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Abstrakt

Diplomová práce „Počátek televizního vysílání v Československu v letech 1953–1956 

v odrazu dobového tisku“ si klade za cíl zhodnotit přijetí televize jako nového média 

československými oficiálními orgány i veřejností, tak jak o něm referoval tehdejší český 

tisk. Z něj bylo zkoumáno osm vybraných periodik. Práce pro snazší porozumění 

dobovému kontextu nejprve shrnuje proměny představ o účincích médií a představuje 

nejvýznamnější teorie, které byly známy do tehdejší doby. Dále popisuje vývoj 

televizního vysílání od jeho počátků až do 50. let, a to jak v Československu, tak 

v zahraničí. Vysvětluje rovněž organizaci a legislativní rámec řízení médií 

v Československu po komunistickém převratu v únoru 1948. Následné kapitoly jsou 

členěny tak, že po krátké charakteristice situace Čs. televise v jednotlivých letech jsou 

představena periodika a hlavní témata, která v nich byla v souvislosti s televizním 

vysíláním nejčastěji zmiňována. V závěru jsou popsány i zásahy cenzurního orgánu, 

Hlavní správy tiskového dohledu, a to jak do programu televize, tak do zpráv o ní 

publikovaných tiskem.

Abstract

Diploma thesis „The beginning of the TV broadcasting in Czechoslovakia in the years 

1953–1956 in reflections of the contemporary press“ aims at evaluating the reception of 

television as a new media by Czechoslovak authorities and public according to reports 

in the contemporary Czech press, out of which eight periodicals have been selected. In 

order to make the understanding of the contemporary context easier the thesis first 

summarises the development of media impact and presents the most important theories 

that were known until then. Further it depicts the development of the TV broadcasting 

from its beginning by the 1950s both in Czechoslovakia and abroad. It also explains the 

organisation and the legislative frame of the media control in Czechoslovakia after the 

communist upheaval in February 1948. Follow-up chapters first provide a short 
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characteristics of the Czechoslovak television in each year and then present the selected 

periodicals and their themes that were most frequently mentioned in connection with the 

TV broadcasting. It also describes the interventions of the censorship authority, HSTD, 

both into the TV programm and to the printed news on TV. 

Klíčová slova

Média, televize, Československá televize, počátky vysílání, Československo, 50. léta, 

mediální teorie, cenzura, HSTD

Keywords

Media, television, Czechoslovak television, beginning of the broadcasting, 

Czechoslovakia, fifties, media theories, censorship, HSTD
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Úvod

Cílem mé práce bude prozkoumat reakce tištěných médií na příchod nového 

vysílacího média v období leden 1953 až leden 1956. Tehdejší situace se mi zdá být 

zajímavá z několika hledisek.

Televize jakožto technická novinka byla části naší veřejnosti známa již od 30. 

let, a i když byl její vývoj za války takřka pozastaven, koncem 40. let se u nás opět 

dostávala do povědomí, tehdy bylo také ještě možné zaznamenat její prudký rozvoj v 

zahraničí. V roce 1953 televize pravidelně vysílala v několika světových zemích, z toho 

ve dvou sousedních, s nimiž jsme udržovali těsné styky (NDR a SSSR). Za krátkou 

dobu pronikla do soukromých i veřejných sfér a na dlouhá desetiletí si tam udržela 

výlučné postavení zdroje informací i zábavy. 

První mojí otázkou tedy je, zda deníky či odborná tištěná média vytušily její 

budoucí význam, jak ji vnímali čeští diváci, z nichž někteří měli možnost dozvědět se už 

dříve o pokusném vysílání, jak ji přijali a hodnotili, jaká měli očekávání.

Za druhé bych chtěla porovnat reakce tehdejšího tisku s teoriemi o účincích 

médií, které byly do té doby známé. Zajímá mě, zda se teoretická východiska promítla 

do hodnocení nástupu televize u nás a jak je poznamenala rétorika tehdejší doby.

Za třetí bych si chtěla ověřit, jaký význam přisuzovala možnostem televizního 

vysílání tehdejší stranická a vládní moc, do jaké míry korigovala příslušné články 

v tištěných médiích. Proto budu zkoumat i materiály Hlavní správy tiskového dohledu, 

neboť předpokládám, že cenzura věnovala pozornost i televizi. 

Časový rámec práce byl vymezen rokem 1953, kdy bylo zahájeno vysílání, a 

lednem 1956, kdy se uskutečnil první zahraniční televizní přenos. 

Historická srovnávací analýza je provedena na článcích osmi periodik: deníků 

Lidová demokracie, Mladá fronta a Rudé právo a odborných periodik Náš rozhlas, resp. 

Československý rozhlas a televize, Československý novinář, Divadlo, Kino a Literární 

noviny. Analýza prvního roku vysílání je zpracována podle jednotlivých periodik, avšak 

po zjištění, jak často se některá témata prolínají periodiky a opakují se, byl pro 

následující články z let 1954–6 zvolen způsob řazení nikoli podle periodik, ale podle 

témat, aby text byl přehlednější. Všechna periodika jsou dostupná v knihovnách, 

případně v naskenované podobě na stránkách Ústavu pro českou literaturu (Rudé právo, 

Literární noviny), cenzurní materiály potom v Archivu bezpečnostních složek. 
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Práce je rozvržena do osmi kapitol. 

Po teoretickém úvodu následuje analýza článků, každý rok z vybraného období 

je zpracován zvlášť. Závěrečná kapitola je věnována přehledu cenzurních zásahů. 

Při citaci dobových článků zachovávám tehdejší pravopisnou normu.

Dvojí způsob psaní slova „televize“ x „televise“ je záměrný. V druhém případě 

se jedná buď o část oficiálního názvu, nebo o citaci z tehdejších periodik.

Fotokopie významných článků a všech cenzurních zásahů přikládám jako 

přílohu k diplomové práci.
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1. Vývoj představ o účincích médií do 50. let

1.1 Všemocná média

Chápání a vysvětlování účinků médií, zejména jejich masové formy ve dvacátém 

století, souviselo se stupněm rozvoje věd, které byly s mediální produkcí, distribucí, 

komunikací a percepcí určitým způsobem svázány – především se sociologií, 

psychologií, lingvistikou a dalšími. Ty se etablovaly většinou ve druhé polovině 19. 

století a byly svědkem ustavování moderních národních společností. Novým způsobům 

organizace industrializované společnosti, dělby práce, vzrůstající specializaci, změně 

vzájemných vztahů a definování nového postavení jedince se ve svých výzkumech 

věnovali především zakladatelé sociologie A. Comte, H. Spencer, F. Tönnies, E. 

Durkheim nebo M. Weber a z jejich teorií převážně vycházely rané představy o účincích 

médií – veřejnost chápaly jako masu individualizovaných jedinců, kteří jsou psychicky 

izolovaní od druhých, jejich vztahy jsou neosobní a oproštěné od tradičních svazků.1

V téže době nastal i velký rozmach tištěných médií a byly patentovány zásadní 

technické vynálezy – telegram, telefon, bezdrátová telegrafie – které byly předpokladem 

dalšího rozvoje médií a předzvěstí příchodu nových komunikačních prostředků. „Bylo 

prostě už před příchodem ještě novějších médií zřejmé, že epocha masové komunikace 

rozruší bariéry izolace mezi národy světa a způsobí zásadní změny v organizaci a 

fungování společnosti.“2

Na počátku 20. století, kdy se zejména v USA naplno projevil velmi silný vliv 

masově produkovaného tisku, zažila společnost zároveň silnou zkušenost s 

novou formou ovlivňování, manipulace a propagandy, která se uplatnila během první 

světové války a vycházela najevo až postupně po jejím skončení.3 Rovněž začaly být 

úspěšně používány mechanismy masové reklamy, proti nimž se veřejnost zdála být 

bezbranná. Média – nově také velmi populární film a vzápětí rozhlas – začala být 

                                                
1 DeFLEUR, Melvin, BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, Sandra. Teorie masové komunikace. Praha : 
Karolinum, 1996, s. 155–173
2 DeFLEUR, Melvin, BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, Sandra. Teorie masové komunikace. Praha : 
Karolinum, 1996, s. 38.
3 „Po válce mnozí z těch, kteří se významně podíleli na přípravě propagandy, pocítili vinu za velké 
podvody, kterých se dopouštěli. Obě strany o sobě navzájem vykládaly nepředstavitelné lži, a když byly 
tyto lži tehdy předloženy lidem prostřednictvím masových médií, často se jim věřilo. Takové masové 
ovlivňování celých národů za použití masové komunikace se nikdy předtím neuskutečnilo, a tentokrát se 
to dělalo obratně a koordinovaně. Také časy byly jasně nevinnější, dokonce slovo „propaganda“ bylo pro 
normálního občana neznámé. Po válce, kdy bývalí propagandisté publikovali řadu senzačních zpráv o 
svých válečných lžích, se příjemci obecně stali vzdělanějšími a zkušenějšími.“ DeFLEUR, Melvin, 
BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, Sandra. Teorie masové komunikace. Praha : Karolinum, 1996, s. 173.
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chápána jako všemocná, věřilo se, že dokáží zasáhnout příjemce, na něž mají okamžitý 

a silný vliv. Jejich působení bylo později retrospektivně popsáno jako „magická střela“, 

„teorie podkožní injekce“ a podobně. „Tento dojem byl ještě více posílen vývojem 

událostí v Sovětském svazu a později v nacistickém Německu, kde byla média 

přinucena sloužit propagandě podporující elity vládnoucích stran.“4

1.2 Nový pohled na příjemce

Znalost účinků a působení médií byly však důležité i pro politiky, novináře, 

vlastníky a zadavatele reklamy, kteří chtěli vědět, jakým způsobem mají ovlivňovat 

výběr a podobu zpráv, způsob jejich prezentace, grafickou podobu. Zkoumání médií se 

proto i díky potřebě co nejpřesnějších údajů dostávalo koncem 20. let i na širší 

badatelskou základnu a výsledky empirických výzkumů především amerických 

odborníků dospívaly k jiným závěrům, než jaké byly do té doby tradovány. 

Naznačovaly, že účinky médií nejsou tak jednoznačné a že představy o jejich přímém 

účinku na příjemce neplatí.5 Výzkum veřejného mínění se intenzivně rozvíjel od 30. let 

v USA a po skončení 2. světové války i v Evropě.

K novým poznatkům tehdy dospěly i dvě základní vědy, z nichž se vznikající 

disciplína o masové komunikaci postupně konstituovala. Psychologie zavedla koncept 

postoje spolu s množstvím propracovaných technik pro jeho měření, které se daly využít 

i v masové komunikaci. „Základní myšlenkou bylo, že individuální rozdíly v psychické 

nebo kognitivní struktuře příjemců jsou klíčovým faktorem pro utváření jejich 

pozornosti k médiu a jejich chování k obsahům a objektům v médiích diskutovaných.“6

Tato teorie položila základ segmentaci trhu. Sociologie pak přispěla svou teorií sociální 

diferenciace, která odhalila tendenci příjemců z rozdílných sociálních kategorií „vybírat 

si z médií odlišný obsah, interpretovat sdělení jiným způsobem než členové z jiných 

sociálních skupin a pamatovat si sdělení výběrově a zcela odlišně.“7

Začalo se rozvíjet odborné novinářské vzdělávání, byly zakládány žurnalistické 

školy. „V mnoha zemích se žurnalisté profesionalizovali, přijali etické kodexy a hleděli 

                                                
4 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2008, s. 55. 
5 DeFLEUR, Melvin, BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, Sandra. Teorie masové komunikace. Praha : 
Karolinum, 1996, s. 175–176.
6 DeFLEUR, Melvin, BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, Sandra. Teorie masové komunikace. Praha : 
Karolinum, 1996, s. 189.
7 DeFLEUR, Melvin, BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, Sandra. Teorie masové komunikace. Praha : 
Karolinum, 1996, s. 196.
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se jimi řídit. Nově vznikající rozhlasové stanice ve dvacátých a třicátých letech, zvláště 

v Evropě, dostávaly do vínku poslání být kulturními, vzdělávacími a informačními 

institucemi, navíc s úkolem podporovat národní jednotu.“8 I tento jev měl na obsahy 

médií jednoznačný vliv. 

Kritické myšlení o médiích rozvíjela zejména ve 30. letech v Německu tzv. 

frankfurtská škola, která obviňovala masovou kulturu a kulturní průmysl z vytváření a 

následného uspokojování falešných potřeb, trivializace, komodifikace.9 Představitelé 

frankfurtské školy se s nástupem nacismu museli uchýlit do emigrace a pokračovali ve 

své práci v USA. 

V USA se zkoumání médií ubíralo převážně cestou kvantitativních výzkumů 

veřejného mínění. Ve čtyřicátých letech, během zkoumání předvolebního chování 

voličů, zformulovali američtí vědci Lazarsfeld, Berelson a Gaudet teorii sociálních 

vztahů, která dokládala, že působení masové komunikace je silně ovlivněno 

neformálními sociálními vztahy.10 Tento tzv. dvoustupňový tok komunikace znamenal 

odklon od dosavadních představ o silných médiích a nepovažoval už publikum za lehce 

manipulovatelné.11

V roce 1948 přišel Lasswell s rozdělením jednotlivých částí komunikačního aktu 

na prvky, které dále představovaly výzkumné cíle mediálních věd, a v roce 1949 na něj 

navázali Shannon a Weaver s lineárním modelem komunikace.12

Na tomto stupni rozvoje se tedy nacházely různé způsoby uvažování o médiích 

počátkem 50. let v západních zemích. 

1.3 Teoretické uvažování o médiích v Československu

Česká mediální věda se rozvinula během prvního desetiletí první republiky. 

Navázala na předválečné pokusy o ustavení žurnalistických škol či na takové myslitele, 

jakým byl T. G. Masaryk, který se otázkám působení novin věnoval již koncem 19. 

století ve svých raných publicistických pracích.13

                                                
8 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2008, s. 57.
9 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 254.
10 DeFLEUR, Melvin, BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, Sandra. Teorie masové komunikace. Praha : 
Karolinum, 1996, s. 201.
11 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 288.
12 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 150.
13 Novinám podle něj příslušela politická výchova lidu, měly zastávat i kulturní funkci, sloužit jako škola 
demokracie a věcnosti a humanizovat veřejný život. BUTTER, O. Masarykovy názory na žurnalismus. 
Duch novin, 25. 2. 1930, r. III, č. 2, s. 64–72.



Diplomová práce

- -8

Prvním významným krokem bylo ustavení oboru sociologie na filozofické 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 1921, kde působili významní vědci 

Emanuel Chalupný a Arnošt Inocenc Bláha. V roce 1928 následovalo založení vyšší 

odborné Svobodné školy politických nauk v Praze. Jejím cílem bylo rozvíjet vědu o 

novinářství jako syntézu, v níž se vzájemně ovlivňují prostředí, žurnalistika a veřejné 

mínění, a to i prostřednictvím svého periodika, Časopisu Svobodné školy politických 

nauk v Praze.

V roce 1928 začal vycházet i odborný měsíčník Duch novin. Časopis obsahoval 

nejen teoretické práce, ale přinášel rozbory současného stavu žurnalistiky v zahraničí, 

takže česká odborná veřejnost byla dobře informovaná o teoretickém vývoji i o 

praktických problémech nejen v Evropě, ale i v zámoří. Své názory na postavení 

žurnalistiky, úlohu novin a jejich význam pro občany v nich vyjádřili všichni tehdejší 

významní vědci – Karel Hoch14, A. I. Bláha, Emanuel Chalupný15, Karel Galla16 a jiní. 

Oskar Butter napsal v úvodníku: „Usiluje-li lidstvo po stránce organisační o demokracii, 

musí výchova k demokracii pečovat o to, aby se předního prostředku demokratické 

výchovy, novin, nezneužívalo při řízení veřejného mínění, pečovat o to, aby 

k obecnému vzdělání jak osob, jež mají účast na tvoření veřejného mínění (politiků, 

žurnalistů, hospodářských činitelů, úředníků), tak každého občana vůbec náležela 

znalost, jakými zákony se noviny řídí a jak se jimi působí na veřejné mínění.“17

Za protektorátu česká věda stagnovala a utrpěla i personální ztráty.

V roce 1946 začal vycházet časopis Veřejné mínění s podtitulkem „Fašišmus 

nařizuje – demokracie se ptá“, který chtěl navázat na předválečnou praxi, jeho úvodní 

motta však už obsahovala mj. citát Stalina.18 V témže roce vznikl lektorát novinářství na 

                                                
14 Hochova představa o vlivu novin: „…noviny, které člověk denně čte (a nečte-li, tedy je pod vlivem 
těch, kdo je čtou), noviny, které ho informují, učí sebepoznání a rozhledu, ale také vedou, formují a přímo 
dělají, krátce mají na něj takový vliv jako s výjimkou povolání a rodinných poměrů žádná jiná ze složek, 
určujících jeho život.“ HOCH, K. K vědě o novinářství. Duch novin, 25. ledna 1928, r. I, č. 1, s. 3–5. 
15 „Zbytky přemíry staré subjektivnosti podnes vidíme ve štvavém toně většiny našich novin, to musí 
ustoupit věcnému a obsažnému zpravodajství. Je zkrátka zapotřebí, aby objektivní a odborná stránka byla 
v žurnalistice sesílena. Až se to povede, budou pro svobodu tisku získáni i to, kdo jsou dnes jejími 
odpůrci.“ CHALUPNÝ, E. Sociologie žurnalistiky. Duch novin, 25. února 1928, r. I, č. 2, s. 34.
16 „Jako orgán veřejného mínění stává se moderní žurnalistika strážcem obecné vůle, orgánem 
demokracie a její moc spočívá v určování obsahu, směru a síly veřejného mínění. V dnešní době má moc 
ten, kdo má v rukou nitky veřejného mínění.“ GALLA, K: Veřejné mínění. Duch novin, 25. dubna 1928, 
r. I, č. 4, s. 76.
17 BUTTER, O. Péče o novinářství. Duch novin, 25. ledna 1928, r. I, č. 1, s. 1.
18 „V naší sovětské zemi si musíme zřídit systém vlády, který nám dovolí s jistotou předvídati všechny 
změny, postřehnout vše, co se děje mezi venkovany, krajany, neruskými národy a Rusy. Systém 
nejvyšších orgánů musí míti barometry, které budou předvídat každou změnu…“ Veřejné mínění, r. I, č. 
1, str. 2–3.
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UK, byla založena i Vysoká škola politická a sociální. V roce 1947 vznikl lektorát 

žurnalistiky také na Palackého univerzitě v Olomouci.19

2. Česká média po roce 1948

2.1 Legislativní rámec komunistické nadvlády

Komunistický puč v únoru 1948 znamenal pro Československo návrat 

k diktatuře podobné té, jakou zažila za německé okupace. Vyvrcholil jím proces, který 

započal již v roce 1945. Film, rozhlas, literaturu i tisk postihla stejná zvůle jako celou 

společnost: lidská práva i svoboda projevu byly potlačovány, byla zavedena cenzura, 

média podléhala řízení KSČ, ze země byly vypovězeny zahraniční agentury, naopak 

sem začali přicházet sovětští poradci, kteří k nám implementovali sovětské vzory. „S 

únorem započal razantní nástup nového modelu veřejné komunikace – modelu 

typického pro totalitní režimy, modelu založeného na jiné společenské funkci a odlišné 

hospodářské základně médií i na specifickém způsobu jejich kontroly a řízení. Jeho 

základy okopírovali českoslovenští komunisté ze Sovětského svazu, využili ale i 

zkušenosti s fungováním médií během nacistické okupace. Charakteristickým rysem 

byla snaha maximalizovat kontrolu KSČ nad průběhem mediální komunikace, izolovat 

tak občany od „závadných informací“ a orientovat jejich názory žádoucím směrem.20

Legislativně byly změny zakotveny jednak organizační strukturou – řízení 

sdělovacích prostředků podléhalo již od roku 1945 ministerstvu informací v čele 

s komunistou Václavem Kopeckým, od roku 1953 ministerstvu kultury21 – a dále 

několika novými právními normami. Ty provázaly fungování médií pevně s politikou 

KSČ a podrobily je její naprosté kontrole. 

Ministerstvo informací v březnu 1948 začalo kontrolovat povolení pro vydávání 

novin a časopisů. V dubnu vydalo vyhlášku, která pro vydávání stanovila přísné a 

omezující podmínky a určila rozsah inzerce. V dubnu byl vydán zákon o postátnění 

Československého rozhlasu, v květnu byl schválen zákon o znárodnění polygrafických 

                                                
19 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 
2010, s. 171.
20 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 
2010, s. 137.
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podniků. Ústava, schválená v květnu, vymezila výhradní právo státu na provozování 

kinematografie, rozhlasu a televize. Další vládní usnesení22 omezila množství papíru pro 

periodický tisk.23 Tiskový zákon z roku 1950 všechny dosavadní zásadní změny dovršil. 

Spolehlivým pomocníkem při zavádění nových pravidel byl i Svaz novinářů, 

jehož ustavující zákon z roku 194724 určoval, že vykonávat povolání smí jen jeho člen, 

což po Únoru posloužilo jako prostředek pro odstranění odlišně smýšlejících novinářů. 

Z akčního výboru svazu vzešel i návrh ideových směrnic, jimiž se měli novináři při 

práci řídit. Hlavní ideové směry pak byly přijaty na celostátním sjezdu, který se konal 

v říjnu 1948 v Praze.25 Hlavním dohližitelem byla však především KSČ a jí 

konstituované cenzurní orgány. 

V roce 1953 byla v rámci ministerstva vnitra ustavena Hlavní správa tiskového 

dohledu s vedoucím Františkem Kohoutem, cenzurní úřad byl ale řízen po stranické linii 

tiskovým odborem ÚV KSČ a vliv na něj měla i ideologická komise sekretariátu ÚV 

KSČ s tajemníkem Jiřím Hendrychem.26 Čs. televise byla spolu s Čs. rozhlasem 

zařazena do oddělení I/3, které začalo s rozhlasovou cenzurou v červenci 1953 a 

s televizní 1. 3. 1954. Uplatňovala se tzv. předběžná cenzura, tzn. že programy se 

kontrolovaly před vysíláním. Během roku 1953 bylo zaznamenáno 131 zásahů, v roce 

1954 již 848, do poloviny roku 1956 to bylo celkem 1343 zásahů, většina z nich se 

týkala Čs. rozhlasu.27 Materiálům z HSTD se budu podrobněji věnovat v kapitole 8.

2.2 Socialistická žurnalistika a sovětský model

Pro směřování společnosti byly závazné závěry sjezdů KSČ, které na 

nadcházející léta formovaly zásady pro chod hospodářství počínaje těžbou uhlí a 

                                                                                                                                              
21 ROHLÍKOVÁ, S. Strana a masmédia, in Manipulátoři. O technikách bojů lži proti pravdě a nenávisti 
proti lásce. Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1992, s. 54.
22 Vyhláška MI č. 696/1948 o hospodaření papírem při vydávání časopisů, Zákon č. 137/1948 Sb. o 
postátnění Československého rozhlasu, Zákon č. 123/1948 Sb. o znárodnění polygrafických podniků, 
Ústavní zákon č. 150 ze dne 9. května 1948, Vyhláška MI č. 1145/1948, jíž se vydávají podrobné 
směrnice o inzerci v časopisech, Zákon č. 184/1950 Sb. o vydávání časopisů a o Svazu československých 
novinářů. 
23 BEDNAŘÍK, Petr, CEBE, Jan. Vývoj médií v Československu od února 1948 do prosince 1950, in 
Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, sv. 53, 2008, čís. 1–4, s. 53
24 Zákon č. 101/1947 Sb. o postavení redaktorů a o Svazech novinářů.
25 BEDNAŘÍK, Petr, CEBE, Jan. Vývoj médií v Československu od února 1948 do prosince 1950, in 
Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, sv. 53, 2008, čís. 1–4, s. 54.
26 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 
2010, s. 139.
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kulturou konče. Po únoru 1948 se konal IX. sjezd KSČ 27.–29. 5. 1949. Ministr 

Kopecký tam tehdy přednesl projev, v němž vyhlásil teorie, jimiž se média a kultura 

mají řídit – byl to marxismus-leninismus a socialistický realismus, v nichž „kriterium 

umělecké tvorby, kriterium umění, kriterium postoje umělců, ať spisovatelů, hudebních 

tvůrců nebo výtvarníků, se základně změnilo. Kriteriem jest nyní poměr k vládnoucímu 

pracujícímu lidu, poměr k dělnictvu, poměr k socialismu.“28

Také Československý novinář, časopis Svazu čs. novinářů, který vycházel od 

roku 1949, jasně určil směr působení médií: „Jestliže IX. sjezd dal komunistické straně 

generální linii, jestliže její generální linie znamená cestu, po které – jako rozhodující 

síla Národní fronty – povede všechen pracující lid, je třeba, aby všechen náš tisk, 

rozhlas i zpravodajský film ihned nastoupil k objasňování a spoluorganizování této 

cesty, která znamená ,budování a výstavbu socialismu v naší zemi‘.“29

První souhrnná charakteristika takového způsobu ovládání médií byla uvedena 

ve Čtyřech teoriích tisku30 z roku 1954. Ty byly sice v průběhu dalších padesáti let 

podrobovány kritice, průběžně přepracovávány jinými autory a nyní jsou považovány za 

překonané, ale jejich autoritářská a sovětská teorie dobře charakterizují mediální 

prostředí, v němž se v padesátých letech nacházelo Československo. Současná teorie, jíž 

se pokusili systematizovat odlišné způsoby mediálních systémů Hallin a Mancini v 

publikaci Tři modely médií a politiky31, bohužel nepokrývá vývoj naší republiky ani 

Sovětského svazu.

Podle Čtyř teorií tisku32 by Československo patřilo do sféry sovětské. Autoři ji 

charakterizovali následujícími pěti body – média jsou používána jako nástroj státní a 

stranické moci, média jsou v blízkém vztahu s jinými orgány státu a strany, média jsou 

používána jako nástroje „odhalování“, média jsou používána téměř výlučně jako 

nástroje propagandy a agitace a jsou charakterizována přísně vynucenou odpovědností.

                                                                                                                                              
27 BÁRTA, Milan. Cenzura československého filmu a televize v letech 1953–1968. In SECURITAS 
IMPERII č. 10, Sborník k problematice vztahů čs. komunistického režimu k „vnitřnímu nepříteli“. Praha : 
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2003, s. 35–37.
28 NESG. Projev ministra Václava Kopeckého. Rudé právo, 29. 5. 1949 r. 29, č. 124, s. 2. 
29 NESG. Po sjezdu KSČ. Československý novinář, 1. 6. 1949, roč. I., č. 2, s. 1.
30 SIEBERT, F. S., SCHRAMM, W. L., PETERSON, T. Four Theories of the Press. Urbana : University 
of Illinois Press, 1963.
31 HALLIN, Daniel C., MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě. Tři modely médií a 
politiky. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-377-2.
32 SIEBERT, F. S., SCHRAMM, W. L., PETERSON, T. Four Theories of the Press. Urbana : University 
of Illinois Press, 1963, s. 121.
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3. Počátky televizního vysílání u nás i ve světě do 50. 
let

3.1 Staronové médium – „televise“

Pro československou veřejnost nebyla počátkem padesátých let televize jevem 

naprosto novým nebo neznámým. Několik let předtím, v roce 1948, se jednak konala 

průlomová výstava MEVRO (Mezinárodní výstava rozhlasu), kde bylo televizní 

vysílání předváděno za nadšené pozornosti rozhlasu i tisku, ale někteří radioamatéři či 

filmaři se s prvními pokusy měli možnost poprvé setkat již ve dvacátých a třicátých 

letech minulého století. „O televizi se pravidelně psalo i v Československu – například 

Karel Smrž začal o televizi referovat již roku 1926 a ve třicátých letech se zasvěceným 

komentátorem této oblasti stal vedle Piláta mj. i technický ředitel Radiojournalu Edvard 

Svoboda, který své vynikající úvahy o budoucím vývoji televizní techniky zpracovával i 

jako rozhlasové přednášky (některé se dochovaly i v archivu Čro).“33 Od té doby tedy 

přetrvávalo povědomí o tom, že na dálku je možné přenášet nejen zvuky, mluvenou řeč 

a hudbu, ale také obraz.34 Konstruktéři prvních televizních přístrojů se totiž zároveň 

s výzkumnou činností věnovali i osvětě a propagaci – např. uvedený František Pilát 

napsal „řadu článků v odborném tisku, v nichž předával i cenné průkopnické zkušenosti

našim radioamatérům.“35 Stejně aktivní byli ale i ostatní – např. Antonín Radba, Gustav 

Mahler, František Burda či Josef Bříza, většinou členové Československého radioklubu. 

Nejvýznamnějším z nich byl bezesporu docent Jaroslav Šafránek. Ve svém působišti, 

Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy, se experimentálně zabýval pokusným 

televizním vysíláním (jako prvnímu se mu podařilo sestrojit kompletní televizní 

aparaturu36) a současně do problematiky zasvěcoval své asistenty a studenty a 

vychovával tak další generaci odborníků. Ještě významnější byla jeho popularizační 

                                                
33 SZCZEPANIK, Petr. Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. 
Brno : Host, 2009, s. 448.
34 „Třicátá léta jsou dobou, ve které se v Československu začíná experimentovat s přenosem obrazu na 
dálku. Pro prvou polovinu dekády je charakteristický zájem nevelkého počtu laiků-radioamatérů o 
konstrukci jednoduchých přijímačů pracujících na mechanickém principu obrazového rozkladu.“ 
STRASMAJER, Vladimír. Historie televize v Československu. Díl 1. Praha : SPN 1978, s. 14.
35 STRASMAJER, Vladimír. Historie televize v Československu. Díl 1. Praha : SPN 1978, s. 20.
36 Den 5. prosince 1935 je tedy dnem, kdy český vědec doc. dr. Šafránek sestrojil první kompletní 
televizní aparaturu pro vysílání i příjem mechanické televize, určenou pro experimenty a pro 
demonstrování i pro výklad principu přenosu obrazu na dálku. Naše veřejnost měla možnost shlédnout 
toto zařízení poprvé dne 10. prosince 1935 při předvádění v Domě zemědělské osvěty v Praze na 
Vinohradech ve Slezské ulici. První předvádění televize u nás se však uskutečnilo v září 1934. Prováděla 
je fa Telefunken AG ve stánku Radiotechniky na Pražských vzorkových veletrzích. STRASMAJER, 
Vladimír. Historie televize v Československu. Díl 1. Praha : SPN 1978, s. 31.
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činnost, na kterou kladl velký důraz: publikoval velké množství článků, pořádal 

přednášky a v roce 1936 shrnul dosavadní poznatky v knize Televise. Zároveň 

s výsledky svých experimentů aktivně seznamoval nejširší veřejnost.37 Díky tomu se 

pak informace o novém médiu a jeho možnostech začaly šířit i v denním tisku, na jehož 

stránkách pak probíhala dokonce i anketa o nejvýstižnější název. Budoucí význam 

nového média velmi rychle ocenil například progresivní podnikatel J. A. Baťa – usiloval 

o jeho využití při řízení firmy38 a kromě toho také počítal s jeho uplatněním v masové 

výstavbě.39 „Souhrnně je tedy možno konstatovat … že v prvé polovině třicátých let, 

kdy televize byla pro širokou veřejnost novinkou, informují naše listy své čtenáře 

většinou jen v obecné rovině o stavu a vývoji televize ve světě. Teprve druhá polovina 

třicátých let přináší podstatnou změnu.“40

Dobře nastartovaný vývoj však přerušila druhá světová válka. Vysoké školy 

včetně Šafránkova pracoviště byly uzavřeny. Do Protektorátu se ale v roce 1943 

přesunuly významné německé firmy, které se podílely na vývoji televize i pokusných 

televizních přenosech v Německu, včetně specialistů. Ve Smržovce pak firma 

FERNSEH A. G. pokračovala ve vývoji a výrobě televizních kamer, v Tanvaldu se 

vyráběly elektronky. Před koncem války Němci sice odeslali většinu materiálu do 

Bavorska, vlak tam však nedojel. Provoz továrny byl obnoven, v červenci 1945 bylo 

řízení převzato Sověty, naši vědci a badatelé se díky opakovaným žádostem doc. 

Šafránka také směli zapojit, ale jen nakrátko, protože již v prosinci 1945 byla celá 

                                                
37 Po sestrojení komplexní vysílací a přijímací aparatury … absolvoval Šafránek se svými nejbližšími 
spolupracovníky nepředstavitelně rozsáhlé přednáškové turné po celém Československu. Se zmíněným 
demonstračním souborem najezdil přes 15.000 km a přednášek, uspořádaných ve 43 městech Čech, 
Moravy a Slovenska se zúčastnilo na 20.000 posluchačů. Na některých místech přišlo na přednášku přes 
1000 osob. Někde musel Šafránek opakovat přednášku až čtyřikrát. STRASMAJER, Vladimír. Historie 
televize v Československu. Díl 1. Praha : SPN 1978, s. 37.
38 „O Baťově smyslu pro praktické využití nejnovějších mediálních technologií a sofistikovaných systémů 
komunikace svědčí také jeho nerealizovaný plán zřídit ve zlínských závodech televizní vysílání. Roku 
1936 byl do zlínského studia přijat František Pilát, který předtím roku 1929 absolvoval stáž u anglické 
firmy Baird Television a roku 1930 sestavil první český (mechanický) televizor, který předvedl mj. 
Otakaru Vávrovi a zachytil na něm experimentální vysílání z Londýna a Berlína. Hned po svém nástupu 
v červnu 1936 měl odjet do USA převzít zvukovou aparaturu Berndt-Mauer pro zlínský ateliér. … Podle 
vyjádření E. Klose, zpracovaného roku 1972 Jiřím Stejskalem v jeho disertační práci, byl ještě roku 1937 
vydán příkaz k výstavbě zlínské televizní vysílačky. SZCZEPANIK, Petr. Konzervy se slovy. Počátky 
zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. Brno : Host, 2009, s. 448.
39 „V roce 1937 připravoval kolektiv pracovníků návrhového a stavebního oddělení Baťových závodů 
k tisku třídílnou publikaci, z níž se v archivu dochoval přibližně čtyřistastránkový rukopis pod názvem 
Ideální průmyslové město – praktický plán výstavby, organizační schéma závodů a popis provozu města, 
propracované do nejmenších detailů. (…) Mezi jeho klíčové funkce a současně podmínky správného 
fungování patřila také mediální komunikace: síť telefonních linek, radiotelegrafie, dálnopis, a dokonce i 
televizní vysílání.“ SZCZEPANIK, Petr. Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální 
kultura 30. let. Brno : Host, 2009, s. 420.
40 STRASMAJER, Vladimír. Historie televize v Československu. Díl 1. Praha : SPN 1978, s. 54.
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výroba přenesena do Sovětského svazu. V Tanvaldu se potom rozvíjel vojenský výzkum 

pod záštitou Vojenského technického ústavu, a poté, co byl na jihu Čech nalezen 

ztracený německý vlak plný součástek, také s potřebným technickým vybavením, které 

sloužilo ještě počátkem 50. let. Bývalí posluchači doc. Šafránka pracovali na konstrukci 

televizních systémů v Tesle Pardubice.41

Do VTÚ byli v březnu 1948 novináři pozváni na exkurzi, při níž na ně 

z obrazovky promluvil generál Trejbal a kde bylo prezentováno první československé 

televizní zařízení. Veřejnosti pak byly první úspěchy poválečného televizního rozvoje 

představeny na již zmíněné výstavě MEVRO v květnu a červnu 1948 v Praze, která 

měla mimořádný ohlas – lidé mohli porovnat obraz na televizní obrazovce s děním ve 

Veletržní ulici.42

Dalším úspěšným pokusem o vysílání byly přenosy z XI. všesokolského sletu.

„Tři kamery byly umístěny na Strahovském stadionu na střeše hlavní tribuny, v hledišti 

a na cvičební ploše. Zařízení obrazové režie se nalézalo v hlavní tribuně, která byla 

koaxiálním kabelem a modulační linkou spojena s vysílačem na Petříně. U dvaceti pěti 

přijímačů umístěných v budovách Československého rozhlasu a Rudého práva, ve 

Všeobecné nemocnici a na Filmové výstavě se během pěti dní vystřídalo několik desítek 

tisíc lidí.“43 Příležitostné televizní studio bylo uvedeno i na Výstavišti u příležitosti 

Pražských vzorkových veletrhů v roce 1949.44 Výzkum v Pardubicích ani v Tanvaldu 

však paradoxně dále nepokračoval, finanční prostředky musely být vynaloženy na vývoj 

přístrojů studené války – rušiček a odposlechů. Jediným vývojovým pracovištěm byl 

v dubnu 1949 Čs. rozhlasem založený Ústav rozhlasové techniky (1950 Výzkumný 

ústav rozhlasové techniky, 1952 Výzkumný ústav radiokomunikací – přešel od Čs. 

rozhlasu pod ministerstvo spojů)45. Z něj se pokusně vysílalo při významných dnech, na 

mohutnější rozvoj se však stále nedostávalo peněz a především politické vůle. K obratu 

došlo až v roce 1952. „8. 4. bylo vydáno vládní nařízení č. 13: teprve na jeho základě 

                                                
41 Přednášky PhDr. P. Bednaříka, Ph. D. na FSV UK: Vývoj televizního vysílání v českých zemích, JJM 
101, zimní semestr 2010/11
42 „Kamera snímala provoz na křižovatce ulic Dukelských hrdinů a Veletržní, kam vedla okna 
promítacího sálu. Návštěvníci se tak okamžitě mohli přesvědčit, že na obrazovce vidí to, co se v téže 
chvíli děje na ulici.“ BEDNAŘÍK, Petr, CEBE, Jan. Vývoj médií v Československu od února 1948 do
prosince 1950, in Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, sv. 53, 2008, čís. 1–4, s. 
56.
43 BEDNAŘÍK, Petr, CEBE, Jan. Vývoj médií v Československu od února 1948 do prosince 1950, in 
Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, sv. 53, 2008, čís. 1–4, s. 56.
44 KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny českých médií v datech. Rozhlas – Televize – Mediální právo. Praha : 
Karolinum, 2003, s. 189–192.
45 HAŠEK, Milan; ŠULC, Milouš. Čs. rozhlas a Čs. televize v číslech. Praha : Čs. rozhlas 1960, s. 97.
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byl (po konzultacích se sovětskými experty, speciálně poslanými do Čs. rozhlasu jako 

poradci pro reorganizaci) zřízen Československý rozhlasový výbor, organizovaný podle 

sovětského vzoru. Výbor byl pověřen řízením rozhlasové a televizní práce v celém státě. 

