, aby odtamtud vysílali zprávy 

o okupaci do Rakouska a ty se šířily dále na západ. Dne 23. srpna se za velmi 

provizorních podmínek vysílalo z rozestavěného objektu Kavčích hor. Televizní 

zaměstnanci při hledání nových míst k vysílání prokázali důvtip a vynalézavost. 

Provizorně se ještě vysílalo do 28. srpna, kdy se ze Sovětského svazu vrátila část 

československého vedení, která v Moskvě invazi vojsk Varšavské smlouvy 

pod vojenským tlakem schválila.
66

 Invaze byla schválena 26. srpna 1968 podpisem 

tzv. Moskevského protokolu. Podpisem tohoto dokumentu se československá politická 

delegace zavázala k podstatnému okleštění občanských práv a svobod. Čtvrtý článek 

Moskevského protokolu nařídil, aby českoslovenští politici konsolidovali situaci v tisku, 

rozhlase a televizi pomocí nových zákonů a opatření.
67

 Politici měli zajistit, aby se 

v tisku, rozhlase a televizi neobjevila další „antisocialistická“ vystoupení.
68 

Dne 16. října byla v Praze podepsána smlouva o dočasném pobytu vojsk Varšavské 

smlouvy na československém území.
69

 Nezávislé televizní vysílání se podařilo nejdéle 

                                                 

64
 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969 - 1975. 1998. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 

Akademie věd České republiky, s. 13. 

65
 KRUML, Milan. Televize? Televize!: Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé. Praha: Česká televize, 2013, s. 79. 

66
 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969 - 1975. 1998. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 

Akademie věd České republiky, s. 14. 

67
 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích: výběr z dobové publicistiky. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV 

ČR, 2004. Prameny k dějinám československé krize 1967-1970, s. 16. 

68
 RŮŽIČKA, Daniel. Protokol o jednání delegace ČSSR a SSSR: (tzv. Moskevský 

protokol). Totalita.cz [online]. 2016 [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: 

http://www.totalita.cz/txt/txt_prot_mosk_1968.php 

69
 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969 - 1975. 1998. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 

Akademie věd České republiky, s. 22. 



   

 

18 

  

udržet televiznímu studiu Ostrava.
70

 Mezi nejvýznamnější hlasatele srpna 1968 patřili 

zejména Kamila Moučková a Richard Honzovič.
71
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2. Nástup normalizace v Československé televizi v čele 

s Janem Zelenkou (1969-1975) 

2.1 Nástup normalizace v Československé televizi 

2.1.1 Československá televize po srpnu 1968 

První personální čistky a organizační změny se dotkly sdělovacích prostředků, 

které se postavily za reformy Pražského jara a zaujaly nesouhlasný postoj proti srpnové 

intervenci vojsk Varšavské smlouvy. Dne 25. září 1968 odvolala vláda ČSSR ředitele 

Československé televize Jiřího Pelikána.
72

 Krátce po svém odvolání byl vyslán coby 

kulturní atašé do Itálie, odkud se zpět do Československa nevrátil. Spolu s ním byl 

odvolán i ředitel rozhlasu Zdeněk Hejzlar. Do vedení ČST byl dosazen vládní 

zmocněnec a bývalý pracovník ideologického oddělení ÚV KSČ Bohumil Švec.
73

 

Prvním televizním studiem, které se sebekriticky ohlédlo za srpnovými událostmi 

a reakcí televize, bylo TS Ostrava.
74

 Odsoudilo své protiokupační srpnové počínání, 

konkrétně to, že invazní armády byly televizí nazývány okupanty, i to, že televize 

přispěla k vyvolání vlny údajně falešného „národního cítění“
75

. K ostravskému studiu se 

přidala i další studia a také redakce Televizních novin, jejíž stanovisko bylo zveřejněno 

v Rudém právu: „Komunisté v TN považují za stranickou i občanskou povinnost 

sebekriticky odsoudit všechno, co v minulosti bylo v jejich přístupech neprincipiální 

a nesolidní a naší straně škodlivé. Plně se ztotožňují s politickou linií nového vedení 

strany a jsou rozhodnuti plně se angažovat v praktickém životě naší strany i naší 

socialistické společnosti.“
76
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Krátce po příchodu vojsk Varšavské smlouvy byl 30. srpna 1968 zřízen Úřad 

pro tisk a informace, jehož cenzura se ihned promítla i v televizním programu.
77

 Zákazy 

pořadů byly řízeny telefonicky, a proto se nedochovaly jasné důkazy z tehdejší doby. 

Ze dne na den docházelo ke změnám vysílaného programu, a tak se některé pořady, 

zejména publicistické, uvedené v televizních průvodcích, nakonec nedostaly 

na televizní obrazovku. Toto postihlo například pořady Jsme s vámi, buďte s námi 

nebo 3 plus jedna.
78

  I přes zvýšenou kontrolu televizních výstupů se televize, co se 

tvorby pořadů týkalo, na krátký čas vrátila do reformní atmosféry roku 1968. V televizi 

se objevovaly diskuzní pořady, které se věnovaly srpnovým událostem (např. Jak se 

máte, co děláte? Ladislava Daneše a Zdeny Joskové či Jak dál? Jiřího Kantůrka).
79

 

Umělecká tvorba měla oproti publicistice více volnosti, mezi diváky byly populární 

např. později zakázané Sňatky z rozumu scénáristy Otty Zelenky či Píseň pro Rudolfa 

III. Jaroslava Dietla.
80

 

Pražské studio začalo opět vysílat 4. září.
81

 Na podzim 1968 se progresivní 

myšlenky předsrpnového období v televizi stále těšily podpoře, neboť mezi šéfredaktory 

vysílání nebo i v televizním celozávodním výboru KSČ (CZV KSČ) byli zastánci 

polednové politiky. Velký ohlas u veřejnosti vyvolal v listopadu 1968 pořad Je ta kniha 

bílá, nebo proužkovaná?, který pojednával o údajné kontrarevoluci. Pořad se vztahoval 

k tzv. Bílé knize, což byl text sestavený sovětskými novináři, který podával ucelený 

výklad událostí roku 1968. Ke slovu se v pořadu dostaly ty osobnosti, které kniha 

zmiňovala, aby uvedly lži na pravou míru. Tento pořad byl jedním z podnětů 

k personální výměně, ke které v televizi později došlo. 
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2.1.2 Československá televize po listopadovém plénu ÚV KSČ 

Zlomem v kádrové politice sdělovacích prostředků bylo plenární zasedání ÚV 

KSČ, které proběhlo v listopadu 1968. Od tohoto momentu se sdělovací prostředky 

dostaly do kompetence tajemníka Josefa Kempného. Na plenárním zasedání Alexander 

Dubček pronesl: „Musíme věnovat všestrannou pozornost ideologickým otázkám, 

sjednocovat stranu na marxisticko-leninských principech, upevňovat stranickou 

disciplínu a závaznost přijatých usnesení. Přitom je třeba zachovat uvnitř strany 

demokratickou atmosféru, která umožní svobodně projednávat všechny otázky stranické 

politiky, vyslovovat k nim vlastní názor a tak co nejúčinněji čelit subjektivismu 

v politice.“
82

 Dubček vyloučil návrat k předlednové politice, nicméně kritizoval činnost 

sdělovacích prostředků za rok 1968.
83

 Dne 5. prosince 1968 došlo k odvolání vládního 

zmocněnce pro televizi Bohumila Švece a do funkce ústředního ředitele vláda dosadila 

Josefa Šmídmajera.
84

 Koncem prosince 1968 se televize zapojila do hnutí proti vyřazení 

předsedy Národního shromáždění Josefa Smrkovského z veřejného života. Ten patřil 

mezi protagonisty Pražského jara. Josef Smrkovský byl spolu s dalšími představiteli 

státu ke konci srpna 1968 odvlečen do Moskvy, kde spolu s ostatními politiky podepsal 

Moskevský protokol.
85 

Smrkovský se 16. prosince 1968 nedostavil na pravidelnou 

plenární schůzi celozávodního výboru KSČ, protože mu účelně nebyl vystaven 

delegační list, a tak celozávodní výbor KSČ v ČST zaslal Dubčekovu sekretariátu dopis. 

V dopise Smrkovskému vyjádřil podporu a odmítl tento postup, který se nápadně 

podobal situaci před lednem 1968. Josef Smrkovský se nakonec 5. ledna 1969 objevil 

na televizní obrazovce, kde „nabádal občany ke klidu, aby neohrozili vývoj, s tím, 

že sám bude respektovat rozhodnutí kompetentních orgánů.“
86
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2.1.3 Federalizace Československa a její dopad na Československou 

televizi 

K Novému roku 1969 došlo k federalizaci Československa, tedy k rozdělení 

na Českou socialistickou republiku a na Slovenskou socialistickou republiku.
87

 

Federalizace způsobila změny v řízení televize – byl vytvořen český okruh (Praha, 

Brno, Ostrava) a slovenský okruh (Bratislava a Košice). Okruhy podléhaly Ústřednímu 

ředitelství ČST.
88

 Ačkoliv byla televize po formální stránce federalizována, otěže drželo 

pražské studio.
89

 V reakci na federalizaci byl také z Ústavu pro tisk a informace zřízen 

národní cenzurní úřad – Český úřad pro tisk a informace (podobně byl již dříve zřízen 

Slovenský úrad pre tlač a informácie).
90

 V praxi byla používána autocenzura, která byla 

dokonalým nástrojem nastupující normalizace. Televizní tvůrci ji začali sami uplatňovat 

tak, že ani nezačínali práci na pořadech, o kterých již předem věděli, že by nebyly 

schváleny do televizního vysílání.
91

 

Dne 3. ledna 1969 byl vydán Návrh plánu publicity na podporu stanoviska 

předsednictva ÚV KSČ k vnitropolitické situaci, který se opíral o listopadovou rezoluci. 

Nástrojem tohoto návrhu byla snaha o orientaci tisku, rozhlasu a televize směrem 

ke zdůraznění role sdělovacích prostředků věrných vedoucí politické straně.92 

V návaznosti na dokument z 3. ledna 1969 bylo třeba vypracovat podrobnější plán. 

Proto byl předsednictvu ÚV KSČ J. Kempným dne 6. ledna 1969 předložen Návrh 
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na opatření ke zlepšení stranického a státního zřízení tisku, rozhlasu a televize.
93

 Návrh 

představil řešení politické situace formou zavedení okamžitých opatření a dalších 

nutností potřebných k přechodu k systematické a kontrolované práce s tiskem, 

rozhlasem a televizí. V materiálu bylo silně doporučeno, aby při řízení sdělovacích 

prostředků měla strana větší vliv.94 Bylo dočasně pozastaveno vysílání politických a 

publicistických pořadů a ti televizní zaměstnanci, kteří se proreformně angažovali, byli 

převedeni na méně exponované pozice nebo propuštěni. Členové ÚV KSČ, komunisté 

Národního shromáždění a členové České národní rady a Slovenské národní rady, 

členové vlád, odboroví funkcionáři měli vhodnou formou zaujmout stanovisko 

k prohlášení Předsednictvo Ústředního výboru KSČ (PÚV KSČ) a publikovat jej 

ve sdělovacích prostředcích. Obsahem prohlášení mělo být například zdůraznění 

vážnosti politické situace a možných následků při případném vnitropolitickém konfliktu 

či prezentace listopadové rezoluce jako jediného východiska. Cílem okamžitých 

opatření bylo podniknout kroky, aby politika strany byla účinněji, soustavně a správně 

tlumočena a aby se zavčas reagovalo na „nesprávné“ názory a informace.95 Bylo třeba 

vyhodnocovat veřejné mínění ohledně rezoluce PÚV KSČ a podle toho připravovat 

tématiku pro veřejná vystoupení členů předsednictva. Také bylo třeba ověřovat obsah 

Televizních novin, relací, které na ně navazují, a publicistických pořadů, snížit počet 

pořadů ze západního bloku na úkor socialistického vysílání. 

Na počátku roku 1969 se v souvislosti s lednovou federalizací Československa 

začalo uvažovat o specifické formě řízení televize, přičemž konkrétní podobu získal 

návrh v dubnu 1969.
96

 V čele televizní rady by podle návrhu stál „střídavě – na období 

stanovené v zákonech – ústřední ředitel České nebo Slovenské televize, přičemž jeho 

zástupcem je vždy ústřední ředitel druhé národní televize.“
97

 Dospělo se však k závěru, 

že česká i slovenská televize jsou v první řadě zodpovědné státu jako celku. Nemělo by 
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smysl, aby byly úředně rozdělené.
98

 Tento koncept nebyl využit, setrvalo se tedy 

u uspořádání, které vycházelo ze zákona 18/1964 Sb. o Československé televizi 

a zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb.
99

 

 

2.1.4 Události v Československé televizi na počátku roku 1969 

Dne 16. ledna 1969 se u budovy Národního muzea v Praze pokusil o sebevraždu 

upálením student Jan Palach.
100

 Palachův extrémní čin eskaloval emoce a otřásl 

společností. Současně vyslal do světa poselství, že se československý lid nehodlá smířit 

se ztrátou idejí Pražského jara. Československá televize na tuto tragickou událost 

reagovala v pořadu O čem se hovoří, kde „vystupovaly na obrazovce známé osobnosti 

s krédem ‚bojovat může pouze ten, kdo žije‘, aby se zabránilo dalším lidským 

obětem.“
101 

Významným pořadem tehdejší doby byla publicistická relace Slovo ke dni - 

Štafeta televizních publicistů. V tomto pořadu dne 22. ledna 1969 vystoupili známí 

publicisté,
102

 kteří se vyjádřili k Palachově smrti. Vzhledem k tomu, že tušili, že se 

zřejmě již nikdy neobjeví na televizní obrazovce, se symbolicky loučili s diváky.
103

 

Tento pořad se u diváků setkal s velice vřelou odezvou. Odvysílaný pořad měl však 

velmi negativní odezvu na Útvaru svodné informace plánu a řízení ÚV KSČ.
104

 

Oficiálně bylo sděleno, že uvedení pořadu Slovo ke dni - Štafeta televizních publicistů 
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údajně upozadilo výsledky lednového pléna, které byly vysílány po jeho skončení.
105

 

Uvedením těchto dvou pořadů slovy Ladislava Daneše došlo k tomu, že „tlak 

na ‚kontrarevolucionáře‘ zesílil a rozjely se plány, jak na nás vyzrát“.
106

 V reakci 

na Slovo ke dni - Štafetu televizních publicistů začalo docházet v médiích k prvním 

zásahům. Federální výbor pro tisk a informace 29. ledna 1969 rozhodl o Okamžitých 

opatřeních v Čs. televizi, rozhlasu a tisku, která jmenovala členy ideového sboru 

ústředního ředitele z „politicky pevných zástupců ÚV KSČ, vlád a Národní fronty“
107

, 

aby pravidelně hodnotil pořady a projednával plány. Vedení televize dočasně zakázalo 

významným osobnostem Pražského jara působení na televizních obrazovkách.
108

 

Mezi 28. a 29. březnem 1969 ČSSR zasáhly tzv. hokejové události. Výhra 

československého mužstva na Mistrovství světa v ledním hokeji nad týmem Sovětského 

svazu spustila spontánní oslavy velkého formátu. Do pražských ulic a ulic větších měst 

vyšly davy, odhadováno bylo na půl milionu lidí. Došlo k poničení kanceláře sovětské 

letecké společnosti Aeroflot v Praze.
109

 Podle zprávy o bezpečnostní situaci na území 

ČSSR bylo běžného pozápasového projevu veselí zneužito k protisovětským 

vystoupením.
110

 Spoluviníkem a podporovatelem incidentů měly být i sdělovací 

prostředky. Pracuje se však také s verzí, že se jednalo o provokaci ze strany KGB, 

sovětského Výboru státní bezpečnosti. V reakci na hokejové události bylo usnesením 

předsednictva ÚV KSČ (z 1. dubna 1969) ve věci sdělovacích prostředků uloženo, 

aby komunisté ve federálních a národních vládách přijali „taková nevyhnutelná 

opatření, aby byl zachován veřejný klid a pořádek a uplatněny stranické zásady 
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v masových sdělovacích prostředcích“
111

. Také bylo z politického důvodu pozastaveno 

vydávání časopisu Politika a do hledáčku se dostaly časopisy Listy, Reportér a Zítřek.
112

 

K hokejovým událostem bylo 3. dubna 1969 vydáno usnesení vedení ČST. Vedení ČST 

si bylo plně vědomo závažnosti vzniklé situace, ke které došlo po „nezodpovědných 

a odsouzeníhodných akcích“
113

. Vedení ČST po incidentech zopakovalo, že hlavním 

jejím cílem je podporovat a rozvíjet politiku KSČ a federální vlády jakožto i vlád obou 

národních republik. Řediteli ČST Josefu Šmídmajerovi bylo doporučeno, aby uložil 

ředitelům studií a šéfredaktorům prověření veškerých televizních pořadů. Měla být 

vyloučena stanoviska napadající KSČ, představitele či vedoucí úlohu strany 

ve společnosti. Měly být eliminovány útoky a výpady proti SSSR a ostatním zemím 

Varšavské smlouvy a spojeneckým vojskům na území Československa, útoky proti 

základním principům socialistického zřízení a útoky proti prezidentovi republiky. Také 

měly být vyloučeny údaje, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit obranu či vnitřní 

bezpečnost státu, výsledky vyšetřování nebo činnosti soudů.
114

 Umělecké a ostatní 

pořady měly ve svém celkovém vyznění přispívat snaze politického vedení o uklidnění 

a konsolidaci poměrů ve státě. Pořady se měly vyvarovat toho, aby obsahovaly „laciné“ 

jinotaje a narážky na citlivé veřejné mínění.
115

 Československá televize měla také plně 

podpořit režim nejen jeho tlumočením, ale samostatnou produkcí vlastních výstupů, 

které s novým společenskopolitickým opatřením souhlasí. 

 

2.1.5 Změna ve vedení KSČ 

Československá televize sehrála podstatnou roli v tlumočení demonstrativního 

činu Jana Palacha a hokejových událostí. Obě události patřily k posledním protestům 

proti nastupující normalizaci. V dubnu 1969 vystřídal tehdejšího prvního tajemníka 

Alexandra Dubčeka místopředseda vlády Gustáv Husák. Jeho zvolení znamenalo 
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vynucené uklidnění poměrů v zemi a potlačení těch, kteří podporovali tzv. socialismus 

s lidskou tváří. Ve vedení KSČ a vlády zesílilo přesvědčení, že televize je klíčem 

k řízení moderní společnosti a základním předpokladem dalšího rozvoje socialismu 

v Československu. Televize dle sebehodnocení vedení navzdory různým komplikacím 

(unáhlené soudy kolem určitých osobností, subjektivní hodnocení problémů) zvládla 

během svého dosavadního působení udržet si svou kvalitu a vysokou kulturnost.
116

 

V dubnu 1969 bylo odsouzeno srpnové televizní vysílání předešlého roku a bylo 

označeno za ilegální. Dle Politickoideových zásad pracovala tehdejší televize 

s „uvědomělým divákem“, kterému bylo třeba nejen sdělovat a objasňovat problémy 

veřejného života, ale také mu vyhrazovat podíl při řešení otázek rozvoje socialismu.
117

 

Televize měla také sloužit jako tlumočník veřejného mínění, který „umožnuje […] 

demokratickou kontrolu realizace vládní politiky a spoluvytváří otevřené demokratické 

klima.“
118

 Taktéž osobnosti vystupující v televizi se dle Politickoideových zásad mohly 

těšit divácké důvěře jen za předpokladu, že byly ze stranických pozic schopny tlumočit 

řešení společenských problémů.
119

 

 

2.1.6 Opatření v oblasti hromadných sdělovacích prostředků 

Dne 6. května 1969 byl na schůzi ÚV KSČ předložen Návrh opatření v oblasti 

hromadných sdělovacích prostředků a byl přijat 13. května. V něm bylo uloženo, 

aby komunisté v institucích, které vydávaly noviny a časopisy, řídily rozhlas, televizi 

a ČTK, „provedli rozbor politickoideového působení sdělovacích prostředků, 

aby provedli rozbor kádrového obsazení vedoucích míst a přijali potřebná organizační 

a kádrová opatření“
120

 V návrhu opatření je uvedeno, že hlavní úlohou doby je překonat 

probíhající politickou krizi. K tomu mělo dojít i pomocí posílení role médií a udržení 
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ideologické linie v nich. Překlenutí politické krize měl napomáhat stranický tisk, 

a to tak, že měl jednoznačně podporovat politiku vedení strany.
121

  

Na otázku, jaký postup byl v Československé televizi přijat, odpovídají Opatření 

provedená ve sdělovacích prostředcích. V první řadě bylo odvoláno celé vedení Hlavní 

redakce Televizních novin, konkrétně šéfredaktor Zdeněk Michalec a jeho zástupci 

Karel Vošahlík, Václav Kořínek a vedoucí výroby Marková.
122

 Zdeněk Michalec přešel 

do oddělení příprav II. programu.
123

 Novým šéfredaktorem Televizních novin byl 

jmenován Josef Vlček (dosavadní šéfredaktor Hospodářských novin), jeho zástupcem 

Ota Výborný (dosavadní korespondent v Moskvě), další pozice byly obsazeny Zdeňkem 

Kropáčem, Miroslavem Hladkým a vedoucím výroby se stal Jan Sedlák.
124

 Josefu 

Vlčkovi bylo uloženo předložit návrh nové organizace Televizních novin včetně 

personálního obsazení redakce. Novým vedoucím Hlavní redakce filmového programu 

ČST se stal Jiří Procházka.
125

 Dále bylo přijato šest nových hlasatelek a významná 

osobnost Pražského jara Kamila Moučková byla přesunuta do dabingového studia. 

Vedoucím hlasatelů se stal Richard Honzovič a hlavním redaktorem programu ČST se 

stal Aleš Poledne. Také vznikla skupina redaktorů, která měla na starost preventivní 

kontrolu scénářů všech redakcí stejně jako kontrolu televizních výstupů.
126

 

V květnu 1969 se předsedou obnovené ideologické komise stal tajemník 

ÚV KSČ Josef Kempný, jehož v roce 1970 vystřídal Vasil Biľak.
127

 Jedním 

ze 40 pracovníků ideologické komise se stal Jan Zelenka. Komise měla za úkol 

propagovat stranickou linii. V průběhu pomalu přicházejícího léta se konalo mnoho 

zasedání a schůzí, na kterých se jednalo o roli sdělovacích prostředků. Aby se zamezilo 

dosud praktikovanému obcházení stranických usnesení, proběhlo několik vln kádrových 
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změn. S tím a dalšími změnami nesouhlasil televizní celozávodní výbor KSČ, 

avšak bez úspěchu. Ačkoliv se normalizace v televizi začala projevovat ve formě 

různých nařízení, za vedení ředitele Šmídmajera nikdy nedošlo k oficiálnímu odsouzení 

počínání televize v roce 1968.
128

 Šmídmajer byl nucen dělat ústupky, ale snažil se 

televizi zachovat alespoň částečnou svobodu. 

 

2.1.7 Nástup Jana Zelenky do funkce ředitele ČST  

Reformní snahy byly definitivně zmařeny 6. srpna 1969 nástupem dr. Jana 

Zelenky, CSc., do pozice ústředního ředitele Československé televize.
129

 Den poté 

představil předseda federální vlády Oldřich Černík Jana Zelenku tehdejšímu 

televiznímu vedení.
130

 Od počátku Zelenkova funkčního období bylo jeho úkolem 

situaci v televizi konsolidovat, tedy uvést do takového stavu, aby televize sloužila 

socialistickým idejím podle pojetí Husákova vedení KSČ. Spolu s Janem Zelenkou byl 

Vladimír Solecký jmenován náměstkem pro politicko-zpravodajský program. V ČST 

v pozici náměstka také setrval Přemysl Kočí.
131

 Zelenkův nástup do Československé 

televize provázela rázná opatření ve smyslu ideologie KSČ, což naznačovalo, 

že televize bude v pevných rukou. 

Skutečné personální zemětřesení proběhlo v Československé televizi až v roce 

1969. Změny sice začaly na podzim 1968, v roce 1969 ale nabíraly na intenzitě. 

Ke změnám se vyjádřil oblastní ředitel ČST na Slovensku Jozef Vrabec
132

: „Vedenie 

televízie však pripravuje opatrenia, aby tí pracovníci, ktorí v televízii zaujímali dôležité 

miesta ako vedúci pracovníci, redaktori či dramaturgovia a ktorí zakolísali a neprejavili 
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včas dosť disciplíny a pochopenia pre naliehavé politické potreby štátu, boli presunutí 

na také miesta, kde bude možné využiť ich odborné schopnosti a talent, ale kde zároveň 

nebudú môcť ovplyvňovať pozitívny priebeh konsolidácie pomerov a normalizácie 

vzťahov.“
133

 Prověřováni byli nejen stálí zaměstnanci televize, ale i externí tvůrci, 

aby se v každém případě zabránilo vysílání pořadů, které by měly nevyhovující 

obsah.
134

 Jedním z důsledků personálních čistek bylo, že v ČST chyběli zkušení 

odborníci. To způsobilo snížení kvality vysílání.
135

 V Československé televizi byl stále 

cítit pasivní odpor ze strany zaměstnanců, který znemožňoval aktivním stoupencům 

režimu okamžitě a efektivně reagovat na události. 

Konsolidace tkvěla v různých opatřeních, např. v personálních změnách, 

v zintenzivnění styků se spřátelenými zeměmi a v obnovení účasti v Intervizi.
136

 Jan 

Zelenka si byl vědom toho, že nejdůležitějším nástrojem je kontrola zpravodajství 

a publicistiky.
137

 V ČST vznikla Ústřední redakce armády, bezpečnosti a brannosti, 

složená z vojáků z povolání, ze členů Sboru národní bezpečnosti a složek ministerstva 

vnitra.
138

 Ústřední redakce armády stála za propagandistickými 

a kontrapropagandistickými pořady, které byly namířeny proti těm, kteří odsuzovali 

zásah vojsk Varšavské smlouvy. Pod Zelenkovým vedením odvysílala televize v prvním 

roce několik dokumentárních pořadů, které reagovaly na konkrétní události, například 

Vlastenci bez masky, který se věnoval srpnu 1968.
139

 Také byl vysílán sovětský 

dokument s komentářem Jiřiny Švorcové a Karla Beníška Československo – rok 
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zkoušek, který ukazoval „působení protisocialistických a oportunistických sil v době 

od ledna 1968 v ČSSR.“
140

 Docházelo k přísným zásahům týkajících se již 

zrealizovaných pořadů či seriálů, které se nedostaly na televizní obrazovky. Mezi 

takové patřily například Král Ubu Alfreda Jarryho, Aksál Pavla Kohouta či Poslední 

láska Samuela Becketta.
141

 I ředitel ČST Jan Zelenka byl aktivní ve tvorbě 

propagandistických pořadů. Například v říjnu 1969 uvedl podle vzoru západoněmecké 

talk show Frühschoppen diskuzní pořad Pět u číše vína, do kterého byli zváni různí 

zastánci současné politiky – členové KSČ či ostatní režimní sympatizanti, například 

stranický ideolog Jan Fojtík. Mezi lidmi se pořad dočkal různých hanlivých přezdívek 

(např. Pět č..... u číše burčáku
142

) a ostré kritiky se mu dostalo i z ÚV KSČ. Pořad byl 

zanedlouho z televizní obrazovky stažen.
143

 

 

2.1.8 Vysílání Československé televize k prvnímu roku okupace 

K roku 1969 dosáhla ČST na 2,3 milionu televizních koncesionářů
144

 a její nové 

vedení očekávalo s velkými obavami první výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy. 

Bylo jasné, že neponechá nic náhodě. Stávající televizní hlasatelé odmítli vystoupit 

21. srpna 1969 na televizní obrazovce, a tak pro tuto příležitost byla narychlo přijata 

nová hlasatelka. Zpravodajství bylo 21. srpna 1969 vysíláno ze záznamu a také mu 

přihlížel ředitel Zelenka se dvěma příslušníky bezpečnosti.
145

 V srpnu 1969 požádal 

Zelenka celozávodní výbor KSČ o pomoc při překonávání krize, kdy uvedl: 

„Ti pracovníci, kteří záměry vedení pochopí, budou mít v televizi prostor.“
146
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Celozávodní výbor KSČ na žádost ale nereagoval. Lidové milice Československé 

televize vyjádřily CZV ČST politickou nedůvěru 1. září 1969.
147

 V do té doby 

vzdorujícímu CZV KSČ došlo k personální výměně, čímž byl problém s odporem 

vyřešen. Do funkce ředitele TS Praha byl jmenován Karel Kohout, který nahradil 

Viktora Růžičku. Růžička byl odvolán na základě toho, že se v období srpnové 

intervence podílel na ilegálním vysílání. V listopadu 1969 se Kohout stal náměstkem 

ústředního ředitele ČST.
148

 

Dne 6. listopadu 1969 udělil Svaz československých filmových a televizních 

umělců (FITES) ocenění dokumentu Vlastimila Vávry Na pomoc generální 

prokuratuře, který šel po stopách smrti Jana Masaryka a v dokumentu zpochybnil 

oficiální verzi důvodu jeho smrti.
149

 Televize se od tohoto ocenění distancovala 

a o měsíc a půl později vysílala první díl trilogie Miroslava Hladkého Causa Jan 

Masaryk, který měl diskreditovat Vávrův dokumentární cyklus.
150

 FITES za udělení 

zmíněného ocenění nesl následky – v roce 1970 na dvacet let zanikl mimo jiné 

z důvodu, že „jeho přední představitelé jsou známi mimořádnou iniciativou 

a organizátorskou aktivitou při vyvolávání koordinovaných nátlakových a posléze 

i opozičních akcí.“
151

 V Televizních novinách 21. listopadu vyjádřili členové výboru 

základní organizace KSČ v ČST podporu vedení KSČ.
152

 Angažovanost ve FITES 

nebyla později tvůrcům zapomenuta – například dramaturg a dramatik Jiří Hubač 

a režisér Jiří Bělka museli televizi v roce 1974 opustit, ačkoliv se za ně osobně zaručil 
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Jan Zelenka.
153

 Oběma byla později nabídnuta externí spolupráce. O členství mnohých 

autorů ve FITES se vědělo, ale i přes tento „škraloup“ jim bylo umožněno zůstat 

v televizi. Jednalo se například o režiséra Františka Filipa, režisérku a scénáristku Evu 

Sadkovou či o kameramana Eduarda Landische.
154

 

 

2.1.9 Rok 1970 v Československé televizi 

Nejen pro Československou televizi byl rok 1970 přelomový. Zásadní 

ideologický rozměr dodal tomuto roku a dalším letem dokument Poučení z krizového 

vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ vydaný v prosinci 1970. Dokument 

obsahoval normalizační výklad událostí konce 60. let, který se do listopadu roku 1989 

stal závaznou normou. V dokumentu byla invaze nazvána „aktem internacionální 

solidarity“ a události Pražského jara byly považovány za kontrarevoluční.
155

 

Lze říci, že skutečně normalizovaná Československá televize začala vysílat 

až koncem roku 1969 a v průběhu roku 1970. Byl to rok 1970, který nové vedení 

podle náměstka ředitele ČST, Vladimíra Soleckého, hodnotilo jako zásadní přelom 

v televizním programu: „Teprve od ledna 1970, zejména v souvislosti s leninským 

výročím, se objevují inscenace, které mají výrazně socialistický charakter. […] 

V minulé sezoně probíhal také proces kádrové očisty televize od lidí, kteří organizovali 

anebo se zcela nekriticky ztotožňovali s nejrůznějšími destrukčními kampaněmi.“
156

 

V roce 1970 dosáhla televize tří milionů koncesionářů.
157

 Na plénu ÚV KSČ z roku 

1970 byla jasně artikulována role sdělovacích prostředků: „Na hromadné sdělovací 

prostředky se nelze dívat jen jako na nástroj pouhé propagandy, nýbrž že jsou 
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mimořádně významným politickomocenským nástrojem.“
158

 Na plénu byl také vytvořen 

závěr, že cenzura prakticky neexistuje, jelikož veškerá rozhodovací činnosti o tom, 

co se bude vysílat či půjde do tisku, je v rukou pečlivě vybraných šéfredaktorů 

oddaných KSČ. 

V lednu 1970 vydal CZV ÚV KSČ dokument Hodnocení práce stranické 

organizace ČT Praha za období let 1968–1969.
159

 Tento dokument reflektuje dění 

v televizi v období leden 1968 až září 1969. Dokument konstatuje, že k událostem 

68. roku došlo, protože se „uvolnil prostor přežívajícím buržoasním a maloburžoasním 

vlivům a myšlenkám i agresivní cizí ideologii ze západu.“
160

 Polednová politika byla 

v televizi zhodnocena tak, že se „postupně v některých klíčových vysílání prosazovaly 

pravicově oportunistické tendence, jejichž nositeli se stávali zejména někteří 

publicisté,“
161

 což většina komunistů údajně včas nerozeznala. Obrana socialistických 

hodnot nebyla v ČST dostatečně efektivní, jelikož dovolila vysílání pořadů 

antisovětského ladění. 

Největší počet prověrek v ČST proběhl v období za ředitele Jana Zelenky. 