V čele výboru byl ministr informací a osvěty Václav Kopecký. Tato funkce však byla 

formální, výkonným náměstkem se stal J. Vrabec (dosud vedl rozhlas v Bratislavě).“46

Úkolem výboru bylo zahájit televizní vysílání, neboť jeho rozvoj byl podporován i 

v Sovětském svazu, dále předstihnout kapitalistický svět47 a v neposlední řadě také 

přehlušit televizními vysílači signály z Německa a Rakouska, které se daly zachytit na 

našem území až 100 kilometrů od hranic.48

3.2 Vývoj televizního vysílání v zahraničí 
Do roku 1953 bylo zahájeno pravidelné vysílání v těchto evropských či 

zámořských zemích: Belgii (1953), Francii (1935), Japonsku (1953), Kanadě (1952), 

NDR a NSR (1952), Nizozemsku (1952), SSSR (1939), USA (1939), Švýcarsku (1953) 

a Velké Británii (1936).49 Ze socialistických zemí vysílaly pouze Sovětský svaz a NDR.

Základ současnému systému položil americký vědec ruského původu V. K. 

Zworykin, který si v roce 1923 nechal patentovat první snímací elektronku ikonoskop a 

první přijímací elektronku kineskop. První veřejné televizní představení se však 

uskutečnilo v Anglii v roce 1926 na základě systému mechanického, jehož autory byli 

Američan C. F. Jenkins a Skot J. L. Baird. Na přelomu dvacátých a třicátých let s tímto 

systémem začínaly i USA, Francie, Německo a Sovětský svaz.50

První pravidelné televizní vysílání bylo zahájeno v Německu 22. 3. 1935, o 

měsíc později – 27. 4. 1935 – ve Francii. Britská BBC začala vysílat 2. 11. 1936. První 

vysílání americké televize se uskutečnilo 30. 4. 1939.51 V roce 1940 vysílala první 

americká televizní síť.52

Mechanický systém však byl postupně překonán a všechny země přešly před 

druhou světovou válkou na dokonalejší elektronkovou soustavu. Během války televize 

vysílala pouze v USA, televizní výzkumy takřka na celém světě byly přerušeny. 

                                                
46 Od mikrofonu k posluchačům. Z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha : Český rozhlas, 2003, str. 608. 
47 PROKOP, D. Boj o média. Praha : Karolinum, 2006, s. 288.
48 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 
2010, s. 158.
49 ŠMÍD, M. Televize ve světě. Praha : Československá televize, 1989, příloha.
50 FELDSTEIN, Valter. Televize včera, dnes, zítra? Studie k 10. výročí. Praha : Orbis 1964, s. 14–15.
51 ŠMÍD, M. Televize ve světě. Praha : Československá televize, 1989, s. 23–27.
52 MONACO, James. Jak číst film. Svět filmů, médií a multimédií. Praha : Albatros, 2004, s. 584–592.
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Vysílání bylo postupně obnovováno v roce 1945 (Francie, SSSR) a 1946 (Velká 

Británie), v poraženém Německu až v roce 1952. Technický vývoj dosáhl zejména 

v USA vysoké úrovně a právě tam se začala televize rozšiřovat mezi veřejnost 

neuvěřitelným tempem, v Evropě v té době držela krok pouze Velká Británie.53

„V roce 1945 začal v USA rozvoj televize s 8000 televizními přístroji a 

v následujícím roce už jich bylo 17000. … Pak nastal zlom: v roce 1949 byly v USA již 

4 mil., v roce 1951 pak 15,8 mil. a v roce 1954 dokonce 31,7 mil. televizních přijímačů. 

To znamenalo, že celých 65 % domácností vlastnilo televizní přijímač. V roce 1954 se 

v USA na trhu objevil barevný televizní přijímač… Ve Velké Británii začala televize 

BBC v červnu 1946 vysílat pro diváky 14 000 televizních přijímačů. V roce 1953, kdy 

televize vysílala přenos korunovace královny Alžběty II., jich měli obyvatelé Velké 

Británie již 2,5 milionu.“54

Další pravidelné vysílání zahájily v roce 1954 Dánsko a Itálie, v roce 1955 

Lucembursko a Rakousko, v roce 1956 Polsko.55 Československu tedy v televizním 

vysílání patří jedno z předních míst na pomyslném žebříčku technického průkopnictví, a 

to v evropském i světovém kontextu. 

4. Zahájení vysílání Čs. televize

4.1 Kontext a organizační rámec

Československá televize byla jediným médiem, které se zde konstituovalo až po 

převzetí moci komunisty, což ovlivnilo jak jeho programový, tak i institucionální a 

technický vývoj.56

Organizačně byla začleněna pod Československý rozhlas, jejím prvním 

ředitelem byl od 1. 2. 1953 Karel Kohout, který do té doby zastával funkci uměleckého 

ředitele na Barrandově. Rozhlas však zajišťoval pouze programovou náplň, technické 

záležitosti spadaly pod ministerstvo spojů – tato situace trvala až do roku 1957.57

                                                
53 ŠMÍD, M. Televize ve světě. Praha : Československá televize, 1989, s. 28–30.
54 PROKOP, Dieter. Boj o média. Praha : Karolinum, 2006, s. 287–288.
55 ŠMÍD, M. Televize ve světě. Praha : Československá televize, 1989. Příloha.
56 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1953–1967. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
2002. In: Soudobé dějiny. 9/3–4 (2002), s. 521.
57 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1953–1967. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
2002. In: Soudobé dějiny. 9/3–4 (2002), s. 522–3.
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V rámci Hlavní správy tiskového dohledu Čs. televize patřila pod třetí oddělení 

prvního odboru, které provádělo cenzurní zásahy. První následný cenzurní zásah 

pochází z 26. ledna 1954, od té doby pak fungovala i cenzura předběžná za přítomnosti 

cenzora ve studiu, neboť se vysílalo převážně živě.58 Podrobněji viz kapitola 8.

„Rozsah činnosti čs. televize a zabezpečení telekomunikační základny byly 

v letech 1953–1963 určovány směrnicemi ÚV KSČ, vlády a dlouhodobými plány.“59

4.2 Čs. televize v roce 1953

Československá televize začala pravidelně vysílat poprvé 1. 5. 1953. Vysílání 

bylo zajišťováno (pouze) z Prahy, a to až do roku 1955. Televizní studio bylo vytvořeno 

z Měšťanské besedy, pavlačového domu ve Vladislavově ulici. Vybavení bylo také 

provizorní, dvě prototypové kamery a jeden 35mm snímač. Vysílač byl umístěn na 

Petřínské rozhledně, jeho výkon koncového stupně obrazu byl 5 kW. Přístroje, na 

kterých mohli diváci televizní vysílání sledovat, byly výrobky Tesla, radiopřijímače 

s malou obrazovkou, kterých se do zahájení vysílání prodalo kolem pěti set kusů60, a 

sovětské televizory Leningrad, jichž se dovezlo do té doby asi 2000 kusů.61 Signál 

z prvního vysílače se dal zachytit do vzdálenosti 50 km od Prahy.62 Těmito faktory byl 

tedy limitován okruh a množství prvních diváků. 

Pravidelné zkušební vysílání bylo zahájeno ve 20 hodin záznamem z filmového 

pásu, který uváděl Jaroslav Marvan – největší hvězda tehdejší kinematografie, jako 

první promluvil náměstek Čs. rozhlasového výboru pověřený řízením rozhlasu Jozef 

Vrabec, pak se vysílala reportáž z prvomájového průvodu, která byla dopoledne 

natočena a odpoledne zpracována, krátké filmy a koncert rozhlasového orchestru. Ke 

konci vysílání využil režisér přítomnost Františka Filipovského, který měl původně 

vyplnit pauzu při výměně filmu v promítačce, aby zaimprovizoval Molièrova Lakomce. 

                                                
58 „Televize vysílala starší dokument Krátkého filmu o výrobě Rudého práva. Figurovaly v něm však 
osoby, které musely z Rudého práva odejít, a lámání novin nebylo prezentováno aktuálně, ale ještě dle 
západního vzoru. Po této zkušenosti bylo urychleně posíleno obsazení „plnomocníků“ v televizi a 
vytvořeny předpoklady pro předběžnou cenzuru.“ CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1953–
1967. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. In: Soudobé dějiny. 9/3–4 (2002), s. 525.
59 BŘINČIL, Jaroslav; FUKERIR, Vratislav. ČST v číslech 1954–1964. Praha : ČST, 1966, s. 7.
60 STRASMAJER, Vladimír. Cesta k divákovi. 20 let ČST. Praha : ČST 1973, s. 15.
61 MICHALEC, Zdeněk. Tisíc tváří televize. Praha : Panorama, 1983, s. 46.
62 STRASMAJER, Vladimír. Cesta k divákovi. 20 let ČST. Praha : ČST 1973, s. 28.
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V publiku seděli představitelé strany a vlády a sledovali představení na televizorech zn. 

Leningrad.63

V květnu 1953 se vysílalo 3 dny v týdnu (v úterý, ve čtvrtek a v sobotu), od 

června do září 2 dny v týdnu, v říjnu opět 3 dny a od listopadu již 4 dny.64

Vysílání trvalo zpočátku hodinu, od 20 do 21 hodin, od listopadu se vysílalo pro 

děti ve čtvrtek od 17 hodin. Televizní zpravodajství v té době neexistovalo, od 19 hodin 

běžel na obrazovce zkušební obraz a zvuk a diváci si mohli poslechnout zpravodajství 

rozhlasové.

„V prvním roce televizního vysílání bylo odvysíláno celkem 132 hodin. Bylo 

připraveno 86 televizních pořadů, z nichž 19 bylo vysíláno živě ze studia (5 činoher 

vlastního nastudování, 6 dramatických pásem, 6 estrád, 2 balety), 40 pořadů bylo 

smíšených (živé vysílání a film) a 27 pořadů bylo filmových. Kromě toho bylo 9 pořadů 

pro děti.“65 Vysílací doba Čs. televize na českém okruhu činila v roce 1954 8,8 hod. 

týdně.66

11. 7. 1953 se uskutečnilo vysílání první televizní inscenace, Čechovova 

Medvěda, v podání herců Národního divadla. 1. 12. 1953 byl poprvé použit playback při 

vysílání Smetanova Dalibora.67

Vysílání pro děti bylo zahájeno 5. listopadu 1953, uváděla ho Štěpánka 

Haničincová. Dětské pořady se vysílaly jednou týdně, trvaly 90 minut, z toho pro 

nejmenší 30 minut. Napřed byly skládány z animovaných filmů naší i zahraniční 

produkce, postupně se kolem nich začal vytvářet autorský kolektiv a kombinace 

moderátora a loutky, která se velmi osvědčila.68

Provoz studia byl zajišťován souběžně technickými pracovníky, kteří 

zodpovídali za řízení a údržbu zařízení, a programovými pracovníky. „Programovou 

stránku vysílání zajišťovalo oddělení zřízené v rámci Československého rozhlasu, 

kterému šéfoval Karel Kohout, převelený sem 1. února 1953 ze studia Barrandov. Toto 

oddělení se postupně jmenovalo Televise, Televisní studio Praha a Ústřední televisní 

studio ÚTS a v Československém rozhlasu později získalo organizační statut, jaký měla 

krajská rozhlasová studia. Ovšem veškerou techniku, včetně techniky studiové, vlastnila 

                                                
63 MICHALEC, Zdeněk. Tisíc tváří televize. Praha : Panorama, 1983, s. 46.
64 HAŠEK, Milan; ŠULC, Milouš. Čs. rozhlas a Čs. televize v číslech. Praha : Čs. rozhlas 1960, s. 87.
65 HAŠEK, Milan; ŠULC, Milouš. Čs. rozhlas a Čs. televize v číslech. Praha : Čs. rozhlas 1960, s. 80.
66 MICHALEC, Zdeněk. Tisíc tváří televize. Praha : Panorama, 1983, s. 254.
67 KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny českých médií v datech. Rozhlas – Televize – Mediální právo. Praha : 
Karolinum, 2003, s. 194–195.
68 MICHALEC, Zdeněk. Tisíc tváří televize. Praha : Panorama, 1983, s. 190.
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a spravovala Správa spojů – středisko Televise Praha, samostatný podnik Hlavní správy

radiokomunikací ministerstva spojů, který poskytoval bezplatně své služby ÚTS Praha. 

Pro stavby a svícení ve studiu se zpočátku najímali lidé z barrandovského studia, 

postupně vznikla profese televizního kameramana.“69 Vysílaly se převážně živé přenosy 

ze studia, studio však nebylo k tomuto účelu dobře vybráno, v domě bydleli nájemníci, 

které natáčení rušilo, studio mělo špatnou zvukovou izolaci, vznikaly problémy 

s přetížením elektrické sítě, s přehříváním, odvětráváním, s kulisami nebo přesuny 

kamer. Neexistovala záznamová ani přenosová technika, vysílalo se pouze živě, ve 

studiových kulisách se inscenovaly divadelní hry, nebo se přebíraly filmy.70

Počet majitelů televizorů byl zpočátku nízký. Situace byla ovlivněna několika 

faktory – omezeným počtem televizorů na trhu (k začátku vysílání jich bylo k dispozici 

asi 250071) a nedostatečným pokrytím území signálem, koncesionářský poplatek nehrál 

roli.72 Významná byla spíš cena přístrojů. „První televizory se prodávaly za 4000 Kč, 

což představovalo zhruba půlroční plat. Navíc měnová reforma zbavila obyvatelstvo 

úspor. První kontakt s televizí tak získávali lidé především kolektivním sledováním.“73

4.2.1. Reakce vybraných tištěných médií na zahájení televizního 

vysílání 

Vybraná tištěná média jsem pro lepší srovnání rozdělila do tří skupin: zaprvé 

týdeník Náš rozhlas, od č. 45/1953 Československý rozhlas a televise, který se velmi 

podrobně věnoval jak technickým, tak programovým otázkám vysílání, radil amatérům, 

obracel se k dospělým i dětským divákům a byl pro ně nejobsáhlejším zdrojem 

informací o televizi.

                                                
69 ŠMÍD, Milan. Historie televize v ČR – 3. Dostupné z http://www.louc.cz/pril01/p35his3.html [Cit. 
2011-04-20]. 
70 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 
2010, s. 158–160.
71 Kromě televizorů Leningrad byly k dostání čs. televizory. Série prvních typu TESLA 4001A se do 
zahájení vysílání prodalo asi 500. STRASMAJER, Vladimír. Cesta k divákovi. 20 let ČST. Praha : ČST 
1973, s. 15.
72 „Přesto, že televizní vysílání bylo zahájeno v ČSR dnem 1. 5. 1953 v televizním studiu Praha, 
povinnost přihlásit televizor v provozu platí až od 1. 1. 1955. Do 31. 12. 1955, kdy zahájilo provoz 
televizní studio Ostrava, vzrůstá počet televizních koncesí pouze na tom území českých krajů, které je 
pokryto dostatečným televizním signálem. Je to především kraj Praha, Ústí n. L. a Liberec. Přírůstky 
televizních koncesí jsou v té době přímo závislé na omezeném počtu televizorů daných do prodeje. Tento 
stav trval téměř do konce roku 1957.“ STRASMAJER, Vladimír. Cesta k divákovi. 20 let ČST. Praha : 
ČST 1973, s. 8.
73 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 
2010, s. 160.
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Do druhé skupiny jsem zařadila denní periodika, v nichž měl tehdejší čtenář 

podle mého názoru nalézt aktuální informace o stavu televizního vysílání obecně, 

programy, praktické informace o televizním provozu pro všední potřebu či recenze 

televizních pořadů. Periodika byla vybrána tak, aby zahrnula co nejširší názorové 

spektrum – oficiální rétoriku ÚV KSČ v Rudém právu, problematiku mládeže v Mladé 

frontě a pohled Československé strany lidové v Lidové demokracii.

Třetí skupinu tvoří odborné týdeníky či měsíčníky – Kino, Divadlo, 

Československý novinář a Literární noviny. Žádný z nich se sice výslovně televizí 

nezabýval, mohly však příchod televize jakožto nového média reflektovat.

Náš rozhlas

Časopis s podtitulkem Týdeník Čs. rozhlasu vydával Čs. rozhlas ve 

vydavatelství Orbis, šéfredaktorem byl Jan Ulčák. V roce 1953 měl 12 stran, v nichž byl 

velmi podrobně uveden program všech stanic Čs. rozhlasu a zároveň jejich recenze, 

upoutávky na nové cykly apod. 

Televizi byly věnovány články až v čísle 19 (od 5. do 10. 5.), po zahájení 

vysílání. Článek „Den radia“ přivítal pokusné televizní vysílání jako „významný přínos, 

současně i úspěch našich výzkumníků a techniků a celého radiotechnického průmyslu“, 

a zároveň ukázal, jakým směrem se bude vyvíjet – „řídíme se příkladem Sov. svazu, kde 

je dána televise do nejširších služeb kultury a umění“74.

Celá strana o televizi „Televisní studio Praha“ následovala o tři stránky dále. 

Jejím autorem byl Karel Kohout, ředitel televizního studia. Shrnul dosavadního vývoj 

včetně poděkování Sovětskému svazu a odpověděl si na otázky jak, co a kdy se bude 

vysílat. Diváci se dozvěděli, že „v programech sovětské televise vystupují ti nejlepší 

umělci, vědci, stachanovci, novátoři aj. Televise pomáhá a rozšiřuje znalosti sovětských 

lidí v oboru umění, dějin, zeměpisu, seznamuje své posluchače s aktuálními událostmi, 

mezinárodní politickou situací, sportovními zajímavostmi atd.“ Tím odůvodnil, že i my 

usilujeme o „hodnotný a ideový program televisního studia“. Nebál se, že televize bude 

konkurovat filmu, naopak tvrdil, že s ním bude spolupracovat.75 Tato strana je doplněna 

záběry z natáčení dětského televizního pořadu „Mezi maňásky“ s Josefem Pehrem a 

jeho maňáskem Fifinkou. Záběry z natáčení budou v této rubrice uváděny i v budoucnu. 

                                                
74 NESG. Den radia. Náš rozhlas, 4.–10. 5. 1953, r. XX, č. 19, s. 2. /Příloha NR53_19_2a-d/
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Zároveň v rubrice Redakce vědy a techniky byly zodpovídány dotazy nebo 

avizovány programy týkající se technických záležitostí vysílání a příjmu televizního 

signálu. Dotazy byly odůvodněny tím, že „pokusné vysílání čs. televise vzbudilo 

přirozeně velký zájem celé veřejnosti. Dostáváme od našich posluchačů množství 

dotazů o technickém zařízení vysílače, studia atd.“76 Technické záležitosti byly na 

programu i v pravidelném pořadu pro děti Věda a technika dětem.77

Další celostránkový článek „Televise Praha“ pochází až ze srpna. Jeho autorem 

je Jan Janota, ředitel střediska Televise Praha, které podléhalo Správě spojů a 

zajišťovalo Čs. televisi technicky vysílání. Uplynulé dva měsíce vysílání hodnotí jako 

dobré a detailně pro diváky popisuje technické zázemí včetně drobnějších problémů, 

které se při provozu vyskytují, nevyhovující prostory v Měšťanské besedě ale 

nezmiňuje: „Jsou zde ovšem také četné nedostatky, ale nikdo si je tak důkladně 

neuvědomuje jako právě kolektiv televisního studia a vysílače. … Máme výborné 

technické zařízení, kterému ale dosud chybí zkušební doba. Naštěstí se většina závad, 

které se vyskytují u každého nového zařízení, projeví mimo vlastní vysílací dobu. … Ve 

vysílání filmů jsou některé problémy, protože ne každá kopie se hodí pro televisní 

přenos.“ Vyjadřuje se i k televizním přístrojům: „Přijímačů se používá jednak sovětské 

výroby typu Leningrad, jednak domácího výrobku Tesla, který se už objevuje 

v pražských obchodech. Je v provozu již také několik přijímačů amatérských. O 

rychlém vzrůstu počtu účastníků televise svědčí množství přijímacích anten na 

střechách pražských domů.“ V závěru naznačuje cíl práce televizních pracovníků: 

„Hlavní odměnou za ni je vědomí dobrého plnění úkolu, daného stranou, vládou a 

možnost přispívat tak k obohacení kulturního života našich pracujících.“78

Od č. 45 (2.–8. 11.) se mění název z původního Náš rozhlas na Československý 

rozhlas a televise, protože se okruh diváků rozšiřuje a v příštích letech se očekává jeho 

další nárůst. Čtenářům to oznamuje článek „Čs. televise vysílá“.79 Na začátku 

neopomene zdůraznit, že „péčí naší strany a vlády bylo 1. května zahájeno pokusné 

vysílání“, ale dál přináší dobrou zprávu, že cena televizoru se snižuje ze 4000 na 2500 

                                                                                                                                              
75 KOHOUT, Karel. Televisní studio Praha. Náš rozhlas, 4.–10. 5. 1953, r. XX, č. 19, s. 5. Fotografie. 
/Příloha NR53_19_5a-i/
76 NESG. Redakce vědy a techniky. Pokusné vysílání čs. televise. Náš rozhlas, 4.–10. 5. 1953, r. XX, č. 
19, s. 17. /Příloha NR53_19_17-a/
77 ZM. Cesta do zítřka. Náš rozhlas, 18.–24. 5. 1953, r. XX, č. 21, s. 12. /Příloha NR53_21_12/
78 JANOTA, Jan. Televise Praha. Náš rozhlas, 27. 7.–2. 8. 1953, r. XX, č. 31, s. 10. Fotografie. /Příloha 
NR53_31_10a-h/
79 NESG. Čs. televise vysílá… Československý rozhlas a televise, 2.–8. 11. 1953, r. XX, č. 45, s. 9. 
/Příloha ČRT53_45_9a-b/
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Kč a že od 5. listopadu se bude vysílat už 4 večery v týdnu a bude rozšířeno vysílání pro 

děti.

Od čísla 45 tedy budou mít televizní diváci pravidelnou rubriku s programem, 

která převezme podobu naznačenou dosavadními celými stranami a bude pravidelně 

doprovázena třemi i více fotografiemi z pořadů či natáčení. První program je také 

slovně popsán v článku, chybí zatím časové členění, neboť „zkušební povaha vysílání to 

ještě nedovoluje“80.

Dětské rubrice „Televise pro děti“ je věnována poslední strana s kresleným 

logem „Vysíláme pro děti a mládež“ a kresbou O. Sekory, na níž se smějící se děti 

shlukují kolem televizního přístroje, z jehož obrazovky se také směje postavička. Tato 

rubrika bude uvedena v každém čísle. Informuje, že každý čtvrtek od 17 hodin se bude 

vysílat půlhodinový pořad určený „dětem a pionýrům“ – neboť „dnes již je řada 

televisních přijímačů v pionýrských domech i školách“. Obsahem vysílání by měly být 

„pohádky pro nejmenší, aktuality ze školního a pionýrského života, pořady pro mladé 

vědce ze všech oborů“ atd.81

V tomtéž čísle je uveřejněn oslavný článek „O sovětské televisi“. Popisuje 

historii vysílání v SSSR, současné pokusné barevné vysílání, technické parametry 

přístrojů a program, který vidí sovětští diváci (a tím napovídá, co mohou očekávat 

diváci čeští): „Dnes mají obyvatelé měst Moskvy, Leningradu, Kijeva a Charkova a 

obyvatelé dalekého okolí těchto měst možnost denně večer přijímat televisní programy. 

Stávají se tak účastníky nejlepších divadelních představení, oper, baletů; televise přináší 

nejnovější filmy, přímé reportáže ze sportovních utkání, estrád, varieté. … Sovětská 

televise mohla v letech, po které už vysílá, vyzkoušet celou řadu způsobů práce, takže 

dnes již je mohutným nástrojem šíření nejlepších děl ruské, sovětské i pokrokové 

světové kultury. … Televise v SSSR je plně v rukou lidu. Podporuje úsilí sovětského 

lidu na jeho cestě ke komunismu, rozvíjí v sovětském člověku nejčistší city. Také 

československá televise jde stejnou cestou, aby se stala mohutným nástrojem ve 

službách našeho lidu a jeho úsilí o vybudování šťastné budoucnosti.“82

V následujícím čísle 46 je poprvé na titulní straně fotografie týkající se televize: 

„Balet Armádního uměleckého souboru v čs. televisi“. Na straně 9 bude od nynějška 

                                                
80 NESG. Z programu čs. televise. Československý rozhlas a televise, 2.–8. 11. 1953, r. XX, č. 45, s. 11. 
/Příloha ČRT53_45_11c/
81 NESG. Televise pro děti. Československý rozhlas a televise, 2.–8. 11. 1953, r. XX, č. 45, s. 16. /Příloha 
ČRT53_45_16-a/
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celá strana věnovaná televiznímu programu s logem „Čs. televise vysílá“. Program je 

vypsán v krátkém úvodníku a většinu stránky zabírá článek „Viděli jste již televisi?“, 

který pojednává o technických předpokladech příjmu: vzdálenosti 50–60 km od 

vysílače, nejlépe na kopci, kde neruší příjem provoz aut, na dobré anténě atd. Uvádí: „Je 

zajímavé, jak stoupá náročnost diváků. Ten, kdo televisi dosud neviděl, se vůbec po 

programu neptá, nezáleží mu na tom, co se vysílá, stačí mu, když vidí obrázky. Avšak 

divák, který vidí již druhé nebo třetí vysílání, je mnohem náročnější, kriticky si všímá 

programu a jeho předností i chyb.“83

Diváci sami také na televizi reagovali, a to v článku „Z dopisu televizi“. 

Miroslav Jindra z Panské vsi napsal: „Diváka, který vidí televisi po prvé, překvapí snad 

nejvíce to, jak je obraz pěkný, úplně stejný jako na dobrém filmu. Hlasatel, nebo 

hlasatelka, která se objeví na začátku programu, je skutečně jako živá. Myslím, že je 

nejlépe, sleduje-li televisní vysílání více posluchačů a diváků. U nás se schází kolem 

televisoru 20 až 30 lidí a všichni mohou velmi dobře program sledovat. … Až se rozšíří 

televise tak jako rozhlas, stane se jistě velkým obohacením kulturního života na 

venkově.“84

V témže čísle doplňuje televizní mozaiku fotografie vzpěrače, na jejíž popisce je 

uvedeno: „Naši sportovci vzpěrači při vystoupení ve vysílání čs. televize.“85 Tím je 

započato postupné sbližování televize se sportovními fanoušky.

Televizní motivy se ocitly dokonce na obálce. V čísle 49 byl na obálce Josef 

Pehr se svými televizními figurkami Kuťáskem a Kutilkou, symboly dětského vysílání. 

V čísle 50 byla na obálce avizovaná Soutěž Čs. rozhlasu a vyobrazeny hlavní ceny –

televizní a rozhlasový přijímač, ale jak bylo upřesněno v pravidlech soutěže, televizor 

zn. Tesla včetně antény a montáže mohl vyhrát jen posluchač z Pražského kraje, pro 

ostatní bylo určeno pouze rádio.86

                                                                                                                                              
82 Hr. O sovětské televisi. Československý rozhlas a televise, 2.–8. 11. 1953, r. XX, č. 45, s. 11. /Příloha 
ČRT53_45_11a-b/
83 NESG. Viděli jste již televisi? Československý rozhlas a televise, 9.–15. 11. 1953, r. XX, č. 46, s. 9. 
/Příloha ČRT53_46_9a-f/
84 NESG. Z dopisu televisi. Československý rozhlas a televise, 9.– 15. 11. 1953, r. XX, č. 46, s. 11. 
/Příloha ČRT53_46_11/
85 NESG. Co budeme vysílat o sportu. Fotografie Naši sportovci. Československý rozhlas a televise, 2.–8. 
11. 1953, r. XX, č. 46, s. 13. /Příloha ČRT53_46_13/
86 NESG. Soutěž Československého rozhlasu. Československý rozhlas a televise, 7.–13. 12. 1953, r. XX, 
č. 50, s. 3. /Příloha ČRT53_50_3/
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Čtyři programové strany byly do konce roku věnovány článku na pokračování 

„Abeceda televisního přenosu“. Popisovaly způsob přenosu obrazu87, synchronizátor88

či nejrůznější možnosti využití televize: „Program si vyžádá, aby se s televisní kamerou 

vykročilo ven do divadel, koncertních síní, na sportovní hřiště, slavnosti, do továren, na 

důležité stavby, na venkov a všude tam, kde je třeba zobrazit a předvést život 

pracujícího člověka, jeho práci, úspěchy a radosti. Ale vedle toho čekají na televisi 

školy všeho druhu, přednáškové síně a kursy.“89 Byly uveřejněny i dva 

propagandistické články o televizích v socialistických zemích. „Zítřek sovětské 

televise“ byl převzat ze sovětského časopisu Ogoňok a hovoří mj. o významu televize: 

„Televise bude mít nesmírný význam a uplatnění v průmyslových a učebních procesech. 

Bude napomáhat výměně zkušeností mezi lidmi nejrůznějších povolání a oborů. 

Přednášku významného vědce, doplněnou názornými ukázkami a televisními 

ilustracemi budou sledovat u svých přijímačů lidé v mnoha městech a vesnicích 

zároveň. Desítky a stovky mladých lékařů budou moci sledovat, jak znamenitý 

moskevský chirurg provádí na své klinice některou zajímavou operaci.“90 Článek 

„Televise v NDR“ byl převzat z Neue Film Welt. Nejprve zdůraznil, že „sovětská 

televizní vysílání jsou jak po technické stránce, tak také svým uměleckým i 

ideologickým obsahem, nejlepší a nejpokrokovější na světě“, potom připustil, že v NDR 

zatím funguje pouze zkušební program, byť běží každý večer dvě hodiny. Do budoucna 

očekával „televisní hry, důležité přenosy, které nám opravdu umožní pohled na náš 

společenský život, výstavbu, na boj za jednotu naší vlasti a světový mír.“91

Rudé právo

Deník s podtitulkem Ústřední orgán Komunistické strany Československa 

vydával Ústřední výbor KSČ, řídila redakční rada, odpovědný zástupce listu byl 

Vladimír Koucký. List vycházel denně v rozsahu 4–6 stran, výjimečně i více (výroční, 

zasedání naší nebo sovětské vlády, ÚV naší nebo sovětské KS atd.).

                                                
87 FAUKNER, Rudolf. Abeceda televisního přenosu II. (pokračování). Československý rozhlas a televise, 
30. 11.–6. 12. 1953, r. XX, č. 49, s. 9. /Příloha ČRT53_49_9a-f/
88 FAUKNER, Rudolf. Abeceda televisního přenosu III. (pokračování). Československý rozhlas a televise, 
14. –20. 12. 1953, r. XX, č. 51, s. 9. /Příloha ČRT53_51_9a-d/
89 FAUKNER, Rudolf. Abeceda televisního přenosu (pokračování). Československý rozhlas a televise, 
16.–22. 11. 1953, r. XX, č. 47, s. 9. /Příloha ČRT53_47_9a-c/
90 (Ogoňok). SOBOLEV, M. Zítřek sovětské televise. Československý rozhlas a televise, 23.–29. 11. 
1953, r. XX, č. 48, s. 9. /Příloha ČRT53_48_9b-f-g-h/
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Ve zprávách nebo článcích o televizi v roce 1953 Rudé právo důsledně rozvíjelo 

dvě linie. První tvořily informace o úspěších a kvalitách sovětské televize, o jejím 

kulturním zaměření, o počtu prodaných televizorů v SSSR, o zahájení vysílání v jiných 

socialistických zemích, posléze přibývaly články, které nejprve informovaly o vývoji 

vysílání u nás po technické stránce, posléze si všímaly i televizního programu, 

ideologického významu a užití. Druhá linie přinášela pouze negativní hodnocení 

západní nebo přímo americké televize, jejího špatného vlivu na diváky, zneužívání 

politiky atd., i když tím nechtíc prozrazovala např. rozšířenost televize v USA. 

První informace o televizi se objevily 24. 1., a byly to právě polarizované 

zahraniční zprávy. Zatímco jedna hlásila, že prodej televizních přístrojů v SSSR vzrostl 

v roce 1952 o 27 %,92 druhá referovala o politických procesech v USA: „Listy, rozhlas, 

televise a jiné propagační orgány vytvořily kolem procesu s komunisty atmosféru, která 

připomíná ovzduší soudce Lynche.“93

Koncem ledna se objevil na první článek, který přinášel poměrně obsáhlé 

informace o chystaném televizním vysílání u nás. Všímal si několika stěžejních bodů: a) 

šikovnosti a úspěšnosti našich techniků, kteří stihli splnit úkoly zadané stranou a vládou 

včas, b) technických prvků vysílání a příjmu, c) užití televize: „A tak se již v druhé 

polovině letošního roku objeví v některých našich závodních klubech první televisní 

přijímače. Se stoupající seriovou výrobou budou postupně uspokojováni všichni, kteří si 

přijímač budou chtít koupit.“ d) ideologie a propagandy: „Kulturní výchova našich 

pracujících se tak dále pozvedne. Služeb televise bude moci významně využít i naše 

věda a náš průmysl. Tak bude u nás televise – podobně jako je tomu již v Sovětském 

svazu – plně ve službách pokroku, míru a rozkvětu naší vlasti.“94

Během jarních měsíců před zahájením vysílání byly informace o televizi 

v Československu poměrně řídké, intenzita zesílila až v dubnu. 2. 4. Rudé právo

informovalo, že do pěti měsíců od zadání úkolu se českým technikům podařilo dokončit 

první sérii televizních přijímačů a brzy se rozjede výroba velké série. „Úspěch je tím 

větší, že v kolektivu pracují vesměs ženy, které krátce před zahájením výroby 

                                                                                                                                              
91 (Neue Film Welt). Televise v NDR. Československý rozhlas a televise, 21.–27. 12. 1953, r. XX, č. 52, 
s. 9. /Příloha ČRT53_52_9a-f/
92 (TASS). Zpráva ústředního statistického úřadu o plnění státního plánu SSSR za rok 1952. Rudé právo, 
24. 1. 1953, r. 33, č. 24, s. 3. 
93 NESG. Prohlášení KS USA k procesu s vedoucími funkcionáři. Rudé právo, 24. 1. 1953, r. 33, č. 24, s. 
4. 
94 ŠEBESTA, Vl.. Před prvním vysíláním v Praze. Rudé právo, 26. 1. 1953, r. 33, č. 26, s. 4. 
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nastoupily do závodu.“95 I článek, který vyšel o dva dny později, opěvoval techniky, 

tentokrát za to, že v předstihu dohotovili první vysílač.96

Samotnému zahájení vysílání věnovalo Rudé právo dvě informace. První byla 

krátká zpráva 1. 5., která vítala vysílání jako „dávný sen našich dělníků a techniků 

v oboru radiotechniky.“ Byla svým způsobem i prvním zveřejněným programem, 

protože upozorňovala na začátek vysílání a jeho obsah. Uvedla také seznam míst, kde se 

dala televize sledovat – to svědčí o faktu, že v té době byla většinou dostupná jen na 

veřejně přístupných místech.97 2. 5. vyšel souhrnný článek, který zhodnotil průběh 

přenosu a zejména: „…možnosti jejího využití v praktickém životě, tedy nejen jako 

prostředek zábavy a poučení, ale také pomocníka v naší usilovné budovatelské práci.“ 

Pateticky popsal i první program: „V okénku se ukázaly slavné okamžiky po zvolení 

soudruha Zápotockého presidentem republiky. Vidíme radostné i dojaté obličeje, 

šťastný smích a uspokojení na tvářích, dělové salvy, přehlídku vojenské jednotky… A 

uprostřed toho všeho milovaný president, obklopený vojáky, dětmi, prostými lidmi. Pak 

letí záběry jeden za druhým. President republiky na návštěvě ve vojenské akademii. 

První máje od roku 1913 až do loňska, soudruh Stalin o slavném májovém průvodu 

v Moskvě, pak sportovní záběry, recitace básně, povídky, monolog, slavní letošní První 

máj v Praze a na zakončení koncert, Šostakovičova Píseň o lesích.“ V závěru ukázal 

cestu, kterou se naše televise po vzoru televise sovětské bude ubírat: „sloužit vlasti a 

sloužit míru“98. 7. 5. potvrdil v článku náměstek Jozef Vrabec, že rozhlas tak už 

funguje: „Rozhlas je svým rozsahem a masovostí jedním z nejmocnějších prostředků 

propagandy a agitace, účinně mobilisuje naše pracující k plnění budovatelských úkolů. 

Vykonává velké poslání na poli kulturní výchovy našeho obyvatelstva.“99

Rudé právo se potom takřka na dva měsíce odmlčelo, a přestože televize vysílala 

pravidelně, neuveřejnilo ani program. Teprve 8. 7. se objevila zpráva, že pokusné 

televizní vysílání bylo zachyceno na Sněžce.100 V polovině července, v době 

dovolených a prázdnin, vyšel článek, který upozorňoval na možnosti trávení volného 

času ve Středisku kultury a oddechu v Holešovicích. Mezi jednu ze zábav patřila i 

televize, umístěná v čítárně: „V sobotu večer, když se pomalu soumrak snáší nad 

                                                
95 Praha, RP. S úspěchem vyrobili první serii televisních přijímačů. Rudé právo, 2. 4. 1953, r. 33, č. 92, s. 
2. 
96 Praha, RP. Další úspěch v přípravě televisního vysílání. Rudé právo 4. 4. 1953, r. 33, č. 94, s. 1.
97 (RP). Zahajujeme televisní vysílání. Rudé právo, 1. 5. 1953, r. 33, č. 120, s. 6. 
98 Praha (od našeho zpravodaje). První televisní vysílání v Praze. Rudé právo, 2. 5. 1953, r. 33, č. 121, s. 
5. 
99 VRABEC, J. Den rozhlasu. Rudé právo, 7. 5. 1953, r. 33, č. 126, s. 2. 
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krajinou, scházejí se do čítárny návštěvníci, sesedají se kolem tří televisních přijímačů 

zde umístěných, aby přihlíželi televisnímu vysílání.“101

Rudé právo přináší první informace o prodeji televizorů české výroby v polovině 

července. „Cena televisního přijímače je 4000 Kč. Montáž speciální antény a zapojení 

přijímače stojí průměrně 450–500 Kč.“102 Vzhledem k tomu, že bylo krátce po měnové 

reformě, při níž bylo obyvatelstvo připraveno o peníze a úspory, byla to cena vysoká. 