K lednu 1970 z ČST odešlo 136 pracovníků.
162

 Aby byly vedoucí pozice v ČST plně 

očištěny od lidí nesouhlasících s normalizační linií KSČ, došlo k dalším personálním 

zásahům. Sekretariát ÚV KSČ schválil řídící komisi pro prověrky členů strany 

v Televizním studiu Praha, která byla ustavena ve složení J. Zelenka (předseda komise), 

M. Pastyřík, K. Šimon, K. Kohout a L. Davidová. Došlo ke kádrové čistce, 

jejíž záminkou byla výměna legitimací KSČ. Z proběhlých čistek byla vydána Zpráva 

řídící komise pro výměnu stranických legitimací v Čs. televizi.
163

 Její poupravenou verzi 

zaslal Jan Zelenka Gustávu Husákovi. Prověřeno bylo 242 osob, 151 zaměstnancům 
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bylo zrušeno členství, 74 jich bylo vyloučeno a 8 pracovníků zemřelo anebo odešlo. 

„Oproti roku 1968 ubylo v televizní organizaci KSČ 56,1 % členů z řad programu 

i technických pracovníků.“
164

 K 30. září 1970 měla být provedena další státní politická 

prověrka pomocí dotazníku, která měla očistit instituce od pracovníků s pravicově 

oportunistickými, antisocialistickými a antisovětskými postoji. Není možné vyloučit, 

že prověrka proběhla, nicméně Cysařová se domnívá, že k ní nedošlo, aby nemuseli být 

propuštěni další pracovníci, což by se značně podepsalo na kvalitě televizního 

vysílání.
165

 Nebylo mnoho tvůrců, kteří by v tomto roce byli ochotni vystoupit 

na televizních obrazovkách k politickým otázkám. Jedni z mála, kteří se angažovali, 

byli např. Milena Balašová, Josef Hotmar, Valtera, Rašín.
166

 S nedostatkem 

angažovaných lidí se také potýkalo umělecké vysílání, pro které herci odmítali dabovat 

filmy socialistických zemí. V té době stála Československá televize před problémem 

nedostatku kvalitní vysílatelné tvorby. Vedení televize tedy udělalo ústupek, že začalo 

být otevřené i „neutrální“ tvorbě.
167

 Při obsazování důležitých pracovních pozic byl 

uplatňován tzv. nomenklaturní systém, tedy nutnost schválení osoby na určité pozici 

podle stranické příslušnosti odpovídajícím orgánem. Například ústřední ředitel ČST 

a jeho náměstci museli být podle této hierarchizace schváleni PÚV KSČ. Ředitele 

ekonomických odborů anebo zahraniční zpravodaje schvalovalo příslušné oddělení 

ÚV KSČ (dle informací z návrhu nomenklatury z ledna 1970). Hlavní redaktoři, 

hlasatelé a lidé na vedoucích pozicích museli být schváleni celozávodním výborem 

KSČ. Kádrová evidence se nevztahovala na technické pracovníky televize a pomocné 

pracovníky.
168

(viz Příloha č. 3) Historie každého zaměstnance televize byla archivována 

v kádrovém spisu. 

V literárně dramatické tvorbě také došlo k čistkám, a to například v prosinci 

1970, kdy byl rozvázán pracovní poměr s významným scénáristou Jaroslavem Dietlem 
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či se scénáristkou Jindřiškou Smetanovou.
169

 Zásahy v literárně dramatickém vysílání 

nebyly oproti zásahům ve zpravodajství a publicistice tak razantní, aby se předešlo 

situaci, že by nebylo co vysílat.
170

 Literárně dramatická tvorba vyžadovala vyšší 

odbornost a zkušenost.  

Na dobu těsně po nástupu Jana Zelenky vzpomíná scénárista Gustav Oplustil: 

„S nástupem Zelenky a pak Diviše, Batrly, Balašové a především Krempové 

na ÚV KSČ začalo pořádně od podlahy mrznout. […] Každý program procházel 

nejednou schvalovačkou a nastal čas vystřihovánek. Z mnohých programů zbylo jen 

torzo k ostudě scénáristy i režiséra.“
171

 Obzvláště kontrolovaná byla silvestrovská 

vysílání.  Zásahem do televizní struktury bylo zrušení redakce Zvědavé kamery 

z Vysílání pro děti a mládež a rozpuštění Hlavní redakce publicistiky 

a dokumentaristiky. K červenci 1970 byla vytvořena redakce nová, avšak mnoho 

známých osobností televizi opustilo (J. Fairaizl, V. Branislav, O. Bednářová, M. Volf, 

K. Kyncl, J. Kantůrek a další), a tak redakce začínala téměř od nuly.
172

 Tvůrci, kteří 

setrvali v televizi, měli značně zhoršené pracovní podmínky, např. nízké platové 

ohodnocení. Motivaci se více angažovat měl vyřešit nový platový řád, který navýšil 

rozpočet určený pro finanční ohodnocení pracovníků sdělovacích prostředků.
173

 

K 30. dubnu 1970 byla zrušena Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky 

(HRPD), a tak byla publicistika převedena k Televizním novinám, které vedl Miroslav 

Hladký, později děkan Fakulty sociálních věd a publicistiky.
174

 Na konci roku 1972 byla 

HRPD přejmenována na Hlavní redakci propagandy a publicistiky. 

V roce 1970 uvedla televize další dva díly Causy Jan Masaryk, silně 

propagandistický byl také dokument Miroslava Hladkého Svědectví od Seiny, 

který zobrazoval Pražské jaro jako kontrarevoluční spiknutí skupinky intelektuálů. 
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Na Svědectví od Seiny navázal Miroslav Hladký i v pořadu Obchod s důvěrou, 

kde prezentoval nelegálně pořízené magnetofonové nahrávky ze soukromí profesora 

Václava Černého sestříhané tak, aby působily dojmem, že Černý je manipulátor, 

který se snažil o kontrarevoluční povstání.
175

 K Hladkému se se svojí prorežimní 

tvorbou připojil režisér Jaroslav Hužera například s pořadem O Čapajevovi, jednom 

okrese a spoustě jiných věcí či s pořadem Srpnové pastorále, ve kterém chtěl dokázat, 

že srpnová intervence nebyla okupací, nýbrž přátelskou pomocí.
176

 Tyto pořady byly 

většinou sestříhány z již existujících materiálů a byly ryze manipulativní.
177

 Častou 

metodou vytváření nových normalizačních pořadů byl návrat k tématům a materiálům 

z 60. let, při kterém byl jejich původně zamýšlený smysl pozměněn tak, aby měl nyní 

správné a aktuální vyznění. Existuje mnoho pořadů, mezi kterými je možné vysledovat 

tematickou paralelu – např. Všichni dobří rodáci (1968) Vojtěcha Jasného 

a kolektivizační drama O moravské zemi (1977) Antonína Kachlíka.
178

 

Televizní tvorba se opírala o Ideově tematické plány ČST. Proto se do pořadů 

promítly závěry sjezdů KSČ, zasedání předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ. 

Na ideologickém oddělení se konaly každý týden porady, na kterých bylo společně 

se šéfredaktory sdělovacích prostředků hodnoceno uplynulé období, a rozdělovaly se 

úkoly pro nadcházející dny.
179
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Druhý televizní program  

Příprava druhého televizního programu v roce 1970 vrcholila. Druhý program, 

původně plánovaný na rok 1965, se zpozdil o pět let.
180

 Dokument z roku 1967 

o nutnosti zřízení druhého programu uvádí: „Skutečnost, že ČSSR má už na dva a půl 

miliónu televizních koncesionářů, znamená, že každodenně sleduje program Čs. televize 

několik miliónů diváků, kteří však nemají možnost výběru a mohou tedy jediný 

program ČT sledovat nebo televizor vypnout.“
181

 V roce 1967 už ve většině západních 

zemí existovalo mnoho televizí s provozem dvou a více programů (Velká Británie, 

Francie, Itálie, Finsko, Rakousko).
182

 Druhý program byl zřízen také proto, 

že v pohraničních oblastech Československa bylo možné bez větších obtíží přijímat 

signál více „programů ideologicky namířených proti ČSSR“
183

. Nastal tedy nejvyšší čas 

zřídit druhý televizní program, který by uspokojil různé typy diváka.
184

 Druhý program 

měl pracovat na bázi „protiprogramu“, tedy „soudobě vysílat pořady odlišného 

charakteru než program první. […] Např. proti opeře zábavný magazín.“
185

 Programová 

nabídka se tedy měla vzájemně doplňovat a snažit se zaujmout širší škálu diváků. 

Ačkoliv se vysílání mělo stát dostupné široké veřejnosti, na počátku se počítalo s tím, 

že televizní signál II. programu bude pokrývat zejména větší města.
186

 V květnu 1969 se 

vedení televize usneslo, že k 9. květnu nadcházejícího roku by měl být zprovozněn 

druhý televizní program. Diváci mohli zhlédnout první pořady na druhém programu 
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10. května 1970.
187

 Druhý program neměl ale velký dosah – v roce 1972 pokrýval pouze 

3 % území Československa.
188

 V roce 1973 vysílal již pět dní do týdne.
189

  

Příběh II. programu je zajímavý tím, že pro něj nepracovaly pouze prověřené 

osoby. Gustav Oplustil, bývalý dramaturg zábavy II. programu, vzpomíná: „Přestože 

tehdy neexistovala žádná oficiální černá listina zakázaných umělců, šéfredaktor 

a dramaturg zodpovídali za to, že se na obrazovce neobjeví někdo, kdo není košer. 

Jenomže my jsme v II. programu potřebovali vyrobit kvalitní pořady. Potřebovali jsme, 

aby se na nás dívalo co nejvíce lidí, tak jsme k nám brali absolutně každého, kdo byl 

šikovný a svůj obor ovládal. Kupodivu nám to trpěli, protože si řekli, že máme nízkou 

sledovanost.“
190

 Obliba II. programu začala postupně stoupat, což pracovníkům 

I. programu nevyhovovalo. Ti zastávali názor, že druhý program přeplácí herce, 

angažuje zakázané osoby a vysílá pořady, které by se na prvním programu nemohly 

objevit. V roce 1972 zaslal Karel Kohout Janu Zelenkovi Přehled činnosti druhého 

programu za dva a půl roku existence, ve kterém činnost programu rozebral 

po ekonomické, programové, organizační i kádrové stránce.
191

 Ukázalo se, 

že pracovníkům, ač kvalifikovaným, chyběla politická angažovanost. „Po třech letech 

nás zlikvidovali, provoz se vrátil do hájemství prvního programu, my jsme se většinou 

ocitli na svých původních místech a vedení rozhodovalo, co půjde na jedničce a co 

na dvojce. […] Skončily nám tři roky samostatné práce.“
192
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Rok 1970 se zapsal do dějin Československé televize také tím, že byla 

do provozu uvedena první dvě moderní studia na Kavčích horách.
193

 Rozšíření kapacit 

výrobních a vysílacích studií vytvořilo předpoklady k navýšení doby televizního 

vysílání.
194

 Tentýž rok bylo do provozu uvedeno nové vysílací pracoviště Mlynská 

dolina v Bratislavě.
195

 

 

2.2 Československá televize v letech 1971–1975 

Rok 1971 v Československé televizi byl již plně podřízen ideovému uchopení 

strany. V květnu 1971 byl zřízen nový kádrový a personální odbor ČST Praha. V Praze 

bylo provedeno na 1 200 hodnocení televizních pracovníků.
196

 Docházelo k prověřování 

nejen osob na obrazovce, ale také pokračovalo prověřování televizních zaměstnanců 

včetně dabérů. Také byly důkladně zjišťovány podrobnosti o osobách a jejich jménech, 

která měla ve vysílání pouze zaznít.
197

 Výpovědi z ČST už nebyly udělovány pouze 

kvůli nežádoucí aktivitě v minulosti – zejména v roce 1968, ale i za aktuální slovní 

či organizační prohřešky, kterých se zaměstnanci dopustili.
198

 Mnozí propuštění 

zaměstnanci se proti svým výpovědím odvolali, nicméně kontakty ředitele Zelenky 

s justicí takové případy vyřešily ve prospěch vedení televize.
199

 Dne 14. července 1971 

byl předsednictvem ÚV KSČ schválen seznam 33 funkcí dle kádrového pořádku – 

např. funkce ústředního ředitele, náměstků, ředitelů studií aj.
200
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V září 1971, tedy v období normalizace, se na televizních obrazovkách objevil 

seriál F. L. Věk Františka Filipa, ačkoliv jeho hlavním poselstvím bylo povzbudit 

národní sebevědomí. Seriál zapadal do ideologie – byl vlastenecký a i když vysloveně 

nekritizoval náboženství, byl přijatelný a měl vysokou uměleckou úroveň. Seriál se 

ale na obrazovky nedostal v plném rozsahu, a tak diváci zhlédli kompletního F. L. Věka 

v zamýšlené podobě teprve po roce 1989.
201

 V roce 1971 měl premiéru také seriál 

Bakaláři dramaturgyně Libuše Pospíšilové, nejprve s Miroslavem Horníčkem a později 

s Vladimírem Menšíkem.
202

 Dne 14. ledna 1972 předsednictvo ÚV KSČ projednalo 

Zásady pro výběr a výchovu kádrů ve sdělovacích prostředcích. Nově byla ustavena 

komise ÚV KSČ pro záležitosti novinářů (25. dubna 1972), která sledovala počet 

vyloučených, vyškrtnutých i nových komunistů v novinářských redakcích. K říjnu 1972 

pro Československou televizi pracovalo 16 vyloučených pracovníků a 58 vyškrtnutých 

pracovníků. „Práce komise pokračovala i v dalších letech a oprávněně lze vyslovit 

hypotézu, že vedení ČST a CZV KSČ musely převzít záruku za všechny bývalé členy 

KSČ, kteří zůstali v televizi.“
203

 V roce 1972 proběhly změny ve vedení ČST. Z pozice 

náměstka ústředního ředitele byl uvolněn Vladimír Solecký. Byl vystřídán Vladimírem 

Divišem a Milenou Balašovou, kteří dříve pracovali pro ÚV KSČ. Karel Kohout byl 

přesunut na II. program.
204

 Televizní program byl hojně rozšiřován o pořady Intervize, 

velká část zahraniční produkce pocházela z NDR. Velké divácké oblibě se těšil estrádní 

pořad NDR Ein Kessel Buntes, který byl obdobou západních estrád. Častými motivy 

v televizní tvorbě byla sociální a politická témata, hojně se vysílaly naučné pořady. 

Televize věnovala pozornost politicky významným událostem – státním návštěvám 

a význačným výročím.
205

 Normalizační televizní tvorba zdaleka nedosahovala kvalit let 

minulých. Je však třeba uvést, že v období normalizace vznikla některá výjimečná 
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a kvalitní díla, jen v porovnání s tvorbou před rokem 1968 jich bylo méně.
206

 Diváci 

například ocenili anglické seriálové drama Sága rodu Forsytů.
207

 Kvalitu vysílání 

snižovalo vyřazování filmů, ve kterých hráli již nežádoucí herci. Jakákoliv 

mimotelevizní spolupráce musela být předem schválena: „Koprodukční smlouvy 

na výrobu programů v rámci ideově tematického plánu ČST a služby štábům 

z kapitalistických zemí podléhaly souhlasu ‚příslušných‘ orgánů.“
208

 Od počátku 70. let 

začala Československá televize pozorněji monitorovat televizní sledovanost a diváckou 

odezvu na vysílané pořady. Vedle Oddělení pro styk s diváky, které fungovalo již 

od 50. let, vzniklo pracoviště, které provádělo kontinuální průzkum denní sledovanosti. 

Například v roce 1972 se sledovanost televize pohybovala mezi 45 – 55 %.
209

 Mezi 

statisticky nejoblíbenější žánry patřila umělecká tvorba spolu se zábavnou tvorbou. 

Nižší divácký zájem vykazovalo zpravodajství, které důsledně naplňovalo vedoucí roli 

KSČ ve společnosti. 

V roce 1973 uplynulo v Československé televizi 20 let od prvního vysílání. Již 

na konci 60. let se začalo zvažovat zavedení barevného vysílání, kterému v roce 1967 

„nebránily podstatné překážky“
210

, a tak jakmile byla vyřešena technická stránka věci, 

zahájila televize vysílání v barvě v roce 1973 na II. programu ČST.
211

 V červenci roku 

1973 byla vytvořena Ústřední redakce politického zpravodajství a publicistiky 

s celostátní působností. Ta zahrnula Hlavní redakci televizních novin v Praze 

a Bratislavě stejně jako zpravodajství v ostravském, brněnském a košickém studiu.
212
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Šéfredaktorem redakce se stal Vlastimil Kříž a byla přímo podřízena ústřednímu 

řediteli.
213

 V televizi v roce 1973 mohli diváci zhlédnout různé žánry pořadů – filmové 

adaptace uznávaných literárních děl, televizní inscenace, komedie, opery i živé televizní 

přenosy z divadel. Oblíbeným byl Film pro pamětníky, což byl cyklus starších filmů. 