22. 7. se v Rudém právu objevil první televizní program.103 Od této chvíle byl 

vždy umístěn na poslední straně, spolu s programem rozhlasu, divadel, poraden, 

předpovědí počasí atd., zpočátku byl uváděn nepravidelně. Velmi také kolísaly pořadí a 

grafická podoba těchto upoutávek, stejně jako jejich názvy (Televisní vysílání, Ústřední 

televisní studio vysílá, Program čs. televise, Pořad televisního vysílání, Program 

televisního vysílání, TELEVISE). Program v nich navíc nebyl vyjádřen tak, jak jsme 

zvyklí dnes, ale obsah vysílání byl vypsán několika větami: „K polskému národnímu 

svátku vysílá dnes Ústřední televisní studio Praha televisní pásmo o novém Polsku. 

Přenos ze studia seznámí posluchače a diváky s budovatelskými úspěchy nového 

Polska, jeho lidovým uměním, literárními novinkami a zejména s dějinami hrdinného 

města Varšavy, které zachycuje polský dokumentární snímek.“104 Stejně tak tomu bylo i 

25. 7., kdy byl spolu s televizním programem uveden i Program na výstavišti, kde bylo 

v knihovně od 20.30 televizní vysílání.105 Odkaz na televizní vysílání na Výstavišti se 

pak opakoval i později (např. 12. a 19. 9., 12. 10. atd.). 

Objevily se také první informace Statistického úřadu, které zasazovaly televizi 

do kontextu socialistického plánování: „Ministerstvo spojů dokončilo a uvedlo do 

provozu první televisní vysílačku a zahájilo vysílání po drátě (rádiofikaci). … „Průmysl 

vyrobil … nové druhy nábytku, televisní přijímače aj.“106 V článku se navíc poprvé 

objevila zmínka o dalším novém médiu – rozhlasu po drátě, který začal vysílat 1. 5. 

V srpnu byl kromě šesti programových upoutávek uveden i zásadní ideologický 

článek. Náměstek ministra spojů M. Laipert v něm popisoval úlohu spojů: „V 

socialistickém státě je i pošta, telefon, telegraf, radio a televise odvětví, které se musí 

                                                                                                                                              
100 (ČTK). Vysílání čs. televise zachyceno na Sněžce. Rudé právo, 8. 7. 1953, r. 33, č. 188, s. 1. 
101 VIKTOROVÁ, M. Ve středisku kultury a oddechu. Rudé právo, 14. 7. 1953, r. 33, č. 194, s. 1. 
102 (ČTK). Zahájení prodeje televisních přijímačů. Rudé právo, 16. 7. 1953, r. 33, č. 196, s. 2. 
103 NESG. Televisní vysílání. Rudé právo, 22. 7. 1953, r. 33, č. 202, s. 4. 
104 NESG. Televisní vysílání. Rudé právo, 22. 7. 1953, r. 33, č. 202, s. 4.
105 NESG. Program Střediska kultury a oddechu v Praze 7 na Starém výstavišti. Televisní vysílání. Rudé 
právo, 25. 7. 1953, r. 33, č. 205, s. 4. 
106 NESG. Státní úřad statistický. Výsledky plnění plánu rozvoje nár. hosp. ČSR na rok 1953 za 2. 
čtvrtletí. Rudé právo, 28. 7. 1953, r. 33, č. 208, s. 2. 
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vyvíjet rovněž podle plánu v souladu s potřebami celého socialistického hospodářství a 

v souladu s potřebami pracujících měst i venkova. … Úkoly politicko-výchovného 

charakteru dnes pomáhá plnit již také československá televise, která zahájila 1. května t. 

r. své pokusné vysílání.“107 Jedním z takových úkolů byla zřejmě i osvěta obyvatel –

Rudé právo otiskuje informaci o konání přednášky o televisi ve Středisku kultury a 

oddechu.108 16. 9. informuje o zasedání vlády Československé republiky, kde jsou 

v bodu 9 vyjmenovány činnosti, jež hodlá podporovat v roce 1954 – televize je zde 

zařazena do lidové zábavy a estrádního umění: „rozmnožit podniky hodnotné lidové 

zábavy a rozvíjet dále estrádní umění, zpestřit program rozhlasu, zkvalitnit technicky 

rozhlasová zařízení a napomáhat pokroku televise.“109

K portfoliu nových médií se začátkem září 1953 připojila i dlouhohrající deska, 

„chlouba našeho gramofonového průmyslu“. Tisk o ní psal poměrně často, proto pro 

srovnání s cenou televizoru uvádím i její cenu: „Cena dlouhohrající desky je proti 

nynějším deskám rovněž výhodnější. Prodaná nevěsta nahraná na nových deskách stojí 

150 Kčs, na normálních 270 Kč, neodevzdají-li se staré desky. Při koupi 

dlouhohrajících desek se starý materiál neodevzdává ani nezálohuje. … Nové desky lze 

však přehrávat pouze na zvláštních přístrojích. … Gramofonové závody uvádějí na trh 

současně s dlouhohrající deskou také nové universální gramofonové chassis za 800 

Kč.“110

Koncem září se vláda rozhodla snížit ceny zboží, patřily mezi ně i televizory –

jejich cena klesla o 37 %.111 Dá se tedy předpokládat, že od této chvíle se jejich počet 

mezi obyvatelstvem zvýšil a televizní pořady tak mohlo sledovat více lidí. Zatím však 

vysílání nebylo dosažitelné na většině území státu a televize proto nebyla zahrnuta do 

propagandistických hesel, které KSČ uveřejnila k výročí VŘSR („Pracovníci spojů! 

Zlepšete práci pošty, telegrafu, telefonu a rozhlasu!“112, ani nebyla zmíněna v hodnocení 

ekonomiky za 3. čtvrtletí113, nebyla zahrnuta ani do výčtu médií, jimiž ministr Čepička 

podněcoval armádu („Víc rozvinout práci s vojenským tiskem, knihou, rozhlasem, 

                                                
107 LAIPERT, M. Úloha spojů při výstavbě socialismu. Rudé právo, 26. 8. 1953, r. 33, č. 237, s. 4.
108 NESG. Program ve Středisku kultury a oddechu. Knihovna. Rudé právo, 31. 8. 1953, r. 33, č. 242, s. 4.
109 NESG. Prohlášení vlády v Národním shromáždění přednesené Viliamem Širokým. Rudé právo, 16. 9. 
1953, r. 33, č. 258, s. 2.
110 (RP). Dlouhohrající gramofonové desky na našem trhu. Rudé právo, 28. 8. 1953, r. 33, č. 239, s. 3. 
111 NESG. Usnesení vlády republiky Československé a Ústředního výboru KSČ o snížení státních 
maloobchodních cen potravinářského a průmyslového zboží. Rudé právo, 29. 9. 1953, r. 33, č. 271, s. 1.
112 NESG. Hesla Národní fronty k 36. výročí VŘSR. Rudé právo, 25. 10. 1953, r. 33, č. 297, s. 3. 
113 NESG. Výsledky plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR za rok 1953 na 3. 
čtvrtletí. Rudé právo, 27. 10. 1953, r. 33, č. 299, s. 1. 
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filmem…“)114, ani do návodů na úspěšné školení („úspěšnému průběhu školení může 

hodně pomoci živá propagace rozhlasem a tiskem“)115, ani v Novotného projevu o 

agitaci na zasedání ÚV KSČ („K ideologickému působení na mládež je třeba využít 

všech možností a prostředků, zejména filmů, literatury, tisku, divadla, výstav, přednášek 

atd. …Úkoly, na něž je nutné celou stranu orientovat a soustředit: „Zvýšit ideovost a 

bojovnost tisku. Zlepšit jeho masově politickou práci. Daleko lépe využít rozhlasu 

k politické a kulturní výchově pracujících. Více přiblížit tisk a rozhlas nejširším vrstvám 

obyvatelstva.“).116 Zajímavé je, že televize jako médium nebyla nikdy zmíněna ani 

tehdy, když noviny referovaly o mezinárodních či sovětských ohlasech na některé 

významné události – typicky psaly pouze o „pozornosti světové veřejnosti i všeho tisku 

a rozhlasu“117 či „sovětští lidé z informací, které denně přináší film, rozhlas a tisk“118 –

druhá ukázka také mj. stavěla do pravdivého světla propagandistické články o rozšíření 

televize v SSSR.

13. října bylo v programové části oznámeno, že televize bude vysílat třikrát 

v týdnu – v úterý, ve čtvrtek a v sobotu ve 20.00.119 Koncem října se amatérům podařilo 

zachytit televizní vysílání v Jáchymově.120

Velmi významné datum je 1. 11., tehdy bylo oznámeno, že k dosavadním 

televizním pořadům „přibude ještě pravidelné odpolední vysílání pro děti a pionýry“, a 

to každý čtvrtek od 17. hod.121 Skládalo se z krátkých pořadů, jejichž popis byl vždy 

součástí televizního programu.

Ideologický vliv televize zahrnul do svého projevu až v prosinci 1953 ministr 

kultury Kopecký, a to dosti důrazným prohlášením: „Každý jistě chápe, jaké převratné 

možnosti ve způsobech propagandy a celé činnosti našeho rozhlasu vyvstávají se 

zaváděním televise a vysílání po drátě. Obě technické novoty mají se již v roce 1954 

široce uplatnit.“122

                                                
114 (ČTK). Dále zvyšovat bojovou sílu naší armády. Rudé právo, 2. 11. 1953, r. 33, č. 305, s. 1.
115 NESG. Všechnu péči školení družstevníků. Rudé právo, 16. 11. 1953, r. 33, č. 319, s. 1.
116 NESG. Některé otázky ideologické, masové politické a organisační práce strany. Referát soudruha A. 
Novotného. Rudé právo, 6. 12. 1953, r. 33, č. 339, s. 3. 
117 (RP). Sovětský svaz neochvějně bojuje za zmírnění mezinárodního napětí. Rudé právo, 16. 11. 1953, r. 
33, č. 319, s. 4.
118 PLACHETKA, J. Naše umění v Sovětském svazu. Rudé právo, 10. 12. 1953, r. 33, č. 343, s. 2.
119 NESG. Program televisního vysílání. Rudé právo, 13. 10. 1953, r. 33, č. 285, s. 3. 
120 NESG. Krátce z domova. Vysílání televizního pořadu. Rudé právo, 31. 10. 1953, r. 33, č. 303, s. 2. 
121 NESG. Ústřední televisní studio v Praze. Rudé právo, 1. 11. 1953, r. 33, č. 304, s. 4. 
122 NESG. Projev byl významný v tom, že zavrhoval „suchary“, kteří spojují společenský život za 
socialismu jen s „chudobou, sebeodpíráním, askesí, nudou, šedí a jako by být veselým a bavit se patřilo 
k přežitkům buržoasní minulosti a ke znakům ,západnictví‘. … Musíme dokázat, že bohatství, pestrost, 
zajímavost, radostnost, veselost kulturního a společenského života jsou znakem našeho socialistického 
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Televizní vysílání našlo koncem roku 1953 také svůj legislativní rámec v 

autorském zákonu, jak referoval článek o schválení nových zákonů v Národním 

shromáždění („ochrana práv podniků pro výrobu snímků a podniků pro šíření děl 

rozhlasem a televisí“).123

Zdá se, že se televize začala přibližovat nákupním možnostem obyvatel a že 

dokonce začala hrát významnou roli v kolektivní výchově dětí. Koncem prosince vyšla 

na první straně krátká zpráva, v níž představitel školy ve východních Čechách říká: 

„Nedávno jsme koupili velké gramoradio a není daleko doba, kdy budeme moci koupit 

pro školu televisní přijímač.“124 Poslední článek roku 1953 také hodnotí dosavadní 

televizní vývoj „…jasně jako první úspěchy. Televisory československé výroby, jejichž 

cenu vláda podstatně snížila, se dostávají do rodin našich pracujících a praxe ukázala, že 

okruh dosahu televisního vysílání je mnohem větší, než se předpokládalo. … Dosavadní 

její úspěchy nás opravňují k naději, že v příštím roce po dalším technickém zdokonalení 

rozšíří časově svůj program a pozvedne jej k ještě větší přesvědčivosti, poutavosti a 

kulturně politické účinnosti.“125

Úspěchům sovětské televize bylo v roce 1953 v Rudém právu věnováno celkem 

deset článků. Nejčastěji to bylo v souvislosti s plněním národohospodářského plánu, a to 

v lednu (viz výše), v červenci („…V I. pololetí se zvýšil prodej televisních přijímačů 

trojnásobně“)126, v srpnu („Obyvatelstvu se zvyšuje prodej dřeva a takových 

průmyslových výrobků jako televisní a rozhlasové přijímače)127, v říjnu (Přírůstek 

stanovený pětiletým plánem u rozhlasových a televizních přístrojů se měl v roce 1955 

zvýšit dvakrát, nyní se má zvýšit 4,4krát, v roce 1956 dokonce 5,3krát)128, opět v říjnu 

(V roce 1955 bude v SSSR vyrobeno „rozhlasových a televisních přijímačů 4.527.000, 

… v roce 1956 bude vyrobeno 5,4 milionu rozhlasových a televisních přijímačů, z toho 

televisních milion, přičemž v roce 1940 bylo rozhlasových vyrobeno 200.000 a televisní 

                                                                                                                                              
řádu, a že jen kapitalistickému úpadkovému světu zůstává vyhrazena nuda, otrava, šeď, amorálnost atd.“ 
Tím v podstatě určil směřování kultury v příštím období. Kopecký, V. K některým otázkám naší kultury. 
Rudé právo, 13. 12. 1953, r. 33, č. 346, s. 3. 
123 (ČTK). Národní shromáždění schválilo nové zákony. Rudé právo, 23. 12. 1953, r. 33, č. 356, s. 1. 
124 Pardubice (od našeho dopisovatele). Pro radost nejmenších. Rudé právo, 29. 12. 1953, r. 33, č. 361, s. 
1. 
125 JEDLIČKA, B. První úspěchy naší televise. Rudé právo, 30. 12. 1953, r. 33, č. 362, s. 2. 
126 (TASS). Zpráva o plnění hospodářského plánu v SSSR za I. pololetí 1953. Rudé právo, 18. 7. 1953, r. 
33, č. 26, s. 4.
127 (TASS). Projev soudruha G. M. Malenkova na zasedání nejvyššího sovětu. Rudé právo, 9. 8. 1953, r. 
33, č. 220, s. 3. 
128 (TASS). Usnesení rady ministrů SSSR. Rudé právo, 24. 10. 1953, r. 33, č. 296, s. 3. 
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se nevyráběly“)129, opět v říjnu („…naprosto nedostatečná je výroba takového zboží pro 

kulturní potřeby, jako jsou rozhlasové a televisní přijímače. … Neuspokojivá je jakost 

mnoha druhů nábytku, rozhlasových a televisních přijímačů … Ve výrobě 

nejdůležitějších druhů zboží se stanoví tyto úkoly: ... rozhlasové a televisní přijímače –

1954 – (tisíců kusů) 3186 měrných jednotek, 1955 – 4527 měrných jednotek." ... "Růst 

výroby na rok 1956 ve srovnání s rokem 1950: rozhlasových a televisních přijímačů: 

5x" ... dále v sekci o rozšíření výroby spotřebního zboží, vyráběného podniky místního 

průmyslu, je 2x zmíněn tv přijímač)130, v listopadu („…vzrůst výroby u rozhlasových a 

televisních přijímačů se ve srovnání roku 1950 a 1956 předběžně stanoví na 500 %“)131.

Zbylé články byly zasvěceny sovětskému televiznímu vysílání a programu. 

V únoru byl popsán dosavadní vývoj „sovětské televisní vysílací soustavy, která má 

velké přednosti proti televisním soustavám v USA, v Anglii a v jiných zemích. 

Sovětský systém vyniká tím, že přenášené obrazy jsou neobyčejně jasné a čisté.“ Článek 

nepřímo připustil, že televizní vysílání existuje i v jiných zemích, aniž je specifikoval. 

Také se zmínil o skladbě programu: „…pravidelné televisní vysílání přímo ze sálů 

nejlepších divadel, z koncertních síní a sportovních stadionů“132. V listopadu následoval 

obsáhlý článek, který přinesl informaci, že „jen v Moskvě se počet diváků televisních 

diváků odhaduje asi na jeden milion“, což mohlo vzbudit domněnku, že tomuto číslu 

odpovídá i počet televizorů. Podle autora „je nutno říct, že sovětská televise je 

nejdokonalejší na světě“. To, že má dokonalý obraz, „není ani jediná, ani hlavní 

přednost sovětského televisního vysílání. Nejdůležitější je totiž jeho obsah. Je známo, že 

např. americká televise je plná bulvárních sensací, vražd a je podřízena cílům studené 

války. Přímo zoufalá je situace v dětských pořadech. … Sovětská televise má vznešený 

úkol: zpřístupnit širokým masám nejpřednější kulturní díla.“ V závěru bylo ještě 

uvedeno, jak často a kdy sovětská televize vysílá a že bude využívána i pro průmyslové 

účely, v podmořském výzkumu i lovu atd.133 Zajímavý byl prosincový článek o tom, že 

v mezinárodním klubu námořníků se „na filmových a televisních představeních často 

sejdou námořníci pěti i více národností.“134

                                                
129 (TASS). O opatřeních k dalšímu rozvíjení obratu zboží v SSSR. Rudé právo, 27. 10. 1953, r. 33, č. 
299, s. 3. 
130 (TASS). Usnesení rady ministrů SSSR a Ústředního výboru KSSS o rozšíření výroby průmyslového 
zboží hromadné spotřeby a zlepšení. Rudé právo, 29. 10. 1953, r. 33, č. 301, s. 3.
131 NESG. Pro zvýšení blahobytu sovětského lidu. Rudé právo, 1. 11. 1953, r. 33, č. 304, s. 1. 
132 NESG. Rozvoj televise v páté pětiletce. Rudé právo, 8. 2. 1953, r. 33, č. 39, s. 4. 
133 KNOBLOCH, J. Vysílá moskevské ústřední televisní studio. Rudé právo, 22. 11. 1953, r. 33, č. 325, s. 
1.
134 NESG. V Mezinárodním klubu námořníků v Leningradě. Rudé právo, 9. 12. 1953, r. 33, č. 342, s. 1.
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Za pozornost stojí i články, ve kterých televize zmíněna nebyla, ač by se to podle 

předchozích zpráv o rozšíření televize v SSSR dalo očekávat. Například v heslech ÚV 

KSSS k 1. máji je zmíněno pouze: „Pracovníci spojů! Rozvíjejte a zdokonalujte 

techniku telekomunikace! Zlepšujte práci pošty, telegrafu, telefonu, rozhlasu! Zlepšujte 

službu obyvatelstvu!“135 Totéž se opakuje o půl roku později v heslech k VŘSR: 

„…Zvyšujte jakost práce pošty, telegrafu, telefonu, rozhlasu!…“136

Televizím dalších socialistických zemí byly věnovány dvě zprávy – v listopadu 

o tom, že televize NDR vysílala pořad o Gottwaldovi137, v prosinci o zahájení 

zkušebního vysílání v Maďarsku.138

Americké televizi bylo v Rudém právu v roce 1953 věnováno celkem jedenáct 

článků, ve všech byla hodnocena negativně. Po již zmíněném lednovém článku 

následoval v únoru článek o tom, že „krvelačná ,americká kultura‘ se zmocnila i pořadů 

televizních vysílacích stanic v USA.“ Článek vyčísluje počet násilných činů, které 

vysílaly čtyři chicagské televizní stanice, a v závěru je jednoznačně odsuzuje: „Takovou 

,výchovu‘ dávají američtí imperialisté mládeži – aby z ní vychovali bezcitné zabijáky a 

mohli ji pak tím snadněji použít pro své plány na zotročení národů.“139 Článek ovšem 

bezděky poukazuje na to, že jen v Chicagu již vysílají čtyři televizní stanice. V březnu 

kritizuje zvláštní dopisovatel Rudého práva v USA J. Meisner přímý přenos atomového 

výbuchu, který sledoval v americké televizi, používá přitom výrazy jako „válečný 

pokřik televisních hlasatelů“ nebo „odpor všech mírumilovných lidí proti krvelačným 

představením americké televise a celé válečné propagandě USA“140. V červnu tentýž 

zpravodaj popisuje televizní „přenos z vyšetřování prováděného tzv. výborem 

amerického senátu, jemuž předsedá McCarthy.“ Uvádí, že „rozjímání o svobodě je 

každodenním thematem novin, rozhlasu, televise, tvoří náměty pro reklamu 

doporučující třebas krém na boty či dámský bokový pás. … A jelikož reklama 

televisního přístroje značky Westinghouse nás přesvědčovala, že máme ,Ameriku na 

dlani‘, rozhodli jsme se zahájit své pozorování touto celkem pohodlnou cestou. … 

Slunce ještě nezapadlo za hradbu mrakodrapů, takže dalo chvíli námahy rozeznat, co se 

děje na kmitající se přijímací desce. …,Vyšetřování‘ jakéhosi starého učitele, který se 

                                                
135 (TASS). Hesla ÚV KSSS k 1. máji. Rudé právo, 22. 4. 1953, r. 33, č. 111, s. 3. 
136 (TASS). Hesla ÚV KSSS k 36. výročí VŘSR. Rudé právo, 26. 10. 1953, r. 33, č. 298, s. 3. 
137 (ČTK). Televisní vysílač NDR k 57. výročí narození Klementa Gottwalda. Rudé právo, 24. 11. 1953, 
r. 33, č. 327, s. 4.
138 (ČTK). Krátce ze světa. Maďarsko. Rudé právo, 20. 12. 1953, r. 33, č. 353, s. 6.
139 (RP). Americká krvelačná kultura. Rudé právo, 13. 2. 1953, r. 33, č. 44, s. 4. 
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s odporem otáčel, kdykoli přijímací televisní přístroj na něho namířil svou čočku, bylo 

velmi příznačné pro jednání tohoto senátního orgánu. … McCarthyovský inkvisitor se 

při těch slovech nedíval na vyšetřovaného, ale přímo do televisního přístroje. Jeho 

pichlavá očka jako by pátrala prostřednictvím televise po dalších občanech, 

,ohrožujících‘ Ameriku.“141 Článek bezděky zaznamenává jednak rozšířenost a 

pravidelnost televizního vysílání v USA, vysílání reklam, dále kvalitu obrazu a techniku 

chování před kamerou. V souvislosti s McCarthym je televize zmíněna ještě jednou 

v srpnovém článku: „Brzy se rozezvučely a rozezněly telefony, telegraf, rozhlas, 

televise. Federální úřady, šerifové a špiclové, popové a pravověrní knihovníci veřejných 

knihoven začali plnit rozkaz, inspirovaný senátorem McCarthym.“142 První říjnový 

článek „Nezaměstnaná“ uvádí, jak americká televize zneužila lidské tragédie, když 

natáčela pokus o sebevraždu ženy, která právě přišla o práci: „Mezitím fotoreportéři, 

filmaři a televise ,pracovali‘ plnou parou, aby patřičně využili této tragické scény a aby 

z této hodiny největšího zoufalství nezaměstnané ženy vytloukli co největší kapitál. 

Televisní společnost WBBM, která má sídlo v protější budově, nafilmovala totiž tuto 

scénu, přerušila běžný program a ihned ji vysílala. Televisní společnost WGN natočila 

film. Na ulici pod mrakodrapem se shluklo na šest tisíc zvědavců.“143 Další říjnový 

článek sice prvoplánově kritizuje vyjádření amerického představitele v televizi, na 

druhou stranu ale přiznává sílu mluveného slova a přímého přenosu americké televize, 

která byla schopna vyvolat takovou reakci obyvatelstva: „Jako když hrom udeří. Kolik 

inkoustu, tiskařské černi a papíru vyplýtvala americká propaganda na přelakování 

pravdy, a nyní… Druhého dne po vysílání televisní společnost WABC prohlásila 

zvědavým, že záznam z vysílání prostě k dispozici nebyl.“144 První listopadový článek 

se kriticky vyjadřuje o americké propagandě, která využívá i televizi.145 Hned 

následujícího dne autor téma zopakoval v souvislosti s americkými volbami: „V 

systému spočívajícím především v tom, že obě strany v nejvřelejší shodě utloukají 

jakoukoli další politickou stranu a naprostým ovládáním tisku, rozhlasu i televise jí 

znemožňují, aby po případě ukázala lidu, že republikáni i demokraté jsou rubem a lícem 

                                                                                                                                              
140 MEISNER, J. Proti rozdmychávání nepřátelství mezi národy. Rudé právo, 24. 3. 1953, r. 33, č. 83, s. 
4.
141 MEISNER, J. Mccarthyovské zákony v ruce sochy Svobody (Zápisky z pobytu v USA). Rudé právo, 
6. 6. 1953, r. 33, č. 156, s. 3. 
142 SCHNEIDER, B. Žhář McCarthy. Rudé právo, 31. 8. 1953, r. 33, č. 242, s. 3.
143 (RP). Nezaměstnaná. Rudé právo, 23. 10. 1953, r. 33, č. 295, s. 4.
144 (RP). Velvyslanec se prořekl. Rudé právo, 30. 10. 1953, r. 33, č. 302, s. 4.
145 MEISNER, J. Intriky, které usvědčují jejich osnovatele. Rudé právo, 12. 11. 1953, r. 33, č. 337, s. 4.
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téhož dolaru ovládaného Wall Streetem.“146 I v dalším svém listopadovém článku J. 

Meisner přesvědčuje, že „všemi prostředky propagandy, tiskem, rozhlasem, televisí jsou 

šířeny tyto výmysly v naději, že stokrát opakovaná lež se nakonec bude zdát 

pravdou.“147 V prosincovém článku o stávce pracovníků tisku a tiskáren autor píše o 

tom, jak je tisk nezastupitelný, ovšem z jeho formulací vyplývá, že televize už je také 

běžné americké médium: „Nedostatek novin nenahradí ani rozhlas, ani televise. I když 

každá americká stanice vysílá zpravodajství několikrát denně, může se tak dít jen na 

úkor reklamních pořadů, tvořících převážnou náplň vysílání.“148

V Rudém právu ale vyšly i články, které nepíší přímo o vysílání americké 

televize, z nichž však vyplývají podrobnosti o jejím rozšíření, stejně jako v případě 

sovětské televize. V roce 1953 byly tři. Například v článku o těžké situaci amerického 

průmyslu je uvedeno: „Jestliže např. v r. 1951 bylo při výrobě rozhlasových a 

televisních přijímačů zaměstnáno 85.000 lidí, poklesl v r. 1952 počet zaměstnanců na 

45.000.“149 V článku o krizi amerického hospodářství se dozvíme, že v televizním 

průmyslu pracovalo 38.000 pracovníků a že „výrobci rozhlasových přijímačů a 

televisorů, ledniček a různých potřeb pro domácnost nemohou prodat obrovské zásoby 

zboží, které se nahromadilo ve skladech.“150 O den později v článku o růstu životních 

nákladů se dozvídáme, že se zvýšily mj. „poplatky za rozhlasové a televisní 

přijímače“.151

Mladá fronta

Noviny s podtitulem Deník československého svazu mládeže vydával Ústřední 

výbor ČSM, hlavním redaktorem byl Alois Svoboda. Vycházely denně kromě pondělí 

v rozsahu 4–6 stran, v neděli 8 stran. 

Mladá fronta byla určena mladým čtenářům, proto mě zajímalo, zda se v ní 

objevilo více článků, které referovaly o technických možnostech televize, o tom, zda byl 

televizní program zajímavý pro mládež atd. Před zahájením vysílání Mladá fronta

                                                
146 MEISNER, J. Zklamané iluse a porážky amerických imperialistů. Rudé právo, 13. 11. 1953, r. 33, č. 
338, s. 3. 
147 MEISNER, J. V městě, kde obyvatelé musí do krytu, i když není válka (Rozhovor s pokrokovým 
Američanem). Rudé právo, 22. 11. 1953, r. 33, č. 325, s. 4.
148 MEISNER, J. Žluťácké odbory – náhončí monopolů USA. Rudé právo, 12. 12. 1953, r. 33, č. 345, s. 3. 
149 (TASS). Tíživá situace v civilních odvětvích amerického průmyslu. Rudé právo, 7. 9. 1953, r. 33, č. 
189, s. 4.
150 (TASS). Příznaky krize v americkém hospodářství. Rudé právo, 28. 11. 1953, r. 33, č. 331, s. 4. 
151 (ČTK). Růst životních nákladů v USA. Rudé právo, 29. 11. 1953, r. 33, č. 332, s. 4.
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pouze kopírovala oficiální zpravodajství, postupně se však víc soustředila na užití 

televize, program či nabídku přístrojů. Televize byla v jejím podání hodnocena jako 

součást lidové zábavy (tak jak po tom volal Kopecký v projevu na sjezdu v roce 1949), 

zejména tím, že o ní velmi často informovala jako o jedné z atrakcí Výstaviště, kam 

patřil i sport, dechová hudba, zvířátka, estráda a lidová veselice. Zpočátku sice 

neuváděla pravidelně televizní programy, jejichž názvy i grafickou podobu měnila 

stejně jako Rudé právo, postupně se však i tato důležitá informační rubrika ustálila. 

Přinesla také dva články, které ilustrovaly vztah mladých lidí k televizi. Stejně jako 

Rudé právo obsahovala všechny oficiální zprávy o výsledcích našeho a sovětského 

hospodářství a plánování, jinak se sovětskou ani jinou socialistickou televizí nezabývala

vůbec a negativním vlivům americké televize věnovala pouze dva články. Na rozdíl od 

Rudého práva nepřinesl žádnou informaci o rozhlasu po drátě, o dlouhohrající 

gramofonové desce se naopak zmínila dvakrát.

Počátkem roku 1953 bylo nejvíce pozornosti věnováno technickým otázkám 

vysílání, výroby či příjmu. V lednu – tak jako v Rudém právu – vyšel článek, který 

ohlásil brzké televizní vysílání.152 Také chválil šikovnost našich techniků a to, že je 

přístroj vyroben pouze z domácích zdrojů, přinášel informace o jeho vybavení, vysílání 

a příjmu. Zvládnutí technických problémů bylo oceněno i v článku z počátku dubna153 a 

zejména v celostránkovém prohlášení Mirka Nesrsty, tajemníka ČSM Metry Blansko, 

který se dva dny před zahájením provozu zavazoval k včasnému dodání součástek pro 

vysílač. Z jeho projevu byla patrná pýcha nad tím, že se může na takovém úkolu 

podílet: „O významu zakázky jsme hovořili všude. Na tomto příkladě jsme vysvětlovali 

naší mládeži, jak se u nás oproti kapitalistickým zemím zvyšuje životní úroveň 

pracujícího lidu. Hovořili jsme o tom, že to, co u nás vyrobíme, neslouží jen několika 

bohatým jedincům, ale především těm, kteří se o vybudování socialismu nejvíce 

zaslouží, tedy úderníkům a zlepšovatelům.“154 I v článcích obklopujících den zahájení 

se psalo o „vynikajícím pokroku naší televisní techniky“, o „velikém úspěchu“155. Hned 

1. 5. vyšel obšírný článek, který sice chválil technické záležitosti, ale jehož text byl 

jasně ideologicky zaměřen. Nástup televize byl popsán jako „malý dárek, který nám 

                                                
152 (ČTK). Letos bude v Praze zahájeno televisní vysílání. Mladá fronta, 23. 1. 1953, r. IX, č. 19, s. 2. 
/Příloha MF530123_2/
153 NESG. První serie televisních přijímačů. Mladá fronta, 5. 4. 1953, r. IX, č. 80, s. 1. /Příloha 
MF530405_1/
154 NESRSTA, Mirek. Přístroje pro televisní vysílačku zhotovíme včas. Mladá fronta, 28. 4. 1953, r. IX, 
č. 101, s. 2. /Příloha MF530428_2/
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připravilo ministerstvo spojů za podpory vlády“, skvělý obraz „po této stránce předčí 

televise ve všech kapitalistických státech“, neboť „počtem řádek jsme se přizpůsobili 

sovětské televisi, která je nejdokonalejší na světě. … Je naší pýchou že máme vlastní 

televisi. Doby, kdy jsme se museli doprošovat kapitalistické ciziny, jsou již nenávratně 

za námi, neboť není problému, který by český inženýr spolu s českým dělníkem 

nedovedli rozřešit!“156 O samotném vysílání referovala následující den Mladá fronta

jako o „slavnostním v rámci přátelské besedy“ za přítomnosti členů vlády, ČSM a KSČ, 

z programu byl zmíněn „aktuální politický, kulturní i sportovní program, mimo jiné i 

filmová reportáž z pražských oslav 1. máje“157. Nato se však paradoxně Mladá fronta

odmlčela, nepřinesla ani krátkou zprávu o programu, ani zmínku o vysílání, v tom se 

však nelišila od ostatních zkoumaných deníků. 