Divácké přízni se těšil Metráček, film podle Stanislava Rudolfa, i Šest medvědů 

s cibulkou v režii O. Lipského. Ze seriálů byly významné Ctná paní Lucie, Byli jednou 

dva písaři a Jana Eyrová. Zejména v dramatické tvorbě se televizní tvůrci naučili 

obcházet pokyny vedoucí strany státu. Dramatičtí tvůrci se snažili prosazovat televizi 

jako kulturní médium a ne jako ideologický nástroj strany, podobně jako tomu bylo 

v 60. letech 20. století.
214

 V roce 1974 se stal populárním seriál Byl jednou jeden dům 

Františka Filipa. Jednalo se o pětidílný seriál o životě lidí v obyčejném žižkovském 

činžovním domě v době konce druhé světové války.
215

 Oblíbené byly pondělní 

inscenace z bratislavského studia. V roce 1974 byl uveden muzikál Noc na Karlštejně 

režiséra Zdeňka Podskalského.
216

 Když byla dokončena první etapa výstavby pražského 

metra, televize uvedla trojici povídek Lidé z metra Jaromila Jireše.
217

  

Televize byla od roku 1969 úzce provázána s KSČ. Z roku 1978 existuje 

Dohoda o spolupráci mezi Československou televizí a ministerstvem vnitra.
218

 Je však 

možné se domnívat, že pořady v ČST byly natáčeny dle pokynů ministerstva vnitra již 

od roku 1969. Spolupráce se řídila tematickými okruhy, obsahovala podkladové 

materiály pro předem dohodnuté televizní pořady, také obsahovala vlastní pořady 

ministerstva vnitra. Stejně tak poskytovala odborné konzultace při zpracování scénářů 
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a posuzovala propagandistické pořady před odvysíláním.
219

 Dne 9. května 1975 začal 

v barvě vysílat i první program ČST.
220

 Co se seriálové a filmové tvorby týče, na ni byl 

rok 1975 neobyčejně bohatý. Na obrazovkách se objevili laskaví Chalupáři Františka 

Filipa, ale i seriál Třicet případů majora Zemana Jiřího Sequense, který pojednával 

o příslušníkovi Sboru národní bezpečnosti. Tento seriál byl uveden na objednávku 

ke třicetiletému výročí SNB.
221

 V červenci byl odvysílán premiérový díl prvního 

normalizačního seriálu Evžena Sokolovského Nejmladší z rodu Hamrů, který se 

odehrává ve venkovském prostředí. Neobvyklý důraz v normalizační televizi byl kladen 

na klasickou hudbu. Lze se domnívat, že velký prostor pro vysílání vážné hudby 

vytvořil osobně ústřední ředitel ČST Jan Zelenka, který byl hudebně vzdělaný a měl 

k hudbě hluboký vztah. 

  Ve dnech 28.–29. června 1975 v Praze proběhla IV. Československá spartakiáda, 

významná událost roku, která se zároveň stala jedním z přednostně sledovaných 

témat.
222

 Do doby konání spartakiády se pravidelně vysílaly pořady se spartakiádní 

tématikou (Finále je na Strahově, Pod spartakiádní vlajkou, atd.). K příležitosti 

strahovského setkání natočil Jaroslav Dietl film Anna, sestra Jany, který vypráví 

o dvojčatech, která prožívají své první lásky a připravují se na spartakiádu.
223

 

Dvoudenní spartakiáda byla divákům ze Strahova zprostředkována v přímém přenosu. 

V roce 1975 byl vydán pokyn k výstavbě objektu politického zpravodajství na Kavčích 

horách. 
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2.3 Jan Zelenka – biografie a zasazení do kontextu 

Československé televize 

2.3.1 Vzdělání a profesní život 

Jan Zelenka se narodil 5. prosince 1923 v Ústí nad Orlicí do rodiny úředníků.
224

 

V roce 1934 nastoupil na reálné gymnázium ve Vysokém Mýtě. Během studia byla 

Zelenkovou významnou zálibou hudba. V Ústí nad Orlicí vedl dětský pěvecký sbor 

a spoluorganizoval různé městské kulturní akce. Také vystupoval na tradičních 

Ústeckých hudebních pátcích.
225

 Po maturitě byl přijat na pražskou hudební 

konzervatoř, kde mezi lety 1942–1944 studoval dirigentství a skladbu. Po druhé světové 

válce ho postihla plicní choroba, kvůli které se nebyl schopen dále věnovat hudbě, 

a proto byl nucen změnit směrování své kariéry.
226

 V roce 1945 vstoupil 

do Komunistické strany Československa, rok se angažoval jako politický pracovník 

v Komunistickém svazu mládeže (1945–1946).
227

 Ve stejném roce po květnu 1945 se 

stal politickým tajemníkem Krajského výboru KSČ Prahy 9. V roce 1945 nastoupil 

na Filozofickou fakultu UK, kde studoval filozofii a žurnalistiku. Na stejné univerzitě 

získal doktorát filozofie (1958) a také se stal kandidátem věd (1964).
228

 Ačkoliv se 

Zelenkův zdravotní stav později ustálil, nikdy se nevrátil k hudbě na plný úvazek. 

Věnoval se jí pouze ve volném čase například řízením menších hudebních těles 
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a uskupení. V prosinci 1972 získal příležitost dirigovat dva koncerty Státní filharmonie 

Brno.
229

  

Jan Zelenka získal bohatou novinářskou praxi. Dva roky nabýval zkušeností jako 

kulturní atašé ve Švýcarsku. V roce 1951 byl zaměstnán na ministerstvu informací, 

mezi 1951–1952 byl redaktorem Lidových novin. Poté krátce pracoval 

v Československém rozhlasu jako zástupce hlavního redaktora literárně-dramatického 

vysílání. Rok 1954 pro Zelenku znamenal nástup do Československé televize, kde se 

stal zástupcem ředitele. Ve všech pozicích se údajně osvědčil.
230

 Od roku 1955 pracoval 

jako šéfredaktor Večerní Prahy. Tento večerník si pod Zelenkovou taktovkou, 

jak vzpomíná Milan Šmíd, vedl dobře. Zelenka získával příspěvky od mnoha autorů 

zvučných jmen -  Jiřího Rumla, Jiřího Lederera, Pavla Kohouta, Vincence Nečase 

a dalších.
231

 V roce 1956 propustil z redakce redaktora Jiřího Lederera pro jeho kladnou 

recenzi Škvoreckého Zbabělců.
232

 V pozici šéfredaktora působil sedm let. Nakonec byl 

z této pozice odvolán „pro neuspořádané rodinné záležitosti. Pak se ale rozvedl a znovu 

oženil, čímž tyto kritizované rodinné záležitost vyřešil.“
233

 Poté se uchýlil na Karlovu 

univerzitu na Fakultu osvěty a novinářství (1962–1965). Dva roky pracoval 

pro Československou tiskovou kancelář, kde stál na počátku budování reklamní 

agentury ČTK Made In.
234

 V té době se stal zvláštním zpravodajem ČTK v Bonnu 
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(1966).
235

 V Bonnu se Jan Zelenka připravoval na převzetí funkce šéfredaktora časopisu 

Svět v obrazech, nicméně byl v roce 1967 dosazen do funkce šéfredaktora Květů. 

Krátce se také věnoval šéfredaktorství Literárních novin (1967–1968). Ty (později 

Kulturní noviny) převzalo v roce 1967 od Svazu československých spisovatelů 

ministerstvo kultury. Zelenkovým hlavním úkolem bylo týdeník usměrnit. V očích 

veřejnosti nebylo jeho působení v Literárních novinách úspěšné. Zelenka se 

v Literárních novinách potýkal s překážkami – například s nedostatkem kvalitních 

redaktorů i s tím, že týdeník byl spisovateli a publicisty bojkotován. Literární noviny 

pod Zelenkovým vedením skončily neúspěchem.
236

 

Po lednu 1968 měl být Zelenka služebně vyslán jako zpravodaj stranických 

časopisů do Moskvy, k tomu ale nedošlo.
237

 V archivních materiálech Národního 

archivu ČR stejně jako v materiálech Spisového archivu ČT se nepodařilo dohledat 

přesnou informaci, kde přesně Jan Zelenka působil od doby, kdy byl odvolán z funkce 

šéfredaktora Literárních novin do roku 1969.
238

 Připojením svého podpisu k prohlášení 

Slovo do vlastních řad Jan Zelenka odsoudil činnost sdělovacích prostředků v roce 

1968.
239

 Do funkce šéfredaktora Květů byl dosazen podruhé v roce 1969, kdy se 

předsednictvo ÚV KSČ na popud J. Kempného usneslo na několika změnách 

ve vedoucích funkcích stranického tisku. Časopis Květy hrál v tehdejší společnosti 

podstatnou politickou roli – s nákladem 300 000 výtisků měl vliv na zhruba milion 

čtenářů. Se Zelenkou ve vedení „bude mít [časopis Květy] jasnou politickou linii 

odpovídající požadavkům vydavatele“.
240

 

 

                                                 

235
 VOPRAVIL a Jaroslav. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1973, s. 1444. 

236
 DOKOUPIL, Blahoslav. LITERÁRNÍ NOVINY (3) 1967-68; Kulturní noviny, 1968. Slovník české 

literatury: po roce 1945 [online]. ÚČL AV ČR, 2002 [cit. 2016-08-01]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=153 

237
 Národní archiv, KSČ-ÚV, KSČ – Ústřední výbor 1945-1989, Praha – předsednictvo 1966-1971, 

sv. 100, arch. j. 166/7.  

238
 Ibid. 

239
 Slovo do vlastních řad. Rudé právo. 17. května 1969, roč. 49, č. 114, s. 2. 

240
 Národní archiv, KSČ-ÚV, KSČ – Ústřední výbor 1945-1989, Praha – předsednictvo 1966-1971, 

sv. 92, arch. j. 154/11. 



   

 

48 

  

2.3.2 Ředitelství Československé televize 

Počátek Zelenkova působení ve funkci ředitele ČST dokládá Usnesení 

ze 137. schůze předsednictva ÚV KSČ z 31. července 1969 (viz Příloha č. 4). 

Předsednictvo odsouhlasilo, že dr. Jan Zelenka, CSc., bude jmenován do funkce 

ústředního ředitele Československé televize. Zelenkův předchůdce, Josef Šmídmajer, 

byl odvolán z funkce 6. srpna 1969.
241

 Úkoly, které čekaly Československou televizi 

po období uklidnění situace v zemi, nebyly snadné. V následujícím období měla být 

v Československé televizi veřejně prezentována a propagována jednoznačná politická 

ideologie. K tomu bylo třeba, aby „v období přechodu od pacifikace k aktivnímu 

probojování linie strany stál v čele této instituce všestranně zkušený publicista, 

disponující dostatečným teoretickým vzděláním v oblasti teorie žurnalistiky 

a dlouholetou publicistickou praxí.“
242

 Takové podmínky pětačtyřicetiletý Jan Zelenka 

díky své velké novinářské praxi splňoval. Kromě toho, že měl různorodé pracovní 

zkušenosti, byl i údajně velice energickým a vědecky připraveným mužem. 

Ani v televizi ho neopustila vášeň pro hudbu. Hudební produkce televize za dobu 

Zelenkova působení v televizi udělala krok vpřed. Vznikly nové televizní formáty, 

například Zelenkova Hudba z respiria se těšila značné oblibě.
243

 V 70. letech začala 

televize živě přenášet festival Pražské jaro, nebo pořídila živý záznam z koncertů Elly 

Fitzgerald a Louise Armstronga.
244

 Zelenka byl jako spoluautor velmi činný, 

kromě pořadu Hudba z respiria (1971–1991) se podílel na pořadech Vysílá studio 

Jezerka (1974–1989) či Křeslo pro hosta (1980–1989).
245

 Zelenka založil televizní balet 

a orchestr.
246
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Jan Zelenka se stal patrně nejvýraznější osobností televize, která je úzce 

spojována s dobou normalizace. Na Zelenku jako ředitele ČST vzpomíná herec, 

dramaturg a dokumentarista Ladislav Daneš: „Koncem srpna 1969 konečně našli 

člověka, který byl s to pohnout s normalizací – jak se tehdy říkalo – televize. Byl to 

Honza Zelenka, kterého jsem pamatoval ještě s modrou svazáckou košilí. Studoval 

dirigování a skladbu a chodil poslouchat i hudební vědu na filosofii, udělal si tam také 

doktorát. Byl to tenkrát fajn člověk, se kterým se dalo o všem možném hovořit. Měl 

ambice v Souboru Julia Fučíka jako skladatel a dirigent, ale jedničkou se tam nestal. 

Myslím, že z toho pramenila jeho snaha ukázat, že má na kariéru kdekoliv jinde. 

V diplomacii či jako šéfredaktor […]. Nakonec šel tedy do televize.“
247

 Přestože byl Jan 

Zelenka loajálním stoupencem normalizační linie, pamětníci vzpomínají, že musel svoji 

práci pro ČST obhajovat na půdě sekretariátu ÚV KSČ. Mnohdy vedení KSČ zastávalo 

názor, že je Zelenka v očistě televize nedostatečně radikální tím, že si v televizi drží 

vyloučené a vyškrtnuté osobnosti z KSČ. Mezi tyto osobnosti patřili výborní herci, 

režiséři a další tvůrci. Zelenka ale dobře věděl, že kdyby s nimi ukončil spolupráci, 

úroveň televizního vysílání, tedy i obliba, by klesla. Druhá stránka věci byla poptávka 

diváků po atraktivním programu, který by nebylo možné sestavit bez kvalitních 

tvůrců.
248

 Nicméně svoji loajalitu straně Zelenka vždy dokázal. Poučení z krizového 

vývoje ve společnosti přijaté v prosinci 1970 Zelenka kvitoval: „Poučení vychválil jako 

jeden z pilířů našeho [televizního – pozn. autorky] budoucího vývoje, od kterého se 

odpíchneme ke šťastným zítřkům. Sdělil nám, že to, co je uvedeno v Poučení, bude 

hlavním vodítkem naší příští novinářské práce, od něhož bychom se neměli 

odchylovat.“
249

 

V roce 1971 byl Jan Zelenka jmenován do funkce poslance ve Sněmovně lidu 

Federálního shromáždění za svůj rodný okres Ústí nad Orlicí. Ve funkci setrval do roku 

1989, kdy šel do penze. Od roku 1968 byl také členem ÚV KSČ. Kádrový spis uvádí, 

že Zelenka byl dobře jazykově vybaven – mluvil německy, rusky, francouzsky 

a anglicky. Není tedy překvapivé, že se mimo jiné zabýval překlady z cizích jazyků. 
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Přeložil do češtiny knihu Avrama Davidsona Or All the Seats with Oysters (Šestá roční 

doba).
250

 Zelenkovi se dostalo uznání rodného města – 2. prosince 1983 obdržel čestné 

občanství města Ústí nad Orlicí.
251

 Také byl nositelem několika vysokých státních 

vyznamenání – Řádu 25. února (1949), Řádu práce (1973), byl oceněn Čs. novinářskou 

cenou (1979) a Řádem Vítězného února (1983).
252

 Zelenka byl na vlastní žádost 

ze zdravotních důvodů z funkce ředitele ČST k 30. červnu 1989 uvolněn
253

 a odešel 

do penze.
254

 Jeho nástupcem se stal jeho náměstek Libor Batrla. 

Ústřední výbor KSČ Zelenkovu životní práci pro Československou televizi 

hodnotil takto: „Soudruh Zelenka je dlouholetým zkušeným novinářem. […] Svými 

bohatými politickými a odbornými zkušenostmi výrazně přispěl ke konsolidaci poměrů 

v Čs. televizi. Zasloužil se o její další programový rozvoj v duchu politiky KSČ. 

Výsledky jeho dobré řídící práce se projevily ve stabilizaci hlavních programových 

redakcí. Má významný podíl na uvedení některých nových programových pořadů, 

které jsou pro vysílání Čs. televize značným publicistickým přínosem. Soudruh Zelenka 

je v práci zásadový a disciplinovaný. U svých spolupracovníků má pro své přímé 

jednání a citlivý přístup přirozenou autoritu.“
255

 Zelenka byl kontroverzní osobností. 

Navždy s ním budou spojeny normalizační čistky a jeho ideologicky pevné vedení 

Československé televize, nicméně jak dokazují slova Milana Šmída, podařilo se mu 

udržet vysokou profesionalitu programu: „Pokud se to netýkalo politiky a vládnoucí 

ideologie a pokud to neohrozilo jeho postavení, byl schopen podpořit ve funkcích i lidi, 

kteří byli inteligentní, vzdělaní a schopní, i když měli takzvané ‚škraloupy‘ 

za osmašedesátý nebo jim chyběla tehdy tak žádaná politická angažovanost. Jména jako 
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František Filip, Vladimír Dvořák, Jiří Hubač, Oldřich Daněk, ale i Jaroslav Dietl budiž 

toho důkazem.“
256

 Tento významný ředitel Československé televize zemřel 

21. února 1998 v Praze.
257
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3. Ideově tematické plány 

3.1 Obecný popis Ideově tematických plánů 

Kromě Poučení z krizového vývoje, které se stalo předmětem řady školení 

a neustálým orientačním rámcem pro činnost všech veřejných institucí ve státě, hrály 

ve specifickém prostředí ČST podobnou úlohu Ideově tematické plány (ITP). Ideově 

tematické plány tvořily základní rámec, který sloužil jako směrnice pro orientaci 

vysílání a tvorby ČST.
258

 Cílem Ideově tematických plánů bylo sestavením vhodného 

televizního programu formovat společenské vědomí v souladu s představami vládnoucí 

garnitury. ITP byly závazné pro všechny televizní redakce, schvalovala je ideologická 

komise ÚV KSČ a vycházely z linie sjezdů a instrukcí KSČ.
259

 Televizní výkladový 

slovník z roku 1978 ITP vymezuje jako „základní dlouhodobý programový plán ČST, 

vypracovaný podle Směrnice kolegia ÚŘ hlavními redakcemi a koordinovaný 

celostátními odbornými komisemi vždy pro příslušnou programovou oblast na jeden 

kalendářní rok s výhledem na rok následující.“
260

 ITP byly také podkladem pro utváření 

televizního rozpočtu na nadcházející rok. Pro každý z obou televizních programů byl 

Ideově tematický plán připravován zvlášť. ITP byl sestavován vedením televize 

na základě podkladů, které mu dodaly jednotlivé televizní redakce. Věnoval se 

vytyčování úkolů na nadcházející rok, korigoval politické směřování televize, uděloval 

jednotlivým redakcím a studiím úkoly, rozvrhoval vysílací časy, přiřazoval podíly 

vysílání v barvě a plánoval časové rozložení vysílání domácí a zahraniční tvorby. ITP 

fungoval rovněž jako spojovací prvek mezi programovým a ekonomickým plánem 

ČST.
261

 „Dlouhodobý ideově tematický plán obsahuje náčrt ideové linie ČST jako celku 

ve značném perspektivním výhledu a ideově tematické plány jednotlivých 
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programových oblastí a útvarů ČST.“
262

 ITP býval obvykle vydáván v několika verzích 

a byl zpravidla sestavován rok předem. Nebylo však výjimkou, že by ITP byl v průběhu 

daného roku upraven a tentýž rok opět vydán, jako tomu bylo například u ITP pro rok 

1968. ITP pro rok 1968 byl vydán v II. verzi v listopadu 1968 s obsahem, 

který opomenul téměř veškeré události spojené s Pražským jarem a sovětskou 

intervencí. Ideově tematický plán roku 1968 (II. verze) se o srpnových událostech 

nezmiňuje – tvrdí, že se v roce 1968 v televizní tvorbě vycházelo ze skutečnosti, 

„že historické události tohoto roku byly zásadně ovlivněny VŘSR a jejími výsledky 

a že jsou spojeny jednotící ideou – týkají se neoddělitelně obou našich národů.“
263

 

Hlavní navržená témata ITP pro rok 1968 se měla orientovat do dob, kdy dělnická třída 

bojovala o své postavení ve společnosti. Také se na televizních obrazovkách měly 

objevit oslavy 20 let od Vítězného února, nicméně o srpnových událostech v ITP nebyla 

nalezena žádná zmínka. 

 

3.2 Struktura Ideově tematických plánů 

Ideově tematický plán byl rozdělen na několik částí. V úvodu byly zmíněny 

podklady, o které se opíralo ITP pro konkrétní rok. Ideologickým základem tvorby 

programu byly Hlavní úkoly ČST, což byl obsáhlý text zabývající se celkovým 

konceptem směřování ČST. V Hlavních úkolech ČST byly například uvedeny úspěšné 

strategie z minulých let, se kterými bylo žádoucí pracovat i v budoucnu, místa, 

kterým bylo potřeba obzvláště věnovat pozornost, stejně jako oblasti, které bylo třeba 

zlepšit. Důraz byl také kladen na metody, kterými bylo možné diváka vychovat 

v socialistického člověka oddaného myšlence komunismu, a na to, jak může televize 

zvýšit účinnost působení na diváka. Dalším aspektem, na který byl v televizním 

programu kladen důraz, byla výročí oslavující vítězství boje za socialismus. Rok 1974 

se nesl v duchu oslav 30. výročí Slovenského národního povstání
264

 a následující rok 
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1975 byl spojen s oslavami 30 let od osvobození sovětskou armádou.
265

 Hlavní úkoly 

ČST sloužily jako vodítko pro sestavování programu. Tělo ITP se věnovalo jednotlivým 

redakcím a oblastem a jejich cílům pro nadcházející rok. V příloze ITP bylo možné 

nalézt podklady k rozvržení barevného vysílání, vybraná výročí daného roku, předběžný 

výběr pořadů pro účast na mezinárodních festivalech apod. Závěrem ITP byl dokument 

obsahující vysílací schéma pro daný rok, který obsahoval technické údaje.
266

 Z ITP 

a vysílacího schématu se odvozovaly všechny ostatní plány programové, výrobní, 

provozní a ekonomické. 

 

3.3 Ideově tematický plán pro rok 1973 

Pro přiblížení obsahu Ideově tematických plánů byl ze sledovaného období 

zvolen rok 1973. ITP vydaný pro rok 1973 pro první televizní program se opírá o závěry 

XIV. sjezdu KSČ, závěry říjnového pléna ÚV KSČ a plnění úkolů 5. pětiletého plánu. 

Cílem daného roku bylo „upevňovat socialistický společenský řád v ČSSR, jednotu 

československé společnosti na principech marxismu-leninismu a proletářského 

internacionalismu.“
267

 Televize se zavázala rozvíjet ideově politické působení pořadů, 

které povedou k zvýšení politické a morální vyspělosti pracujících. Za pomoci televize 

měla být dokončena porážka pravice v ideologické oblasti. Televize měla také 

napomoci formování nového člověka – uvědomělého budovatele společnosti, 

kterého bude podporovat v „nepřetržitém boji proti buržoazní ideologii 

a maloměšťáckým předsudkům, přežitkům a škodlivým vlivům minulosti“
268

. V roce 

1973 se měly televizní pořady primárně zaměřovat na pěstování kladného 

a zodpovědného přístupu k práci, a to v souladu s heslem „Socialisticky pracovat, 

socialisticky žít“
269

. Pořady měly „vyvolávat dobrou náladu a chuť do práce.“
270
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Aby byla televize divácky atraktivnější, měla být v roce 1973 zvýšena poutavost 

pořadů, např. odstraněním zaběhlých klišé a postupů, přiblížením se divákovi lidovostí 

či zrychlením reakce na domácí i zahraniční události. Pro rok 1973 byla naplánována 

lepší integrace programu ČST na všech okruzích. K příležitosti dvacátého výročí 

od prvního vysílání ČST mělo být připomínáno to nejlepší, co televizní obrazovka 

divákům do té doby nabídla. 

Ideově tematický plán byl v roce 1973 také vydán pro II. televizní program. 

Obraz druhého programu v ITP pro rok 1973 je následně krátce popsán. V průběhu 

dvou prvních let působení II. programu byla zejména „zpřesňována koncepce a náplň 

jeho činnosti.“
271

 V ITP II. programu bylo pro rok 1973 určeno, že II. program má 

divákovi nabízet alternativu jiných programových typů a žánrů tak, aby si mohl zvolit 

mezi dvěma rozdílnými pořady. Druhý program měl na první program tematicky 

navazovat, ale i experimentovat. Redakce II. programu se měla speciálně zaměřit 

na tvorbu zábavných pořadů a pořadů všeobecně vzdělávacích. Od května 1973 bylo 

důležitým posláním II. programu zajistit pravidelné barevné vysílání.
272

 

 

3.3.1 Zpravodajství a publicistika 

Cílem Ústřední redakce zpravodajství a publicistiky (ÚRZP) pro rok 1973 bylo 

podílet se na utváření socialistického vědomí všech občanů, podílet se na propagaci 

marxisticko-leninských idejí, myšlenek socialistického internacionalismu 

a socialistického vlastenectví a podílet se na podpoře pracovní a občanské aktivity všech 

vrstev tehdejší společnosti.
273

 Dalším cílem ÚRZP bylo mj. podporovat a popularizovat 

činnost vlád a zákonodárných sborů. Novinkou mělo být zavedení vnitropolitického 

komentáře týdne, a to každou neděli.
274

 V oblasti kulturní politiky měli být podporováni 
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ti umělci, kteří vycházeli ze socialistických pozic. V kultuře měla být věnována zvláštní 

pozornost kulturnímu životu na venkově (kulturní domy, knihovny, ochotnické 

spolky).
275

 

 

3.3.2 Propaganda a dokumentaristika 

Hlavní redakce propagandy a dokumentaristiky (HRPD) měla v roce 1973 

po obsahové stránce navazovat na zpravodajství a publicistiku. Televizní propaganda 

a dokumentaristika měly divákovi pomáhat utřiďovat informace získané 

ze zpravodajství a v duchu marxisticko-leninského světového názoru dospět 

k obecnějším závěrům. Napomoci tomu mělo prohloubení ideového obsahu, aktuálnosti 

a angažovanosti pořadů. Doporučovanými tématy byly například bojové tradice 

dělnické třídy stejně jako významná výročí předních osobností či událostí (např. výročí 

25 let od Vítězného února nebo 30. výročí vyhlášení Košického vládního programu).
276

 

 

3.3.3 Vysílání pro děti a mládež 

Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež (HRVDM) si pro rok 1973 stanovila 

cíl vychovávat mladou generaci „v uvědomělé a odpovědné budovatele socialismu“
277

. 

Důraz měl být kladen na ateistickou propagandu, výchovu k internacionalismu, 

informování mládeže o činnosti Komunistického svazu mládeže a dalších 

mládežnických organizacích sovětských zemí. Hrdiny pořadů měli být čestní, stateční 

a aktivní socialisticky smýšlející lidé.
278

 

 

3.3.4 Vzdělávací pořady 

Vzdělávací pořady měly doplňovat školní výuku a rozšiřovat tak obzory jak 

žákům a studentům, tak i dospělým.  Ve spolupráci s ministerstvem školství byly nadále 
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připravovány vzdělávací pořady jako Vysílání pro školy, Vysílání pro maturanty 

a Vysílání pro mládež.
279

 Pořady měly motivovat diváky pro soustavné studium 

a podněcovat zájem veřejnosti o vědu. Při tvorbě vzdělávacích pořadů muselo být 

vedeno v patrnosti jasné politické stanovisko.
280

 

 

3.3.5 Armádní, branné a bezpečnostní pořady 

Vysílání armádních, branných a bezpečnostních pořadů mělo přispívat k plnění 

úkolů vojenské, bezpečnostní a branné politiky strany. Cílem bylo, aby „každý 

čs. občan – televizní divák – cítil odpovědnost za obranu naší socialistické vlasti“
281

. 

Armádní, branné a bezpečnostní pořady měly divákovi objasňovat vztahy revoluce, 

války, míru a armády. U občanů měly rozvíjet morální a bojové vlastností a zvyšovat 

fyzickou připravenost mládeže pro výkon vojenské služby.
282

 

 

3.3.6 Tělovýchova a motorismus 

Tělovýchovné a motoristické pořady z Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu 

(HRTM) měly rozvíjet osobnost, zvyšovat fyzickou zdatnost a brannou připravenost 

občanů. Základem práce této redakce bylo vysílání přímých přenosů a záznamů 

ze sportovních a motoristických událostí. Ke sportu a motorismu bylo třeba přistupovat 

s přihlédnutím k celkové orientaci zahraniční politiky ČSSR. HRTM měla také bojovat 

proti všemu, co sportu škodí (přehnané fandovství, špatná morálka, …).
283

 

 

3.3.7 Literárně dramatické vysílání 

Tvorba uměleckých hodnot a zvyšování kulturnosti občanů hrála významnou 

roli při formování socialistického člověka. Z tohoto důvodu měla být v roce 1973 
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produkována taková tvorba, která emocionálně působila na utváření socialistického 

vědomí občana.
284

 Stěžejním tématem Hlavní redakce literárně dramatického vysílání 

(HRLDV) měla být tvorba čerpající ze současného života. Televizní hry měly 

zobrazovat problémy každodenního života a společnosti v Československu, zvláštní 

pozornost měla být věnována hrám se závažnou ideovou tématikou (jako například boj 

dělnického hnutí). Speciálním tématem mělo být téma mateřství, které mělo směřovat 

k podpoře rodičovství jako základního kamene rozvoje socialistické společnosti.
285

  

 

3.3.8 Zábavné pořady 

Zábavné pořady měly divákům dávat prostor k oddechu a přispět k regeneraci 

po celodenním pracovním vypětí.
286

 Ze zábavné tvorby měly být odstraňovány takové 

názory, které byly neslučitelné s normami socialistické společnosti. Zábavná tvorba se 

měla opírat o aktuální témata, například o mezilidské vztahy, vztah člověka k práci 

či vztah k životnímu prostředí.  

 

3.3.9 Filmové pořady 

Úkolem filmového vysílání bylo uvádět pořady Československého filmu, 

zahraničních televizí i filmy vlastní televizní tvorby. Filmové vysílání se mělo 

orientovat na uspokojení diváka, stejně tak jako na formování jeho politických postojů 

a kulturních zájmů.
287

 Pro rok 1973 bylo vytyčeno, že měl být vytvořen soubor filmů, 

které se hodily k vysílání k příležitosti různých výročí. Filmovými tématy měla být 

současnost, historická témata, protifašistický boj, komedie, dobrodružné a kriminální 

příběhy. Více měly být zastoupeny filmy rozvojových zemí a sovětské filmy 

v původním znění.
288
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3.3.10 Hudební vysílání 

Hudební vysílání se v roce 1973 mělo primárně zaměřit na „uvádění 

socialisticky angažovaných děl a souběžně na zvyšování umělecké a esteticko-výchovné 

úrovně všech pořadů.“
289

 Samozřejmá byla příprava hudebních pořadů k socialistickým 

výročím stejně jako k výročím významných hudebních interpretů a skladatelů. 

Na televizním programu se měly objevit přenosy a záznamy oper, baletů, koncertů, 

hudebně vzdělávacích pořadů či folklorní hudby. Žádoucí byla spolupráce pouze 

se socialisticky angažovanými umělci.
290

 

 

3.3.11 Reklamní vysílání 

Reklama měla sloužit jako zprostředkovatel mezi zákazníkem a producentem. 

Významnou složkou reklamního vysílání pro rok 1973 bylo uvádění pořadů s osvětovou 

funkcí – například pořady věnující se zdravotní výchově, protipožární výchově 

či propagaci nových knižních titulů. 
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4. Konkrétní pořady z  Ideově tematického plánu pro 

rok 1973 

K bližšímu zkoumání bylo vybráno celkem 15 pořadů z různých televizních 

redakcí Ideově tematického plánu pro rok 1973.
291

 Značnou část vybraných pořadů tvoří 

pořady literárně dramatického vysílání, které bylo základem televizní tvorby. Některé 

redakce dále sledovány nejsou (např. kvůli absenci konkrétních titulů v Ideově 

tematickém plánu). U následně uvedených pořadů bylo zjišťováno, zdali je možné 

pořady nalézt v Mediální badatelně Archivu a programových fondech České televize 

(APF ČT). Tři pořady z ITP pro rok 1973 byly podrobeny detailní analýze. V analýze 

jsou vyhledány odkazy na politické zadání a také je zkoumán vztah ITP k hotové verzi 

pořadu.  

Z redakce propagandy a dokumentaristiky byly pro další práci vybrány pořady: 

Světla a stíny (Praha), Soudružská návštěva (Praha) a Myslet hlavou (Praha). Z Vysílání 

pro děti a mládež bylo vybráno Mladýma očima (střídavě Praha, Bratislava a Ostrava) 

a Vlaštovka (Praha, Bratislava a Košice). Z armádních, branných a bezpečnostních 

pořadů byl vybrán pořad Kompas (Praha, Bratislava). Z literárně dramatického vysílání 

byly zvoleny pořady Matka (ÚTS Praha), Kdo je kdo (Praha), Úsvit (ÚTS Praha), Jak to 

bylo v Únoru (Praha) a Vivat Beňovský (Bratislava). Z redakce televizní zábavy byly 

vybrány pořady Byli jednou dva písaři (Praha) a Chalupníci (Praha). Zvolenými 

filmovými pořady byly A pozdravuj vlaštovky
292

 a Člověk není sám
293

. 