Častější zprávy o televizi se začaly objevovat v červenci, nezabývaly se už 

technikou, ale soustředily se spíše na diváka či zákazníka. Nejprve stejně jako Rudé 

právo 7. 7. hlásila i Mladá fronta, že se zdařil pokus o zachycení televizního signálu na 

Sněžce158 a 16. 7. informovala, že byl zahájen prodej televizorů159. Od 18. 7. však 

začala přinášet anonce na program Střediska kultury a oddechu a informovala, že „v 

čítárně bude ve 20.30 televisní vysílání“ (bez udání programu), 2. 8. pak oznámení 

upřesnila – „každou sobotu a středu televisní vysílání v čítárně od 20,30 hod.“160 Toto 

hlášení v průběhu léta několikrát zopakovala, a stejně jako Rudé právo zmínila konání 

přednášky o televizi 1. 9. v rubrice Vítáme školáky.161 Programu na Výstavišti věnovala 

pozornost – 3. 9. informovala o tom, že bude přejmenován, a zhodnotila jeho úlohu: 

„Nově upravený Park kultury a oddechu, který ponese jméno národního hrdiny Julia 

Fučíka, bojovníka za radost a štěstí lidu, bude ústřední národní výbor dále zlepšovat, 

aby se stal, tak jako sovětské parky, radostným koutem oddechu pracujících.“162 Do 

tohoto prostředí se tedy zařadila i televize. I následujícího dne byla zmíněna 

                                                                                                                                              
155 (ČTK). 1. května zkušebně zahájí naše televise. Mladá fronta, 30. 4. 1953, r. IX, č. 103, s. 1. /Příloha 
MF530430_1/
156 FAUKNER, R. Československá televise vysílá. Mladá fronta, 1. 5. 1953, r. IX, č. 104, s. 6. /Příloha 
MF530501_6/
157 (ČTK). Československé televisní vysílání zahájeno. Mladá fronta, 2. 5. 1953, r. IX, č. 105, s. 5.
/Příloha MF530502_5/
158 NESG. Vysílání čs. televise zachyceno na Sněžce. Mladá fronta, 7. 7. 1953, r. IX, č. 161, s. 4. /Příloha 
MF530707_4/
159 NESG. Krátce z domova. Zahájení prodeje televizních přijímačů. Mladá fronta, 16. 7. 1953, r. IX, č. 
169, s. 3. 
160 NESG. Dnes ve Středisku kultury a oddechu na Starém výstavišti. Mladá fronta, 2. 8. 1953, r. IX, č. 
184, s. 5. /Příloha MF530802_5/
161 NESG. Vítáme školáky. Mladá fronta, 1. 9. 1953, r. IX, č. 209, s. 4. /Příloha MF530901_4/
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v souvislosti s rolí, jakou má hrát ve společnosti – na první straně pod titulkem „Nová 

technika slouží pracujícím“ byla kromě dalších odkazů uveřejněna fotografie 

z Měšťanské besedy, a komentář se mezi jiným ptal: „Kdo z nás by nebyl hrdý na náš 

výrobek – televisní přístroj?“163

Ohlašování televizních programů začalo 22. 8. v rubrice Krátce ze života naší 

země, tamtéž se objevilo 9. 9., do rubriky mezi ostatní kulturní programy a vysílání 

rozhlasu bylo zařazeno až 19. 9., avšak pouze malou kurzívou a stručným výpisem 

názvů pořadů.164 Ani poté se televizní program neobjevoval v rubrice Den u přijímače 

pravidelně, na rozdíl od rozhlasového. Čtenáři Mladé fronty tedy v počátcích neměli 

možnost dozvědět se předem, co bude televize v dané dny vysílat. Souviselo to 

pravděpodobně i s tím, že televizní přijímače zatím nebyly příliš rozšířeny, jak o tom 

svědčí následující zpráva z 25. 9., že „v prodejně v Praze, Jindřišské ulici, bylo dosud 

prodáno 26 televisních přijímačů. V nejbližších dnech dostanou televisor i zaměstnanci 

n. p. Avie v Letňanech.“165 Další zpráva týkající se obchodu s televizory vyšla 13. 11. –

zvyšuje se počet prodejen, „aby co nejvíce zájemců mohlo zhlédnout vysílaný televisní 

program co nejblíže svého bydliště a nebyli nuceni vyhledávat přístupné přijímací 

televisní stanice uvnitř města.“166

Podobně jako Rudé právo informovala 29. 9. i Mladá fronta o snížení cen, a den 

poté zaznamenala i první vyjádření mládeže o televizi. Článek z první strany popisoval 

radost, která zavládla mezi učni druhého ročníku, když doposlechli zprávu Čs. rozhlasu 

o snížení cen, neboť původně si chtěli na televizor naspořit z přesčasových hodin a 

brigád až k Novému roku, a nyní si ho budou moci dopřát již k vánocům.167 Umístění, 

obsah i časové zařazení tedy napovídají, že televizor si získával renomé i u mladých 

lidí. Druhou zprávou, která naznačila vztah mládeže k televizi, byla zpráva o svazácích 

                                                                                                                                              
162 Praha (od našeho zpravodaje). Pražský Park kultury a oddechu ponese Fučíkovo jméno. Mladá fronta, 
3. 9. 1953, r. IX, č. 211, s. 3. /Příloha MF530903_3/
163 NESG. Nová technika slouží pracujícím. Mladá fronta, 4. 9. 1953, r. IX, č. 212, s. 1. /Příloha 
MF530904_1/
164 NESG. Televisní vysílání. Mladá fronta, 19. 9. 1953, r. IX, č. 225, s. 2. /Příloha MF530919_2/
165 NESG. Zájem o televisní přijímače. Mladá fronta, 25. 9. 1953, r. IX, č. 226, s. 4. /Příloha 
MF530925_4/
166 NESG. Rozšíření sítě televisních aparátů. Mladá fronta, 13. 11. 1953, r. IX, č. 272, s. 3. /Příloha 
MF531113_3/
167 KOLEK, Jaroslav. Společně na televisní přijímač. Mladá fronta, 30. 9. 1953, r. IX, č. 234, s. 1. 
/Příloha MF530930_1/
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z Kačic, kteří „jsou nejvíc pyšni na kulturní jizbu v přízemí vedle knihovny. Z peněz, 

získaných ze zábav, zakoupili do ní televisní přijímač.“168

13. 10. se čtenáři Mladé fronty dozvěděli, že televize bude vysílat od nynějška 

třikrát týdně.169 Stejně zásadní bylo 5. 11. i oznámení o rozšířeném vysílání pro děti.170

Do konce roku se pak již pravidelně objevovala oznámení o pořadech, které bude 

televize vysílat, byla však téměř stejná jako v Rudém právu – vyjádřená slovně: „V 

dnešním televisním vysílání ve 20 hodin uvidí posluchači pestrý filmový program 

sestavený z krátkých zábavných, kreslených a populárně vědeckých filmů.“171 Zajímavý 

je např. popis vánočního vysílání – 25. 12. měli do studia přijít členové baletního 

souboru a provést balet Popelka, 26. 12. začínalo vánoční vysílání zdravicí Mao-Ce 

Tungovi.172 Program Štědrého dne nebyl uveden (Štědrý den byl ve čtvrtek, kdy se 

vysílal dětský program), zato popisu Silvestrovského programu bylo věnováno hodně 

řádků.173

O vztahu lidí k televizi svědčí i nenápadná zmínka v článku pojednávajícím o 

změnách v pražském životě: „Zadíváš se na petřínskou rozhlednu – tam přece už máme 

televisi.“174 Důležitý je podle mého názoru tvar „máme“ – znamená „patří nám všem“, 

„přivlastnili jsme si ji“. Závěrečné shrnutí patří celé straně s názvem Plody naší 

pětiletky, v níž jsou připomenuty i „elegantní skříňky televisních přijímačů jako 

výsledek dobré práce našich pracujících.“175

Americkou televizí se deník poprvé zabýval 17. 10. v článku „Americké děti se 

učí řemeslu vrahů“. Odsuzoval v něm americké televizní programy určené dětem, neboť 

obsahují velké množství násilných činů, vražd, únosů, útěků z vězení pod., které pak 

mají zhoubný vliv na děti a vychovávají z nich psychopaty a vrahy.176 Článek 

„Americká mládež 1953“ tvrdí: „Ve Spojených státech probíhá dnes přímo masová 

demoralisace. Desítky milionů radiopřijímačů a přes dvacet milionů televisorů chrlí 

                                                
168 RAMPA, Miroslav. Vesnická skupina ČSM koupila televisní přijímač. Mladá fronta, 22. 12. 1953, r. 
IX, č. 305, s. 5. /Příloha MF531222_5/
169 NESG. Čs. televise vysílá v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Mladá fronta, 13. 10. 1953, r. IX, č. 245, s. 4. 
/Příloha MF531013_4/
170 NESG. Televise dětem. Mladá fronta, 5. 11. 1953, r. IX, č. 265, s. 2. /Příloha MF531105_2/
171 NESG. V dnešním televisním vysílání. Mladá fronta, 24. 11. 1953, r. IX, č. 283, s. 4. /Příloha 
MF531124_4/
172 NESG. Televise o vánocích. Mladá fronta, 25. 12. 1953, r. IX, č. 308, s. 7. /Příloha MF531225_7/
173 NESG. Televise vysílá. Mladá fronta, 31. 12. 1953, r. IX, č. 312, s. 4. /Příloha MF531231_4/
174 HRUBANTOVÁ, Eva. Ze života v hlavním městě. Mladá fronta, 14. 11. 1953, r. IX, č. 273, s. 1. 
/Příloha MF531114_1/
175 NESG. Plody naší pětiletky. Připomeňme si. Mladá fronta, 28. 12. 1953, r. IX, č. 309, s. 3. /Příloha 
MF531228_3/



Diplomová práce

- -39

denně morální špínu, která nejvíce ulpívá na mládeži.“ Zajímavé je, že autorka bezděky 

prozradí, kolik je v USA přijímačů, její argumenty jsou však opřeny o stejné údaje, jaké 

obsahoval i předchozí článek. Vyvozuje z nich podobné závěry: „Vliv zmilitarisované 

školy, kreslených seriálů a ostatních ,výchovných‘ prostředků se projevuje na mladých 

Američanech velmi zhoubně. Statisíce jich propadají zločinu, korupci a požívání 

omamných jedů. Těmto mladým Američanům je na hony vzdáleno vše, co se nazývá 

lidskostí, ztratila pro to naprosto pojem tato ztracená generace.“177

Lidová demokracie

Lidovou demokracii, orgán Čs. strany lidové, vydávala Čs. strana lidová, 

šéfredaktorem byl Rostislav Petera. Vycházela denně kromě pondělí, v rozsahu 4–6, 

výjimečně 8–10 stran.

Lidová strana sice byla jednou ze stran Národní fronty, ale přesto svou 

křesťanskou orientací platila za mírnou opozici oficiální politiky. Po srovnání 

s předchozími dvěma deníky také Lidová demokracie vychází jako rétoricky mírnější, 

postrádá striktní ideologickou heslovitost Rudého práva i mládežnickou rozjásanost 

Mladé fronty, její vlastní články jsou psány klidným, přirozeným jazykem a najdou si 

prostor na projednání praktických otázek, které by mohly čtenáře zajímat. Svědčí o tom 

i to, že o televizních programech informuje nejdřív ze všech uvedených deníků, a více 

se věnuje také způsobu sledování televize i hodnocení programů. „Nová média“ 

(rozhlas po drátě a gramofonovou desku) komentuje srovnatelně. Většinu 

z propagandistických článků o stavu sovětské ekonomiky, které obsahovaly oba 

předchozí deníky, vůbec neuvádí, ideologickému působení zahraničních televizí se 

věnuje také minimálně. 

Jako první informuje již 4. 1. 1953 o tom, že u nás bude vysílat televize, ale 

navíc i o tom, že televizory „především dostanou vzorné závodní kluby a vzorní 

družstevníci“. Má celkem jasnou představu o budoucí cílové skupině a způsobu užití: 

„A jaký je obraz? ptáme se. Kladná odpověď, že bylo dosaženo dobrých výsledků 

v obraze, dává nám oprávněnou naději, že televise u nás dosáhne postupem doby obliby 

u širokých mas a že v naší veřejnosti se najde řada snaživých a poctivých pracovníků, 

                                                                                                                                              
176 (Podle Izvestiji). Americké děti se učí řemeslu vrahů. Mladá fronta, 17. 10. 1953, r. IX, č. 249, s. 4. 
/Příloha MF531017_4/
177 PODLIPNÁ, Dagmar. Americká mládež 1953. Mladá fronta, 18. 12. 1953, r. IX, č. 302, s. 2. Ilustrace.
/Příloha MF531218_2/
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kteří pomohou v nár. podniku Tesla, v závodě Josefa Hakena, aby televise co nejdříve u 

nás zdomácněla a stala se našim lidem právě takovou každodenní potřebou, jako je 

poslech rozhlasu a jako je fotografování.“178

Koncem dubna a počátkem května informovala Lidová demokracie o zahájení 

vysílání stejně intenzivně jako předchozí dva deníky, některé články převzaté od ČTK 

byly stejného znění – o prvních přijímačích179, o zahájení vysílání180,181 o vysílači – i 

když zde neopomněli přidat jedno ideologické srovnání: „… je velkým úspěchem naší 

techniky. Ing. V. Klika to v rozhovoru zdůraznil na příkladu: zkušení pracovníci jedné 

z největších anglických firem stavěli podobný přístroj celé dva roky, zatím co naši 

nezapracovaní dělníci a technici zvládli tento veliký úkol za necelého půl roku.“182 Ke 

dni radia 7. 5. vyšel na první straně v rubrice Lidé, věci, události komentář, který 

oceňoval význam radia a jeho užití v nejrůznějších oborech, přičemž přístroje jsou naší 

výroby, a jako úspěch zmínil, že „o dobré práci našich vývojářů a výzkumníků i našeho 

radiotechnického průmyslu nás přesvědčuje právě před týdnem ,zrozená‘ čs. 

televise.“183

17. 6. přináší Lidová demokracie upoutávku televizního programu, a to jako 

první ze zkoumaných deníků. Nebylo to ještě v části vyhrazené médiím, nýbrž ve 

sloupku denních událostí, program byl jako jinde komentován slovně a text byl rozšířen 

o zajímavé sdělení: „Předtím ve 20.20 hod. bude na stínítku televisního přijímače 

vysílán obrazový signál a hudba z gramofonových desek, aby si posluchači a diváci 

československé televise mohli zaostřit své aparáty.“184 O tři dny později také jako první 

uvádí program Výstaviště a upozorňuje na možnost pravidelného sledování televize 

v tamní čítárně.185 Upoutávky na program jsou pak uveřejňovány pravidelně ve sloupku 

Co přinesl den, a stejně jako v předchozích novinách není ustálen titulek (Televisní 

                                                
178 str. Televisní přijímač připraven. Lidová demokracie, 4. 1. 1953, r. IX, č. 2, s. 3. /Příloha 
LD530104_3-a-c/
179 čtk. První serie televisních přijímačů. Lidová demokracie, 2. 4. 1953, r. IX, č. 79, s. 3. /Příloha 
LD530402_3/
180 čtk. Pokrok naší televisní techniky. 1. května bude zahájeno vysílání. Lidová demokracie, 30. 4. 1953, 
r. IX, č. 102, s. 3. /Příloha LD530430_3/
181 čtk. Čs. televisní vysílání zahájeno. Lidová demokracie, 2. 5. 1953, r. IX, č. 104, s. 3. /Příloha 
LD530502_3/
182 čtk. Zhotovení televisního vysílače. Lidová demokracie, 4. 4. 1953, r. IX, č. 81, s. 3. /Příloha 
LD530404_3/
183 HAVEL, Z. Den radia. Lidé, věci, události. Lidová demokracie, 7. 5. 1953, r. IX, č. 108, s. 1. /Příloha 
LD530507_1/
184 NESG. Program čs. televise ve středu 17. června. Lidová demokracie, 17. 6. 1953, r. IX, č. 143, s. 3. 
/Příloha LD530617_3/
185 NESG. Ve středisku kultury a oddechu. Lidová demokracie, 20. 6. 1953, r. IX, č. 146, s. 3. /Příloha 
LD530620_3/
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vysílání. Program televisního vysílání. Pořad televisního vysílání. Televisní studio 

v Praze uvede atd.).

V červenci pak stejně jako předchozí deníky informuje o zachycení signálu na 

Sněžce186 a o prodeji přijímačů187 (na rozdíl od nich netvrdí, že sovětské televizory jsou 

nejdokonalejší: „Televisní přístroj čs. výroby, který byl dán do prodeje, se dokonalostí 

vyrovná sovětským televisním přijimačům a předčí všechny přístroje, které byly 

vyrobeny v západních státech.“). 15. 7. uvádí zásadní komentář, který si všímá jednak 

sledování a fascinace televizním vysíláním, ale především je důležité, kam ho řadí 

v kontextu ostatních médií: „Přesně ve 20.30 hod. ztichne šum ve více než deseti sálech 

a místnostech ve vnitřní Praze a oči všech přítomných se upřou na televizní přijímač. … 

A po vysílání, které bude delší než jednu hodinu, se diváci opět rozejdou plni dojmů, 

podobných zážitkům našich otců, kteří se sluchátky na uších s pomocí krystalky 

sledovali první pokusná vysílání rozhlasová, nebo našich dědů, kteří prvně potkali na 

silnici ten benzinový samohyb.“ Hodnotí druhy pořadů, které se dosud vysílaly, 

vysvětluje čtenářům rozdíly mezi živým a připraveným vysíláním a nakonec 

vyjmenovává všechna místa, kde mohou diváci televizi sledovat188 – tato informace se 

znovu objeví ve sloupku denních zpráv 3. 9.189

O měsíc později komentuje Lidová demokracie prodej televizorů. Podle článku o 

ně lidé mají zájem a obdivují je, a jako jediný deník poukazuje na jejich cenu: „není sice 

tak snadné, koupit si nákladný televisní přijímač, ale přece se prodávají. … O televisory 

je velký zájem, a proto výrobní plán stále stoupá.“190

16. 9. informuje o zasedání vlády Československé republiky, stejně jako 

předchozí deníky, a stejně tak pokračují vládní zprávy informacemi o snížení cen, 

doplněny jsou koncem září dvěma články, které se vyjadřují k ceně televizoru a dávají 

je do kontextu s jiným zbožím. V prvním z nich, který byl vydán před zlevněním, je 

vylíčen případ krmiče dobytka, který se na televizor složil se svým synem, jinak by si ji 

nemohl dovolit, neboť jeho plat činil 1600 Kč, syn jako tavič vydělával 2400 Kč. 

                                                
186 NESG. Vysílání čs. televise zachyceno na Sněžce. Lidová demokracie, 7. 7. 1953, r. IX, č. 160, s. 3. 
/Příloha LD530707_3/
187 Praha. Prodej televisních přijimačů zahájen. Lidová demokracie, 16. 7. 1953, r. IX, č. 168, s. 1. 
/Příloha LD530716_1/
188 hl. Vysílá televise. Lidé, věci, události. Lidová demokracie, 15. 7. 1953, r. IX, č. 167, s. 1. /Příloha 
LD530715_1/
189 NESG. Kde sledovat televisní pořady. Lidová demokracie, 3. 9. 1953, r. IX, č. 210, s. 3. /Příloha 
LD530903_3/
190 Praha (od našeho zpravodaje). Kvalitní televisní přijímače na trh. Lidová demokracie, 12. 8. 1953, r. 
IX, č. 191, s. 1. /Příloha LD530812_1-a/
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Článek bezděky přiznával, jak vysoká cena přístroje byla. Druhým aspektem článku je 

popis prostředí, v němž byla televize sledována: „O koupi přijímače hovořila celá 

vesnice. Mnozí nevěřili, že by bylo možno televisi přijímat i u nich, v Chvatěrubech. 

Kolik lidí se proto shromáždilo u prvního vysílání! Všichni byli zvědavi. Dnes už vědí, 

že i u nich je možno televisi přijímat.“191 V podobně laděném článku o spoření je 

vyčísleno, kolik teď ušetří ten, kdo si chtěl pořídit televizor, a co všechno si za ušetřené

peníze může koupit.192

Říjnové zpravodajství o televizi se neliší od předchozích deníků – 13. 10. je 

uveřejněna zpráva o rozšíření vysílání a 31. 10. o tom, že televizní vysílání je zachyceno 

na Klínovci. 

V následujícím článku o rozšíření prodejních míst je zaznamenána reakce 

veřejnosti: „O televisi je mezi pracujícími tak velký zájem, že dosavadní příjem na 

přijímacích aparátech československé výroby, které jsou v činnosti v prodejnách 

uprostřed města, naprosto nestačí.“193 Televize byla vyjmenována jako jedna 

z vymožeností, kterou bude vybaven klub pracujících v Košířích, kde se „mohou plně 

rozvinout schopnosti každého zaměstnance … umožní jim radostný a bohatý život a 

hlavně odpočinek po práci.“194

11. 12. je uveřejněn zásadní článek „Vysílá televise“, nazvaný stejně jako 

v červenci, a stejně tak významný – detailně popisuje programovou skladbu televize a 

oznamuje, že od nového roku přechází zkušební vysílání na pravidelné. Zajímavé je, že 

uvádí počet přístrojů, které jsou v té době v provozu: „Televisní přenos dosáhl dobrého 

průměru, který umožní hodnotnou zábavu mnoha lidem u více než 1300 přijímačů na 

území Čech. … Nejvzdálenější posluchači píší z Plzeňska, České Lípy i Českomoravské 

vysočiny.“ Tyto informace mají díky „mnoha dopisům od posluchačů vysílání, kteří 

jsou vesměs nadšení a posílají díky pracovníkům, zajišťujícím jim zábavu v útulném 

                                                
191 Praha (od našeho zpravodaje). Více spotřebního zboží na trh. Televisní přijímače do bytů našich 
pracujících. Lidová demokracie, 24. 9. 1953, r. IX, č. 228, s. 1. /Příloha LD530924_1/
192 HESS, Karel. Kdo spoří, bude nakupovat stále levněji. Lidová demokracie, 29. 9. 1953, r. IX, č. 233, s. 
3. /Příloha LD530929_3/
193 Praha. Síť televisních aparátů rozšířena. Lidová demokracie, 13. 11. 1953, r. IX, č. 271, s. 1. /Příloha 
LD531113_1/
194 Praha (od našeho dopisovatele). Kulturní dům v Košířích. Lidová demokracie, 3. 12. 1953, r. IX, č. 
283, s. 1. /Příloha LD531203_1-a/
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kouzlu domova“.195 Zařazení televize do osvětové činnosti dokumentuje článek, který 

uvádí „principy televise“ jako jedno z témat Filmové lidové university.196

Kromě televize Lidová demokracie uvítala příchod pokusného vysílání rozhlasu 

po drátě197 a dvěma články se věnovala gramofonovým deskám198.

Sovětskou televizi zmínila jen v souvislosti s plněním plánu 24. 10. a koncem 

prosince ve sloupku denních zpráv uvedla, že v kině bylo promítáno televisní vysílání 

na velké plátno199, jednou se zmínila o televizi maďarské200, z negativních západních 

vlivů zmínila jednou americkou („Televisní přijímače na západním pobřeží musely 

vysadit ze svého programu rasistické filmy…“)201 a jednou anglickou televizi202.

Kino

Čtrnáctideník Čs. státního filmu vydával Čs. státní film ve vydavatelských 

závodech Orbis, měl 16 stran, od 22. 10. 1953 14 stran. Řídil ho s redakčním kruhem a 

za redakci odpovídal Dr. Antonín Novák.

Nástupu české televize byl věnován stejný článek Karla Kohouta, který o pár dní 

dříve uveřejnil týdeník Náš rozhlas. Liší se jen záběry fotografií, i zde je vyobrazena 

technika a snímky z pořadu s Josefem Pehrem.203

Vizionářský článek byl však uveřejněn v polovině června, měsíc a půl po 

začátku vysílání. Oldřich Kautský se v něm zamýšlel nad tím, jak život lidí ovlivňují 

technické vynálezy, jako byl film a jímž je nyní televize. Ocenil fakt, že i 

Československo se může zařadit k zemím, kde vysílá, a porovnal její význam 

s dosavadními médii: „Vynálezem knihtisku kulturní dějiny světa dostaly nesmírný 

                                                
195 Bu. Vysílá televise. Lidé, věci, události. Lidová demokracie, 11. 12. 1953, r. IX, č. 295, s. 1. /Příloha 
LD531211_1/
196 Praha. Zájem o nové poznatky vědy. Lidová demokracie, 29. 12. 1953, r. IX, č. 309, s. 1. /Příloha 
LD531229_1/
197 NESG. Další zlepšení čs. rozhlasové techniky. Práce a život lidu naší vlasti. Lidová demokracie, 2. 7. 
1953, r. IX, č. 156, s. 1. /Příloha LD530702_1/
198 ld. Opera na třech gramofonových deskách. Lidová demokracie, 26. 8. 1953, r. IX, č. 233, s. 3. /Příloha 
LD530826_3/. Výstava zvukové techniky. Lidová demokracie, 11. 9. 1953, r. IX, č. 215, s. 1. 
199 tass. Televisní vysílání v kině. Lidová demokracie, 30. 12. 1953, r. IX, č. 310, s. 2. /Příloha 
LD531230_2/
200 čtk. Maďarská televise zahájila. Lidová demokracie, 20. 12. 1953, r. IX, č. 302, s. 2. /Příloha 
LD531220_2/
201 čtk. Proti reakci v kulturním životě USA. Lidová demokracie, 9. 1. 1953, r. IX, č. 7, s. 2. /Příloha
LD530109_2/ 
202 čtk. Komu slouží anglická televise. Lidová demokracie, 20. 11. 1953, r. IX, č. 277, s. 2. /Příloha 
LD531120_2/
203 KOHOUT, Karel. Televisní studio Praha. Kino, 6. 5. 1953, r. VIII, č. 10, s. 156–7. /Příloha 
Kino530506_156-157/
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obrat. Vynález filmu ovlivnil duchovní a sociální život člověka natolik, že následky 

tohoto obratu ani nemůžeme spravedlivě ohodnotit. Éra rozhlasu znamenala především 

přínos do arsenálu politických zbraní mezinárodního boje, ačkoli si to jistě nikdo 

nedovedl tak jasně představit při prvním poslechu u rozhlasové skříňky. 

Jak ovlivní náš myšlenkový svět televise? I když radius její působnosti je 

prozatím dosti omezený, poučeni zkušenostmi tisku, filmu a rozhlasu můžeme si 

představit, že v daleké budoucnosti tato forma sdělování myšlenek bude hrát nesmírně 

důležitou roli. …

Stane se televise při stejné šíři vysílání spojením rozhlasu a filmu? Jistě ne. Její 

umělecká a výrazová forma musí být jiná, a proto také jiné budou její náplň i výraz. 

Nejen to, že se z ní bude účastník těšit v intimnějším kruhu, ale i rozměry obrazovky 

musí ovlivnit celkový ráz projevu.“

Autor dále předjímá, jak bude muset vypadat práce režiséra, kameramana, herce, 

jak se bude lišit od práce ve filmu, v čem bude výhoda televize proti filmu. Odhadl, že 

vstupujeme do „nové éry kulturního života, jejíž důsledky ještě nemůžeme dohlédnout“. 

Uhodl, že „zpopularisování televise na sebe nedá dlouho čekat“. Jako první se zmínil o 

tom, že „první přijímače nejsou ještě každému dostupné, ale je to věc jistě přechodná, 

zlacinění si vyžádá zvýšená poptávka“. V závěru vyslovil přesvědčení, že se „televisní 

přijímače dostanou z klubovních místností do každé rodiny. Ale právě že nevíme, jen 

můžeme tušit, jak nesmírně obohatí náš duchovní svět, je ve dnech jejího zrodu tak 

krásné a povzbuzující.“204

O zahraničních televizích psalo Kino jako o celkem běžném jevu. V roce 1953 

informovalo pouze o západních televizích, většinou to bylo v souvislosti s filmovým 

průmyslem. Neodpustilo si sice ideologický podtext, ale v druhém plánu se čtenáři 

dozvěděli, že televize funguje kromě USA a Velké Británie například i ve Francii a v 

Holandsku. První článek tohoto typu se objevil koncem února a krátce se zmínil o 

natáčení třinácti hollywoodských filmů pro televizi, nikoli však v USA, ale ve Francii, 

„kde je možnost získati levné pracovní síly“. Neodpustil si dovětek: „Jeden z nich byl 

již dokončen a podle platných předpisů předveden francouzské censuře.“205 Druhý 

článek kritizoval ústy marxistického filmového historika George Sadoula 

senzacechtivost francouzských filmových týdeníků, zároveň však byl popsán způsob 

                                                
204 KAUTSKÝ, Oldřich. Na prahu televisní éry. Kino, 18. 6. 1953, r. VIII, č. 13, s. 203. /Příloha 
Kino530618_203/
205 NESG. Chicago v Paříži. Kino, 26. 2. 1953, 13. 5. 1953, r. VIII, č. 5, s. 67. 
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uplatnění televize: „Následují snímky kardiografu přenesené televisí.“206 Na téže stránce 

bylo ve sloupku Jednou větou zmíněno jmenování Paula Rothy („filmového teoretika, 

historika a režiséra, jehož filmy byly vždy v mezích možností neseny pokrokovým 

duchem“) vedoucím oddělení pro dokumentární filmy v britské televizi.207 Článek 

Jaroslava Brože sice promlouval o poklesu zájmu amerických diváků o hollywoodské 

filmy, a to v souvislosti s televizní nabídkou, z textu ale zároveň vyplývalo, jak je 

televize v USA rozšířena: „Před novou podobnou krizí, vyvolanou znovu rostoucím 

nezájmem diváků o návštěvu kina, se ocitl Hollywood v poslední době. Jeho seriové 

výrobky, třebas ozvučené a technicolorovými barvami bohatě vyzdobené, ztratily totiž 

záhy po krátkodechém konjunkturálním rozmachu z prvních poválečných let všechnu 

atraktivní sílu a diváci, kterým jsou nad to podobné produkty nabízeny v bohatém 

výběru v televisním vysílání, jeví stále méně ochoty za tyto produkty zábavy pochybné 

ceny platit vstupné v kinech.“208 V pokračování článku v dalším čísle autor opakuje: 

„Diváci, kteří se již dokonale nabažili seriových produktů, jež chrlí ve velkém americké 

filmové výrobny, a to jak pro distribuci v kinech, tak i pro televisní přenosy, se 

v posledních několika letech houfně vytrácejí z kin a plastický film je zatím tou jedinou 

nadějí zoufalých filmových podnikatelů na návrat lepších obchodů.“209 K podobnému 

tématu se autor vyjadřuje i v článku věnovanému americkým filmovým týdeníkům: „V 

době, kdy televisní zpravodajství postačí samo nasytit denně hlad po aktualitách – a to 

aktualitách skutečně aktuálních, i když jistě ještě mnohem opatrněji podle ,amerického 

klíče‘ vybíraných a upravovaných – ztrácí filmové zpravodajství postupně i poslední 

zbytek zájemců.“210 Krátká zpráva se zmiňovala o čs. účasti na filmovém festivalu 

v Edinburghu, kde „kromě promítání filmů budou během festivalu pořádány konference 

vědeckých a filmových pracovníků o rozvoji televise a o úloze filmu ve veřejném 

zdravotnictví.“211 Poslední zpráva ze zahraničí hovoří o takovém úspěchu sovětských 

filmů v Holandsku, že „se holandské televizní společnosti rozhodly, že zařadí oba tyto 

filmy do svého programu.“212

                                                
206 NESG. Smutný obraz francouzských aktualit. Kino, 13. 5. 1953, r. VIII, č. 11, s. 163. 
207 NESG. Jednou větou. Anglie. Kino, 13. 5. 1953, r. VIII, č. 11, s. 163. 
208 BROŽ, Jaroslav. Plastický film uhranul Hollywood (I.). Kino, 13. 5. 1953, r. VIII, č. 11, s. 173. 
209 BROŽ, Jaroslav. Plastický film uhranul Hollywood (II.). Kino, 4. 6. 1953, r. VIII, č. 12, s. 188. 
210 BROŽ, Jaroslav. Charakter a smysl existence filmových týdeníků na Západě a u nás. Kino, 30. 7. 
1953, r. VIII, č. 16, s. 247. 
211 NESG. Účast čs. filmů na festivalu v Edinburghu. Kino, 10. 9. 1953, r. VIII, č. 19, s. 290. 
212 NESG. Sovětské filmy v západní Evropě. Kino, 22. 10. 1953, r. VIII, č. 19, s. 290. 
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Divadlo

Orgán divadelní dramaturgické rady vydávalo ministerstvo školství, věd a umění 

ve vydavatelském podniku Československý spisovatel, redaktoři Dr. O. Popp a O. 

Šafránek, rozsah byl cca 112 stran.

V roce 1953 jsem v měsíčníku Divadlo bohužel neobjevila o televizi žádnou 

zmínku.

Československý novinář

Časopis Svazu čs. novinářů, majitel a vydavatel Svaz. čs. novinářů, řídila 

redakční rada, předseda Vojtěch Dolejší.

Profesní časopis na příchod televize zareagoval jen dvěma informacemi. 

V krátké noticce z května 1953 pozval čtenáře, aby se do klubu čs. novinářů přišli 

podívat na televizi213, a v říjnu vyhlásil soutěž k Měsíci čs.-sovětského přátelství, v níž 

byl první cenou televizor214.

Literární noviny

Týdeník pro kulturně politické otázky vydával Svaz československých 

spisovatelů v Praze, řídil šéfredaktor František Branislav s redakčním kruhem, rozsah 

12–16 stran.

Literární noviny byly na informace o televizi poměrně bohaté, a to jak na zprávy 

z českého prostředí, tak na ideologicky polarizované články o sovětské a západních 

televizích. Většina článků se týkala vztahu televize a literatury, přinesly však také 

recenze televizních programů.

První zmínka pochází z konce dubna, kdy ředitel televizního studia Kohout 

navštívil české spisovatele, „aby jim pověděl o nejbližších i dalekých vyhlídkách 

televize a pohovořil si s nimi o spolupráci v uměleckém oboru, u nás zcela novém“. 

Nejprve vysvětlil technické problémy, s nimiž souvisely i nové požadavky na umělecké 

                                                
213 NESG. Přijďte se podívat na televisi. Československý novinář, květen 1953, r. V, č. 6., s. 168. /Příloha 
Novinar53_6_168/
214 NESG. Soutěž k Měsíci-čs. sovětského přátelství. Československý novinář, říjen 1953, r. V, č. 11, s. 
322. /Příloha Novinar53_11_322/
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tvůrce, které pak specifikoval: „Spisovatel musí – na rozdíl od filmového scénáře – dát 

důraz na mluvené slovo, rekvisity a dekorace ustupují. … Nejvhodnější jsou kratší hry, 

trvající asi 30–40 minut. V televisní hře má jednat jen málo osob, je zapotřebí 

nepohyblivého prostředí a nemělo by se užívat komparsu, protože větší počet lidí na 

obrázku 15–20 cm vadí divákovu vnímání. Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že 

loutka bude rovnocenným partnerem živého herce a je tedy zapotřebí i textů pro 

loutky.“ Dále nastínil, jaké žánry budou ve vysílání zastoupeny a kde budou přístroje 

instalovány. Zmínil se mj., že do konce roku se má vyrobit 20.000 přijímačů a že 

vysílání bude možné přijmout v Praze kromě Nuslí, Michle a Vršovic (tzv. hluché 

okresy) a v okruhu 40 km kolem Prahy. Očekával, že televize se stane „novým 

prostředkem výchovy člověka“.215 Také Václav Lacina v článku ke dni tisku zdůraznil 

nové možnosti tvorby („…televise a rozhlas po drátě znamená nové pokroky technické, 

ovšem také další požadavky pro pracovníky tvůrčí.“)216 Spolupráce se zřejmě dařila, jak 

potvrdil Jan Drda na prosincové schůzi ústředního výboru Svazu československých 

spisovatelů: „…a především zas my spisovatelé, jejichž oblast vlivu a působení se 

rozšířila z literatury knižní i na rozhlas, na tisk, na film a v nejposlednější době i na 

televisi. Všude tam zaznívá živé slovo spisovatelovo…“217

První den vysílání byl shrnut v reportáži, v níž autor popisoval nejen detaily 

(„Podél oken na podiu ze stolů trůní vždy na dvou židlích televisní přijímače.“), ale 

představil i dělníky, kteří zajišťovali konstrukci vysílače apod.218 Stručné zprávy byly 

uveřejňovány v Kulturní kronice. Koncem dubna se zde čtenář dozvěděl stručně a 

přehledně celý program prvního televizního přenosu a navíc i data všech dalších 

květnových vysílání.219 (Program televize zde však nebyl nikdy otištěn, přestože 

v každém čísle byla věnována programům divadel, koncertů, vycházek, kin, rozhlasu, 

výstav, přednášek atd. celá strana.) V následujícím čísle přinesla Kulturní kronika 

informace o připravované výstavě o vývoji čs. televize v Národním technickém 

muzeu.220 Větší článek referoval o otevření Parku kultury a oddechu, který byl vytvořen 

podle sovětského vzoru a měl naplnit stranické představy o ideálním trávení volného 

                                                                                                                                              

215 REKTORISOVÁ, M. Spisovatelé a televise. Literární noviny, 2. V. 1953, r. II., č. 18, s. 7. 
216 LACINA, Václav. Den rozhlasu. Literární noviny, 9. V. 1953, r. II., č. 19, s. 6. 
217 NESG. Zobrazit pravdivě život. Literární noviny, 10. X. 1953, r. II., č. 41, s. 3
218 KOLÁŘ, Josef. Premiéra Československé televise. Literární noviny, 9. V. 1953, r. II., č. 19, s. 10. 
219 NESG. Zkušební vysílání Čs. televise Praha. Kulturní kronika. Literární noviny, 27. 4. 1953, r. II., č. 
18, s. 9. 
220 rš. Výstava o vývoji čs. televise. Kulturní kronika. Literární noviny, 9. V. 1953, r. II., č. 19, s. 9. 
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času, tomu sloužily i tři televizní přijímače.221 Koncem roku se v Kulturní kronice 

objevily první dvě recenze televizních pořadů: první posuzovala vhodnost útvarů –

filmu, televizní úpravy divadelních her, artistického vystoupení a upozorňovala na 

nutnost vytvoření vlastních televizních forem: recitace, skeče, scénky, kulturní 

aktuality.222 Druhá recenze kritizovala herecký televizní projev v televizním pásmu 

z Haškových povídek: „Že nebylo hned napoprvé dosaženo plného úspěchu a že 

Haškovi zdaleka ještě nebylo dáno, co mu náleží, zavinil především způsob interpretace 

některých herců. Jen část herců vyprávěla neb hrála zpaměti, druzí četli. Čísti v televisi 

delší povídky a promítat přitom na televisní okénko herce s knihou neb listem v ruce na 

dobu deseti minut i více, to je pro diváka i autora neúnosné.“223 V Kulturní rubrice 

vyšlo i zamýšlení nad tím, jak mizivou pozornost věnuje obchod „historickému uvedení 

televize na trh“224, či kritické posouzení dosavadního vývoje i chyb a nastínění dalších 

kroků jako reakce na Kopeckého příspěvek na sjezdu ÚV KSČ, který byl uveřejněn 

v témže čísle. Jan Beran zmiňoval zejména neaktuálnost televizního vysílání, které „je 

odkázáno převážně jen na zpravodajský film. … Problém aktuálnosti zdaleka není 

jediný. Sami diváci pociťují, že televisní přenos celovečerních filmů nebývá vždy 

šťastný. Snímky se natáčely pro velká plátna kin a nikoliv pro malá stínítka televisorů. 

A jsou-li dokonce titulkované, nehodí se vůbec. … Vážné potíže jsou i při vysílání a 

přípravě činoherních pořadů. Živé, přímé vysílání vyžaduje nejen vypětí televisních 

pracovníků, ale konec konců i značných nákladů. … Celá nákladná a náročná příprava 

se pak zhodnotí jen v jediném vysílacím večeru, protože s reprisou nelze v televizi 

počítat. Bude tedy i spolupráce s divadly jedním z problémů, které bude musit naše 

televize nezbytně rozřešit, aby mohla své poslání plnit stále účinněji.“ 225

Kulturní význam sovětské televize byl zmíněn dvakrát, pokaždé v souvislosti 

s vysíláním divadelních her.226 Krátká zpráva si všimla pokusného zahájení bulharské 

televize.227

                                                
221 mr. Parky radosti a krásy. Literární noviny, 1. VIII. 1953, r. II., č. 31, s. 10. 
222 JEDLIČKA, Benjamin. Pořady naší televise. Kulturní kronika. Literární noviny, 31. X. 1953, r. II., č. 
44, s. 9. 
223 JEDLIČKA, Benjamin. Jaroslav Hašek v televisi. Kulturní kronika. Literární noviny, 21. XI. 1953, r. 
II., č. 47, s. 9.
224 O.K. Život do výkladních skříní. Poznámky z týdne. Literární noviny, 5. IX. 1953, r. II., č. 31, s. 10. 
225 BERAN, Jan. Některé problémy naší televise. Literární noviny, 19. 12. 1953, r. II., č. 51, s. 9. 
226 VESELÝ, Ludvík. Nezapomenutelné zážitky. Literární noviny, 27. 6. 1953, r. II., č. 26, s. 8. 
vm. Divadelní hry v moskevské televisi. Literární noviny, 27. 6. 1953, r. II., č. 26, s. 9. 
227 NESG. Televise v Bulharsku. Literární noviny, 10. X. 1953, r. II., č. 41, s. 9.
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Více místa bylo věnováno zhoubným vlivům americké televize, zejména na 

mládež. První z nich odsoudil nejprve comics a tvrdil, že „má konkurenci v jiném 

masově rozšířeném prostředku, v televisi.“ Uváděl, že televizor má už víc než 21 

milionu Američanů, a že pořady pravidelně sleduje víc než 20 milionů dětí, jimž je tak 

„působena vážná škoda“, především tím, že pořady obsahují násilí a zločiny. 228 Článek 

„Kam vede zbrojení“ navazuje: „A tak přímo ve středu New Yorku pobíhají po ulicích 

děti a výrostkové, opásáni velkými revolvery, a ,hrají si‘ tak, jak je tomu učí programy 

televisního vysílání, rozhlasu, kin a obrázkové seriály ,Comics‘, plné násilí, hrubosti, 

vražd a krve.“229

Zmínka o televizi se objevila i v podrobném rozboru „buržoasní americké 

kultury, usměrněné válečným štvaním Wall Streetu“, kde bylo poukázáno na případ 

Paula Robesona, kterému „byly vzaty možnosti rozhlasu a televise“.230 Americké 

propagandě byl věnován i článek: „Komu zvoní hrany“, který ukazuje podíl televize na 

šíření americké politiky, konkrétně projevu prezidenta Trumana: „Statisté a kulisáři – to 

bylo 350 zaměstnanců televisní a rozhlasové služby, kteří vysílali představení ve 43 

jazycích do celého světa.“231

Novým médiím byl věnován již zmíněný článek „Den rozhlasu“ (rozhlasu po 

drátě) a další sloupek „novince, která bude jistě nadšeně přijata“ – gramofonové 

desce232.