 

4.1 Pořady v Archivu a programových fondech České televize 

Pořad Světla a stíny
294

 v Archivu a programových fondech České televize 

nalezen nebyl. Soudružská návštěva (rež. V. Hudeček) v souvislosti s rokem 1973 

v APF ČT uvedena není, tento pořad je ale možné dohledat s výrobním datem 25. dubna 
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1975.
295

 O pořadu Myslet hlavou (rež. J. Stehlík) je v databázích APF ČT zmínka, 

nicméně k němu neexistuje podkladový audiovizuální materiál ve vysílatelné podobě, 

takže pořad není možné aktuálně zhlédnout. Některé díly pořadu Vysílání pro děti 

a mládež s názvem Mladýma očima (rež. M. Cerha) je v APF ČT možné nalézt.
296

 Pořad 

byl vyroben v roce 1973, ale není možné zjistit přesné datum jeho výroby. Cyklus 

Vlaštovka
297

, dětský publicistický magazín, v APF ČT možné nalézt je.
298

 Armádní 

pořad Kompas
299

 se v souvislosti s rokem 1973 v archivech nalézt nepodařilo. V APF 

ČT je možné najít díly Kompasu z 80. let, ale podoba pořadu plánovaná pro rok 1973 se 

zřejmě nedochovala.
300

 Za literárně dramatickou tvorbu je ze zvolených pořadů v APF 

ČT možné nalézt devítidílný dramatický seriál Matka (rež. A. Moskalyk).
301

 Pořad byl 

ale vyroben až v roce 1975, oproti záměru, který uvádí ITP pro rok 1973. Pořady Kdo je 

kdo, Úsvit a Vivat Beňovský v APF ČT není možné nalézt. Pořad Jak to bylo v Únoru? 

(rež. A. Dvořák) se v archivech nachází.
302

 Podle informace APF ČT byl vyroben již 

v roce 1972. Komediální televizní seriál Byli jednou dva písaři (rež. J. Roháč) se v APF 

ČT vyskytuje.
303

 Seriál Chalupáři (rež. F. Filip), v ITP pod původním názvem 

Chalupníci, je v APF ČT možné nalézt. Chalupáři měli, oproti plánovanému roku 1973, 

premiéru 23. listopadu 1975.
304

 O filmu A pozdravuj vlaštovky (rež. J. Jireš) je 

v databázi APF ČT pouze zmínka, záznam filmu se v APF ČT nedochoval. Oproti plánu 
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v ITP byl film vyroben pod lehce odlišným názvem – …a pozdravuji vlaštovky.
305

 Film 

Člověk není sám je v APF ČT uveden, k pořadu se ale nedochoval záznam. 

 

4.2 Analýza vybraných pořadů na základě ITP pro rok 1973 

Cyklus Mladýma očima zastupuje tvorbu pro děti a mládež, devítidílný seriál 

Matka patří k literárně dramatické tvorbě a celovečerní film …a pozdravuji vlaštovky se 

řadí k filmové televizní tvorbě. Následují texty, které pořady analyzují z hlediska 

politického zadání. 

 

4.2.1 Mladýma očima 

 Ideově tematický plán pro rok 1973 popisuje cyklus Mladýma očima jako 

celostátní magazín určený mládeži nad 15 let. Byl připravován střídavě v Praze, 

Bratislavě a Ostravě. Jeho hlavním úkolem bylo přispívat k politické a ideové orientaci 

mládeže. Pořad měl divákovi přiblížit činnost SSM od základních organizací až 

po ústřední výbor, měl být zdrojem informací pro mládež, a to v přitažlivé podobě.
306

 

Zvláštní pozornost měla být věnována mládežnickému hnutí Zenit, Reflektoru mladých, 

atd. V pořadu měly být zachyceny výsledky I. sjezdu SSM a měly se objevovat se 

informace k přípravám a průběhu X. světového festivalu mládeže v Berlíně.
307

 

V Archivu a programových fondech ČT se dochovalo šest záznamů dílů pořadu 

Mladýma očima, které byly vyrobené v roce 1973. 

Pořad Mladýma očima se zpravidla věnoval jednomu tématu z různých úhlů 

pohledu, například vědeckotechnické revoluci či životnímu prostředí v Československu. 

K bližšímu zkoumání byl vybrán díl pořadu, jehož hlavním tématem je Praha a mladí 

lidé.
308

 ČST jej vysílala 17. května 1973 na prvním programu od 15.15 hodin.
309

 Tento 
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díl se stejně jako ostatní díly Mladýma očima řídí určitým schématem. Základem relace 

je pojící téma – v tomto případě život mladých lidí v hlavním městě. Pořad je rozdělen 

do menších reportáží, kterými diváka provází moderátorka Valerie Chmelová 

a mimoobrazový komentář. Celý pořad je zpestřován pěveckými vystoupeními 

zpěvačky Jany Matysové. Režisérem relace byl Miroslav Cerha a scénář napsal Jiří 

Moc. 

Hlavními tématy tohoto pořadu jsou výstavba bytů v Praze, stavba metra v Praze 

a budování nové podoby hlavního města. Diváka do pořadu vtáhne úvodní komentář: 

„Známe její [Prahy – pozn. autorky] vůni šeříků v pětačtyřicátém“
310

, kde se jedná se 

o zřejmou narážku na konec druhé světové války a začátek doby plné nadějí. V pořadu 

proběhne anketa s otázkou „Co by bylo možné v Praze zlepšit?“. Zde je prostor 

pro lehkou ale kontrolovanou kritiku od mladých obyvatel Prahy. Velká část dotázaných 

se shoduje, že problémem hlavního města je nepořádek, nedostačující infrastruktura, 

málo bytů pro mladé a pomalá městská doprava. Některým ze zmíněných nedostatků 

Prahy se pořad věnuje v dalších reportážích a ukazuje, jak se problém řeší 

(např. nedostatek bytů se řeší výstavbou panelových domů anebo nevyhovující městská 

hromadná doprava výstavbou metra).  

Pořad vytvořil prostor pro funkcionáře městského výboru Socialistického svazu 

mladých, jelikož hostem je Jiří Marek z městského výboru SSM. Marek popisuje, jak se 

mládež podílí na stavbě města. Záběry ukazují, že i mladí členové SSM musejí ve svém 

volném čase přiložit ruku k dílu, aby pomohli rozvíjet hlavní město. Reportáž dokazuje, 

že se s pomocí obvodních národních výborů rozvíjí a rozšiřuje občanské vybavení města 

ve prospěch mládeže. Dále se relace věnuje tzv. novému panoramatu Prahy, 

tedy panelovým domům na sídlištích. Byty v panelových domech vyobrazuje jako 

ideální místo pro život: „Hlavním znakem je lehkost, výška a vkusný interiér“ 

anebo „Čekací doba na byt je fantastická – pouhé dva roky.“
311

 V reportáži se objeví 

rozvleklé a předem nacvičené rozhovory s mladými stavbyvedoucími, kteří budují 

pražská sídliště. Kromě sídlišť se staví prostory fakult, do jejichž stavby se zapojili 

přímo univerzitní studenti. Budují lepší hlavní město, ve kterém studují. Divák se dozví, 
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že studenti na stavbě pomáhají rádi a v práci vidí smysl. I když „během svých studií 

novou fakultu hotovou nespatří, pracují s chutí.“
312

  

Diváci se setkají s inženýrem Kašičkou ze Státního ústavu pro rekonstrukci 

památkových měst a objektů, který diváka zavede diváka do zákulisí práce restaurátorů. 

Moderátorka zpovídá různé mladé pracovníky plochy výzkumu. Několikaminutové 

rozhovory reportérky s odborníky svým obsahem ani formou nemohou upoutat mladého 

diváka. Rozhovor s inženýrem Kašičkou působí jako prezentace výroční zprávy 

podniku. Ve všech reportážích je možné vysledovat motiv pomoci Praze. Stejně tak se 

tento motiv objevuje v reportáži o stavbě pražského metra. Moderátorka zpovídá raziče 

metra: „Jirko, jak dlouho už pracujete na stavbě metra a pomáháte tím pádem Praze?“
313

 

Razič Jiří Přibil na stavbě metra pracuje již čtvrtým rokem a v práci prý plánuje 

pokračovat. Jakmile raziči dokončí aktuální etapu, Přibil se bude i nadále podílet 

na stavbě metra, jelikož mu tato práce údajně přirostla k srdci. Zde je uveden ukázkový 

příklad vztahu socialistického člověka ke své práci. Rozhovor s razičem Přibilem není 

divácky poutavý. Přibil se téměř minutu věnuje popisu technologií, které tým razičů 

používá při práci metra. Nezasvěcený divák nemůže termínům rozumět (např. „Panely 

ukládáme sovětským erektorem TU1A“
314

 anebo „Staniční tunel, který je v sovětské 

litině, je to průměr 7,8 a je zde rovněž sovětský ukladač tybinků TU2A“
315

). Vedoucí 

brigády stavby metra vyjmenuje všechna vyznamenání, která brigáda obdržela, 

a připomene i významné setkání s generálním tajemníkem Gustávem Husákem. Divák 

se tedy přesvědčí, že ke stavbě metra byla vybrána vzorová brigáda socialistické práce. 

Pracovníci si dali závazek, že metro dokončí v předstihu oproti podnikovému plánu. 

Socialistická brigáda obdržela peněžitou odměnu, kterou přenechala vojákům 

ve Vietnamu. Část peněz věnuje brigáda fondu na X. ročník festivalu mládeže v Berlíně, 

zde je odkaz na obsah pořadu navržený Ideově tematickým plánem. Stejný plán s penězi 

má i bulharská mládežnická brigáda, která odevzdá finanční výdělek jedné pracovní 

soboty sofijské ocelárny na festivalový fond.  

Na televizní obrazovce se objeví zástupce šéfredaktora Mladé fronty Dušan 

Macháček. Ten diváky nabádá, aby do redakce zasílali své pozitivní i negativní 
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zkušenosti spojené s výstavbou bytů a veřejných prostor. Televizní pořad zde vybízí 

diváky k aktivitě a prosí je o jejich názor k dané problematice. Zde je možné vysledovat 

paralelu s budováním socialismu. Televize se zajímá o problémy mladých a chce slyšet 

jejich názor, protože by každý měl svým dílem přispět k budování státu. Divák navštíví 

bulharské sídliště Mladost, což je výstavba nových bytů v Sofii pro mladé. Velkorysé 

záběry představují stavby panelových domů a také poklidný život na bulharském 

sídlišti. Mimoobrazový komentář připomíná, že na sídlišti nechybí dobře zásobené 

obchody, dětská hřiště, stadiony, mezi bloky domů je zeleň. „Sídliště Mladost je jednou 

z ukázek, jak se má k potřebám mladých přistupovat.“
316

 Divák přijme pozvání do bytu 

studentské rodiny v sofijském studentském městečku. Tato mladá rodina dostala zdarma 

vybavenou bytovou buňku. Komentář popisuje idylický život bulharské rodiny 

a bydlení shrnuje: „Všem mladým se v Sofii dobře žije.“
317

 Pozorný divák si povšimne, 

že bulharská rodina má pečlivě vybavenou knihovnu plnou politických knih 

(např. Karlem Marxem anebo knihami o historii SSSR). Tato reportáž je ukázkou toho, 

jak se dobře žije mladým rodinám v dalších socialistických státech. Pořad zakončuje 

moderátorka strojeným tancem se soudruhem Vaculíkem na večírku pro mladé 

při příležitosti otevření nového klubu mládeže na Praze 8. Vaculík je prvním 

náměstkem primátora Hlavního města Prahy. S mládeží je spokojený, protože se mladí 

Pražané aktivně zapojují v práci. Sám říká: „Budoucnost Prahy je mládež.“
318

  

Mladýma očima vychází z potřeb mladých lidí, ve skutečnosti se ale spíše jedná 

o pořad, který je prezentací toho, jak se mladí lidé zapojují do socialistické společnosti. 

Tvůrci zamýšleným divákem je zřejmě mladistvý mezi 15 až 25 lety, který se rád 

dozvídá nové věci. Zajímá ho, jak funguje svět a jak by se on sám mohl podílet 

na chodu socialistické společnosti. Mladýma očima představuje mladé lidi různých 

profesí, kteří se tím, co umí, podílejí na růstu Prahy. Hlavním zamýšleným posláním je 

formovat a také motivovat mladé lidi, aby se zapojili do socialistické společnosti. 

Mladýma očima ale ve svém účinku není tolik pro mladé jako spíše o mladých lidech. 

Většina témat, kterým se věnuje, není pro mládež přitažlivá. Stejně tak forma, 

kterou pořad využívá, není atraktivní. Z pořadu čiší přehnaná strojenost. Užitý jazyk 
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a výrazy nejsou blízké mladým lidem. Také to, jak se o mladých v pořadu hovoří, není 

v souladu s tím, jak sebe vnímá mládež. Toto je možné vysledovat například zde: 

„Asanace ve středu Prahy, plánované na příští léta, ponese na bedrech právě on [inženýr 

Kašička – poznámka autorky], a tak věřme, že na příští záchranářské akci potkáme zase 

tuhle sympatickou mládežnickou skupinu mladého zednického potěru. Asi ano, 

protože jim jde práce od ruky a sami si to chtějí dennodenně dokazovat.“
319

  

Diváka v úvodu přivítá mladá a usměvavá moderátorka Valerie Chmelová, 

která se dále objevuje v celém pořadu. Je zřejmé, že moderátorka je socialisticky 

angažovaná a vystupuje s nadšením nejen pro mládež, ale i svoji práci. Toto splňuje 

zadání ITP pro rok 1973, jelikož se v pořadech měli objevovat aktivní a socialisticky 

smýšlející lidé. Moderátorka je pozitivně naladěná, což ale místy působí až přehnaně. 

Její nepřirozené optimistické naladění se může minout účinkem, a to tak, že se 

moderátorka stává méně důvěryhodnou. Může na diváka působit příliš mateřsky. Jsou-li 

cílovou skupinou relace mladí od 15 let, ocení spíše takového moderátora, který zastane 

roli jejich průvodce pořadem než roli vychovatele. Nejvýraznějším hudebním prvkem 

pořadu jsou písně Jany Matysové ze skupiny Plameny. Je snadné pochopit důvody, 

které vedly tvůrce filmu k výběru této zpěvačky – je mladá, sympatická, působí 

skromně a angažovaně. Mladá zpěvačka je členkou československé kulturní delegace 

na X. mezinárodním festivalu mládeže a studentstva v Berlíně, což souhlasí s informací 

uvedenou v ITP. Její hudba ale nebyla to, co mládež zajímalo. To dokazuje písničkový 

klip uprostřed pořadu, ve kterém zpěvačka zpívá mladým posluchačům. Z tváří 

posluchačů je možné vyčíst, že je píseň vůbec nebaví. Posluchači se nuceně usmívají 

a neprojevují zájem o hudbu.  Vše je vysoce inscenované. Je nutné podotknout, že písně 

dobře navazovaly na témata reportáží (např. pořad zahajuje píseň Slunce nad Prahou).  

Z hlediska zadání byl smysl Ideově tematického plánu naplněn. Ne však 

z pohledu zamýšleného diváka. Mladýma očima se snaží zaujmout mladého diváka, 

nicméně obsah (volba témat, nezajímavé rozhovory) ani forma (zvolený jazyk, nepříliš 

atraktivní hudba, vysoce angažovaná moderátorka), kterých pořad využívá, nejsou 

účinné. Pořad mladého diváka poučuje, ale opomíjí jeho psychologii. Nebere v potaz to, 

že se chce v první řadě bavit a dozvídat se především více o věcech, které ho 

ve skutečnosti zajímají. 
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4.2.2 Matka 

Seriál Matka je v Ideově tematickém plánu pro rok 1973 představen 

jako „desetidílný seriál o životním údělu české proletářské ženy a matky“320. Cílem 

pořadu bylo zobrazit životní osudy tří generací proletářské rodiny od přelomu 20. století 

do roku do května roku 1945 a tím zachytit vývoj socialistického dělnického hnutí 

v Čechách.321 ITP pro rok 1973 v literárně dramatické tvorbě kladl důraz na televizní 

hry zobrazující problémy lidu stejně jako na pořady, které podporovaly rozvoj 

socialistické společnosti v Československu. Literárně dramatická tvorba se měla 

především zaměřit na televizní hry se závažnou ideovou tématikou zejména z historie 

dělnického hnutí a revolučních zápasů.322 Seriál byl oproti původnímu plánu natočen 

v rozsahu devíti dílů. V Archivu a programových fondech ČT se dochovaly všechny 

díly.323 Seriál vyrobilo Ústřední televizní studio Praha v roce 1975. Výroba seriálu se 

oproti původnímu plánu uvedenému v ITP opozdila o dva roky. První díl seriálu 

věnující se mj. matce a její roli měl premiéru 11. března 1976, tedy tři dny 

po Mezinárodním dni žen.324 Seriál režíroval Antonín Moskalyk a scénář napsali 

Antonín Dvořák a Jaroslav Klíma. V hlavní roli Marty Šedinové je možné spatřit Naďu 

Konvalinkovou a Antonii Hegerlíkovou. Dále v seriálu hrají Petr Kostka, Jaroslav 

Moučka, Libuše Šafránková, Michal Dlouhý, Viktor Preiss, Petr Haničinec, Jiřina 

Štěpničková, Petr Svoboda, Zdeněk Kryzánek a další.325 Matka byla obvykle vysílána 

každý čtvrtek a neděli večer. Poslední díl seriálu se na televizních obrazovkách objevil 

                                                 

320
 Archiv a programové fondy (APF ČT): Spisový archiv ČT, Ideově tematický plán na rok 1973, Ve2, 

inv. č. 387, kart. 65, listopad 1973, s. 39. 

321
 Ibid., s. 49-50. 

322
 Ibid., s. 39. 

323
 Archiv a programové fondy (APF ČT): Mediální badatelna APF ČT, Matka, IDEC 275 310 

05106/001-009. 

324
 Československá televize: Týdeník Československá televize. Praha: Rudé právo, 3. března 1976, roč. 11, 

č. 11, s. 8. 

325
 Matka (TV seriál). Česko-Slovenská filmová databáze [online]. 2016 [cit. 2016-12-18]. Dostupné z: 

http://www.csfd.cz/film/232596-matka/komentare/ 



   

 

68 

  

8. dubna 1976.326 Hlavní redakce dramatického vysílání ČST seriál věnovala 

dubnovému XV. sjezdu KSČ.327 

Seriál zachycuje život hlavní postavy Marty Šedinové, emancipované 

proletářské ženy. Příběh začíná na počátku 20. století, kdy Marta vyrůstá na vesnici 

v chudých poměrech. Martě zemře matka a její otec, horník, se znovu ožení. Marta 

nemá lehké dospívání, jelikož chodí do školy, musí zastat mnoho práce a k tomu 

nevychází s otcovou novou ženou. Kvůli neustálým konfliktům s macechou se Marta 

rozhodne odejít z domova a v raném věku se osamostatnit.  

Marta prožije mládí ve službě u různých lidí. V hornických oblastech, kde žije, 

dochází k dělnickým stávkám a nepokojům. Odchází do Prahy, kde se seznámí se svým 

budoucím manželem, Janem Davidem. Jejich osudy rozdělí první světová válka, protože 

je Jan povolán na frontu. V průběhu války dojde k válečnému sňatku Marty a Jana. Jan 

se stane vojenským zběhem a Marta pracuje jako služka. Manželům Davidovým se 

narodí dcera Jana a syn Martin. Marta se úzce spřátelí s dělnicí a komunistkou 

Hanušovou. Martě se díky své odvaze podaří před zásahem policejního sboru zachránit 

několik komunistických funkcionářů, kteří v jejím rodném kraji plánovali stávku 

horníků.
328

  

Děj se posouvá do roku 1938. Davidovi žijí v Písku. Období Mnichovské 

dohody prověří charaktery lidí v Marty okolí. Martiny děti dospívají. Mladý Martin se 

seznámí s herečkou Olgou. Marta pravidelně navštěvuje schůze obecního sekretariátu 

Komunistické strany Československa. Po vypuknutí druhé světové války je Martin 

odveden německou policií, protože se dříve angažoval ve Svazu mladých. Policie 

Martina deportuje do koncentračního tábora Buchenwald. Marta je vyslýchána 

na gestapu. Život rodiny plyne dál, až jednou na dveře domu zaklepe Tygr Kvasnička 

s prosbou o pomoc. Tygr Kvasnička je syn lidí, u kterých Marta kdysi sloužila. Tygra 

pronásledují Němci, a tak se Marta rozhodne ho na nějaký čas u sebe ukrýt. Celý příběh 

rodiny Davidových se uzavře koncem druhé světové války, kdy dojde k osvobození 

Československa. Marta se spolu s manželem a Martinovou dívkou Olgou vydá 
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do pohraničí hledat nové místo pro život. Všichni ztrácejí naději, že by ještě někdy 

Martina spatřili. Čirou náhodou rodinu mine nákladní auto vojáků Rudé armády, 

ve kterém sedí Martin. Rodiče a Olga se tak s ním po dlouhé době opět setkávají. 

Námět příběhu je sám o sobě velice politický a jeho uchopení je velice 

propagandistické. Seriál Matka spíše slouží jako výklad historie dělnického hnutí očima 

Komunistické strany Československa, který má formu literárně dramatického vyprávění 

než hodnotného literárně dramatického celku. Prostředí, které bylo pro film zvoleno, 

je typické pro proletářskou tvorbu. Rodina pochází z nižší společenské vrstvy – je 

chudá, otec je horník, macecha je v domácnosti. Kromě toho, že je celkové uchopení 

příběhu propagandistické, seriál obsahuje časté narážky a symboliku, které souvisejí 

s dělnickým hnutím v Československu a socialistickými hodnotami. Následující 

příklady tvrzení dokazují. Marta měla svého otce velice ráda, ale v politických názorech 

se rozcházeli. Její otec tvrdil, že je třeba si hledět pouze svého a nestarat se o věci, 

do kterých člověku nic není, zatímco ona byla vždy pevně rozhodnutá bojovat za své 

ideály. V mládí sloužila Marta pro truhláře Kvasničku, který se netajil tím, že je 

socialista. Společně s dalšími sousedy byl nespokojený s tím, jak s proletariátem 

zacházejí vyšší vrstvy. Dělníci plánovali stávku: „Stávka, to je zápas mezi těma nahoře 

a mezi náma dole.“
 329

 V posledním díle se za druhé světové války u Marty před domem 

objeví syn truhláře Kvasničky, Tygr. Je pronásledovaným komunistou. Navzdory všem 

rizikům se ho Marta díky tomu, že s ním názorově souzní, rozhodne ukrýt doma. 

Jednoho dne Marta praví Tygrovi:  „Vy komunisti, vy jste stejně zvláštní lidi.“ Tygr 

na to odpoví: „Jak to, vy? My snad, Marto, ne?“
330

 Až příliš symbolická je scéna 

z Vánoc, které tráví Marta s manželem bez syna Martina. Oba zdobí vánoční stromek, 

načež se Marta ptá Jana, zda neviděl stříbrnou hvězdu, kterou obyčejně dávají na špici 

stromku. Jan se podívá do skříňky a místo staré stříbrné hvězdy Martě předává pěticípou 

rudou hvězdu, kterou sám vyrobil. Marta je dojatá a děkuje mu. Moment, 

který odkazuje na politickou orientaci postav, je, kdy Jan říká, že jeho zeť přestal 

poslouchat rozhlasové vysílání z Londýna. Místo toho prý začal poslouchat Moskvu, 

jelikož Rudá armáda už je téměř na Moravě. Martin v chlapeckém věku čte Pochod 

rudé internacionály Vítězslava Nezvala. Zde je odkaz na tvorbu básníka, který byl 
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v období normalizace oceňován zejména pro svoji budovatelskou poezii. Ke konci 

seriálu vystupuje Marta, Jan a Olga z vlaku. Na vlaku je možné spatřit nápis „Ať žije 

republika, sláva Rudé armádě“, stejně jako nápis na transparentu vedle nádraží: „Ať žije 

Rudá armáda“. Československo bylo osvobozeno jak sovětskou, tak americkou 

armádou. O amerických osvobozeneckých vojskách v seriálu z pochopitelných důvodů 

zmínka není. Marta poděkuje vojákovi Rudé armády za to, že jí vrátil syna, a dá mu 

symbolický polibek na tvář. 

Slabý scénář Antonína Dvořáka není schopný diváka vtáhnout do příběhu. 

Pro diváka je náročné se seznámit a ztotožnit s postavami. O jednotlivých postavách se 

divák dozvídá jen povrchní informace, které nestačí k tomu, aby divák pochopil jejich 

jednání. Divák si během sledování pořadu klade mnoho dotazů, protože v něm nejsou 

dobře vysvětleny motivy konání postav. Divák se může na konci seriálu například ptát: 

„Proč se Marty otec své dcery nezastane, když ji miluje, a příkoří ze strany macechy jen 

tiše přihlíží?“ anebo „Proč se s Martinovými rodiči vydá hledat nové místo pro život 

i Olga?“ Na tyto přirozené otázky seriál neodpoví. Také nejsou uzavřeny rozehrané 

příběhy. Divák se nedozví, k jakému rozuzlení došlo s Tygrem Kvasničkou anebo co se 

po válce stalo s komunistkou Hanušovou. Jediná postava, se kterou se divák seznámí 

důkladněji, je Marta. Ačkoliv Ideově tematický plán popisuje seriál jako dílo 

zobrazující tři generace, hlavní pozornost je ve skutečnosti stále směřována na Martu 

a její vývoj. Lze říci, že se děj odehrává ve třech celcích. První etapou je období 

Martina dospívání, kde je vykreslen vztah Marty k rodičům. Je to také období, 

ve kterém se formuje její politický názor. Marta má od mlada jasno, že hájit nižší vrstvy 

je správné a vyhraňuje se proti třídní společnosti. V další etapě se Marta provdá za Jana 

a společně prožijí strasti první světové války. Marta je dospělou a odvážnou ženou. 

Ač si toho možná není zcela vědoma, svým jednáním zaujímá komunistické postoje. 

Ve třetí etapě života se děj odehrává kolem jejích vlastní dětí. Rodina prožívá druhou 

světovou válku. Marta brání komunistické ideje, ale jelikož se stala matkou, je už 

rozvážnější. Marta je silnou ženou, která je odhodlaná jít za svými ideály. Jednou 

v životě pochybí, čehož následně lituje. Marta má na gestapu dosvědčit, že se stýkala 

s komunistkou Hanušovou. Patrně si ale uvědomí, že by tím mohla ohrozit svoji rodinu, 

takže přítelkyni v její přítomnosti zapře. Sílu Martiny osobnosti dokládá i důvod, 

proč se rozhodla opustit svého otce. Ač otce sebevíc miluje, vzdává se všeho, co má, 

aby dala přednost svým ideálům. Takovou paralelu je možné vidět v socialistické 

ideologii.  
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Věrohodnost seriálu snižuje změna hereckého obsazení hlavní hrdinky. 

Ve třetím díle seriálu je možné vidět mladinkou a křehkou Martu, která se loučí se svým 

milým Janem (Petrem Kostkou). Ve čtvrtém díle vidíme Martu, ve ztvárnění zralé 

Antonie Hegerlíkové, jako ženu korpulentní postavy, s hlubokým hlasem a vráskami, 

aniž by se děj nějak výrazně časově posunul vpřed. Antonii Hegerlíkové bylo v době 

vzniku filmu 52 let,
331

 Nadě Konvalinkové 24 let.
332

 Postavy nejsou v souladu s časem 

a dějem. Další ukázkou důsledků nevhodné výměny hereček je Martina svatba. 

Ve čtvrtém díle si Marta (již Antonie Hegerlíková) vezme Jana Davida. Na svatbu 

přijde novomanželům požehnat její otec (Jaroslav Moučka). Herci Jaroslavu Moučkovi 

bylo v rok vzniku seriálu na rok stejně let jako jeho seriálové dceři Hegerlíkové, 

což působí až komickým dojmem.
333

 Poté, co se Jan s Martou vezmou, Marta 

v pokročilém věku otěhotní a čeká prvního potomka. Ani to nepřesvědčí diváka 

o pravdivosti seriálu, jelikož herečce je více než padesát let. Je možné se domnívat, 

že manželství scénáristy Antonína Dvořáka s herečkou Antonií Hegerlíkovou sehrálo 

při změně hereček Marty svoji roli. Dialogy v seriálu jsou rozvleklé, seriál postrádá 

spád. Poslední díl seriálu pokryje šest let děje. Ve skutečnosti ale tento díl působí 

dojmem, že se jedná o pouhých několik dní. 

Je zřejmé, že seriál Matka byl účelně vyroben, aby formou literárně 

dramatického díla prohloubil socialistické uvědomění diváků. Ačkoliv byl seriál vysílán 

až v roce 1976, je zřejmé, že vychází ze zadání ITP roku 1973. Dějovou linií seriálu, 

která má zaujmout diváka, je příběh rodiny v první polovině 20. století. Tematicky se 

jedná o boj dělnické třídy, což je v souladu s ITP pro rok 1973. Jak bylo výše 

poukázáno, scénář je slabý a objevuje se v něm příliš mnoho přímých i nepřímých 

odkazů na politické zadání. Seriál není divácky náročný a využívá lidovost stanovenou 

ve zmíněném ITP. Tím, že se seriál nedostává do hloubky postav ani děje, není divácky 

zajímavý. Zamýšleným cílem seriálu, uvedeným v ITP, bylo veřejnosti ukázat vzorovou 

socialisticky orientovanou rodinu z dělnického prostředí. I když je seriál produktem 
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literárně dramatické tvorby, jedná se o propagandistický pořad v literárně dramatickém 

formátu. 

 

4.2.3 …a pozdravuji vlaštovky 

Film …a pozdravuji  vlaštovky byl v Ideově tematickém plánu uveden jako jeden 

z pořadů, který zastupoval filmovou tvorbu. V ITP bylo pro rok 1973 naplánováno, 

že by 10 % vysílané filmové tvorby měly tvořit filmy s tematikou protifašistického 

boje.
334

 Snímek …a pozdravuji vlaštovky se zabývá právě tímto tématem. Jedná se 

o stylizovaný poetický snímek natočený na základě literární pozůstalosti – 32 dopisů, 

tzv. škrabek. Tyto dopisy psala z vratislavského vězení členka odboje, mladá Marie 

Kudeříková. Její dopisy je možné nalézt uspořádané v knize Zlomky života.
335

 Marie 

Kudeříková se narodila 24. března 1921 ve slováckých Vnorovech, kde také prožila 

dětství.
336 

Absolvovala gymnázium a po něm studovala na jazykové škole v Brně. 

Během druhé světové války se účastnila protifašistického odboje jako členka skupiny 

ilegální organizace Komunistické mládeže.
337

 V prosinci 1941 byla v Brně zatčena 

a v listopadu 1942 byla ve Vratislavi jako jednadvacetiletá odsouzena k trestu smrti 

za vlastizradu. Film zachycuje posledních 99 dní jejího života v různých celách. 

Popravena byla 26. března 1943 ve 22 letech.
338

  

Film se v APF ČT nedochoval, nicméně snímek je možné zhlédnout mimo 

archiv. Vyrobilo ho Filmové studio Barrandov v roce 1972.
339

 V ITP se uvádí, 

že „zásoba [filmů – pozn. autorky] bude doplněna ještě o tituly, které budou uvedeny 

do kin v II. polovině roku 1972.“
340

 Premiéra tohoto filmu se odehrála nejprve v kinech 

v roce 1972. Poprvé se objevil na obrazovkách Československé televize 
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27. března 1973. Vysílán byl na prvním programu ve 20 hodin.
341

 ITP pro rok 1973 

říká, že je žádoucí, aby byla vytvořena zásoba snímků k významným výročím.
342

 Není 

náhoda, že se film …a pozdravuji vlaštovky objevuje v ITP pro rok 1973. V březnu roku 

1973 totiž uplynulo 30 let od smrti Marie Kudeříkové. Režisérem i scénáristou snímku 

byl Jaromil Jireš. V hlavní roli Marušky Kudeříkové se představila Magda Vášáryová. 

Ve filmu dále hrají Dagmar Bláhová, Viera Strnisková, Július Vašek, Václav Helšus, 

Hana Maciuchová, Hana Pastejříková, Vítězslav Jandák a další.
343

 

Hlavní dějová linka filmu se odehrává ve vratislavském vězení. Děj příběhu není 

vyprávěn lineárně. Hrdinka se v chronologicky neuspořádaných vzpomínkách vrací 

do dob svého dětství a dospívání. Z retrospektiv se divák dozvídá více o Maruščině 

minulosti a pochopí, proč je mladá dívka ve vězení, kde čeká na smrt. Děj se vrací 

do období tzv. Mnichovské dohody, které Marušku velice zasáhlo. Za druhé světové 

války se mladá dívka podílela na vydávání odbojových letáků. O několik let později 

film ukazuje, jak došlo k jejímu zatčení. Maruška je vyslýchána německými 

vyšetřovateli. Odmítne ale s nimi mluvit. Při výsleších popře, že by se kdy znala 

s dalšími odbojáři. Retrospektivy jsou provázeny mimoobrazovým komentářem, 

prostřednictvím kterého Maruška vypráví o svém životě. Vyprávění se opírá o její 

dopisy z vězení. Ve vratislavském vězení dostane na práci vybarvovat oči figurkám 

německých vojáků. Při práci si vždy ušetří trochu času, kterého využívá pro tajné psaní 

dopisů. Tamtéž se Maruška spřátelí se dvěma vězeňkyněmi, které jí pomohou dostat 

dopisy ven z vězení. Ve věznici se setká se svým učitelem, který ji kdysi požádal, 

aby převedla jednoho muže přes hranice. Tehdy neváhala a riskantní úkol přijala. 