5. 1954 – první rok pravidelného vysílání Čs. televise

5.1 Čs. televise v roce 1954

V roce 1954 Československá televise svoje postavení stabilizovala, k 25. 2. 

ukončila zkušební vysílání a zahájila vysílání pravidelné.233 Od 25. 2. začala také vysílat 

zvukový program (program Čs. rozhlasu vysílaný na velmi krátkých vlnách, který bylo 

                                                
228 KAHN, Albert. E. Comics, televise a americké dítě. Literární noviny, 12. IX. 1953, r. II., č. 37, s. 8. 
229 MORAVCOVÁ, D. (New York). Kam vede zbrojení. Literární noviny, 7. XI. 1953, r. II., č. 45, s. 8. 
230 ČAPEK, A. Knihy v klatbě. Literární noviny, 23. V. 1953, r. II., č. 21, s. 8. 
231 PUTÍK, Jaroslav. Komu zvoní hrany. Literární noviny, 29. VIII. 1953, r. II., č. 35, s. 8. 
232 Ves. Novinka gramofonového průmyslu. Literární noviny, 29. VIII. 1953, r. II., č. 35, s. 9. 
233 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 
2010, s. 159.
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možné zachytit v televizi), a to každý den od 14.00 do 23.00.234 Od 1. 5. vysílala 4 dny 

v týdnu, v úterý, ve čtvrtek, v pátek a v neděli.235 Čtvrteční vysílání, vyhrazené již od 

podzimu 1953 pro děti, posunulo svůj začátek na 19. hodinu.

„Za rok 1954 bylo odvysíláno 457 hodin. Připraveno bylo 189 pořadů, z nichž 

43 patří do živého vysílání (30 činoher – z toho 4 ve vlastním nastudování, 7 estrád, 2 

dramatická pásma, 2 opery, 1 balet, 1 hudební pásmo), 71 pořadů bylo smíšených a 75 

pořadů filmových. Kromě toho bylo vysílání 51 pořadů určených výhradně pro děti.“236

Týdenní vysílací doba Čs. televize na týdně na českém a slovenském okruhu činila 

v roce 1954 8,8 hod.237

23. 5. 1954 byla vysílána první původní televizní inscenaci, adaptace tří 

Čechovových povídek. 1. 8. 1954 byla uvedena první vlastní televizní aktualita z téhož 

dne, brigáda ze sklizně lnu. 7. 11. 1954 byla vysílána první reportáž natočená filmovou 

kamerou, a to z manifestace k výročí VŘSR na Staroměstském náměstí v Praze.238 První 

inscenaci opery vysílala Čs. televize 30. 11. 1954, a to Rusalku Antonína Dvořáka.239

„Pro poznání skutečného diváka bylo v únoru 1954 zřízeno oddělení dopisů. 240

Jak potvrzuje ve vzpomínkách Štěpánka Haničincová, diváci reagovali na pořady pro 

dospělé i pro děti: „Televize jako by se stala členem mnoha rodin, dopisy, které jsme 

dostávali, byly zcela osobní a upřímné. … Psali nám od začátku také dospělí… 

Babičky, které se dívají se svými vnuky, nebo i samotné, se nám svěřují, radí se a – radí 

také samy. …psali otcové, stěžovali si na jednostranný pohled a protestovali…“241

Ke konci roku činil počet koncesionářů 3833 osob.242

5.2 Hlavní témata novinových článků o televizi v roce 1954

Televizní vysílání se sice již postupně dostávalo ke stále většímu množství 

diváků, ale do mnoha krajů ještě neproniklo. Nejvíce prostoru v periodickém tisku proto 

bylo věnováno praktickým otázkám dostupnosti signálu či přístrojů pro obyvatele. 

                                                
234 NESG. Významný den Československé televise. Československý rozhlas a televise, 8.–14. 3. 1954, r. 
XXI, č. 11, s. 9.
235 HAŠEK, Milan; ŠULC, Milouš. Čs. rozhlas a Čs. televize v číslech. Praha : Čs. rozhlas 1960, s. 87.
236 HAŠEK, Milan; ŠULC, Milouš. Čs. rozhlas a Čs. televize v číslech. Praha : Čs. rozhlas 1960, s. 80.
237 MICHALEC, Zdeněk: Tisíc tváří televize. Praha : Panorama, 1983, s. 254.
238 KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny českých médií v datech. Rozhlas – Televize – Mediální právo. Praha : 
Karolinum, 2003, s. 196–197.
239 (jp). První opera v televisi. Lidová demokracie, 2. 12. 1954, r. X, č. 289, s. 6. /Příloha LD541202/
240 STRASMAJER, Vladimír. Cesta k divákovi. 20 let ČST. Praha : ČST 1973, s. 105.
241 MICHALEC, Zdeněk. Tisíc tváří televize. Praha : Panorama, 1983, s. 190.
242 HAŠEK, Milan; ŠULC, Milouš. Čs. rozhlas a Čs. televize v číslech. Praha : Čs. rozhlas 1960, s. 16.
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Probírala se technická problematika – dosah vysílačů, příjem signálu, konstrukce 

televizní antény, výroba televizorů apod., k nim můžeme započítat i otázky právnicko-

administrativní související s technickým provozem přijímačů. 

Nedílnou součástí periodik byly již upoutávky televizního vysílání, které se 

postupně ustalovaly, případně se objevovaly i v těch periodikách, která jim dosud 

neposkytla místo.

Podrobně byl popisován i obsah televizního vysílání – skladba programu, 

dětské pořady, jednotlivé žánry, inscenace a pořady, profily významných osobností. 

Sem patří i články, které popularizovaly zákulisí televizního vysílání. 

Články převážně v denním tisku zasazovaly televizory do ekonomického 

kontextu – jako jeden z dosažených úspěchů našeho hospodářství, jeden z ukazatelů 

maloobchodního prodeje, vnitřního obchodu, lehkého průmyslu, ale i rozvoje 

národohospodářských plánů.

Mnoho článků se týkalo užití televizoru – hodnotily možnost jeho zakoupení, 

jiný způsob jeho získání (např. v soutěži), jeho uplatnění v soukromí či na veřejnosti, 

okolnosti sledování, reakce diváků apod., v několika periodikách byly ztvárněny ve 

formě kreslených či slovních vtipů.

Ideologickému působení Čs. televize bylo věnováno místo především 

v oficiálních projevech vládních a stranických představitelů u příležitosti významných 

výročí republiky nebo sjezdů, zejména ale v souvislosti s agitací před květnovými 

volbami do národních výborů a listopadovými volbami do Národního shromáždění. 

Stejně jako v předchozím roce bylo uvedeno mnoho zpráv o zahraničních 

televizích. Byly rozděleny do dvou kategorií, první informovala o dosažených úspěších 

socialistických televizí, především sovětské – články se dotýkaly všech souvisejících 

aspektů její existence. Druhá linie převážně kritizovala americkou televizi, jen 

výjimečně byla zmíněna západní televize jako kulturní či informační médium. 

V tisku několikrát prosvitlo i možné ohrožení či naopak posílení filmové tvorby, 

pozornost tedy byla věnována i vztahu televize a filmu.

Technická problematika

Nejvíce prostoru věnoval technickým otázkám týdeník Československý rozhlas a 

televize. Podoba a umístění článků se vyvíjely v souvislosti s tím, jak se stabilizovalo 

televizní vysílání. Zpočátku byly texty součástí jednostránkového programu. V rámci 
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této rubriky byl vysvětlen princip televizního vysílače243, popsáno a přislíbeno dosud 

chybějící reportážní zařízení – „Televizní vysílání se krok za krokem přibližuje v tomto 

svém vývojovém stadiu dokonalosti technické i programové. Přesto však v našem 

programu něco našim posluchačům a divákům stále ještě schází. Je to přenos – reportáž 

ze sportovních stadionů, přímý přenos z divadel, koncertních síní a ze všech míst 

velkých společenských událostí, kterých by se chtěli naši diváci účastnit.“244 Dále byl 

popsán dálkový příjem, v článku byl velmi oceněn aktivní přístup radioamatérů, 

„mnoha inženýrů, techniků a amatérů sdružených ve Svazarmu, kteří ve svém volném 

čase se začali pokoušet přijímat ve vzdálených místech naši televisi.“245 Díky nim se 

upřesňoval počet míst a vzdálenosti dosahu signálu. Poté, co programové schéma 

pokrylo celou plochu televizní strany, bylo technickým článkům věnováno samostatné 

místo v zadní části listu – pojednávaly i nadále o šíření televise246, dobrém příjmu247aj. a 

průběžně informovaly o dalších a dalších místech, kde je možné zachytit televizní 

signál. Od čísla 33 do čísla 39 pak byl uveřejňován seriál na pokračování Návod ke 

stavbě televisních antén.248

Zkoumány byly i právní otázky umístění nájemníkovy antény na cizím domě.249

Článek „Televisní povolení“ informoval „majitele a uživatele televisních přijímačů o 

jejich zákonné povinnosti vyžádati si u poštovního úřadu televisní povolení“.250 Článek 

mj. vyjmenovává předpokládaná místa sledování televize – „ať již jde o televisory 

umístěné v bytech nebo o přijimače podniků, úřadů, institucí (např. školy, závodní 

kluby, SČM, Svazarm, JZD, zdravotní zařízení apod.“). Podle článku se jednalo o velmi 

jednoduchou administrativní záležitost, žádost o povolení se podávala na poště, do 

konce roku 1954 byla bezplatná, od 1. 1. 1955 stála 15,- Kč. 

                                                
243 NESG. O televisním vysílači. Abeceda televisního přenosu IV. Československý rozhlas a televise, 11.–
17. 1. 1954, r. XXI, č. 3, s. 9. /Příloha ČRT54_3_9/
244 NESG. O reportážním televisním zařízení. Abeceda televisního přenosu IV. Československý rozhlas a 
televise, 18.–24. 1. 1954, r. XXI, č. 4, s. 9. /Příloha ČRT54_4_9/
245 NESG. Dálkový příjem československé televise. Československý rozhlas a televise, 1.–7. 2. 1954, r. 
XXI, č. 6, s. 9. /Příloha ČRT54_6_9-a/
246 NESG. Nové pokusy v šíření televise. Československý rozhlas a televise, 28. 6.–4. 7. 1954, r. XXI, č. 
27, s. 15. /Příloha ČRT54_27_15/
247 NESG. Pro dobrý příjem televise. Československý rozhlas a televise, 5.–11. 7. 1954, r. XXI, č. 28, s. 
15. /Příloha ČRT54_28_15/
248 NESG. Návod k stavbě televisních anten. Československý rozhlas a televise, 16.–22. 8. 1954, r. XXI, 
č. 34, s. 15. /Příloha ČRT54_34_15/
249 KOBLÍŽEK, Oldřich. Umístění antén. Československý rozhlas a televise, 11.–17. 1. 1954, r. XXI, č. 4, 
s. 5. /Příloha ČRT54_4_5/
250 NESG. Televisní povolení. Československý rozhlas a televise, 15.–21. 11. 1954, r. XXI, č. 47, s. 15. 
/Příloha ČRT54_47_15/
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Deníky přinášely zejména krátké zprávy s výčtem míst, kde lze signál nově 

zachytit, případně kde je možné prohlédnout si televizní přístroje. Rudé právo v roce 

1954 informovalo jednou251, Mladá fronta několikrát252, a dokonce uveřejnila i 

obsáhlejší články, které populární formou shrnovaly zásadní informace o vysílání, 

příjmu, dosahu, parametrech televizorů atd.253 V rubrice Čtenáře zajímá – my 

odpovídáme také radila čtenáři, zda si má koupit televizor, když v místě jeho bydliště 

dosud nefunguje vysílač.254 Lidová demokracie přinášela informace nejen o zachycení 

signálu mimo Prahu255, ale i o pražských kavárnách, kde je vysílání možno sledovat256. 

V jednom z lednových článků sice konstatovala, že je velký zájem o televizi, ale že o ni 

„neprojevila dosud očekávaný zájem některá kulturní a osvětová zařízení, na příklad 

závodní kluby“.257

Dále denní tisk informoval o novinkách ve výrobě televizorů nebo jejich 

součástí – stínítek obrazovek258, o polovodičích259, o výrobě skříněk na televizory260, 

ujišťoval o bezpečnosti obrazovek, jimž diváci příliš nedůvěřovali a obávali se, že se 

obrazovka rozbije a ohrozí jejich oči261, vysvětloval nejběžnější poruchy televizorů a 

způsoby jejich odstraňování262. O televizorech s vypínačem obrazové části, který mohl 

být na přání majitelů vmontován i do starých televizorů, psaly všechny tři deníky.263

Lidová demokracie vysvětlila, že „účelem tohoto zařízení je, aby se obrazová část a 

zejména obrazovka při pravidelném rozhlasovém vysílání zbytečně neopotřebovávaly.“ 

                                                
251 (RP). Před televisními přijímači. Rudé právo, 12. 1. 1954, r. 34, č. 11, s. 1.
252 NESG. Televisní vysílání zachyceno v Liberci. Mladá fronta, 29. 1. 1954, r. X, č. 24, s. 5. /Příloha 
MF540129_5/. NESG. Televise do celého Pardubického kraje. Mladá fronta, 18. 3. 1954, r. X, č. 65, s. 3. 
/Příloha MF540318_3/. (Od našeho zpravodaje) Mládeneček vykročil jako chlap. Mladá fronta, 2. 5. 
1954, r. X, č. 104, s. 4. /Příloha MF540502_4/
253 KOTT, Josef. Kde lze přijímat televisi. Mladá fronta, 9. 7. 1954, r. X, č. 164, s. 1. /Příloha 
MF540709_1/
254 NESG. Jaké jsou vyhlídky televise? Čtenáře zajímá – my odpovídáme. Mladá fronta, 9. 10. 1954, r. X, 
č. 242, s. 7. /Příloha MF541009_7/
255 NESG. Zveme vás na televisi. Lidová demokracie, 22. 1. 1954, r. X, č. 18, s. 3. /Příloha LD540122_3/
256 NESG. Televise v kavárně. Lidová demokracie, 26. 1. 1954, r. X, č. 21, s. 3. /Příloha LD540126_3/
257 ld. Jak se rozšiřuje televise. Lidová demokracie, 28. 1. 1954, r. X, č. 28, s. 3. /Příloha LD540128_3/
258 ROŽNOV (od našeho dopisovatele). Snižují vlastní náklady. Rudé právo, 7. 2. 1954, r. 34, č. 37, s. 1. 
259 (RP). Polovodiče místo elektronek. Rudé právo, 12. 3. 1954, r. 34, č. 70, s. 2.
260 JIHLAVA (od našeho zpravodaje). U výrobců skříněk na televisory. Rudé právo, 17. 4. 1954, r. 34, č. 
106, s. 1.
261 (vg). Bezpečnost obrazovek televisoru. Lidová demokracie, 22. 12. 1954, r. X, č. 306, s. 3. /Příloha 
LD540722_3/
262 dč. Světelná obrazovka a všechno kolem ní. Lidová demokracie, 22. 7. 1954, r. X, č. 175, s. 5. /Příloha 
LD541222/
263 (ČTK). Televisory s vypinačem obrazové části v prodeji. Rudé právo, 28. 2. 1954, r. 34, č. 58, s. 2. 
NESG. Zdokonalení televisorů. Mladá fronta, 27. 2. 1954, r. X, č. 49, s. 4. /Příloha MF540227_4/. Praha. 
Televisory s vypinačem obrazové části. Lidová demokracie, 27. 2. 1954, r. X, č. 49, s. 1. /Příloha 
LD540227_1/
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Deníky informovaly, že konstruktéři televize byli v roce 1954 vyznamenáni 

státními cenami: Ing. Miloš Vacek a kolektiv „za splnění úkolu vyvinout, zhotovit a 

uvést do provozu televisní vysilač a televisní retranslační relé do 1. 5. 1953“ obdržel 

státní cenu druhého stupně, Václav Čermák a kolektiv „za splnění úkolu výstavby 

televisního střediska v Praze“ získal státní cenu třetího stupně.264

Pozornost denního tisku byla věnována i radioamatérům, kteří se pokoušeli 

sestrojit vlastní televizní přístroje. První zmínka se týkala výstavy radioamatérských 

prací, které se konala v Praze 9. května ke Dni radia: „Výstava na četných ukázkách 

dokonalých měřících přístrojů, přijímačů i vysílačů pro krátké i velmi krátké vlny 

dokazuje rychlý vývoj spojovací techniky u nás, zejména v posledních letech. Mezi 

vystavovanými přístroji jsou též radioamatérské televisní přijímače.“265 Další zmínka se 

týkala studentů elektrotechnické průmyslovky v Ječné ulici, kteří se pokoušeli sestavit

miniaturní televizor nebo televizní adaptor k oscilografu.266

V tisku se také někdy objevily odvážné vize, jak bude vypadat jednou televize: 

„Tak třeba u televise. V budoucnu postačí v domě jeden televisor, na který se přenese 

obraz bezdrátovým spojením, a v jednotlivých bytech budou jen obrazovky s menším 

počtem elektronek, na něž se obraz přenese z televisoru po drátě. To je zatím jen 

odvážná perspektiva, stejně jako bezdrátové radiové spojení v bytech, které snad může 

v budoucnu nahradit telefon.“267

Upoutávky na televizní vysílání

Nejobsáhlejší upoutávky pocházely z Československého rozhlasu a televise. 

Týdeník podrobně informoval o rozvrhu vysílání – do konce dubna, než se začalo 

vysílat čtyři dny v týdnu, televizi patřila celá strana, i když popis programu se dělil 

s dalšími tematickými články, např. se samostatnou rubrikou Televise pro děti. Od č. 18. 

(26. 4.–2. 5.)268 bylo grafické zpracování strany nové, od č. 23 (31. 5.–6. 6.) byla 

věnována pouze programovému rozpisu a pod logem „Čs. televise vysílá“ přinášela 

                                                
264 Praha. Rozhodnutí presidenta republiky o udělení státních cen. Lidová demokracie, 11. 5. 1954, r. X, č. 
112, s. 3. /Příloha LD540511_3a/. NESG. Vynikající vynálezy a zdokonalení výrobních metod. Rudé 
právo, 30. 5. 1954, r. 34, č. 148, s. 3. 
265 NESG. Výstava radioamatérských prací členů Svazarmu. Mladá fronta, 8. 5. 1954, r. X, č. 109, s. 6. 
/Příloha MF540508_6/
266 NESG. Pilné ruce průmyslováků. Mladá fronta, 4. 6. 1954, r. X, č. 133, s. 1. /Příloha MF540604_1a/
267 KAŠTÁNEK, Jan. Významný pomocník technického pokroku. Lidová demokracie, 23. 5. 1954, r. X, 
č. 123, s. 3. /Příloha LD540523_3/
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detailní popis vysílání, včetně dětského, s charakteristikou pořadů a jmény účinkujících, 

v jednotlivých dnech (se čtyřmi fotografiemi z vysílání tak jako dosud). 

Rudé právo vyhradilo programovým upoutávkám stabilní místo již v předchozím 

roce, ke změně nedošlo ani v roce 1954, upoutávky pod názvem TELEVISE byly 

rozsahem srovnatelné s texty z Československého rozhlasu a televise.

Televizní upoutávky v Mladé frontě byly velmi labilní, měnily se názvy rubrik i 

jejich umístění, s tím kolísala i obsáhlost informace. Některé dny byly vynechány, 

přestože televize vysílala. Pevnější podobu získaly od 11. 3., kdy byly nazvány Televise 

vysílá a umístěny v rubrice Pražský den.

Stejně tomu bylo v roce 1954 v Lidové demokracii. Upoutávky se většinou 

jmenovaly Televisní vysílání, ale také Program televise, Pořad televisního vysílání, 

Televise nebo Program ústředního televisního studia. Umístěny byly většinou petitem 

na konci sloupku s denními událostmi, nejčastěji pod zprávami z černé kroniky. I zde 

byly v některých dnech vynechávány. Někdy však byly vytištěny větším písmem a 

umístěny výše, aby připoutaly pozornost – jednalo se např. o výročí úmrtí K. 

Gottwalda269, oslavy 1. máje270 atd.

V Literárních novinách ani v dalších odborných periodikách nebyl v roce 1954 

televizní program uveden.

Programová skladba

Československý rozhlas a televise přinášel podrobné články o jednotlivých 

inscenacích271 a pořadech272, seznamoval s profily tvůrců273 a dokonce zavedl novou 

rubriku nazvanou Úsměvy kolem mikrofonu a kamery, která obsahovala kreslené i 

slovní vtipy, v níž mj. popularizoval práci televizních nebo rozhlasových pracovníků –

ukazovala je v komických situacích při natáčení v rozličných prostředích, což 

                                                                                                                                              
268 NESG. Čs. televise vysílá. Československý rozhlas a televise, 26. 4.–2. 5. 1954, r. XXI, č. 18, s. 9. 
/Příloha ČRT54_18_9/
269 NESG. Čs. televise k 1. výročí úmrtí Klementa Gottwalda. Lidová demokracie, 13. 3. 1954, r. X., č. 
61, s. 3. /Příloha LD540313_3/
270 NESG. Oslavy 1. máje v televisi. Lidová demokracie, 27. 4. 1954, r. X., č. 99, s. 3. /Příloha 
LD540427_3/
271 NESG. Gorkého „Měšťáci“ v televisním vysílání. Československý rozhlas a televise, 22.–28. 3. 1954, 
r. XXI, č. 13, s. 9. /Příloha ČRT54_13_9/
272 NESG. Aprílový pořad čs. televise. Československý rozhlas a televise, 29. 3.–4. 4. 1954, r. XXI, č. 14, 
s. 9. /Příloha ČRT54_14_9/
273 NESG. Jiří Trnka v televisi. Československý rozhlas a televise, 5.–11. 4. 1954, r. XXI, č. 15, s. 9. 
/Příloha ČRT54_15_9/
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dokumentuje, jak široké spektrum diváků televize oslovovala.274 Od č. 20 se zde 

nepravidelně začalo objevovat kreslené logo Reporter Nezmara, které uvádělo krátké 

kreslené příhody hlavního hrdiny.275

U příležitosti přechodu ze zkušebního na pravidelné vysílání bylo 

zrekapitulováno zkušební období: „Byla vyzkoušena řada různých programových typů a 

právě u těch programů, které jsou našimi diváky nejvíce žádány, dosáhli jsme největších 

úspěchů a výsledků.“276 Přestože článek kritizuje technickou nepřipravenost nebo 

nedostatek součástí, vyzdvihuje nadšení a práci zaměstnanců, díky nimž se podařilo 

přejít k pravidelnému vysílání. Informuje zároveň o tom, že každý den bude vysílán 

rozhlasový program, který bude možné naladit na určitých typech televizorů. V článku 

„Významný den Československé televise“ přivítal pravidelné vysílání i zvukový 

program ředitel Hlavní správy Čs. rozhlasu František Nečásek: „Naše televise zapustila 

již kořeny, bohatě se rozrostla a již nasazuje do květů. … Máme již širokou, 

mnohatisícovou obec diváků a posluchačů v závodních klubech, v osvětových besedách 

a jizbách, v nemocnicích a sanatoriích i v domácnostech.“ Dále se zmínil o množství 

„překrásných, srdečných dopisů“, které píší diváci, kteří „právem očekávají další růst a 

zlepšení televisních pořadů“.277 Souhrnný, ale kritičtější článek byl také uveřejněn také 

při rozšíření vysílání od 1. 5.278 Poukazoval na „potíže s budovou a jejím prostorem“, ve 

kterých „se velmi těžko pracuje soudruhům, kteří mají zajišťovat podmínky pro zdárné, 

programově i technicky úspěšné televisní programy“, kde „za stejných podmínek, 

v mnoha případech ještě zhoršených, pracují umělečtí pracovníci.“ Psal o nutnosti 

„shromáždění pestrého a zábavného programu, správného výběru dramaturgického 

materiálu, jeho seřazení, které při předvádění musí upoutat současně všechny zájemce, 

protože televise je zatím bez možnosti, kterou má rozhlas i film – odkázat některé 

posluchače na jinou dobu či jinou stanici.“ V závěru vyjádřil, že „chceme v našich 

programech ukázat všechno to, co by každý rád viděl.“ 

                                                
274 NESG. Úsměvy kolem mikrofonu a kamery. Československý rozhlas a televise, 22.–28. 3. 1954, r. 
XXI, č. 13, s. 15. /Příloha ČRT54_13_15/
275 NESG. Reporter Nezmara. Československý rozhlas a televise, 3.–9. 5. 1954, r. XXI, č. 19, s. 15. 
/Příloha ČRT54_19_15/
276 NESG. Další krok naší televise. Československý rozhlas a televise, 22.–28. 2. 1954, r. XXI, č. 9, s. 9. 
/Příloha ČRT54_9_9/
277 NESG. Významný den Československé televise. Československý rozhlas a televise, 8.–14. 3. 1954, r. 
XXI, č. 11, s. 3. /Příloha ČRT54_11_3/
278 NESG. První rok televise. Československý rozhlas a televise, 3.–9. 5. 1954, r. XXI, č. 19, s. 12. 
/Příloha ČRT54_19_12-a/
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Rudé právo své čtenáře u příležitosti zahájení pravidelného vysílání 

informovalo, že „po prvé v naší televisi bude uvedena také část opery, a to žalářní scéna 

z opery Dalibor. Pro velký zájem naší veřejnosti o mistrovství světa v ledním hokeji ve 

Švédsku budou předvedeny již zítra ve 20 hodin v mimořádném vysílání filmy o 

prvních utkáních našich representantů.“279 K programu se vyjádřilo i v článku vydaném 

k rozšíření televizního vysílání: „Pravidelné zábavné i poučné pořady, vysílané nyní již 

čtyřikrát týdně, získaly si desetitisíce vděčných posluchačů a stávají se důležitým 

činitelem naší socialistické kultury. … Program televisního vysílání je rozdělen na tři 

základní druhy: kino, divadlo a kulturně politické žurnály. … Velký cíl televise, přinést 

posluchačům hodnotnou zábavu a poučení, umožnit poznat naše nejlepší umělce, vědce 

a úspěšné sportovce a zavést diváky obrazem do všech končin světa, stává se každým 

dnem skutkem.“280

Mladá fronta se sice k rozšíření vysílání vyjádřila poměrně stručně a věcně281, 

na rozdíl od Rudého práva však uveřejňovala zajímavé recenze televizních inscenací od 

Karla Nešvery. V březnu autor zhodnotil Ostrovského komedii Kosa na kámen a 

neodpustil si přitom několik kritických připomínek: „Režisérem natáčení byl J. Mach, 

který měl na starosti obrazovou část pořadu. Rovněž on se zhostil svého úkolu dobře, až 

na několik chyb v prvém dějství, kdy bylo na scéně pět herců najednou. Tehdy 

pracovala kamera poněkud nervosně. Také herci často zbytečně přicházeli a odcházeli 

s obrazů a jednou dokonce kamera kolidovala se zvukem. Zkušenost ukazuje, že různost 

prostředí a rychlé přestavby nejsou v televisi takovým problémem jako větší počet herců 

na scéně, neboť kamera a poměrně malá projekční plocha nestačí najednou všechny 

obsáhnout.“ Připomínky měl i k výpravě: „Architekt Zázvorka navrhl pro televisi novou 

výpravu, nezávislou na jevištním provedení. … Kamera bohužel výpravy plně nevyužila 

a učinila z ní pouze dekorační doplněk. … Snad by se měl kameraman příště víc 

zabývat detailem a nespokojit se pouze se snímáním hry herců.“282 V dubnu autor 

recenzoval Gorkého hru Měšťáci v režii Antonína Dvořáka.283 Opět si všímá jejího 

převodu z divadelního do televizního prostředí: „Televisní přenos neubral ničeho na 

údernosti, přesvědčivosti a čistotě jevištního provedení. Spíše naopak. V některých 

                                                
279 (RP). Pracovníci televise účastníkům poslechu. Rudé právo, 2. 3. 1954, r. 34, č. 60, s. 2.
280 (RP). Rok československé televise. Rudé právo, 29. 4. 1954, r. 34, č. 117, s. 3.
281 NESG. Pravidelné vysílání televise. Mladá fronta, 25. 2. 1954, r. X, č. 47, s. 5. /Příloha MF540225_5/
282 NEŠVERA, Karel. A. N. Ostrovskij v televisi. Mladá fronta, 12. 3. 1954, r. X, č. 69, s. 3. /Příloha 
MF540312_3-a/
283 NEŠVERA, Karel. Gorkého „Měšťáci“ v televisi. Mladá fronta, 9. 4. 1954, r. X, č. 84, s. 4. /Příloha 
MF540409_4/
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okamžicích kamera dotvářela a podpírala hercův výkon nebo dokreslovala náladu 

prostředí. … Ani tentokrát nepracovala režie naprosto bez chyb. Nešťastně vyšel ku 

příkladu Nila, Cvetajevy a Šiškina, kdy Nil mluvil dříve, než divák vůbec viděl jeho 

obraz.“ V závěru článku poukázal na význam televize: „Poslední úspěchy dokazují, že 

se s čs. televisí musí vážně počítat jako s důležitou složkou našeho kulturního života, a 

zároveň zavazují všechny její pracovníky k dalšímu zvyšování její úrovně.“ Článek „Ze 

zákulisí televisního vysílání“ také prozradil, co všechno ovlivňuje kvalitu televizního 

vysílání, popsal detaily natáčení a upozornil na některé odlišnosti od filmové práce: „V 

televisi bychom nevystačili s jednou kamerou, jako je tomu u filmu, protože zde 

nemáme možnost přerušit vysílání. … Herec musí znát svou roli přesně, jen 

v nejnutnějších případech je možno si vypomáhat velkou černou tabulí, na které jsou 

napsány narážky. ….I v otázce maskování je nutno věnovat zvláštní péči vzhledem ke 

světelné technice.“ V závěru vyjádřil obdiv všem televizním pracovníkům: „Dobře 

využít všech uměleckých a technických vymožeností, které televise skýtá při tak malém 

prostoru, je skutečné umění.“284

Lidová demokracie se programové otázce věnovala poměrně často a podrobně. 

Článek o rozšíření vysílání doplnila pochvalou: „Čs. televise prokázala, že je schopna 

uvádět na program i složité a inscenačně náročné hry. Významná je rovněž vědecko-

popularisační činnost televise, která tu spolupracuje často s filmem. Není už také daleko 

doba, kdy televisní program bude obohacen o novou složku – o přímé přenosy 

z divadel, estrád a sportovních podniků.“285 Informovala také čtenáře, že televize 

nebude jen přebírat hotové filmy, ale že se budou natáčet filmy jen pro televizi, „které 

budou sloužit výhradně televisnímu vysílání“.286

Přímé přenosy byly snem i cílem televizních pracovníků i diváků. V průběhu 

celého roku se o nich psalo, byly postrádány i nedočkavě očekávány. Televizní 

pracovníci i recenzenti pořadů si uvědomovali, co všechno se díky nim v televizním 

vysílání zlepší, diváci toužili být „u toho“. První komplexnější článek Jana Kaštánka 

vyšel v Lidové demokracii, vykreslil čtenářům, jak bude za rok vypadat vysílání 

fotbalového zápasu a popsal budoucí přenosové vozy, umístění kamer a práci 

                                                
284 RAJSKÝ, Vladimír. Ze zákulisí televisního vysílání. Fotografie. Mladá fronta, 25. 12. 1954, r. X, č. 
309, s. 3. /Příloha MF541225_3/
285 Praha. Pravidelné pořady čs. televise. Lidová demokracie, 25. 2. 1954, r. X, č. 47, s. 3. /Příloha 
LD540225_3a/
286 NESG. Filmy jen pro televisi. Lidová demokracie, 27. 3. 1954, r. X, č. 73, s. 3. /Příloha LD540327_3a/
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televizních pracovníků.287 Ani v úvodu dalšího článku si autor neodpustil povzdech nad 

chybějícími reportážemi, pak ale velmi zevrubně popsal chod běžného natáčení a 

vysílání, upozornil i na některé zajímavé jevy, které existují při natáčení oblíbených 

divadelních inscenací: „Při natáčení divadelních her bývají ve studiu dva režiséři, jeden 

filmový a jeden divadelní, který sleduje natáčení po textové a obsahové stránce. … 

Vysílá se obvykle hra, kterou již předtím mělo ve svém repertoáru některé z divadel –

ale není to pravidlem a televise bude přinášet i původní hry, napsané pro televisi, nebo 

rozhlasové hry upravené pro snímání.“288 Na vysílání jedné z inscenací, upravených pro 

televizní vysílání, Maryšu bratří Mrštíků, upozornila dlouhá recenze na první straně. 

Mělo se jednat o „cyklus našeho národního dramatu i veselohry, kterým chce Čs. 

televise obohacovat svůj program divadelních představení“. Pro diváky měla být 

zajímavá účastí mnoha vynikajících herců z různých pražských divadel.289 V krátké 

zprávě informovala, že čs. televize bude uvádět i jednoaktové hry slavných českých i 

světových dramatiků „ve snaze seznámit veřejnost s těmito neznámými dramatickými 

díly“.290 Recenzi Maryši uveřejnil i Sergej Machonin v Literárních novinách, v závěru 

dokonce napsal: „…jak záslužné by bylo t u t o Maryšu zfilmovat a dát ji jako cenný dar 

divákům našich kin“.291

30. 11. upozornila Mladá fronta na první televizní inscenaci opery, a sice 

Dvořákovy Rusalky.292 Zanedlouho přinesla i dvě recenze, v první z nich se zabývá jen 

kvalitou představení: „Dvořákova opera zapůsobila silně svým visuálním i hudebním 

dojmem, jakého zřídka jen může dosáhnout jeviště. … Zdařilé televisní vystoupení bude 

jistě povzbuzením pro další rozvinutí činnosti na tomto poli.“293 Ve druhé se zamýšlí 

nad širším významem sledování oper v televizi, „před zraky tisíců lidí, kteří by se do 

slavné budovy Zítkovy nikdy najednou nemohli směstnat. Každý, kdo jednou odešel od 

pokladny Národního divadla s nepořízenou, každý venkovský návštěvník Prahy, jehož 

prvním cílem je Národní divadlo, jistě pochopí, jaké převratné perspektivy otvírá první 

                                                
287 KAŠTÁNEK, Jan. Televisní vysílání přímých reportáží? Lidová demokracie, 11. 4. 1954, r. X, č. 86, s. 
3. Fotografie. /Příloha LD540411_3/
288 Kšt. V tropickém horku před televisní kamerou. Lidová demokracie, 7. 7. 1954, r. X, č. 162, s. 3. 
Fotografie. /Příloha LD540707_3/
289 DVOŘÁK, Antonín. Maryša bratří Mrštíků v televisi. Lidé, věci, události. Lidová demokracie, 26. 10. 
1954, r. X, č. 257, s. 1. Fotografie. /Příloha LD541026_1a/
290 Praha (jl). Jednoaktové hry v televisi. Lidová demokracie, 19. 11. 1954, r. X, č. 277, s. 5. /Příloha 
LD541119_5a/
291 sm. Divadelní sloupek. Literární noviny, 30. X. 1954, r. III, č. 44, s. 4. 
292 NESG. Dvořákova Rusalka v televisi. Lidová demokracie, 30. 11. 1954, r. X, č. 287, s. 3. /Příloha 
LD541130_3/
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televisní vysílání Dvořákovy opery Rusalka, k němuž 30. listopadu došlo. … To je 

významný mezník v bohatším kulturním životě naší země. Projevilo se to již během 

vysílání Rusalky, když lidé z různých míst telefonovali do studia Čs. televise a děkovali 

za krásný program. … Průkopnický čin tedy došel velkého ohlasu.“294 Několik dní poté 

se objevila v tisku zpráva, že 19. 12. bude televize vysílat druhou operu, Dalibora od 

Bedřicha Smetany.295

Měsíčník Divadlo kupodivu komentáře k televizním adaptacím divadelních her 

nevydal.

Televizní tvorba, byť v podobě literární předlohy, se již také mohla zapojit do 

soutěže vyhlášené Svazem československých novinářů a Svazem československo-

sovětského přátelství o nejlepší a literární práce k Měsíci čs.-sovětského přátelství. 

Podmínkou bylo, aby se k němu tematicky vztahovaly, zúčastnit se mohli i nečlenové 

Svazu novinářů.296 Budoucí spolupráci spisovatelů s televizí nastínil i Valter Feldstein 

v článku o podílu spisovatelů na rozhlasovém vysílání: „Spisovatelé už dávno pochopili 

sílu rozhlasového slova a stali se ve své naprosté většině významnými spolupracovníky 

rozhlasu. … A vedle rozhlasu vystupuje stále naléhavěji do popředí i spolupráce 

spisovatelů s československou televisí, která již po prvním roce své existence má tak 

ohromný a nečekaný rozmach.“297

Koncem roku uveřejnily deníky výhled televize do příštího roku, Rudé právo

informovalo o zahájení televizního vysílání na Ostravsku, o budoucím spojení 

s Bratislavou, o budoucí koupi přenosového vozu, ale i o celkovém rozšíření programu 

a o posunu začátku vysílání na 19,30.298 Lidová demokracie navíc psala o využití 

filmových amatérů, jimž Čs. televize věnuje filmový materiál a jejich práce pak bude 

zařazovat do televizních aktualit, a dále upozorňovala na velké množství posluchačů –

                                                                                                                                              
293 Praha (jp). První opera v televisi. Lidová demokracie, 2. 12. 1954, r. X, č. 289, s. 2. /Příloha 
LD541202_6a/
294 bor. Opera v televisi. Lidová demokracie, 14. 12. 1954, r. X, č. 299, s. 6. Fotografie. /Příloha 
LD541214_6/
295 NESG. Druhá opera v televisi. Lidová demokracie, 19. 12. 1954, r. X, č. 304, s. 6. /Příloha 
LD541219_6/
296 NESG. Soutěž k měsíci čs. sovětského přátelství. Československý novinář, 10. 10. 1954, r. VI, č. 10, s. 
322. /Příloha Novinar54_10_322/
297 FELDSTEIN, Valter. Spisovatelé v rozhlasu. Literární noviny, 8. V. 1954, r. III, č. 19, s. 10.
298 (RP) Do konce příštího roku zahájí televise i na Ostravsku. Rudé právo, 24. 12. 1954, r. 34, č. 355, s. 
2.



Diplomová práce

- -61

tři čtvrtiny z celkového počtu majitelů přijímají televizní vysílání načerno a měli by 

zažádat o koncesi.299

Ekonomický kontext

Deníky přetiskovaly vládní a stranická usnesení, jejich znění bylo prakticky 

stejné. 31. 3. byla veřejnost informována o snížení cen, u televizoru tato částka činila 20 

procent.300 Cena televizorů klesla 1. 4. z 2500 na 2000 Kčs.301 Článek v Rudém právu, 

který si všímal reakcí občanů v obchodech, podle tehdy platného generového stereotypu 

jednoznačně rozdělil pozornost žen (kuchyňské spotřebiče) a mužů (reprodukční 

technika včetně televizorů).302 Podle dalšího článku tamtéž se první den po snížení 

prodalo v Jindřišské ulici „za dopoledne 24 televisorů, v ostatních prodejnách dalších 20 

televisorů“303, o čtrnáct dní později stejný deník upřesnil, že se v Praze od 1. do 7. 

dubna prodalo asi 200 televizorů, denně se jich prodá průměrně 28 a zákazníky již 

nejsou organizace a podniky, ale pracující.304 Mladá fronta přinesla několik údajů o 

prodejích televizorů – na Pardubicku se dosud (do poloviny března 1954) prodalo 26 

přijímačů305, v dubnu přišla s dalšími „jasnými čísly“o televizorech: „Během prvního 

čtvrtletí jich opustilo sklady 655 a za jediný týden po snížení cen 598.“306 V Mladé 

frontě i v Lidové demokracii se také několikrát objevil inzerát Obchodu s potřebami pro 

domácnost, který v tabulce porovnával ceny zboží před zlevněním a po něm, mezi 

zbožím byl uveden i televizor se starou cenou 2500,- Kčs a novou 2000,- Kčs.307 Oba 

deníky také ukázaly čtenářům, jakou radost projevovali obyvatelé z toho, že si mohou 

televizor dopřát: „I já jsem spokojen. Vždyť právě před několika dny jsme se 

s manželkou rozhodovali: motocykl, nebo televisní přijímač? Protože však už osm 

měsíců máme v rodině přírůstek a motocykl je jen pro dva, padlo rozhodnutí: televisní 

přijímač! Divíte se, že mám radost, když se dovídám, že televisní přijímače jsou o 20 

                                                
299 gv. Příjemcům televise pod stromeček. Od nového roku pětkrát týdně. Lidová demokracie, 24. 12. 
1954, r. X, č. 308, s. 3. /Příloha LD541224_3a/
300 NESG. Usnesení strany a vlády o snížení státních maloobchodních cen spotřebního zboží a cen oprav 
a služeb. Rudé právo, 31. 3. 1954, r. 34, č. 89, s. 3.
301 SUCHÝ, Č. Nad novými cenami průmyslového zboží. Rudé právo, 5. 4. 1954, r. 34, č. 94, s. 2.
302 (RP). Před pražskými obchody. Rudé právo, 1. 4. 1954, r. 34, č. 90, s. 2.
303 (RP). První den za snížené ceny. Rudé právo, 2. 4. 1954, r. 34, č. 91, s. 1.
304 NESG. Po snížení cen televisorů. Rudé právo, 17. 4. 1954, r. 34, č. 106, s. 3.
305 NESG. Televise do celého Pardubického kraje. Mladá fronta, 18. 3. 1954, r. X, č. 65, s. 3. /Příloha 
MF540318_3/
306 NESG. Čísla, která mluví jasnou řečí. Mladá fronta, 8. 4. 1954, r. X, č. 83, s. 5. /Příloha 
MF540408_5b/
307 Za nižší ceny – bohatší nákup! Mladá fronta, 2. 4. 1954, r. X, č. 78, s. 5. /Příloha MF540402_5/
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procent zlevněny?“308 Na fotografii pod článkem byl vypodoben pár venkovanů, který si 

prodavačem v Jindřišské ulici nechává předvádět televizor.309

V hodnocení uplynulé pětiletky 15. 4., které vydal Státní úřad statistický, bylo 

konstatováno, že „v televisním vysílání se dosáhlo značného pokroku a rozšíření a byly 

vytvořeny předpoklady pro pravidelné vysílání.“310 Podobně v hodnocení uplynulého 

pololetí bylo v srpnu v pasáži Doprava a spoje uvedeno, že „bylo rozšířeno televisní 

vysílání“, a v rubrice Růst hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva bylo napsáno: „Zvýšil 

se i počet televisních přístrojů v provozu.“311

V srpnu denní tisk oznámil, že byl dán do prodeje nový typ televizního přijímače 

s vmontovaným rozhlasovým přijímačem, jeho cena činila 2980 Kčs.312 Mladá fronta 

na tuto zprávu reagovala dvěma inzeráty s kresbami nového přístroje.313

11. 9. konstatovalo Rudé právo, že za předchozí měsíc bylo prodáno 1000 

televizorů a celkový počet majitelů tak činí 5000.314 Téhož dne napsala Lidová 

demokracie: „Společně s rostoucím zájmem o pořady se zvětšuje i počet majitelů 

televisorů. Nejvíce je jich v hlavním městě republiky a v oblasti Pražského kraje – asi 

80 procent z celkového počtu. Dosavadních vlastníků televisních přijímačů je již 

několik tisíc. Jen letos v srpnu bylo zakoupeno na 1000 televisorů.“315 15. 10. tuto 

informaci doplnila: „Televisní vysílání je sledováno z pěti set míst v Čechách. Praha je 

počítána pouze jako jedna jednotka. Při počtu více než 5000 majitelů televisorů a 

předpokládaném počtu sedmi diváků u jednoho aparátu při vysílání je to dnes již obec 

diváků čítající 35.000.“316 13. 10. uvedla Mladá fronta, že „od začátku roku se už 

                                                
308 JEČNÝ, Josef. Dvě radostné události. Mladá fronta, 3. 4. 1954, r. X, č. 7, str. 1. /Příloha 
MF540403_1/
309 NESG. Kupujeme levněji – proto více. Mladá fronta, 3. 4. 1954, r. X, č. 7, s. 1. Fotografie. /Příloha 
MF540403_1a/
310 (RP). Výsledky plnění prvního pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství Československé 
republiky v letech 1949–1953. Rudé právo, 15. 4. 1954, r. 34, č. 104, s. 4.
311 NESG. Výsledky plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR za I. pololetí 1954. Rudé 
právo, 4. 8. 1954, r. 34, č. 214, s. 2.
312 (RP). Televisor s radiem. Rudé právo, 11. 8. 1954, r. 34, č. 221, s. 1. NESG. Nový výrobek – televisor 
s rozhlasovým aparátem. Mladá fronta, 12. 8. 1954, r. X, č. 193, s. 5. /Příloha MF540812_5/
313 Inzeráty v dolní části stránky. Mladá fronta, 14. 8. 1954, r. X, č. 195, str. 4. /Příloha MF540814_4-a/. 
Mladá fronta, 19. 8. 1954, r. X, č. 199, s. 5. /Příloha MF540819_5-a/. Mladá fronta, 26. 8. 1954, r. X, č. 
205, s. 5. /Příloha MF540826_5b/
314 (RP). Pět tisíc majitelů televisních přijímačů. Rudé právo, 11. 9. 1954, r. 34, č. 252, s. 3.
315 Praha. Již několik tisíc majitelů televisorů. Lidová demokracie, 11. 9. 1954, r. X, č. 219, s. 1. /Příloha 
LD540911_1/
316 NESG. Třicet pět tisíc diváků televise. Lidová demokracie, 15. 10. 1954, r. X, č. 248, s. 3. /Příloha 
LD541015_3/
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prodalo téměř čtyři tisíce televisorů.“317 Tyto údaje se rozchází s počtem koncesionářů 

uvedených ke konci roku, který činil 3833 osob. 

Koncem roku se už ale objevil článek, který kritizoval výrobní zmetky a mezi 

nimi i televizor. Zajímavé je konstatování, jak nákladnou koupi tehdy představoval: 

„Teď si však představte, že dva mladí manželé si několik měsíců šetří na radio nebo na 

televisor. Snad jste sami někdy na něco takového šetřili a víte, kolik je to odříkání, 

kolikrát nejdete do kina, kolikrát si nevypijete v pracovní přestávce svůj půllitr piva, než 

se sejde tolik peněz. Jednoho dne konečně máte těch 1300 nebo 2000 pohromadě a 

radio nebo televisor si vítězně koupíte. Snad znáte, kolik je to radosti. A potom zjistíte, 

že jste si koupili zmetek.“318

Užití televizoru

Československý rozhlas a televize uvedl v roce 1954 několik článků, jejichž 

autoři byli např. televizní dramaturgové Janura a Němeček, které čtenářům přibližovaly 

svět televizního vysílání, popisovaly humorně-dramatické situace z natáčení, které byly 

zaviněné nedokonalými přístroji a nedostatkem zkušeností, svěřovaly se divákům a tím 

je vtahovaly do dění: „A tak někdy dochází k příhodám, při kterých diváci, sedící 

spokojeně u svých televisorů, nemají ani tušení, že třeba právě v tom okamžiku, kdy na 

stínítku vidí muže, jak z aktovky vyndavá klidně vánoční dárky, odehrává se ve studiu 

následující. … Stala se jiná příhoda. … Hůře to mohlo dopadnout v jiném pořadu… A 

konečně také jedna příhoda, která svědčí o tom, že pojem televise, tak jako tomu bývalo 

při zrodu rozhlasu, je u mnohých lidí ještě zahalen rouškou tajemství.“319 Všechny byly 

humorné, představovaly skutečný vztah televize k divákovi a dokumentovaly, jak divák 

o televizi smýšlí. Ukazovaly, jak se psaný text změní v obrazové řeči.320 Článek 

„Televise nebo rozjev“ upozorňoval na správnou volbu názvu nového média, které se 

také mohlo jmenovat „rozjev“ nebo „rozvid“, a předjímal jeho budoucí význam: „Půjde 

o to, abychom našli vhodný název nejen pro síť vysílačů a přijimačů v bytech, ale 

budeme-li nahrazovat toto cizí slovo, pak bychom museli myslet i na další použití 

                                                
317 (rž). Za devět měsíců 4000 televisorů. Mladá fronta, 13. 10. 1954, r. X, č. 246, str. 3. /Příloha 
MF541013_3/
318 ŠAVRDA, Jaromír. Půjde to? Několik slov o tom, co nás mrzí. Mladá fronta, 18. 12. 1954, r. X, č. 
303, str. 3. /Příloha MF541218_3/
319 JANURA, František. Každý začátek bývá těžký. Československý rozhlas a televise, 4.–10. 1. 1954, r. 
XXI, č. 2, s. 9. /Příloha ČRT54_2_9/
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vynálezu televise, která jistě ještě zasáhne do mnoha oblastí našeho života.“321 V již 

uvedené rubrice Úsměvy kolem mikrofonu a kamery byly ve formě kreslených nebo 

slovních vtipů zveličeny a nadsazeny situace, které mohly nastat za kamerou či před 

televizní obrazovkou. Jejich humor byl někdy spíše komunální, ukazovaly však, do jaké 

míry televize „zdomácněla“ u veřejnosti, jak běžnou součástí života se stávala – na 

většině vtipů byla ztvárněna situace při sledování televizoru v domácím prostředí, kdy 

diváci bezprostředně reagují na něco, co právě vidí na obrazovce – operu, sportovní 

zápas322. Kreslené vtipy se objevily i v Mladé frontě, jeden z nich zachycoval situaci, na 

níž se diváci vypořádávají s přítomností nového média v domácnosti323, další miniseriál 

líčil, na co všechno musí agitátor nalákat mládež, aby přišla na schůzi – jedním 

z lákadel byl i televizor.324

Československý rozhlas a televise se věnoval i otázce dostupnosti přístrojů. Je 

zajímavé, že po osmi měsících vysílání a pokrytí Prahy signálem v únoru 1954 napsal: 

„Mnoho pražských občanů dosud nemělo příležitost podívat se na televisní vysílání, i 

když před výlohami prodejen Pražského obchodu potřebami pro domácnost, které 

televisory prodávají a předvádějí, vystřídají se během každého vysílání stovky diváků, 

někteří přece jen ještě nevědí, že je možno vidět televisní vysílání za výlohami 

prodejen.“325 Článek zároveň vyjmenovával všechny pražské prodejny a kavárny, kde se 

dá televise zhlédnout, upozorňoval na viditelnost mimo Prahu a zdůraznil, proč má i pro 

tato místa význam: „Televise by však neměla být středem zájmu jen pro pražské 

občany. Mezi těmi, kteří si televisní přijímač koupili, jsou již také mimopražští občané. 

Proto právě na vesnici, odkud je daleko do kina, odkud se občané dostanou do divadla 

jen málokdy, plně uplatňuje televise svůj význam, šířit kulturu a vzdělání, přinášet 

v obraze nejzajímavější události z nejrůznějších míst, svým způsobem nahradit divadlo i 

kino.“

Rudé právo přineslo několik zpráv, které ukazovaly, jakým způsobem lidé 

získávají nebo sledují televizor: „Místní národní výbor (v Čakovicích) koupil televisní 

                                                                                                                                              
320 NĚMEČEK, J. F. Něco o práci v televisi. Československý rozhlas a televise, 25.–31. 1. 1954, r. XXI, č. 
5, s. 9. /Příloha ČRT54_5_9/
321 NESG. Televise nebo rozjev? Československý rozhlas a televise, 8.–14. 2. 1954, r. XXI, č. 7, s. 9. 
/Příloha ČRT54_7_9/
322 FORSTER, Jan. Úsměvy kolem mikrofonu a kamery. Československý rozhlas a televise, 4.–10. 1. 
1954, r. XXI, č. 2, s. 15. /Příloha ČRT54_2_15/
323 NESG. Důkladná televise! Mladá fronta, 6. 1. 1954, r. X, č. 4, s. 6. /Příloha MF540106_6/
324 NESG. Jak šel Jirka na vrtohlavskou mládež. Mladá fronta, 10. 10. 1954, r. X, č. 243, s. 6. /Příloha 
MF541010_6/
325 NESG. Ještě jste neviděli televisi? Československý rozhlas a televise, 15.–21. 2. 1954, r. XXI, č. 8, s. 
9. /Příloha ČRT54_8_9/
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přijímač pro kulturní jizbu Julia Fučíka z výtěžku sběru odpadových surovin.“326 Mezi 

těmi, kdo sledoval vysílání, byli „nejstarší obyvatelé, pionýři a pracovníci místního 

cukrovaru“ – pro všechny z nich bylo tedy vysílání zajímavé. V dalším článku uveřejnil 

úryvky z dopisů diváků Čs. televisi, „ve kterých vyjadřují svou spokojenost“ a v nichž 

líčí, kde a jak televizi sledují327: „Tento aparát obohatil život v našem závodním klubu. 

Scházíme se při vysílání v hojném počtu. Rádi se zúčastňujeme vysílání, neboť tato 

chvíle je pro nás příjemným osvěžením po pracovní době.“ … „Moje dcerka si pozvala 

celou třídu – 23 dětí.“ Zajímavé je, že v článku zazněla i mírná kritika pracovníků 

televize: „Musí se především snažit, aby se neopakovaly programové chyby a dodržovat 

oznámené pořady.“ Umístění televizoru v závodních klubech, případně i v bydlišti 

zaměstnanců popisovala také Mladá fronta328, upozornila i na uplatnění televizoru 

v nemocnici kliniky chorob z povolání: „Až se po večeři pacienti sejdou u velkého 

sovětského televisoru, aby v příjemné zábavě strávili večer…“329 Umístění v závodních 

klubech potvrdila i Lidová demokracie a nepřímo zachytila první reakci zaměstnanců: 

„V březnovém jitru spatřili jsme na kupoli závodního klubu Střelnice, patřícímu 

zaměstnancům Stalinových závodů v Litvínově, záhadnou věc. Je to ježaté, rohaté, 

normální anténě nepodobné. Snad televise? Ano, byla to televise.“330 Spektrum míst, 

kde bylo možné televizi sledovat, doplnil například i Dětský dům v Praze na Příkopech, 

kde je „zvýšený počet dětí pravidelně ve čtvrtek od 17 hodin, kdy děti mají možnost 

bezplatně zhlédnout televisní vysílání“331, dále rekreační zařízení – zotavovna ROH 

v Krkonoších, kam dokonce „televisní přístroj Leningrad zaslali čs. pracujícím sovětské 

odbory“332. Jako krásný rodinný vánoční dárek popsal televizor v dopise čtenář Lidové 

demokracie: „Televisor jsem sice koupil před vánočními svátky, ale obraz, a to je ten 

vlastní dárek pro manželku a mého synka Jarku, ten se rozsvítí až v předvečer Štědrého 

večera a splní všechny předpoklady vánočního dárku: radost i překvapení.“333

                                                
326 NESG. Televisní vysílání zhlédli. Rudé právo, 23. 2. 1954, r. 34, č. 53, s. 2.
327 (RP). Úspěšná práce čs. televise. Rudé právo, 13. 3. 1954, r. 34, č. 71, s. 1.
328 (ČTK). Televise v závodním klubu stalinovců. Mladá fronta, 16. 2. 1954, r. X, č. 39, s. 1. /Příloha 
MF540216_1/
329 ŠŤASTNÁ, Zdeňka. Od vědecké laboratoře až ke člověku. Mladá fronta, 15. 9. 1954, r. X, č. 222, s. 1. 
/Příloha MF540915_1/
330 Litvínov (jf). Televise v závodním klubu. Lidová demokracie, 13. 3. 1954, r. X, č. 61, s. 1. /Příloha 
LD540313_1/
331 (LD). Dětský dům zlepšuje službu těm nejmenším. Lidová demokracie, 21. 4. 1954, r. X, č. 95, s. 3. 
/Příloha LD540421_3/
332 NESG. Televise v Krkonoších. Lidová demokracie, 16. 6. 1954, r. X, č. 145, s. 3. /Příloha 
LD540616_5/
333 BENEŠ, Jaroslav. Štědrý večer s televisorem. Lidová demokracie, 25. 12. 1954, r. X, č. 309, s. 3. 
/Příloha LD541225_3/
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Televize začala zajímat diváky, amatéry i odborníky, stala se i tématem 

rozhlasových besed334, přednášek335 či výstav. Výstavě o televizi v Národním 

technickém muzeu, která byla zahájena 30. 4. a trvala do 30. 9., bylo věnováno hodně 

článků ve všech periodikách. Popisovaly velikost (700 m2) a rozdělení expozice do tří 

sálů věnovaných historii, současnosti i budoucnosti336, popisovaly atraktivní program: 

„Na nejrůznějších místech výstavy bude umístěno 15 televisorů, které budou přenášet 

též program, vysílaný ze studia v Národním technickém muzeu. … Výstava se těší 

velkému zájmu návštěvníků, proto museum zrušilo uzavírací den a prodloužilo 

návštěvní hodiny, takže výstavu je možno zhlédnout denně až do 22 hodin.“337 Během 

výstavy se konala i přednáška „Jak se připravuje program čs. televize“, pořádala ji Čs. 

společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a přednášejícím byl J. Zelenka.338

O vysokém počtu 50.000 návštěvníků výstavy informovaly všechny deníky, především 

proto, že jubilejní návštěvník obdržel darem televizor.339

K zajímavému způsobu užití patřilo v roce 1954 umístění televizorů do 

nádražních čekáren, neboť „usnesení strany a vlády k železniční dopravě kladlo důraz 

na zvýšení kulturní úrovně cestujících. … Proto „v jedné z čekáren se zřizuje kulturní 

středisko, kde bude instalován televisor a přístroj na promítání úzkých filmů“340. Na 

pardubickém nádraží dokonce amplion zval cestující na televizní vysílání: 

„,Upozorňujeme cestující, že za patnáct minut začíná televisní vysílání v našem 

kulturním středisku,‘ je slyšet po celém nástupišti hlas z reproduktoru.“341 Podobných 

kulturních středisek bylo v říjnu „v důležitých železničních uzlech již 47“.342 Mladá 

fronta chválila mj. kulturní vybavenost čekárny na Hlavním nádraží v Praze343, 

připustila však, že problémem zůstávají dlouhé fronty na pokladny, a celkově kulturním 

místnostem v budovách nádraží po celé republice věnovala velkou pozornost. 

                                                
334 Beseda s našimi posluchači. O televisi. Československý rozhlas a televise, 15.–21. 2. 1954, r. XXI, č. 
8, s. 14. /Příloha ČRT54_8_14/
335 NESG. Po kinematografii televise. Lidová demokracie, 24. 3. 1954, r. X, č. 70, s. 3. /Příloha 
LD540324_3/
336 NESG. Výstava čs. televise. Československý rozhlas a televise, 26. 4.–2. 5. 1954, r. XXI, č. 18, s. 15. 
/Příloha ČRT54_18_15/
337 Hl. Pohled do budoucnosti televise. Lidé, věci, události. Lidová demokracie, 4. 5. 1954, r. X, č. 105, s. 
1. Fotografie. /Příloha LD540504_1/
338 NESG. Čs. společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí. Rudé právo, 22. 5. 1954, r. 34, č. 
140, s. 4.
339 NESG. 50.000 návštěvníků na výstavě čs. televise. Rudé právo, 26. 7. 1954, r. 34, č. 205, s. 2.
340 (Od našeho zpravodaje). Zlepšují vzhled nádraží. Rudé právo, 11. 6. 1954, r. 34, č. 160, s. 2.
341 (Od našeho zpravodaje). Zveme vás na televisní pořad. Rudé právo, 27. 7. 1954, r. 34, č. 206, s. 1.
342 (RP). Příjemnější čekání na vlak. Rudé právo, 9. 10. 1954, r. 34, č. 280, s. 4.
343 BROŽ, František. Zpříjemňujeme cestování. Mladá fronta, 29. 5. 1954, r. X, č. 128, s. 4. /Příloha 
MF540529_4/
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V Mladé frontě byla pozornost upřena na mládež, učně, především členy ČSM, 

byl podporován svazový život, schůzování, společné trávení volného času i zábavy. 

Např. článek o venkovské mládeži je uveden fotografií, na níž skupina asi 10 mladých 

lidí sleduje obrazovku, a popiskem: „Svazáci z martinské organizace Svazu mládeže, 

kteří si ze svých peněz, získaných z představení souboru i zdařilého karnevalu, 

zakoupili televisor, se zájmem sledují program. Slouží ke zlepšení kulturního života 

nejen mládeže, ale všech občanů a družstevníků. V předvolební kampani se do 

zasedacího sálu místního národního výboru, kde je televisor instalován, ani návštěvníci 

při vysílání nevešli. Aby ušetřili peníze, postavili si svazáci televisní antenu sami. I 

s touto amatérskou antenou dosahují velmi pěkného příjmu obrazu a zvuku.“344

Je patrné, že televize byla objektem, pro jehož získání byli mladí ochotni 

vyvinout určité úsilí, například pracovat na brigádě,345 nebo že televizní vysílání bylo 

vítanou součástí jejich programu.346 V roce 1954 byla mládež komunistickou stranou a 

vládou republiky vyzvána, aby se zúčastňovala zemědělských brigád v pohraničí nebo 

aby ho přímo odjela dosídlit. Odjížděly tam celé skupiny lidí a noviny o jejich pobytu 

uváděly obšírné reportáže, přičemž televizor byl několikrát zmíněn jako prostředek 

zpestření jejich volného času, případně jako nadstandardní vybavení, které pro ně 

přichystali vděční místní obyvatelé.347

V jednom z článků Mladé frontě určených studentům bylo doporučováno 

studium na elektrotechnických fakultách, kde náplní jednoho z oborů, sdělovací 

vysokofrekvenční elektrotechniky, je „bezdrátový přenos zpráv, především rozhlasové a 

televisní přenosy“, neboť absolventi najdou dobré uplatnění.348

Z několika článků vyplývalo, že televize byla natolik atraktivní i pro školou 

povinné děti, že na ni věnovaly peníze získané sběrem a prodejem surovin.349 Televizor 

dokonce získal osmiletý školák Miroslav Belza, „nejlepší sběrač papíru na území hlav. 

města Prahy; odměnu věnoval své třídě, která spolu s ním pilně po při měsíce sbírala 

                                                
344 NESG. Našli cestu ke všem mladým na vesnici. Mratínská organisace zapsána do Knihy cti KV ČSM. 
1 fotografie. Mladá fronta, 28. 5. 1954, r. X, č. 127, s. 3. /Příloha MF540528_3-a/
345 NESG. Televisor za žňovou brigádu, Lidová demokracie, 17. 9. 1954, r. X, č. 224, s. 3. /Příloha 
LD540917_3/
346 NESG. Radostné mládí hornického dorostu. Co dává naše vlast mládeži. Mladá fronta, 5. 5. 1954, r. 
X, č. 106, s. 3. /Příloha MF540505_3/
347 NESG. Až k nám přijdou noví osídlenci. Mladá fronta, 6. 4. 1954, r. X, č. 81, s. 3. /Příloha 
MF540406_3/. UJČEK, B. Večerní chvilky v pohraničí. Mladá fronta, 1. 8. 1954, r. X, č. 184, s. 3. 
/Příloha MF540801_3/
348 FOREJT, Jindřich. Lid si váží práce techniků. Radíme budoucím vysokoškolákům. Mladá fronta, 22. 
4. 1954, r. X, č. 94, s. 4. /Příloha MF540422_4-a-b/
349 NESG. Televise za sběr lahví. Rudé právo, 27. 10. 1954, r. 34, č. 298, s. 2.
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papír.“350 Několikrát byla zmíněna i návštěva v televizním studiu jako cíl exkurze 

školáků, pionýrů či studentů.351

Televizor byl považován za takový úspěch naší techniky, že se stal i součástí 

alegorického průvodu na 1. máje, v němž defilovala přehlídka vymožeností ve 

zmenšených modelech či v živých obrazech. V roce 1954 v něm „projel televisor se 

vším příslušenstvím včetně kamery“.352 Televizory i nadále sloužily jako jedna z atrakcí 

v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, který zahájil svou letní činnost 26. 6. –

k dispozici návštěvníkům bylo „televisorium s dvaceti televisními přijímači“.353

Postupně také přibývalo vyhlašování soutěží, v nichž televizor představoval 

jednu z hlavní cen. Již v lednu vypsaly Sběrné suroviny v Plzni soutěž na „sběr 

igelitových tub od past na zuby a krémů“, vítěz mohl vyhrát televizor.354 Ve velké letní 

soutěži Mladé fronty „Poznej památky a krásy své vlasti“ byl určen pro výhru na třetím 

místě (za dvěma motocykly a chatou).355 V soutěži „Proč čtu sovětský tisk“ vyhlášené 

časopisem Svět sovětů a nakladatelstvím Orbis byl televizor první cenou.356 V nové 

soutěži Mladé fronty „Cvičíme na spartakiádu“ byl čtvrtou cenou za Jawou ČZ 250, 

Jawou ČZ 150 a kanoí s motorem.357 Televizor se dal vyhrát i na los Velké sběrové 

loterie, jak upozornil inzerát, jiný inzerát zase lákal občany ke spoření na Výherní 

vkladní knížce, neboť za výhru si mohou koupit mj. také televizor.358

V roce 1954 se také veřejnost masově připravovala na konání spartakiády 

v následujícím roce, sportovní stránky deníků přinášely reportáže z nácviků, jedna 

z nich vyprávěla o natáčení cviků přímo v televizním studiu, byla doprovázená 

fotografií zachycující ženy ve cvičebních úborech před kamerou a komentářem: „Před 

televisní kamerou nestál ještě nikdo z nich. Ale ohlas jejich dobré práce pronikl z malé 

sokolské jednoty do blízkého hlavního města a z Nehvizd přijeli do televisního studia. 

                                                
350 NESG. Televisor osmiletému nejlepšímu sběrači. Mladá fronta, 17. 6. 1954, r. X, č. 145, s. 2. /Příloha 
MF540617_4/
351 FLEISSIG, Josef. Pionýrské léto pražské mládeže. Mladá fronta, 1. 8. 1954, r. X, č. 184, s. 1. 
Fotografie. /Příloha MF540801_1/ NESG. Hospodářská škola v Trenčíně. Fotografie s popiskou. Mladá 
fronta, 15. 10. 1954, r. X, č. 248, s. 1. /Příloha MF541015_1/
352 NESG. Jednotně na 1. máje – jednotně za kandidáty Nár. fronty. Mladá fronta, 2. 5. 1954, r. X, č. 104,
s. 2. /Příloha MF540502_2/
353 (RP). Dar pražskému obyvatelstvu. Rudé právo, 25. 6. 1954, r. 34, č. 174, s. 1.
354 NESG. Za tuby televisní přijímač. Lidová demokracie, 29. 1. 1954, r. X, č. 24, s. 3. /Příloha 
LD540129_3/
355 NESG. Zúčastněte se soutěže: „Poznej památky a krásy své vlasti“. Mladá fronta, 21. 5. 1954, r. X, č. 
121, s. 4. /Příloha MF540521_4-a/
356 NESG. Zajímavá soutěž Světa sovětů a Orbisu. Mladá fronta, 9. 9. 1954, r. X, č. 217, s. 3. /Příloha 
MF540909_5/
357 NESG. Cvičíme na spartakiádu. Mladá fronta vyhlašuje velkou soutěž o ceny. Mladá fronta, 17. 10. 
1954, r. X, č. 249, s. 8. /Příloha MF541017_8/
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Příklad nadšené práce pro spartakiádu stojí za to, aby po televisních antenách pronikl do 

závodních klubů a domácností a vzbudil tam nejen uznání, ale také přání, aby co nejvíc 

jednot bylo jako ta v Nehvizdech.“359

Lidová demokracie jako jediná přinesla v únoru 1954 na svou dobu troufalou 

zprávu, že „četné listy na západě oznámily v těchto dnech, že byla jmenována patronka 

televise, je jí svatá Klára.“360

Ideologické působení Čs. televize

V Československém rozhlasu a televisi bylo ideologickému působení televize 

věnováno místo většinou jen v oficiálních projevech. František Nečásek v dříve 

zmíněném projevu považoval televizi za „pýchu československé techniky a mocnou 

zbraň naší kultury“, článek ke dni rozhlasu nastínil rozdíl mezi naší a západní televizí 

takto: „Program Čs. rozhlasu a televise otevírá našim pracujícím široký kulturní obzor. 

Jinak je tomu v kapitalistických zemích“361, a dále vyčíslil počet násilných činů, které 

tamní rozhlas a televize vysílá. 

Rudé právo považovalo televizi za jeden z pomocných prostředků agitace. Té 

věnovalo mnoho místa před obojími volbami do zastupitelských orgánů, které se v roce 

1954 uskutečnily. V květnu se konaly volby do národních výborů a Rudé právo již od 

poloviny března informovalo o dění v nově otevřených agitačních střediscích, kde měli 

vybraní přesvědčovat občany o tom, aby šli k volbám. „Občané tam mají připraveny 

časopisy, politickou literaturu, televisor, šachy“362, budou se „denně střídat estrády, 

reprodukovaná hudba, televisní vysílání a besedy s občany“, „v prostoře s knihovnou a 

televisory budou besedy o významu volebního zákona“363 atd. Jak uvádí článek o dva 

týdny později, v agitačním středisku na Pohořelci televizní přístroje svému účelu 

sloužily: „Program každého večera je doplněn kulturním pořadem. Nikdy nezahálejí 

gramoradio, televisní přístroje, které nyní ve středisku mají již dva, promítačka.“364

Stejně referovaly noviny o práci agitačních středisek i před listopadovými volbami do 

                                                                                                                                              
358 Inzeráty. Mladá fronta, 30. 12. 1954, r. X, č. 313, s. 5. /Příloha MF541230_5-a/
359 BAUER, J. Z Nehvizd do televise. Fotografie. Mladá fronta, 13. 10. 1954, r. X, č. 246, s. 4. /Příloha 
MF541013_4-a /
360 NESG. Televise má svou patronku. Co přinesl den. Lidová demokracie, 20. 2. 1954, r. X, č. 43, s. 2. 
/Příloha LD540220_2/
361 NESG. Rozhlas našeho lidu. Československý rozhlas a televise, 3.–9. 5. 1954, r. XXI, č. 18, s. 4. 
362 (RP). Agitační střediska v Praze zahajují. Rudé právo, 18. 3. 1954, r. 34, č. 76, s. 1.
363 NESG. Rozvíjí se předvolební agitace. Rudé právo, 20. 3. 1954, r. 34, č. 78, s. 1.
364 HODAČ, J. Večer ve středisku. Rudé právo, 7. 4. 1954, r. 34, č. 96, s. 2.
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Národního shromáždění, úkolem bylo „učinit ze střediska místo, kam budou lidé rádi 

přicházet“, a proto sem patřila i televize: „Snad v žádném agitačním středisku nebude 

chybět reprodukovaná hudba. Mnohde se promítají filmy, rozsvěcuje se výrazný obraz 

televisního vysílání, se zpěvem a recitací vystupují mládežnické soubory.“365 Zapojení 

mladých do činnosti agitačních středisek vítala i Mladá fronta, která také několikrát 

zmínila jejich vybavenost televizory, aby tam bylo „milo posedět, pohovořit si, zahrát 

šachy nebo se podívat na televisní vysílání.“366 Milan Syruček, tehdy vojín a budoucí 

novinář, popsal, jakým způsobem pracuje agitační středisko v kasárnách, ani tam ale 

nechyběla televize: „Každý den je na agitačním středisku živo. Pro vojáky jsou tu 

připraveny klubovky, knihovna, televisor, gramoradio, veškerý agitační materiál. Často 

se tu konají besedy a přednášky. To vše pomáhá tomu, aby se vojáci dobře připravili na 

nadcházející volby.“367 Televize však posloužila i agitaci přímé, neboť ve vysílání 

představovala jednotlivé kandidáty Národní fronty do národních výborů.368 Lidová 

demokracie přinesla před květnovými volbami souhrnný článek, který ocenil jednak to, 

že jsme předběhli západní země, jako je Švýcarsko, „kde dosud televise vůbec nebyla 

uvedena v život, nebo západní Německo, kde rozložení příjemců televise vypadá tak, že 

917 koncesionářů z daného čísla je průmyslníků a pouze 217 dělníků“, dále uvedl, že u 

nás „televisory čs. výroby nalezly zvláště vřelého přijetí právě u pracujícího lidu, 

v závodních klubech a na venkově, kam všude televise přináší dobrodiní ušlechtilé 

kultury. … Právě obliba televisorů, toho kouzelného obrazu, který věrně spojuje diváka 

s denními událostmi, přiměla Pražský obchod pro domácnost, aby vybavil desítky a 

desítky agitačních středisek několika sty televisorů čs. výroby.“369 Lidová demokracie

také uvedla zajímavou informaci, že před volbami do Národního shromáždění se 

v agitační střediska změnily kulturní místnosti na nádražích, například v Pardubicích je 

„každý večer je připraven kulturní program, politické přednášky a televisní vysílání pro 

návštěvníky, kteří se tam zastaví při cestě ze zaměstnání do svých domovů.“370

                                                
365 NESG. Promluvit ke každému člověku. Rudé právo, 26. 10. 1954, r. 34, č. 297, s. 1. 
366 NESG. Významný předvolební úkol Svazu mládeže. Mladá fronta, 21. 3. 1954, r. X, č. 68, s. 1. 
/Příloha MF540321_1a-b/
367 SYRUČEK, Milan. Nová buňka agitační práce v kasárnách. Mladá fronta, 22. 4. 1954, r. X, č. 94, s. 5. 
/Příloha MF540422_5/
368 NESG. Televise vysílá. Mladá fronta, 1. 5. 1954, r. X, č. 103, s. 5. /Příloha MF540501_5a/
369 Praha (str). Obraz čs. televise i ve Vysokých Tatrách. Televisory úspěšným pomocníkem v agitačních 
střediscích. Lidová demokracie, 15. 4. 1954, r. X, č. 89, s. 5. /Příloha LD540415_5a/
370 Praha. Máme před sebou krásný cíl. Dobrá práce agitačních středisek na nádražích. Lidová 
demokracie, 26. 10. 1954, r. X, č. 257, s. 1. /Příloha LD541026_1/
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O televizi promluvil i první tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný. Ve zprávě ÚV 

KSČ k X. sjezdu KSČ v pasáži Vzestup hmotné a kulturní úrovně lidu konstatoval 

stručně: „Do provozu byl uveden první československý televisní vysílač.“ Zároveň ale 

podrobil kritice schematismus tehdejší kultury, sklony k liberalismu, a především u 

filmu zjednodušování a zplošťování problémů, postav a společenského dění. Zdůraznil, 

že nejdůležitější pro současnou kulturní politiku je „zvýšená péče o nejrůznější formy 

lidové zábavy. V tomto směru nastává po prosincovém zasedání Ústředního výboru 

změna k lepšímu. Dnes už nikdo nepopírá, že při budování socialismu mají lidé právo 

bavit se a radovat. … Naší povinností je plně rozvinout kulturně masovou práci, aby 

činila život pracujících stále krásnějším a bohatším.“371 K programu televize se na X. 

sjezdu KSČ vyjádřil i ministr kultury Kopecký: „Budiž řečeno, že na nový program, 

daleko bohatší, poutavější a zábavnější, se zařídil i náš rozhlas, a že Československá 

televise, jejíž další rozvoj se plánuje, se stává novým důležitým činitelem umělecké 

hudební, slovesné a scénické tvorby, a novým důležitým prostředkem kulturní 

výchovy.“372 Ve směrnicích vydaných po sjezdu bylo naplánováno „Zajistit další rozvoj 

kinematografie, rozšířit a zdokonalit rozhlasové a televisní vysílání.“373 Novotný ve 

svém dalším projevu k listopadovým volbám do Národního shromáždění dokládal 

vzrůst životní úrovně obyvatel vyšší spotřebou různých výrobků, mezi ně zařadil i 

televizor.374 Kopecký v projevu ke školským a kulturním pracovníkům v Liberci 23. 11. 