Marušce jsou ve vězení umožněna setkání s rodiči a sestrou. Matka ji přemlouvá, 

aby přijala poslední požehnání od kněze. Marie odmítá. Je přestěhována do jiné cely, 

kterou má sdílet s mladinkou Češkou Julií. Mezi dívkami vznikne pevné přátelství. Děj 

se vrací zpět. Proběhne soudní jednání, při kterém je Marie obžalovaná k trestu smrti. 

Dozvídá se, že se její škrabky dostaly na svobodu. Jedno dopoledne pro ni přijde 

dozorkyně a odvede ji na samotku, kde má čekat na trest smrti. Tam napíše poslední 
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dopis blízkým. Maruška naposledy odmítá hovořit s knězem. K výkonu trestu smrti 

dojde 26. března 1943 večer.  

Film …a pozdravuji vlaštovky vykazuje znaky politické ideologie. Hlavní 

hrdinkou je mladá, silná a nepokořená komunistka z řad proletariátu, která vynakládá 

všechny své síly v boji proti nacistům. Jaromil Jireš zdůrazňoval především psychologii 

hrdinky, zatímco její členství v odboji a v Komunistické mládeži tvoří rámec celého 

příběhu. Ve filmu se přímé odkazy na komunistickou propagandu objevují pouze 

okrajově. Přesto je námět oslavou hrdinské smrti člověka, který bojoval proti nacismu 

za své ideály a ani hrozba smrti ho nezastavila. Režisér ve filmu zdůraznil střet 

ateistické hrdinky s katolickým rodinným prostředím. Maruška se v průběhu života 

zřekne své víry, což je v souladu s komunistickou ideologií. Řekne věřící 

spoluvězeňkyni Julince: „Já věřím. Ne v boha, ale v lidi.“
344

 Na to se jí Julinka zeptá: 

„Ty se nebojíš smrti, když nevěříš?“ Marie odvětí: „A ty se nebojíš, když věříš?“
345

 

Jako mladá odmítala chodit do kostela, protože si nikdy k církvi nenašla svoji cestu. 

Pobožná matka ji prosí, aby přijala poslední požehnání od katolického kněze, 

ale Maruška odmítá. Otec s matkou nesouhlasí: „Němci by ju měli zaopatřovat?“
346

  

Ve filmu je možné v několika scénách vidět opilé nacistické vojáky. Němečtí 

vyšetřovatelé jsou vyobrazeni jako arogantní a bezcitní lidé. S těmito ryze negativně 

vyobrazenými lidmi kontrastuje bezprostřední a srdečná komunisticky orientovaná 

Maruška. Film ji ukazuje jako velice silnou ženu. Svá dospělá léta věnovala na základě 

svobodného rozhodnutí boji proti nacismu. Ač musela vědět, jak je to riskantní, 

odbojářskou práci do poslední chvíle nevzdala. Odsouzení k trestu smrti nesla 

s důstojností. Jedna z vězeňkyň poraženě a odevzdaně řekne, že jí zbývá 99 dní života. 

Maruška na to sama praví, že ji poníženost této vězeňkyně odpuzuje. Její statečnost 

a silné politické přesvědčení je vidět například i na vztahu s milovaným chlapcem. 

Chlapec jí práci v odboji vymlouvá, protože se o ni bojí. Maruška se ale rozhodne svůj 

vztah obětovat odbojové činnosti a ukončuje ho. Chlapec jí tvrdí, že je na odbojovou 

činnost ještě příliš malá. Na to ona odvětí „Nejsem sama.“
347

 Její politické přesvědčení 

je silnější než cit, a proto v práci pokračuje. Její sílu také dokazuje to, že se při výsleších 
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nezmíní o dalších odbojářích. Vinu bere na sebe. Sama odpouští všem ostatním, pokud 

na ni něco při výsleších prozradili.  

Marie byla zdrcená příchodem německých vojáků v roce 1938. Svému chlapci 

řekne: „Vyženeme je.“
348

 Od prvního momentu je tímto jasné, že Marie zaujímá vůči 

okupaci jednoznačně odmítavý postoj. Maruška je skálopevně přesvědčená o tom, 

že dělá dobrou věc. Její chování je neohrožené až naivní. Projevem její naivity je 

například to, že jde za neznámým člověkem, kterého žádá ho o materiální pomoc 

pro svoji odbojovou skupinu. Tím se mu prozradí, aniž by věděla, jestli ji muž neudá. 

Muže zřejmě přesvědčí Maruščina bezprostřednost a ten po chvíli na její prosbu kývne.  

Snímek má dobře promyšlené záběry, jelikož si kamera hraje s úhly 

a vzdálenostmi. Jejím prostřednictvím je možné se dostat až do intimní blízkosti postav. 

Je pravděpodobné, že to, že Jaromil Jireš studoval na Filmové a televizní fakultě 

Akademie múzických umění v Praze kromě režie i kameru, obrazové zpracování filmu 

ovlivnilo. Snímek je laděn do ponurých barev, které korespondují s námětem. Využívá 

kontrastu světla a stínů. Pro dokreslení autentické atmosféry mluví hlavní hrdinka a její 

rodina slováckým nářečím. Režisér využívá instrumentálního hudebního podkresu, 

ale jsou momenty, ve kterých hudba znenadání utichne. S Maruščiným životním 

příběhem kontrastuje hudba zpívaná v německém jazyce. Ve filmu je také možné často 

slyšet lidové písně. Ty si především zpívá Maruška se svojí spoluvězeňkyní Julinkou, 

což je vrací do minulých časů a současně jim dodává sílu do života.  

Po roce 1948 se Maruška Kudeříková stala pro komunisty vhodným prototypem 

hrdiny. Lidí, jako byla Maruška Kudeříková, byly tisíce. Ale její osud, předčasně 

ukončený život a to, že neprozradila ostatní odbojáře, se stal účinným nástrojem 

propagandy KSČ. Z Marušky se tak stala komunistická mučednice, která udělala 

správné rozhodnutí bojovat proti nacistům, a proto byl její osud filmově zpracován 

právě v období normalizace. „Totalitní režim ji zařadil mezi symboly domácího 

komunistického odboje proti nacismu vedle novináře a spisovatele Julia Fučíka 

či antifašistické bojovnice a novinářky Jožky Jabůrkové.“
349
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Jaromil Jireš, který patřil mezi tvůrce nové vlny československého filmu, 

se v roce 1968 zpronevěřil režimu tím, že jako výraz nesouhlasu se invazí vojsk 

Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 vystoupil z řad KSČ.
350

 V tomto 

roce také natočil film Žert podle stejnojmenného románu Milana Kundery. Žert byl 

v kinech uveden v únoru 1969.
351

 Byl poměrně rychle stažen a ocitnul se 

mezi trezorovými filmy. Na …a pozdravuji vlaštovky pracoval Jaromil Jireš již 

od konce 60. let.
352

 Přes své nesporné kvality byl film zařazen mezi propagandistické. 

Tím se Jaromil Jireš mohl v prvních letech normalizace rehabilitovat a dostal možnost 

natočit další snímky.  

Tento film je mimo jiné důkazem toho, jak Ideově tematické plány reagovaly 

na významná výročí. Snímek byl do zařazen do vysílání, jelikož oslavoval 30 let 

od smrti Marušky Kudeříkové. Film využívá silného skutečného příběhu 

pro propagandistické účely. Přesto je možné tento snímek považovat za zářný příklad 

toho, že v období normalizace uměla Československá televize do televizního vysílání 

zahrnout umělecky hodnotnou tvorbu. Stylizace filmu, vynikající herecký výkon Magdy 

Vášáryové a důraz na estetickou stránku vynesly tento snímek nad ostatní. 

Díky dobrému scénáři, režii a hereckému obsazení získal film mnoho mezinárodních 

cen. Byl například oceněn na XXV. MFF v Locarnu, na XVIII. MFF v Karlových 

Varech a také získal cenu na X. mezinárodním setkání filmů pro mládež v Cannes.
353
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Závěr 

Úlohou mé diplomové práce bylo zmapovat vývoj Československé televize 

v období normalizace. Mým cílem bylo zaměřit se na Ideově tematické plány 

a analyzovat vybrané pořady z tohoto období. Teoretická část diplomové práce, která se 

věnuje normalizaci v Československé televizi, je podrobně zpracovaným textem, 

pro který jsem využila jak primární, tak sekundární zdroje. Primárními zdroji byly 

vybrané dokumenty ÚV KSČ z Národního archivu, které se týkaly sdělovacích 

prostředků. Pro analýzu Ideově tematických plánů jsem zpracovala primární zdroje 

v podobě Ideově tematických plánů z různých let a další relevantní materiály 

ze Spisového archivu Archivu a programových fondů České televize. V analýze 

samotných pořadů jsem se opírala o záznamy, které se ve většině případů dochovaly 

v databázích Mediální badatelny Archivu a programových fondů ČT. Celou práci jsem 

také podložila dostupnými sekundárními prameny. 

Kombinací různých pramenů se k potenciálnímu čtenáři dostává unikátní soubor, 

který mapuje nástup období normalizace v Československé televizi a také nastiňuje 

významné historické události, které měly vliv na sdělovací prostředky. Podrobně 

se věnuje organizačním, personálním i politickým změnám, ke kterým 

v Československé televizi v období mezi lety 1969–1975 došlo. Zjišťuji, že se většina 

hlavních změn, které ovlivnily další vývoj televize, odehrála mezi lety 1969–1970. 

Diplomová práce také okrajově zmiňuje nejvýznamnější pořady a dobové tvůrce. 

Při práci s dokumenty z Národního archivu mě překvapilo zjištění, jak flexibilní 

a rychlý v oblasti sdělovacích prostředků byl aparát KSČ. Například návrh, který měl 

zlepšit řízení sdělovacích prostředků, vydaný 6. ledna 1969, stanovoval závazné lhůty 

plnění v řádu pouhých dnů.
354

 Také jsem ověřila hypotézu, že Československá televize 

připravovala pořady „na míru době“. ČST vyráběla a vysílala televizní relace 

k významným událostem a výročím, které byly ve společnosti aktuální, anebo se o nich 

z politických důvodů měla společnost dozvědět. Toto jsem zjistila nejen 

při zpracovávání Ideově tematických plánů, ale například i při analyzování filmu 

…a pozdravuji vlaštovky. 
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Jan Zelenka byl výrazným ředitelem Československé televize, který bývá 

spojován s obdobím normalizace. Díky své bohaté novinářské praxi, ideologické 

poslušnosti a výjimečné osobnosti se stal dominantní postavou této instituce na celých 

20 let. Svůj úřad měl pevně pod kontrolou, a tak za jeho působení byla provedena řada 

personálních prověrek, při kterých bylo z televize propuštěno mnoho lidí. Jan Zelenka 

ale zároveň dobře věděl, že televize nemůže být úspěšná bez kvalitních tvůrců. 

A tak v určitých případech, jak zmiňuji v diplomové práci, udělal výjimku a v televizi si 

na vlastní odpovědnost ponechal i několik „nežádoucích tvůrců“. Část práce, 

kterou věnuji této osobnosti, je uceleným textem, který se zabývá jeho osobním 

a profesním životem. 

V diplomové práci jsem kladla důraz na Ideově tematické plány. K Ideově 

tematickým plánům neexistuje mnoho textů a knih, které se ITP zabývají. Nejen proto si 

myslím, že diplomová práce přinesla nové poznatky. Každoročně vydávané Ideově 

tematické plány byly důležitým dokumentem, který tvořil základní rámec pro orientaci 

tvorby ČST. Podle ITP Československá televize sestavovala takový vysílací plán, 

který byl v souladu s požadavky KSČ. Při práci s Ideově tematickými plány jsem 

zjistila, že ITP sice bylo závazným dokumentem, ale v některých případech jeho plán 

nebyl zcela uskutečněn v zamýšleném roce. Některé pořady z ITP se na televizních 

obrazovkách objevily s několikaletým zpožděním anebo neplnily zamýšlené očekávání 

vedoucích stranických orgánů. Pozoruhodná skutečnost, kterou jsem zjistila, je, 

že v některých případech byly ITP vydávány až na konci roku, pro který byly vyrobeny. 

Na základě porovnání ITP z let 1969–1975 jsem zjistila, že se v nich opakuje řada téměř 

identických tezí. Existuje zde přímá linka mezi závěry sjezdů KSČ a plén ÚV KSČ. 

V daném období měl ITP opakující se formu. Bylo by nepochybně přínosné analyzovat 

ještě několik dalších ITP z různých let období normalizace, to by ale přesahovalo 

možnosti diplomové práce. 

V závěru práce jsem provedla analýzu tří pořadů z ITP pro rok 1973. Ve všech 

analyzovaných pořadech bylo možné v souladu s hypotézou v různé míře identifikovat 

styčné body s komunistickou a socialistickou ideologií. Všechny tři zkoumané filmy 

obsahovaly odkaz na politické zadání. Byť nelze na základě malého vzorku filmů 

generalizovat, dva z analyzovaných filmů (...a pozdravuji vlaštovky a Matka) spojuje to, 

že hlavní hrdinkou je silná žena – komunistka. Ač se filmy věnují odlišným tématům, 

v obou případech je hrdinka odhodlaná bojovat za své ideály a k církvi má odmítavý 

vztah. 
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Je pro mě dnes až neuvěřitelné vidět, do jaké míry byly sdělovací prostředky 

sevřené politikou dominující strany. Také je z práce zřetelné, jak odlišnou úlohu měla 

televize ve sledovém období oproti její dnešní roli. V období mezi lety 1969–1975 měla 

televize diváka sice navenek bavit, ve skutečnosti ale jejím hlavním posláním bylo ho 

vychovávat a formovat v souladu se socialistickými hodnotami. Dnes televizi primárně 

vnímám jako zdroj zábavy a odpočinku. Na obranu tehdejší Československé televize 

musím ale podotknout, že i přesto, že razila politickou čistotu, mnohdy uvedla zajímavá 

a nadčasová díla. Československá televize se v období normalizace stala klíčovým 

nástrojem prosazování politiky Komunistické strany Československa. Věřím, že má 

práce může přinést laické či odborné veřejnosti nové informace o období normalizace 

v Československé televizi. 

 

Summary 

This thesis tackles changes that were made at Czechoslovak Television  

in the time of the onset of normalisation in Czechoslovakia. The aim of this thesis is  

to illustrate the effect of normalisation at Czechoslovak Television using Ideological 

Thematic Plans (ITPs) which served as a key document devised by the management  

of Czechoslovak Television in close cooperation with the Czechoslovak Communist 

Party. These plans were internal annually issued documents and outlined the direction 

of TV broadcasting for the upcoming year. The author focuses on the ITP prepared  

for 1973 where she focused on the structure and specific programmes. The author 

carries out detailed analysis of three programmes, Through Young Eyes (Mladýma 

očima), a broadcast targeting the young, Mother (Matka), a television series of nine 

episodes, and And Give My Love to the Swallows (…a pozdravuj vlaštovky), a feature 

film. 

One chapter of the thesis is dedicated to Jan Zelenka who is closely associated 

with the normalisation of the media in Czechoslovakia. Jan Zelenka was the general 

director of the Czechoslovak Television. Thanks to his journalistic skills, ideological 

obedience and personal qualities he remained a dominant character of this institution  

for 20 years. His firm leadership lead to political purges that affected many employees 

of Czechoslovak Television, yet, knowing that by dismissing all good authors it would 

lead to a deterioration of the broadcasts, he decided to keep some politically undesired 

authors at his own behest. 
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The author of the thesis assembles various sources to analyse transitions  

in Czechoslovak Television in years 1969–1975. Specifically it is focused  

on organisational, personnel, and other changes that happened during that era.  

The thesis also mentions the most important TV programmes and relevant authors. 

The hypothesis that TV programmes were tailor-made to fit the Czechoslovak 

Communist Party is confirmed in the thesis. The then television used to broadcast 

programmes marking significant events connected with the leading political party  

as well as historical anniversaries. The author concludes that between 1969 and 1975 

the main task of the Czechoslovak television was to educate and shape the viewer  

in accordance with socialist values. Nowadays, television is looked upon rather  

as a source of entertainment and relaxation. Having said that, Czechoslovak Television 

in the era of normalisation did produce and broadcast some interesting and timeless 

programmes.  
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