vyslovil: „Myslím, že nelze neuznat zlepšení programu Čs. rozhlasu, jenž se snaží 

uvádět v žádané míře i pořady zábavné. Snaží se zlepšovat provoz i Čs. televise, jež 

hraje čím dále tím větší úlohu nejen ve zpravodajství, ale i v kulturním životě 

předváděním uměleckých děl dramatických, filmových, výtvarných atd.“375

Přesto televize stále nepatřila mezi média, která komunistická strana považovala 

za prostředek své propagandy, alespoň v oficiálních materiálech mezi ně řadila pouze 

tisk: „Rozhodující význam pro správné a hluboké objasnění hlavních ideologických 

                                                
371 NESG. Zpráva Ústředního výboru Komunistické strany Československa X. sjezdu KSČ a další úkoly 
strany. Rudé právo, 12. 6. 1954, r. 34, č. 161, s. 6.
372 NESG. X. sjezd Komunistické strany Československa. Diskusní příspěvek soudruha V. Kopeckého.
Rudé právo, 13. 6. 1954, r. 34, č. 162, s. 6.
373 NESG. Směrnice X. sjezdu KSČ pro sestavení státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na 
rok 1955. Rudé právo, 17. 6. 1954, r. 34, č. 166, s. 2.
374 NESG. Každý poctivý občan odevzdá ve volbách svůj hlas pro socialismus, mír a šťastný život v naší 
republice. Projev prvního tajemníka ÚV KSČ soudruhu Novotného v ČKD Stalingrad. Rudé právo, 26. 
11. 1954, r. 34, č. 327, s. 3. 
375 NESG. Z projevu náměstka předsedy vlády a ministra kultury V. Kopeckého ke školským a kulturním 
pracovníkům v Liberci. Místo naší inteligence je po boku dělníků a rolníků. Mladá fronta, 23. 11. 1954, r. 
X, č. 282, s. 4. /Příloha MF541123_4-a/
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otázek v masách má propaganda marxismu-leninismu v tisku.“376 V některých textech 

byla zdůrazněna pouze výchovná role rozhlasu: „Strana a vláda spatřují v rozhlasu 

mohutný prostředek výchovy lidu a významného pomocníka při budování a obraně 

země.“377, přestože v tomtéž textu bylo uvedeno, že za rok vysílání má televize „už 

statisícovou obec posluchačů a diváků. Tím jsme předstihli některé vyspělé 

kapitalistické státy, jako je např. Švédsko, kde dosud televisi nemají.“ Mezi hesly, která 

vydávala Národní fronta k masovým oslavám komunistických svátků, nebyla televize 

zmíněna: „Pracovníci spojů! Do boje za rychlejší a spolehlivější provoz pošty, telefonu, 

telegrafu a rozhlasu!“378 Zajímavé je, že televize nebyla jmenována jako výchovný 

prostředek ani ve zprávách ze SSSR, přestože tisk informoval o tom, jakého rozvoje tam 

již dosáhla – do výčtu médií, která mají „obrovskou úlohu ve výchově (komsomolské) 

mládeže“, patřil pouze „tisk, kulturně osvětové instituce, krásná literatura, film, 

tělovýchova a sport.“379 Pouze v článku přeloženém ze sovětského tisku, který přinášel 

spíše technické informace o vysílání a příjmu, bylo uvedeno, že „televisi se přikládá 

veliký význam jako prostředku politického a kulturního vzdělání mas. Televise spojuje 

v sobě ohromnou rychlost radia s mocným účinkem zvukového kina a dovoluje tak 

přiblížit milionům sovětských lidí nejlepší úspěchy sovětské kultury a vědy.“ Zmínil 

také, že diváků má sovětská televize v současné chvíli asi milion, cílem je přiblížit 

vysílání každému občanu a do každé oblasti.380

Zprávy o zahraničních televizích

Čtenáři českých periodik získávali průběžně přehled o tom, že televizní vysílání 

se úspěšně etabluje i v jiných socialistických zemích. Z Československého rozhlasu a 

televise se například dozvěděli o spolupráci s polskou televizí381, o zahájení pokusného 

vysílání v Maďarsku382o novém přijímači značky Rembrandt v NDR, „který má být 

                                                
376 NESG. Úkoly propagandy po X. sjezdu KSČ. Rudé právo, 15. 7. 1954, r. 34, č. 194, s. 1.
377 NESG. Den rozhlasu. Mladá fronta, 7. 5. 1954, r. X, č. 108, s. 3. /Příloha MF540507_3/
378 NESG. Hesla NF k 1. máji 1954. Mladá fronta, 21. 4. 1954, r. X, č. 94, s. 1. /Příloha MF540421_1/
379 (TASS). Komsomol nezná větší cti než bojovat za vítězství komunismu. Mladá fronta, 21. 3. 1954, r. 
X, č. 68, s. 3. /Příloha MF540321_3/
380 KATAJEV, S. Jaké jsou možnosti dalšího vývoje televise? Mladá fronta, 2. 11. 1954, r. X, č. 262, s. 4. 
/Příloha MF541102_4/
381 NESG. Ke spolupráci s polskou televizí. Československý rozhlas a televise, 28. 21.–3. 1. 1954, r. XXI, 
č. 1, s. 9. /Příloha ČRT54_1_9-a/
382 NESG. Televise v Maďarsku. Československý rozhlas a televise, 5.–11. 4. 1954, r. XXI, č. 15, s. 15. 
/Příloha ČRT54_15_15/
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vyráběn ve větším rozsahu, aby pomohl zavedení televise do bytů všech pracujících“383, 

o šíření signálu kolem Sofie384, o novém studiu v ukrajinském Charkově385. Rudé právo

psalo o televizní spolupráci mezi ČSR a NDR386, Lidová demokracie přinesla mj. krátké 

zprávy o běloruské televizi387 nebo natáčení Pěveckého sdružení moravských učitelů 

pro berlínskou televizi388.

Čtenáři byli souběžně informováni o situaci v SSSR, o nových modelech 

televizorů389 o dosahu vysílačů390, o vývoji barevné televize391, o práci filmařů pro 

sovětskou televizi: „Nové a nemalé úkoly dává umělcům i sovětská televise, která se 

rychlým tempem rozšiřuje. Jen v příštím roce bude v SSSR dáno do provozu 14 nových 

televisních vysílačů.“392 Mohli srovnávat, že i v SSSR „televise patří stále více a více 

k dennímu životu sovětského obyvatelstva a stává se významným prostředkem kulturní 

a politické výchovy pracujících.“393 Ilustroval to i článek, v němž byl popisován průběh 

večera moskevských obyvatel a společenská funkce televize: „Učitelka Palilová už čeká 

na známé zaklepání na dveře. Když se ozvalo, zhasla a vklouzla k sousedům. V 

příjemně vytopené místnosti svítila obrazovka televisoru. Jeho stříbřitá zář osvětlovala 

tvář Ivana Volodina a jeho ženy Tamary, prodavačky univermagu.“394 Jiná fotografie 

zase zachytila skupinu studentek, které sedí v hloučku před televizorem a společně 

sledují kulturní program, neboť „televizní vysílání nachází v Sovětském svazu stále širší 

obliby i rozšíření“.395 Podle Rudého práva byl televizor zapojen i do péče o seniory: 

„Oborový svaz jim koupil televisor… Po večerech se obyvatelé domu scházejí u 

                                                
383 NESG. Televise v NDR. Československý rozhlas a televise, 24.–30. 5. 1954, r. XXI, č. 22, s. 15. 
/Příloha ČRT54_22_15/
384 NESG. Bulharská televise vytvořena. Československý rozhlas a televise, 19.–25. 7. 1954, r. XXI, č. 30, 
s. 15. /Příloha ČRT54_30_15a/
385 NESG. Druhé televisní středisko na Ukrajině. Československý rozhlas a televise, 20.–26. 9. 1954, r. 
XXI, č. 39, s. 13. /Příloha ČRT54_39_13/
386 NESG. Spolupráce v oblasti televise mezi ČSR a NDR. Rudé právo, 29. 10. 1954, r. 34, č. 300, s. 2.
387 NESG. Stavba televisního střediska v Minsku. Lidová demokracie, 1. 7. 1954, r. X, č. 157, s. 2. 
/Příloha LD540701_2/
388 Eisenach. Moravští učitelé v berlínské televisi. Lidová demokracie, 28. 9. 1954, r. X, č. 233, s. 5. 
/Příloha LD540928_5/
389 NESG. Nové modely televisorů. Lidová demokracie, 17. 5. 1954, r. X, č. 117, s. 2. /Příloha 
LD540517_2/
390 NESG. Nová televisní centra v SSSR. Československý rozhlas a televise, 31. 5. -6. 6. 1954, r. XXI, č. 
23, s. 15. /Příloha ČRT54_23_15/
391 RUML, Hanuš, FULÍN Vladimír. K zahájení barevného televisního vysílání v SSSR. Jak vypadá 
barevná televise. Mladá fronta, 4. 12. 1954, r. X, č. 291, s. 3. /Příloha MF541204_3/
392 (RP) Sovětský film je tlumočníkem snah sovětského lidu po míru a šťastném životě. Tisková 
konference s delegací filmových pracovníků SSSR. Rudé právo, 23. 11. 1954, r. 34, č. 324, s. 2.
393 NESG. Co poskytuje divákům sovětská televise. Československý rozhlas a televise, 20.–26. 12. 1954, 
r. XXI, č. 52, s. 15. /Příloha ČRT54_52_15a/
394 ADLA, Zdeněk. Večer obyvatel moskevského domu. Rudé právo, 11. 1. 1954, r. 34, č. 10, s. 1.
395 NESG. Ze Sovětského svazu. Fotografie. Rudé právo, 16. 4. 1954, r. 34, č. 105, s. 1.
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televisoru.“396 V téměř všech periodikách byl zmíněn moskevský pokus promítat 

televizní obraz na filmové plátno, tzv. televisní biograf.397 Deníky přinášely i zprávy o 

počtu prodaných přístrojů v SSSR: „Za uplynulých šest měsíců bylo prodáno 9000 

elektrických ledniček a vysavačů a přes 65.000 televisních a rozhlasových přístrojů.“398

Rudé právo uveřejnilo i zprávu o plnění hospodářského plánu v SSSR za první pololetí, 

kde je růst televize zmíněn dvakrát.399 V závěru roku byl uveřejněn souhrn kulturně 

výměnných akcí naší země se SSSR: „V sovětském rozhlase a v televisi byla rozšířena 

vysílání o Československu a z Československa. Kromě zpráv, reportáží a relací o české 

a slovenské kultuře často zaznívala ze sovětských přijímačů hudba českých mistrů i 

naše lidová píseň, v televisi se promítaly české a slovenské filmy.“400 Zmíněn byl i 

přenos divadelního představení Comédie Française, které bylo v Moskvě přenášeno 

sovětskou televizí.401

Co se týče západních televizí, takřka jednohlasně byl v našem tisku odsuzován 

jejich program či působení, téměř všechny kritické články se týkaly americké televize. 

V Československém rozhlasu a televisi byla americká televize spojena s kriminalitou: 

„Americká televise … slouží výchově vrahů“402, „Dozorci ve věznici používají televisní 

přijimače pro hlídání chodeb“ a dokonce byla televizní síť dána „k disposici 

„kriminálním orgánům, aby mohly rychle rozšířit fotografie hledaných zločinců.403

Stejný názor měli i v Rudém právu: „V americké televisi vzrůstá počet vysílání, jejichž 

námětem jsou zločiny.“404 Články stejně jako v předchozím roce dávaly do souvislosti 

negativní vliv pořadů vysílaných tamní televizí na výchovu mládeže: „Jde o jeden 

z typických jevů ,amerického způsobu života‘, jehož příčiny je třeba hledat v nevázané 

válečné hysterii, rostoucí bídě a zločinecké výchově hlavně mládeže, jak ji 

monopolističtí traviči duší provádějí pomocí dobrodružných románů, tzv. comics, filmu 

                                                
396 NESG. Péče o přestárlé v Sovětském svazu. Rudé právo, 23. 9. 1954, r. 34, č. 264, s. 1.
397 NESG. Televisní biograf. Rudé právo, 9. 1. 1954, r. 34, č. 8, s. 1. NESG. Promítání obrazu sovětské 
televise. Československý rozhlas a televise, 14.–20. 6. 1954, r. XXI, č. 25, s. 15. /Příloha ČRT54_25_15a/ 
NESG. Televise v kinu. Co nového v kultuře. Mladá fronta, 9. 2. 1954, r. X, č. 33, s. 3. /Příloha 
MF540209_3/
398 (TASS). Za půl roku prodáno zboží za 1,5 miliardy rublů. Rudé právo, 6. 7. 1954, r. 34, č. 185, s. 4. 
399 (TASS). Zpráva o plnění hospodářského plánu v SSSR za první pololetí 1954. Rudé právo, 23. 7. 
1954, r. 34, č. 202, s. 4. 
400 PLACHETKA, Jiří. Bratrská kultura. Rudé právo, 30. 12. 1954, r. 34, č. 360, s. 4. 
401 Praha. Comédie française v televisi. Lidová demokracie, 10. 4. 1954, r. X, č. 85, s. 2. /Příloha 
LD540410_2/
402 NESG. Americká televise – svědek úpadku kapitalismu. Československý rozhlas a televise, 19.–25. 4. 
1954, r. XXI, č. 17, s. 15. /Příloha ČRT54_17_15a/
403 NESG. Ze země dolarů. Československý rozhlas a televise, 12.–18. 7. 1954, r. XXI, č. 29, s. 15. 
/Příloha ČRT54_29_15a/
404 (ČTK). Rudé právo,13. 1. 1954, r. 34, č. 12, s. 3.
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a televise.“405 Mladá fronta dokonce napsala, že takovéto působení médií v USA 

nestačí, že tam založí speciální gangsterské školy, jejichž hlavním úkolem bude 

„zdokonalovat se v provádění loupeží, přepadů se zbraní v ruce, vražd a podobně.“406

Negativní vliv americké televize byl dán i do souvislosti se sportem, a sice s přenosy z 

wrestlingu: „Ale již po několika minutách pochopíte, že neběží o sportovní zápolení, 

nýbrž o hulvátskou dolarovou komedii robustních rváčů, režírovanou jejich managery. 

… Všechny podobné ,sportovní‘ večery jsou vysílány televisí a – jak potvrzuje 

americký tisk – ,tyto relace jsou velmi oblíbeny jako znamenité osvěžení programu 

televisních stanic. Volá po nich zejména mládež…‘“407 Další články poukazovaly na 

kapitalistické vlastnictví amerických médií a z toho vyplývající manipulaci veřejností: 

„Byl vytvořen zvláštní výbor, který s pomocí několika milionů dolarů, poskytnutých 

velkými monopoly, bude tisku, televisním a rozhlasovým společnostem dodávat své 

vlastní hodnocení a předpovědi, jež by zmírnily nepříznivý účinek projevujícího se 

hospodářského úpadku.“408 Poukázal na to i dopisovatel Rudého práva Miroslav Drozd 

v článku o předvolební kampani v USA: „Mimochodem prezident Eisenhower zasáhl 

také osobně do voleb ve službách své republikánské strany, která zakoupila pro svého 

předsedu nákladné půlhodinové vysílání televisí. President Eisenhower se do televisního 

studia dostavil, promluvil, a protože byl jeho projev asi o minutu delší, byl v půli slova 

přerušen a následoval program zaplacený další obchodní společností. Zde končila moc 

presidentova.“409 Několikrát se články dotkly i uvádění filmů v televizi a rozdílů mezi 

kapitalistickými zeměmi, kde to není možné410, a v SSSR nebo u nás, kde jsou filmy 

uváděny v televizi ještě dřív než v kinech: „Naše televise vysílá zpravidla všechny 

vhodné naše i dovezené filmy v předpremiéře, tj. dříve, než přijdou k promítání 

v biografech. Majitelé televisních přijímačů u nás mají tak možnost vidět všechny 

významnější filmy, ,aniž by vytáhli paty z domu‘.“411 Kritizováno bylo i uvádění reklam 

v americké televizi: „Představte si, že sedí u rozhlasového nebo televisního přijimače. 

                                                
405 (RP). Rekord vskutku americký. Rudé právo,19. 2. 1954, r. 34, č. 49, s. 3. 
406 (MF). Naše poznámka. Vyšší škola pro zločince. Mladá fronta, 19. 3. 1954, r. X, č. 66, s. 2. /Příloha 
MF540319_2/
407 DROZD, Miroslav. Jeden z amerických „sportů“. Rudé právo, 22. 11. 1954, r. 34, č. 323, s. 4. 
408 (RP). Pštrosí politika Wall Streetu proti krisi v americkém hospodářství. Rudé právo, 3. 2. 1954, r. 34, 
č. 33, s. 4. 
409 DROZD, Miroslav. Račte si vybrat. Záběry z předvolební kampaně v USA. Rudé právo,18. 10. 1954, 
r. 34, č. 289, s. 3.
410 NESG. Vypněte své televisní přijimače! Československý rozhlas a televise, 24.–30. 5. 1954, r. XXI, č. 
22, s. 9. /Příloha ČRT54_22_9/
411 NESG. Filmy v televisi. Československý rozhlas a televise, 15.–21. 3. 1954, r. XXI, č. 12, s. 15. 
/Příloha ČRT54_12_15/



Diplomová práce

- -76

Právě se vysílá hra Hamlet. Když dojde až ke známému monologu Hamleta, v němž 

uvažuje nad smyslem života, ztrnou překvapením. Neboť po známých úvodních slovech 

Být či nebýt se ozve: ,V případě nebytí chtěl bych být pohřben pouze ve výtečné, na 

míru vyrobené rakvi od firmy Smith a syn.‘“412 Bylo také zpochybněno vlastnictví 

televizorů Američany: „A soudružka Kratochvílová vykládá, jaký je to ,bluf‘ s těmi 

auty, televisory, elektrickými a průmyslovými výrobky, kterými prý každý americký 

občan oplývá. Američtí businessmani potřebují obchod. Obchod, to jsou peníze. A bez 

těch nemohou být. Proto auta, radia, televisory nebo rodinné domky prodávají na 

splátky, jen aby je prodali. Ovšem, má to háček…“413

Jedenkrát byla kritizována i televize ve Velké Británii, za to, že její stanice BBC 

uvedla rozhovor polním maršálem hitlerovského letectva von Kesselringem: „Dověděli 

jsme se ze švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung, že ,ještě mnoho hodin po vysílání 

tohoto programu telefonovali na ředitelství BBC mnozí rozhořčení posluchači‘, kteří 

ostře kritisovali vedení televisního programu, že umožnilo omilostněnému válečnému 

zločinci, aby vypravoval, že to byl vlastně on, který vyhrál minulou válku.“414

V některých periodikách se však objevovaly zmínky, které postrádaly 

ideologický přídech, a čtenář si tak mohl doplnit mozaiku o situaci televize ve světě. 

Například v článku o sovětských umělcích v zahraničí bylo uvedeno, že baletní umělci 

se v Londýně „zúčastnili programu televisního vysílání“415, Mladá fronta při 

komentování sportovního zápasu ve Švýcarsku prozradila, že i tam funguje televizní 

vysílání416, Lidová demokracie převzala zprávu z polského deníku Express Wieczorny, 

který popisoval, jak se polskému inženýrovi podařilo zachytit vysílání mj. z Paříže, kde 

viděl přírodovědecký a loutkový film, a z Londýna, kde zhlédl filmový žurnál417, a dále 

zmínila uvedení našich filmů v britské televizi418. 

                                                
412 NESG. Hamlet a reklama rakví. Mladá fronta, 10. 8. 1954, r. X, č. 191, s. 2. /Příloha MF540810_2/
413 JONÁK, Jiří. Učni besedovali o životě mládeže v USA. Mladá fronta, 5. 11. 1954, r. X, č. 265, s. 2. 
/Příloha MF541105_2/
414 ROHAN, Bedřich. Poznej své ochránce. Mladá fronta, 18. 11. 1954, r. X, č. 276, s. 2. /Příloha 
MF541118_2/
415 (TASS). Bohatá činnost sovětských umělců za hranicemi. Rudé právo,13. 1. 1954, r. 34, č. 12, s. 3. 
416 NESG. Bez názvu. (úvodní sloupek sportovní strany s ilustrací) Mladá fronta, 27. 6. 1954, r. X, č. 154, 
s. 8. /Příloha MF540627_8/
417 Praha (sů). Příjem zahraniční televise. Lidová demokracie, 28. 8. 1954, r. X, č. 287, s. 2. /Příloha 
LD540828_2/
418 NESG. Naše filmy v britské televisi. Lidová demokracie, 17. 10. 1954, r. X, č. 250, s. 2. /Příloha 
LD541017_2a/
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Vztah televize a filmu

Velmi zajímavý aspekt – ohrožení filmu vlivem televize – se objevil pouze ve 

zprávách o západní televizi v týdeníku Kino. První článek viděl příčinu v její snadné 

finanční dostupnosti: „Oficiální statistiky udávají, že za poslední tři roky klesl počet kin 

ve Spojených státech na více než tři tisíce. Je to následek konkurence televise, která je 

levnější – a to hraje u prostých Američanů rozhodující roli.“419 Druhý článek z téhož 

čísla viděl nebezpečí pro filmaře v připravované britské „komerční televisi, která bude 

reklamním prostředkem pro firmy, které ji budou financovat. To bude mít mimo jiné za 

následek další zisky pro americké výrobce podobných, asi třicetiminutových filmů, 

které jsou připraveny, aby ve stovkách zaplavily anglickou televisi, kromě toho 

ohrožuje komerční televise filmovou výrobu, protože se pro svou produkci snaží 

zmocnit filmových studií.“420

Literární noviny naopak viděly pozitivní vztah mezi filmem a televizí, i když 

větší roli zde hrálo i divadlo. A. J. Liehm v článku popisoval situaci v Sovětském svazu, 

kde vznikaly filmové záznamy divadelních a operních představení, které byly poté 

vysílány v tamní televizi, a z toho podle autora vyplývalo, že „jejich zásoba se neztenčí 

vzhledem k potřebám televise“, a doporučoval otevření speciálního kina pro tyto filmy 

v Praze.421

6. Rok 1955 – ustálení pozice Čs. televise

6.1 Čs. televise v roce 1955

Od 1. 1. 1955 se zvýšil počet vysílacích dnů na pět: úterý, čtvrtek, pátek, sobotu 

a neděli. Od 15. 2. se rozšířilo čtvrteční vysílání – na pořady pro děti a pionýry navázalo 

vysílání pro dospělé. Od 4. 10. se vysílalo i ve středu. Pro děti se od tohoto data vysílalo 

každý den v týdnu, a to v úterý a čtvrtek pro nejmenší, ve středu, pátek, sobotu a neděli 

pro starší děti. Poté následovalo večerní vysílání, které zahajovaly Rozhlasové noviny a 

televizní zpravodajství.422

                                                
419 NESG. Méně kin v USA. Kino, 8. 12. 1954, r. VIII, č. 25, s. 394. 
420 NESG. Televise ohrožuje britské filmaře. Kino se dívá po světě. Kino, 8. 12. 1954, r. VIII, č. 25, s. 
386. /Příloha Kino541208_386/
421 AJL. Filmové okénko. Literární noviny, 23. X. 1954, r. III, č. 43, s. 4.
422 HAŠEK, Milan; ŠULC, Milouš. Čs. rozhlas a Čs. televize v číslech. Praha : Čs. rozhlas 1960, s. 88.
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26. 1. 1955 uvedla Čs. televize do provozu první přenosový vůz TVRZ s třemi 

kamerami a kontrolním i režijním zařízením.

11. 2. 1955 se uskutečnil první přímý přenos, a to hokejového zápasu mezi 

Prahou a švédským klubem IF Leksand ze Zimního stadionu na Štvanici, 25. 2. první 

přímý přenos koncertu z Rudolfina, 20. 3. první přímý přenos fotbalového západu 

Spartak Praha Sokolovo a Rudá Hvězda Bratislava, 17. 4. byl uveden první přenos 

Smetanovy Prodané nevěsty z Národního divadla, v květnu následovaly přenosy ze 

Závodu míru a na přelomu června a července přenosy z I. celostátní spartakiády, která 

se konala v Praze na Strahově. „Přenosy ze Strahova měly úspěch a jasně vymezily 

jedno z nejvážnějších poslání televize: zavést diváka do prostředí a událostí, kam by se 

jenom stěží dostával.“423

V roce 1955 vyšla Kniha o televisi, v níž televizní konstruktér Arnošt Lavante424

přístupným způsobem popisuje dosavadní technické postupy televizního natáčení a 

srovnává rozdíly mezi ním a rozhlasem, filmem či divadlem. Jedná se o systematické 

shrnutí všech aspektů televizní práce, z něhož se čtenář mohl dozvědět konkrétní 

podrobnosti o vybavení studia, organizaci práce, kameře, osvětlení, stavbách ve studiu, 

zadní projekci, technickém personálu či nastudování hry včetně popisu všech zkoušek. 

V závěru se zamýšlí nad budoucností televizního obrazu včetně barevného a dosahu 

vysílačů. Televiznímu vysílání předvídá stejné rozšíření jako rozhlasu.425

Za rok 1955 bylo odvysíláno 845 hodin, z toho 54 činoherních představení, 8 

oper, 10 operet, 20 estrád, 133 celovečerních filmů a 32 reportážních přenosů.426

31. 12. 1955 zahájilo vysílání televizní studio Ostrava.427 „Vysílač 

v Hošťálkovicích byl napojen na pražský program retranslační trasou. Studio bylo 

přímo na vysílači, mělo k dispozici dvě kamery a dva filmové 35mm snímače. 

Umožňovalo to vysílat i místní a krajový program.“428

                                                
423 STRASMAJER, Vladimír. Cesta k divákovi. 20 let ČST. Praha : ČST 1973, s. 21
424 Ing. Arnošt Lavante se v roce 1952 se stal členem skupiny pověřené vývojem prvého televizního 
přijímače a zavedením jeho výroby v Tesla Strašnice, závod Josefa Hakena. Koncem téhož roku přešel se 
skupinkou vývojářů VÚST do výrobního podniku, aby souběžně dokončili vývoj, rekvalifikovali 
pracovníky a pomohli se zavedením zcela nové výrobní technologie. Po splnění úkolu zůstal v Tesle 
Strašnice ve funkci vedoucího vývoje televizních přijímačů. Školil pracovníky, psal odborné články, a 
vydával odborné publikace. Za svoji činnost byl vyznamenán řádem „Za zásluhy o výstavbu“. viz Ing. 
Arnošt Lavante, dostupné z http://vust.webnode.cz/kdo-byl-/ [Cit. 2011-04-29].
425 LAVANTE, Arnošt. Kniha o televisi. Praha : Mladá fronta, 1955.
426 ŠMÍD, Milan. Historie televize v ČR – 4. Dostupné z http://www.louc.cz/pril01/p38his4.html [Cit. 
2011-04-29].
427 HAŠEK, Milan; ŠULC, Milouš. Čs. rozhlas a Čs. televize v číslech. Praha : Čs. rozhlas 1960, s. 77.
428 STRASMAJER, Vladimír: Cesta k divákovi. 20 let ČST. Praha : ČST 1973, s. 29.
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V roce 1955 zahájila Čs. televize mezinárodní spolupráci oboustranně se SSSR a 

NDR a jednostranně s Polskem a Maďarskem.429

Od 1. 1. 1955 se platil povinný koncesionářský poplatek 15,- Kč. Ke konci roku 

činil počet koncesionářů 32 119, za rok přibylo 28 286 koncesionářů.430

Jelikož televize ještě nebyla rozšířena všude, svým způsobem ji v té době na 

venkově nahrazovalo např. i tzv. Filmové jaro, kdy „zemědělcům v 358 obcích Čech a 

Moravy a v 196 obcích na Slovensku“ byly promítány barevné československé a 

sovětské filmy.431 Novým médiem, které ohlásilo svůj příchod na jaře, byl 

magnetofon.432

6.2 Vývoj pohledů tisku na Čs. televisi v roce 1955

V prvním lednovém čísle měsíčníku Československý novinář byl otištěn článek 

„Macešské zacházení s televisí“, který si bral na paškál novináře za to, jak málo se ve 

svých příspěvcích věnují televizi. Vytýkal jim, že se spokojují jen s upoutávkou na 

program, a ačkoli občas píší o tom, jak děti získaly sběrem peníze na televizor, už se 

neobtěžují věnovat televizním pořadům pro děti, které mají i pedagogický význam. 

Autor si přál vyvolat diskusi např. o tom, „zda je správné ukazovat v těchto programech 

dětem život pavouků, hadů atd. se všemi naturalistickými podrobnostmi!“ Dále autorovi

chyběly recenze televizních inscenací, debaty o uvádění cizojazyčných nedabovaných 

filmů, komentáře k televizním aktualitám a zajímavostem, přestože „v Klubu novinářů 

není těžké zaslechnout názor, že tento program – zejména pokud se skladby týče – patří 

zatím v televisi k nejproblematičtějším“. Autor vybízel novináře, kteří se „nemusí tlačit 

v davu zvědavců na Václavském náměstí nebo na Stalinově třídě, ale mohou televisi 

zhlédnout pohodlně třeba v Klubu při černé kávě“, aby chybu odstranili.433

Podle rozsahu novinových článků v roce 1955 se zdá, že novináři jeho apel 

vyslyšeli. 

                                                
429 HAŠEK, Milan; ŠULC, Milouš. Čs. rozhlas a Čs. televize v číslech. Praha : Čs. rozhlas 1960, s. 91.
430 HAŠEK, Milan; ŠULC, Milouš. Čs. rozhlas a Čs. televize v číslech. Praha : Čs. rozhlas 1960, s. 16.
431 NESG. Filmové jaro na vesnici 1955. Mladá fronta, 30. 3. 1955, r. XI, č. 77, s. 3. Fotografie. /Příloha 
MF550330_3/
432 Praha. Magnetofon pro nejširší spotřebu. Lidová demokracie, 17. 2. 1955, r. XI, č. 41, s. 7. /Příloha 
LD550217_3/
433 -pp-. Macešské zacházení s televisí. Československý novinář, leden 1955, r. VII, č. 1, s. 24. /Příloha 
Novinar55_1_24-25/
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V tisku bylo věnováno hodně pozornosti přímým přenosům, se kterými začala 

Čs. televise v únoru a postupně je vysílala z nových a nových míst. Novináři tehdy 

začali psát jednak o technických aspektech, jednak o pořadech samotných. Tisk 

zaznamenával ale více než dříve i reakce publika, které svými názory a přáními 

ovlivňovalo programovou skladbu. Počet diváků stoupal, hlavně díky sportovním 

přenosům, televizor byl však stále spíše vytouženým nadstandardem, o čemž svědčilo 

mnoho článků popisujících způsob jeho získání. Televizní vysílání posloužilo i jako 

doklad vyspělosti socialistického hospodářství. Poprvé se začaly více objevovat 

pozitivní zprávy o západních televizích, i když pouze v Lidové demokracii, dále zprávy 

o úspěšných vystoupeních našich umělců v zahraničních televizích a zazněly také obavy 

z vlivu televize na děti.

Program a televizní diváci

V tisku se čím dál častěji psalo o reakcích diváků na televizní vysílání, o jejich 

přáních a názorech, kterým se televize snažila vyjít vstříc a program jim uzpůsobovat. 

Především v týdeníku Československý rozhlas a televise vyšlo několik celostránkových 

článků. „Další krok Čs. televize“ z ledna uváděl, že diváci si přáli, aby se začalo vysílat 

v sobotu a začátek vysílání byl posunut na dřívější dobu – obojí se v roce 1955 

uskutečnilo. Diváci měli konkrétní představu i o tom, co by na obrazovce chtěli vidět –

spokojeni byli zejména s činohrami a operami, proto jim televize rozšířila činoherní 

repertoár, a dále postrádali humor, satiru a veselé scénky, proto dramaturgie chtěla 

nabídnout „scénky, které by vtipem, satirou, navázaly nejužší spojení s naším 

současným životem“. Další dopisy žádaly představení reprodukčních umělců, proto byla 

rozšířena i nabídka hudebních pořadů. Televize jim nově nabídla televizní 

„Agrobiologickou univerzitu“434, určenou především rolníkům, aktuality zajištěné 

novým přenosovým vozem a lépe rozčleněný program pro děti. Podle článku „si je 

Ústřední televisní studio vědomo požadavků a vysoké náročnosti svých diváků, a snaží 

se do nového roku vybavit program skutečně uměleckými, poutavými a lidu 

srozumitelnými a blízkými díly“.435 Karel Kohout, ředitel televize, přiznal v květnovém 

článku tamtéž, že „vedle kladného hodnocení našich pořadů obsahují dopisy našich 

diváků též spravedlivou kritiku naší práce. Dopisy jsou nejen čteny v příslušných 

                                                
434 Univerzita byla nazvána „Nečekáme milosti od přírody“.
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redakcích, ale jsou předmětem široké diskuse a pečlivého rozboru.“436 V září se článek 

na titulní straně také dovolával přibývajících diváckých dopisů „volajících po rozšíření 

a zpestření televisních programů“, a tím odůvodňoval rozšíření vysílání od 4. 10. o další 

den a lepší rozčlenění dětského vysílání podle věku.437 Na přelomu roku byl otištěn 

článek s výmluvným názvem „Cesta k divákům“438, který popisoval, jak „denně 

přicházejí do pražského televisního studia desítky a stovky dopisů a od rána do večera 

zvoní telefon na stolech dramaturgů“, mezi nimi jsou ale i kritické názory: „Dožadují se 

hokeje v den, kdy televise vysílá dlouho předem smluvené divadelní představení, ptají 

se, kdy budeme mít dva programy jako rozhlas, aby byla větší možnost výběru, 

vyptávají se, kdy už bude televise barevná, plastická, velkoplošná…“ Dále 

vyjmenovával všechna prostředí, kde lidé mohou televizor sledovat, a jakým způsobem 

to probíhá: „Kolem televisního okénka se sdružují lidé, někdy v celých desítkách, vedou 

si ,televisní deníčky‘, diskutují, píší společné připomínky k programům a zvou televisní 

pracovníky na přátelské besedy.“ Článek jednoznačně ukazoval na vzájemnou 

komunikaci mezi diváky a televizí a na vysokou míru jejich spolupráce a zapojení.

Podle bilančního článku Karla Pacnera z prosince v Mladé frontě dostávala 

televize denně kolem 30 dopisů s připomínkami k pořadům i příjmu vysílání, a mnoho 

dopisů s rozluštěním televizních hádanek a soutěží, a to nejen z Čech, ale až okolí 

Drážďan. To potvrzovalo zájem diváků o vysílání, přesto podle autora ještě nebylo 

úplně srovnatelné s působením ostatních médií: „Neuplyne dlouho a jistě i televize se 

stane nezbytným doplňkem našeho života, tak jako jsou jím noviny, radio, film, 

divadlo.“ Programový ředitel Čs. televise Vl. Kovařík mu v rozhovoru zájem diváků 

potvrdil, i když připustil, že ne vždy jim mohou vyhovět: „A nyní o těch přenosech. 

Budeme v nich samozřejmě pokračovat dál, bohužel, mezi diváky si děláme ,zlou krev‘ 

tím, že nevysíláme některá významná sportovní utkání, když večer předtím jsme měli na 

programu jiný přímý přenos. Máme zatím jenom jedno přenosové zařízení, a protože 

jeho montáž a demontáž trvá plných 48 hodin, nesmějí se na nás diváci zlobit, že na 

obrazovce vždycky nevidí to, co oni – a vlastně také my – bychom chtěli.“ Uvedl také, 

že v dohledné době rozšíří vysílání pro děti o nový populárně-vědecký pořad, zařídí 

                                                                                                                                              
435 NESG. Další krok. Čs. televise. Československý rozhlas a televise, 3.–9. 1. 1955, r. XII, č. 2, s. 3. 
/Příloha ČRT55_2_3/
436 KOHOUT, Karel. O dalším rozvoji Čs. televise. Československý rozhlas a televise, 2.–8. 5. 1955, r. 
XII, č. 19, s. 11. Fotografie. /Příloha ČRT55_19_11/
437 Televisní stanice Praha. Hlásí se televisní stanice Praha. Fotografie. Československý rozhlas a televise, 
19.–25. 9. 1955, r. XII, č. 39, s. 1. /Příloha ČRT55_39_1/
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větší sál v centru Prahy, odkud budou moci televizní přenosy estrád i divadelních her 

vysílat, vyjmenoval všechny chystané divadelní hry a přiblížil vysílání z Ostravy a 

Bratislavy.439 Lidová demokracie plány na příští rok doplnila informací počtu 

dosavadních diváků – jednalo se zřejmě o překlep: „čtvrt milionu šťastných majitelů 

televisorů“ – a dále nastínila hlavní kroky televize v roce 1956: zahájení činnosti dvou 

vysílačů, výměnu pořadů se zahraničím – NDR, Polskem a Velkou Británií (dětské 

pořady), lékařské lekce, kromě přenosů oper a činoher i první televizní vystoupení 

Václava Talicha s Českou filharmonií, přenos z olympiády v Itálii, velkoplošné vysílání 

pro školy, televizory s větší obrazovkou.440 Ředitel televize Karel Kohout uvedl 

v Rudém právu mj., že „dosavadní pořady se obohatí novými, lépe připravenými a 

umělecky dokonaleji zpracovanými relacemi. … V přímých přenosech věnuje kolektiv 

pracovníků televise větší pozornost životu v závodních klubech a spolu s nimi připraví 

satirické pořady. … Při besedě o problémech satiry bude zapojen do studia telefon a 

diváci budou moci umělcům klást otázky v průběhu besedy.“441

Přímé přenosy

Sportovní přenosy

11. 2. 1955 se uskutečnil první přímý přenos, a to ze sportovního utkání, vzápětí 

druhý. Články, které tyto kroky komentovaly, vyznívaly velmi pozitivně a vítaly 

možnost „oživit program televisního vysílání přímými přenosy ze sportovních stadionů, 

z divadel apod., takže televisní zpravodajství bude stejně rychlé jako rozhlasové“442. 

Lidová demokracie spočítala, že „po prvé v historii našeho ledního hokeje umožnila 

československá televise, že s účastníky hokejového zápasu na stadionu mohlo sledovat 

významný mezinárodní zápas téměř 100.000 diváků. Televisní účastníci zhlédli 

v pohodlí u svých přijímačů druhou a třetí třetinu zápasu. Téměř hodinu se těšili 

z krásného obrazu a slovního doprovodu, jež dokumentovaly vítězství čs. mužstva. 

Televisní kamery zachycovaly nejen celkové pohledy na hrací plochu, ale i detaily hry, 

                                                                                                                                              
438 NESG. Cesta k divákům. Československý rozhlas a televise, 26. 12.–1. 2. 1955, r. XII, č. 53, s. 1. 
Fotografie. /Příloha ČRT55_53_1/
439 PACNER, Karel. Televise v příštím roce. Mladá fronta, 25. 12. 1955, r. XI, č. 310, s. 4. Fotografie. 
/Příloha MF551225_4/
440 av. Novinky naší televise v příštím roce. Lidé, věci a události. Lidová demokracie, 10. 12. 1955, r. XI, 
č. 296, s. 1. /Příloha LD551210_1/
441 NESG. Co připravuje v příštím roce televise. Rozhovor s ředitelem ústředního televisního studia K. 
Kohoutem. Rudé právo, 24. 12. 1955, r. 35, č. 355, s. 2.
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zejména před brankami, které nemůže většina diváků na tribunách ani dobře 

pozorovat.“443 či popisovaly různé vymoženosti pro diváky: „Na rozdíl od prvního 

přenosu spatří diváci na promítací ploše svých aparátů občas i hodiny, ukazující čas, 

aby byli informováni, kolikátá minuta té které třetiny běží.“444 O den později přinesla 

dvě fotografie z přenosu, na jedné je záběr ze sportovní akce, na druhé kameramani 

s kamerou.445

Mladá fronta však poukázala i na slabiny: „Již první přenos si jistě získal mnoho 

příznivců sportu svým jasným obrazem, a až hlasatel bude pohotovější a jeho reportáž 

právě tak dramatická, jako reportáž rozhlasová, budou mít posluchači dokonalý obraz o 

tom, co se na ledové ploše, vzdálené třeba několik desítek kilometrů, odehrává.“446

Jména moderátorů Víta Holubce a Josefa Valcháře ani skutečnost, že první přenos 

režíroval sám ředitel televize, zmíněny nebyly.

Rudé právo přivítalo reportážní zařízení televize, neboť „neobyčejně obohatí její 

programové možnosti“, „vykoná pro naši televisi mnoho dobrých služeb“. Televizní 

programy se podle něj stávaly den ze dne vyhledávanější a oblíbenější. Doplnilo údaje o 

reportážním zařízení – tři kamery, osm mikrofonů – a nezapomnělo připomenout, že 

zařízení může kromě sportovních a kulturních akcí vysílat i záběry z manifestací.447

Zprávám o sportovních televizních přenosech začalo být věnováno čím dál více 

místa. Lidová demokracie psala o prvním přenosu fotbalového zápasu Spartak Praha 

Sokolovo – Rudá hvězda Bratislava dne 20. 3.: „Reportéři, kameramani a další členové 

posádky televisního přenosového vozu tentokrát pracovali pouze za přirozeného 

denního světla, a jak se ukázalo, byl obraz ještě jasnější než při osvětlování reflektory. 

O výbornou kvalitu obrazu měl velkou zásluhu i sníh, jehož bílá barva ostře 

kontrastovala s barvou míče, takže na obrazovce byla jasně vidět každá útočná i obranná 

akce jednotlivých hráčů. Všichni pracovníci přenosového vozu se jednomyslně shodli 

v tom, že zápas v kopané se ještě lépe přenáší než hokej, který je daleko rychlejší.“448

                                                                                                                                              
442 ŠKODA, Zdeněk. Po prvé v naší televisi. Mladá fronta, 16. 2. 1955, r. XI, č. 41, s. 3. /Příloha 
MF550216_3/
443 Praha (dý). První přímý televisní přenos. Lidová demokracie, 12. 2. 1955, r. XI, č. 37, s. 2. /Příloha 
LD550212_3/
444 kšt. Úspěch československé techniky. Přenosový vůz zmnohonásobí řady diváků. Lidová demokracie,
18. 2. 1955, r. XI, č. 42, s. 3. Fotografie. /Příloha LD550218_3/
445 NESG. 2 fotografie. Lidová demokracie, 13. 2. 1955, r. XI, č. 38, s. 8. /Příloha LD550213_8/
446 HÁS, Jiří. Co bude za třicet let. Mladá fronta, 12. 2. 1955, r. XI, č. 38, s. 6. Fotografie. /Příloha 
MF550212_6/
447 (RP) Obohacení pořadů televise. Rudé právo, 23. 3. 1955, r. XI, č. 53, s. 1.
448 Praha (Kšt). Kopaná po prvé v televisi. Lidová demokracie, 22. 3. 1955, r. XI, č. 69, s. 3. /Příloha 
LD550322_5a/



Diplomová práce

- -84

Mladá fronta upozornila, že „naše televisní vysílání natočilo všechny 

velikonoční fotbalové zápasy v Praze. Soudruzi, kteří byli pověřeni tímto zajímavým 

úkolem, měli při práci značné těžkosti. Vadil jim při ní silný déšť, který tolik zlobil 

fotbalové diváky i hráče. Přístroje totiž musely být pečlivě zakryty, aby vysílaný obraz 

neutrpěl hustým deštěm a nebyl zamlžen a aby se přístroje nepoškodily.“ Text byl 

doplněn fotografií kameramana s hlavou i kamerou zakrytými plachtou.449 Lidová 

demokracie dodala, že v televisi sledovalo tyto zápasy podle hrubého odhadu 100.000 

diváků.450

Od 23. 6. do 6. 7. se konala 1. celostátní spartakiáda, o níž se psalo v souvislosti 

s televizním přenosem mnohokrát. Poprvé na přímý přenos upozornila Mladá fronta

v rubrice Pražský den 6. 5.451 První zkušební přenos ze Strahova se uskutečnil 9. 6. u 

příležitosti mezinárodních lehkoatletických závodů „Rošického memoriál“.452 23. 6. se 

vysílal přímý přenos z prvního dne spartakiády. Na sportovních stránkách vycházely ve 

všech listech drobné zajímavosti o dění na Strahově, včetně televizního vysílání 

(„filmaři i pracovníci televise ještě naposled dohovořují disposice a scénář“453, 

„pracovníci televise natáčejí pořady pro SSSR, NDR, Maďarsko a Polsko a dnes ráno 

poletí natočené pořady prvního dne do hlavních měst těchto států“454, „Velké zástupy 

občanů stály před výklady na Václavském náměstí a jinde a spolu s diváky na stadionu 

se obdivovaly nevídané kráse, kterou uchvátila naše mládež.“455). Podle Lidové 

demokracie sledovalo denně přenosy ze Strahova tři sta až čtyři sta tisíc diváků, a třeba 

u televizorů v Dětském domě to bylo až tři sta padesát diváků. Televizní studio prý 

pohotově reagovalo na přání veřejnosti – např. „aby se kamery při nástupech soustředily 

více na celkovou plochu stadionu než na detailní záběry“, nebo aby se přenášela 

„vystoupení celá bez přerušení a přestávek“.456 Miroslav Slezák v Rudém právu popsal 

reakce veřejnosti: „U Kalousů v pokoji se dnes sešla početná společnost. Jeden, dva… 

devět… jedenáct lidí, již sedí kolem televisního přijímače. … Tak vyhledávány jsou od 

čtvrtka odpoledne všechny byty majitelů televisorů, kulturní jizby a kluby. Počet 

                                                
449 NESG. Kolem velikonočního fotbalu a televise. Mladá fronta, 14. 4. 1955, r. XI, č. 89, s. 6. 
Fotografie. /Příloha MF550414_6/
450 NESG. Zkouška televise. Lidová demokracie, 13. 4. 1955, r. XI, č. 87, s. 3. /Příloha LD550413_3a/
451 NESG. Čs. televise bude vysílat. Mladá fronta, 6. 5. 1955, r. XI, č. 109, s. 3. /Příloha MF550506_3/
452 NESG. Uvidíte v televisi. Mladá fronta, 8. 6. 1955, r. XI, č. 138, s. 3. /Příloha MF550608_3/
453 NESG. Kolem tribuny. Mladá fronta, 25. 6. 1955, r. XI, č. 153, s. 3. /Příloha MF550625_3/
454 NESG. Ozvěny ze Strahova. Lidová demokracie, 24. 6. 1955, r. XI, č. 151, s. 2. /Příloha LD550624_2/
455 NESG. Spartakiáda v televisi. Zajímavosti dne. Rudé právo, 26. 6. 1955, r. 35, č. 175, s. 2.
456 Praha (kšt). Televise o hlavních dnech spartakiády. Lidová demokracie, 29. 6. 1955, r. XI, č. 155, s. 1. 
/Příloha LD550629_1/
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vlastníků televisorů, který se ostatně den ze dne množí, je zatím ,jen‘ asi třicet tisíc, ale 

součet diváků jde do statisíců. Dvě stě padesát až tři sta tisíc občanů sleduje nyní každý 

den mohutnou, slovy nepopsatelnou přehlídku mládí naší vlasti, její pýchu a ozdobu.“ 

Popisuje také zákulisí, hlasatelnu, složení štábu, práci televizního studia, které reaguje 

na přání posluchačů.457 Jan Zelenka v Čs. novináři srovnával práci novinářů z různých 

médií na spartakiádě. Uvažoval za mimopražského čtenáře, zda ho uspokojily spíše 

aktuální reportáže v rozhlase a televizi, nebo noviny, které sice měly dvoudenní 

zpoždění, ale čtenář se k nim mohl vracet. Po detailním rozboru článků v tisku zhodnotil 

celkově i televizní vysílání: „Spartakiádu je třeba především vidět. Čs. televise má 

velkou zásluhu na tom, že skvělé obrazy spartakiády se dostaly do celých Čech a ještě 

dále. Velmi dobrým nápadem reportérů Čs. televise (mezi nimi vynikal Pavel Kohout a 

Miloslav Disman) byly rozhovory s diváky, s umělci, se zahraničními hosty 

v přestávkách mezi jednotlivými čísly. Dobré byly i záběry na 16mm film, které televise 

pravidelně vysílala. Horší už to bylo s literárními pořady ke spartakiádě, hlavně 

s humorem, estrádou a různými pokusy ,vtipně‘ doprovodit spartakiádu.“458

Kulturní přenosy

25. 2. se uskutečnil první televizní přenos koncertu z Domu umělců. Jak 

upozornila zpráva, „opoždění návštěvníci vyčkají do přestávky koncertu, aby nerušili 

televisní přenos.“459

17. 4. byl uveden první přímý divadelní přenos, a to Prodané nevěsty

z Národního divadla. Komentář, který vyšel dva dny nato v Mladé frontě, nešetřil 

chválou a odhalil možnosti, které přenosy skýtají veřejnosti: „Škoda, že jsme neměli 

možnost podívat se do blízkých i vzdálenějších vsí celých Čech. Všude tam totiž 

nedělní odpoledne zalétal krásný čistý obrázek a po prvé v historii zhlédly desetitisíce 

našich občanů najednou v Praze představení. Jistě byli všichni spokojeni. Za to dík 

technikům Čs. televise. Pracovali se třemi kamerami, dvě byly umístěny po stranách a 

třetí uprostřed vzadu. Jejich prostřednictvím jsme nahlédli nejen na jeviště, ale i do 

orchestru a usedli mezi obecenstvo.“460

                                                
457 SLEZÁK, Miroslav. Spartakiáda v televisi. Rudé právo, 26. 6. 1955, r. 35, č. 175, s. 2.
458 ZELENKA, Jan. K práci redakcí ve dnech spartakiády. Československý novinář, červenec 1955, r. VII, 
č. 7, s. 199. /Příloha Novinar55_7_199-202/
459 NESG. První televisní přenos koncertu. Mladá fronta, 22. 2. 1955, r. XI, č. 46, s. 5. /Příloha 
MF550222_5c/
460 (jan). Národní divadlo na vesnici. Mladá fronta, 19. 4. 1955, r. XI, č. 93, s. 5. /Příloha MF550419_5a/
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Kromě toho byly v tisku uváděny informace o televizních adaptacích 

divadelních her, posléze i přenosech z divadel, z módních přehlídek, z varietních revue, 

z operetních představení. Noviny informovaly, že televize například přenáší všechna 

představení významného festivalu „Divadelní žatva 1955“461 a také vítězné představení 

amatérské divadelní soutěže „Jiráskův Hronov“, což bylo zároveň první ochotnické 

představení vysílané čs. televizí.462 Podle Čs. rozhlasu a televise byly divadelní přenosy 

a inscenace nejúspěšnější a nejoblíbenější částí televizního programu.463

Recenze

Na mnoho televizních představení divadelních her byly uveřejněny recenze. Tři 

se objevily i v měsíčníku Divadlo. Jana Lohrová v recenzi Jiráskovy Vojnarky pozitivně 

hodnotila televizní vysílání divadelních představení a široký repertoárový plán, který 

umožní vysílat každý týden novou hru, zároveň ale upozornila na prchavost těchto 

večerů, pokud nejsou natočeny na film. Považovala proto za nutné o televizních 

představeních psát a zaznamenat je tak. U Vojnarky uvedla, že se jedná o první 

celovečerní činohru vysílanou televizí, ocenila „mistrovství herců Národního divadla, 

jejichž výkony s překrásnou Vojnarkou (Marie Glázrové) v čele, jsou opravdu strhující, 

dále vyzdvihla její ztvárnění („režisér Dvořák vedl kamery tak, aby vždy v pravou chvíli 

podtrhovaly smysl všeho dramatického dění na scéně, aby odhalily a přiblížily divákům 

hercovu tvář, aby daly nahlédnout do duše postav“).464 J. Pecháček byl v hodnocení 

Stehlíkova Vysokého letního nebe v režii Jiřího Bělky kritičtější tím, že srovnával 

televizní představení s divadelním. Závady našel na exteriérech arch. Zázvorky, 

zaměření kamer na celek, hereckém projevu při detailních záběrech: „Celkem televisní 

inscenace nedosahuje – hlavně pro omezenost výrazových prostředků, jež režisérova 

vynalézavost nemůže vždy nahradit – umělecké živosti a ideové účinnosti, jimiž 

Stehlíkova hra strhuje na jevišti.“465 Třetím recenzentem byl Jaromír Doležal, který 

hodnotil hru Morálka paní Dulské, již zhlédl při jejím prvním uvedení v roce 1910 

                                                
461 NESG. „Divadelní žatva 1955“ v televisi. Lidová demokracie, 3. 8. 1955, r. XI, č. 185, s. 3. /Příloha 
LD550803_3/
462 NESG. Vítězové XXV. „Jiráskova Hronova“ v televisi. Lidová demokracie, 4. 8. 1955, r. XI, č. 186, s. 
2. /Příloha LD550804_3/
463 NESG. Divadelní hry v televisi. Československý rozhlas a televise, 21.–27. 11. 1955, r. XII, č. 48, s. 1. 
Fotografie. /Příloha ČRT55_48_1/
464 LOHROVÁ, Jana. „Vojnarka“ v Ústředním televisním studiu. Divadlo, leden 1955, r. 6, č. 1, s. 57. 
Fotografie. /Příloha Divadlo55_1_57/
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ve Lvově a její televizní podobu příliš neakceptoval: „Jaký to pokrok a rozdíl! Zda 

k lepšímu, je ovšem jiná otázka, na niž třeba hned z počátku odpovědět, že televisní 

náhražka se nemůže dosud vyrovnat živé inscenaci. Dává sice slušnou představu, jak asi 

naši herci ztělesňují autorovy představy, slyšíte dobře intonace jejich hlasů. Ale ty 

tváře! Nevím, zdali je to na každém televisoru, ale na tom nejnovějším, na němž jsem 

hru sledoval, byly zvláště při krajích některé obličeje tak skreslovány, že by originály 

snad ani samy sebe nepoznaly – třebaže zase jiné tváře nebyly tak – aspoň ne v takové 

míře – znetvořeny.“466 Paní Dulskou hrála v televizní inscenaci Míla Pačová, roli s ní 

alternovala Zdenka Baldová, další role ztělesnily např. Jiřina Petrovická nebo Blanka 

Waleská, režíroval a roli pana Dulského ztvárnil Miloš Nedbal. V Lidové demokracii

byla v únoru zhodnocena televizní adaptace Smetanovy Hubičky: „Jako před časem 

Rusalka, vyzněla i Hubička v televisi úspěšně, bez zásad a poruch. Na podkladě 

rozhlasové nahrávky, řízené Z. Chalabalou, režíroval televisní vysílání V. Kašlík 

v dekoracích postavených J. Zázvorkou (k interiéru Vendulčiny světnice přibyl tu i 

dvorek pro výsměšnou píseň Lukášovu). Tentokrát nebylo užito hereckých dublů, takže 

na obrazovce jsme viděli právě ty zpěváky, jejichž hlas zazníval z rozhlasového pásu. 

… Ilustrování hudby filmovým obrazem za každou cenu se neosvědčuje (akváriové 

rybky ve vodníkově říši či bublinky na hladině po ponoření se vodníka). Opera 

v televisi přímo volá po reálných nebo atelierově bohatě prostavěných exteriérových 

záběrech z přírody i po přesném inscenačním plánu hereckých akcí před kamerou. To 

vše ovšem souvisí s dalším rozvojem naší televise, zejména s možností televisního 

filmu.“467 Následovala recenze první přímo přenášené opery, Prodané nevěsty

s Drahomírou Tikalovou a Ivo Žídkem v rolích Mařenky a Jeníka. „Ukázalo se, že 

divadelní jeviště a dostatečný odstup kamer dává lepší možnosti celkovým záběrům a 

odpadá také nesoučasnost zpěvu a pohybu pěvcových úst, což je pochopitelné u vysílání 

ze studia, kdy pěvci jen hrají k dříve nazpívanému pásu. Ostatně blízké pohledy do tváře 

herců nebyly při přímém přenosu z divadla zachyceny. … Podle předběžných údajů 

sledovalo přímý přenos z ND nejméně sto padesát tisíc diváků.“468

                                                                                                                                              
465 PECHÁČEK, J. „Vysoké letní nebe“ v televisi. Divadlo, září 1955, r. 6, č. 9, s. 766. /Příloha 
Divadlo55_9_766/
466 DOLEŽAL, Jaromír. „Morálka paní Dulské“ od Zápolské v čs. televisi. Divadlo, říjen 1955, r. 6, č. 10, 
s. 868. Fotografie. /Příloha Divadlo55_10_868-a/
467 vbr. Smetanova „Hubička“ v televisi. Lidová demokracie, 29. 1. 1955, r. XI, č. 25, s. 3. /Příloha 
LD550129_1a/
468 Praha (bor). Opera pro 150.000 diváků. Lidová demokracie, 19. 4. 1955, r. XI, č. 92, s. 1. /Příloha 
LD550419_1/
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Rudé právo přineslo po prvním přímém sportovním i kulturním přenosu 

zamyšlení nad programem Čs. televise, nad jeho kvalitami, slabinami a cestou, kterou 

by se měla dále ubírat. Konstatovalo, že „si dosud málo uvědomujeme, jaká mohutná 

síla kulturního vlivu nám vyrůstá a denně roste. … Bude čím dále tím více plnit úkoly 

aktuálních – a doufejme i živých, poutavých a zajímavých novin, úkoly popularisace 

vědeckých, politických a kulturních znalostí, úkoly výchovy naší mládeže a úlohu 

šiřitele kultury, zábavy a dobré pohody.“ Kladně hodnotilo počet šedesáti divadelních 

představení, který televize vysílá, a možnost diváků „pouze otočit knoflíkem u svého 

televisoru“. Ocenilo, že televize reagovala na jejich přání, aby se vysílalo víc veseloher 

a komedií, měla by však hledat více zdrojů kvalitní zábavy, neboť „obrazovka odhaluje 

každý nevkus vtipů, které jinde – na našich estrádách a jevištích – spíše zaniknou“. 

Přestože se také zmínilo o nevyhovujících provozních podmínkách televize, 

vyjmenovalo, co všechno v nejbližší budoucnosti v programech přibude.469

8. května byl na obrazovkách uveden náš první celovečerní televizní film, 

adaptace sovětského baletu Rudý mák, odehrávajícího se v Číně, v provedení Národního 

divadla v Bratislavě. Byl natočen v barvě, což se zatím na obrazovkách nemohlo 

projevit, ale jelikož předloha sama byla sporná, nevzbudil dobrý dojem. Karel Friedrich 

v Mladé frontě napsal, že režisér a kameraman „stáli před problematickým úkolem 

vtěsnat dějem až přetížený balet do představení obvyklé délky. Došlo ke škrtům, které 

děj znejasnily a učinily schematickým. Utrpěly hlavně vztahy mezi jednotlivými 

postavami. …S tím, jak je balet ,Rudý mák‘ natočen, přestože je to náš první pokus 

tohoto druhu, nemůžeme být tedy zcela spokojeni. Zvláště pokud se týče zajímavosti a 

napětí, zůstává film mnohé dlužen.“470 Vladimír Bor v Lidové demokracii zdůraznil 

zlomový moment televizních přenosů: „Rozmach televise nabyl u nás velkého ohlasu 

zejména od té doby, kdy se uskutečňují přímé přenosy se stadionů (spartakiáda!), 

z fotbalových a hokejových hřišť, z divadel a koncertních síní. Přímé přenosy 

neobyčejně obohatily televizní programy a přiblížily je zájmu nejširších vrstev.“ 

Odhadl, že další vývoj televize bude směřovat také „k filmovému natáčení divadelních 

představení pro účely televize“, jako byl například Rudý mák, neboť „výkony nejlepších 

herců a zpěváků, nejlepší představení a výtvory našeho divadelnictví budou tak filmem 

                                                
469 (RP). Ústřední televisní studio Praha vysílá. Rudé právo, 27. 2. 1955, r. 35, č. 57, s. 4. Fotografie.
470 FRIEDRICH, Karel. Náš první celovečerní televisní film. Mladá fronta, 16. 10. 1955, r. XI, č. 250, s. 
3. /Příloha MF551016_3/
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zachyceny a zvěčněny i zpřístupněny v rozsahu, v jakém se jinak divadlo nemůže 

uplatnit.471

Jeden z recenzních článků byl věnován i dětským pořadům: Vladimír Rajský 

v Mladé frontě psal o přípravách režiséra Jindřicha Poláka na zfilmování některých 

Andersenových pohádek doprovázených vyřezávanými loutkami a překrásnými 

stavbami, stínohrou, míšeňskými figurkami, oživenými loutkami, případně hranými 

postavami, přičemž vše mělo být spojeno hraným komentářem. „Jsou to opět nové 

formy práce iniciativního kolektivu filmových a televisních pracovníků, kterými chtějí 

nejen obsahově, ale i po umělecké stránce zpestřit a zkvalitnit úroveň našich televisních 

pořadů“. 472

Upoutávky na televizní vysílání

Nejpodrobnější přehled programu byl uveřejňován v Čs. rozhlasu a televisi, 

stejně jako v roce 1954. Počátkem února s rozšířením vysílání zvýraznil grafickou 

úpravu, změnil název na Program Čs. televise a přesunul se na poslední stránku.473

Upoutávky ve všech třech denících sledovaly přibližně stejný vývoj – zpočátku 

obsahovaly dlouhé rozvité věty, které líčily obsah vysílání474, teprve koncem roku ubylo 

textu a přibylo přesných časových údajů. Rudé právo koncem roku začalo uveřejňovat 

kromě denních upoutávek i týdenní přehled. Grafická podoba upoutávek odpovídala 

podobě v předchozím roce, v Mladé frontě stále kolísaly jejich názvy. Nově se přehled 

televizních programů objevil v Literárních novinách jako položka v rubrice Rozhlas a 

televise (předtím Týden u přijímače) v zadní části týdeníku.

Upoutávky na televizní přenosy sportovních utkání se začaly objevovat i na 

sportovních stránkách periodik, stejně jako upoutávky na přenosy kulturních akcí se 

                                                
471 BOR, Vladimír. Budeme natáčet televisní filmy? Lidová demokracie, 7. 8. 1955, r. XI, č. 189, s. 5. 
Fotografie. /Příloha LD550807_5/
472 RAJSKÝ, Vladimír. Oživené loutky, stínohry, pohádkové stavby. Televise potěší naše děti. Mladá 
fronta, 17. 7. 1955, r. XI, č. 172, s. 3. /Příloha MF550717_3/
473 Program čs. televise. Československý rozhlas a televise, 7.–13. 2. 1955, r. XXII, č. 7, s. 16. /Příloha 
ČRT55_7_16/
474 „Ústřední televisní studio vysílá v úterý 11. ledna v 19,30 hod. televisní aktuality a zajímavosti, které 
věnuje 10. výročí bitvy u Jasla, v níž se vyznamenali za Velké vlastenecké války naši dělostřelci, bojující 
po boku Sovětské armády. Dále provede diváky Vojenským historickým museem, vzpomeneme 65. 
výročí narození spisovatele Karla Čapka a bude informovat o domácích a zahraničních událostech. Ve 
druhé lekci televisní university ,Nečekáme milosti od přírody‘ bude besedovat dr. Jan Macek a aspirant 
Josef Nečas, vědečtí pracovníci Karlovy university, o domestikaci zvířat, původu rostlin a o tom, jak se 
živé organismy chovem a pěstováním měnily. Ve třetí části programu uvede ústřední televisní studio 
scénu A. S. Puškina ,Kamenný most‘ v provedení Realistického divadla Zd. Nejedlého a v režii Rudolfa 
Vedrala.“ Televise vysílá. Mladá fronta, 11. 1. 1955, r. XI, č. 9, s. 3. /Příloha MF550111_3/
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vyskytovaly i v domácím zpravodajství – např. v článku, který detailně popisoval turné 

sovětského pěveckého Alexandrova souboru u nás, byla zmínka, že 9. května přenáší 

vystoupení televize475, další zpráva slibovala záběry ze setkání V. Nezvala 

s francouzskými umělci Tristanem Tzarou a Fernandem Légerem, kteří byli hosty 

spartakiády476. V Čs. rozhlasu a televisi byla uveřejněna fotografie spisovatele Borise 

Polevého s Pavlem Kohoutem, který s ním vedl rozhovor pro diváky televize.477

V srpnu byl v Literárních novinách ohlášen televizní medailon spisovatele Pavla Bojara 

jako první z řady portrétů soudobých autorů před druhým sjezdem spisovatelů.478

Noticka z 11. 12. upozorňovala, že poprvé promluví k televizním divákům prezident 

republiky Zápotocký.479

Technická problematika

Periodika z roku 1955 se již příliš nevěnovala konstrukci televizorů samotných, 

více je zajímaly technické předpoklady přímých přenosů ze sportovních či kulturních 

akcí, rozšíření signálu a kvalita jeho příjmu.

11. 2. 1955 se uskutečnil první přímý přenos ze Zimního stadionu ze zápasu 

Praha-Leksand, posléze druhý přenos z hokejového západu Kanada-Československo. 

Nejkomplexněji vysvětlil princip přenosu celostránkový článek v Čs. rozhlasu a 

televisi480, jednoduše a názorně pro laiky („Televisní reportážní zařízení je 

namontováno v normálním autobuse Škoda 706, který byl ovšem pro tento účel 

přizpůsoben. Celé zařízení se skládá z dílů v jednotných kufrech, aby bylo snadno 

přenosné a výměnné“ atd.), s celostránkovou fotografií na titulní straně, která 

vyobrazovala všechna zařízení potřebná pro přenos481. Také v denících bylo 

publikováno mnoho článků, které si všímaly principu přenosu: „Přímý přenos umožnilo 

přenosové snímací zařízení. Obrazový materiál zachycený snímacími kamerami byl 

                                                
475 (sl) Alexandrovci u nás. Mladá fronta, 15. 4. 1955, r. XI, č. 90, s. 3. /Příloha MF550415_3a/
476 NESG. Francouzští umělci na besedě s V. Nezvalem. Lidová demokracie, 5. 7. 1955, r. XI, č. 169, s. 3. 
/Příloha LD550705_3/
477 NESG. Boris Polevoj na 1. celostátní spartakiádě. Československý rozhlas a televise, 11.–17. 7. 1955, 
r. XII, č. 29, s. 6. Fotografie. /Příloha ČRT55_29_6/
478 NESG. Televisní medailon Pavla Bojara. Kultura ve zkratce. Literární noviny, 6. 8. 1955, r. IV, č. 6, s. 
10.
479 NESG. Antonín Zápotocký v televisi. Lidová demokracie, 11. 12. 1955, r. XI, č. 297, s. 4. /Příloha 
LD551211_4/
480 NESG. Televisní přenos. Československý rozhlas a televise, 14.–20. 3. 1955, r XII, č. 12,. s. 4. /Příloha 
ČRT55_12_4-a/
481 NESG. Televisní přenosové zařízení. Fotografie na obálce. Československý rozhlas a televise, 14.–20. 
3. 1955, r XII, č. 12,. s. 1. /Příloha ČRT55_12_1/
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přímo na Zimním stadionu režijně zpracován a přenášen do televisního vysílače“482

nebo technického zařízení přenosového vozu: „Pojízdné televisní zařízení je 

namontováno v autobuse, který je malým televisním studiem na kolečkách. Je vybaven 

třemi citlivými snímacími kamerami a vším technickým zařízením, potřebným 

k režijnímu zpracování zvuku i obrazu. Zařízení je napájeno buď ze síťové přípojky, 

nebo může být připojeno k vlastní pojízdné elektrárně. Vůz je dále připojen na nejbližší 

telefonní vedení. … Zvuk je po zpracování přenášen do vysílače po telefonním vedení, 

kdežto obraz, který nelze přenášet obyčejným telefonním vedením, je vysílán do 

vysílače reléovou jednotkou, která pracuje na centimetrových vlnách. Ty jsou vedeny 

pomocí duté trubky – vlnovodu – do ohniska kovového reflektoru, který je soustředí do 

úzkého paprsku a vyšle směrem na petřínskou rozhlednu.“483

V Československém rozhlasu a televisi bylo však též v květnu uvedeno, že přímý 

přenos lze vysílat pouze do 10 km od vysílače.484

S rozšiřováním možností vysílání a jeho četností stoupaly i nároky na televizní 

techniku, která vyžadovala kvalitnější přístroje. Jan Janota, ředitel střediska Televise-

Praha, které technicky zajišťovalo vysílání, zhodnotil vývoj provozní techniky během 

uplynulých dvou let vysílání a poukázal na nutné změny. Uvedl, že v roce 1953 „nebyla 

nouze o poruchy a nebylo žádnou vzácností, když obrazovka přijímače zhasla na dobu 

40–60 minut“, což bylo vyřešeno lepším větráním, takže v současném stavu „se poruchy 

počítají jen na vteřiny“. Dříve bývalo ve studiu 55 °C, nyní „snesitelných 30 °C“. Potíže 

byly způsobovány i tím, že studio mělo k dispozici pouze dvě kamery. Od následujícího 

roku budou tři, což přispěje k větší kvalitě obrazu. Tmavý obraz, na který si stěžovali 

diváci, bude odstraněn zavedením nových snímacích elektronek.“485 I Mladá fronta

informovala o nutnosti nových kamer, které byly konstruovány ve Výzkumném ústavu 

radiokomunikací ve Vokovicích a byly vybaveny citlivou snímací elektronkou, neboť 

dosavadní kamery spotřebovaly hodně světla, a dále nových kamer na snímání 16mm 

filmu, které budou „pohotověji zachycovat a reprodukovat aktuality.“486 Zajímavý 

článek o praktickém řešení poruch v příjmu uvedla Lidová demokracie. Jan Kaštánek 

                                                
482 Praha (dý). První přímý televisní přenos. Lidová demokracie, 12. 2. 1955, r. XI, č. 37, s. 3. /Příloha 
LD550212_3/
483 ŠKODA, Zdeněk. Po prvé v naší televisi. Mladá fronta, 16. 2. 1955, r. XI, č. 41, s. 3. /Příloha 
MF550216_3/
484 KOHOUT, Karel. O dalším rozvoji Čs. televise. Československý rozhlas a televise, 2.–8. 5. 1955, r. 
XII, č. 19, s. 11. Fotografie. /Příloha ČRT55_19_11/
485 ČULÍK, D. Zlepšení čs. televise v budoucnosti. Lidová demokracie, 16. 10. 1955, r. XI, č. 249, s. 3. 
/Příloha LD551016_3/
486 NESG. Nové televisní kamery. Mladá fronta, 22. 12. 1955, r. XI, č. 307, s. 2. /Příloha MF551222_2/
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v něm popisoval práci tzv. radiokomunikační odrušovací služby, která na požádání 

vyjíždí k obyvatelům, její pracovníci „vyjmou malý kufříkový přijímač s rámovou 

antenou a jdou přesně za zdrojem rušení“. Líčil možné příčiny rušení – elektrické 

dečky, elektricky vytápěné akvárium, a co se týče televizorů, příjem prý rušilo hlavně 

zapalování motorových vozidel, vysokofrekvenční zařízení a diathermické přístroje. 

Podle něj bylo možné zaručit bezporuchovost signálu jen asi do padesáti kilometrů od 

vysílače.487

Čtenářům byly již nabízeny praktické informace týkající se upevňování antén: 

byli varováni, aby neupevňovali antény na hromosvodovou tyč488, případně jim byly 

doporučovány vhodné typy antén a způsoby jejich umístění489. Nejobsáhlejší informace 

v podobě seriálu nazvaného Technický koutek přinesl opět Československý rozhlas a 

televise. Počínaje dubnem v něm byly uveřejňovány způsoby připojení včetně schémat, 

montáže antén, seznamy opraven. Pracovníci televizní technické služby byli vybaveni 

průkazy, jejichž fotografie byla uveřejněna v č. 20.490 V Technickém koutku byl 

uveřejněn i seriál s radami, jak správně umístit televizor v bytě, z jaké vzdálenosti ho 

sledovat a jak ho seřizovat.491

Několikrát bylo ještě hodnoceno šíření signálu do různých oblastí republiky: 

„Šumavské lesy jsou od Petřína hezkých pár kilometrů – a přece i v pošumavských 

obcích Šitboři, Hostouni, Klenčí i v Domažlicích mají majitelé televisorů dobrý 

příjem.“492 Jednalo se o oblast sousedící se západním Německem, a pro vládnoucí moc 

bylo proto zřejmě důležité, aby tamější obyvatelé věnovali pozornost vysílání 

československé, nikoli západní televize. Další podobnou zprávou bylo, že „v Plzeňském 

kraji je již téměř v každé obci televizor, na venkově je lepší příjem obrazu než v Plzni, 

kde televisních anten den ze dne přibývá.493 Signál pražského televisního vysílače byl 

ale zaznamenán až v moskevské oblasti, jak informovala v prosinci 1955 Mladá fronta: 

„Majitelé televisních přijímačů v městě Stupině, moskevská oblast, byli nedávno 

                                                
487 KAŠTÁNEK, Jan. Všichni posluchači mohou mít čistý příjem. Lidová demokracie, 29. 1. 1955, r. XI, 
č. 25, s. 3. Fotografie. /Příloha LD550129_3/
488 NESG. Upozornění k upevňování anten radiopřijímačů a televisorů. Mladá fronta, 16. 3. 1955, r. XI, 
č. 65, s. 3. /Příloha MF550316_3a/
489 Praha (dč). Televisní anténa v pokoji. Lidová demokracie, 2. 3. 1955, r. XI, č. 52, s. 3. Fotografie. 
/Příloha LD550302_3/
490 NESG. Fotografie průkazu. Program Čs. televise. Československý rozhlas a televise, 9.–15. 5. 1955, r. 
XII, č. 20, s. 16. /Příloha ČRT55_20_16/
491 NESG. Technický koutek. Vidíte dobře televisi? Československý rozhlas a televise, 22.–28. 8. 1955, r. 
XII, č. 36, s. 10. /Příloha ČRT55_36_10/
492 NESG. Šumava – Petřín. Mladá fronta, 6. 12. 1955, r. XI, č. 293, s. 5. /Příloha MF551206_5a/
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překvapeni, když se na obrazovce jejich televisorů objevili herci v českých národních 

krojích. Z počátku se domnívali, že jde o pohostinské vystoupení českých umělců 

v moskevském televisním studiu. Na konci pořadu se však od hlasatele dověděli, že 

zachytili pražský televisní vysílač.“494

Koncem roku začalo pokusně vysílat televizní studio v Ostravě-

Hošťálkovicích a připravovalo se vysílání v Bratislavě, mnoho článků se proto 

zmiňovalo i o jejich výstavbě a vybavení. V únoru psala Lidová demokracie, že jsou 

bratislavské přípravy „v plném proudu, během roku zde mají stát jako první 

v Československu moderní televisní studia, postavená podle našich a sovětských 

zkušeností.“495 Pokusné vysílání proběhlo v červnu i v Košicích: „Pověřenectvo kultury 

odevzdalo v těchto dnech košické veřejnosti cenný dar – televisní snímací kameru. Byla 

umístěna v Technickém museu, kde budou každou neděli pořádány kulturní programy. 

… Košičtí občané projevují o televisní programy velký zájem, prvého se zúčastnilo 200 

diváků. Košice jsou prvním městem na Slovensku, které má pokusné televisní 

studio.“496

V srpnu informovala Mladá fronta o pracích na ostravském staveništi: „Stavbaři 

… zastřešují provozní budovu, v níž bude studio a zařízení na promítání filmu, a dále 

provádějí vnitřní stavební úpravy. Na mohutném anténním stožáru, vyšším než věž 

ostravské radnice, montují montéři výtah, osvětlení stožáru a přívodní kabely.“497

Přestože se mělo začít vysílat až v listopadu, občané byli nedočkaví a jen v ostravském 

obchodě si zakoupili kolem 150 televizorů. Oldřich Vondrák v Lidové demokracii

napsal, že „výkon ostravského vysílače bude dvakrát silnější než pražského a některá 

zařízení byla po zkušenostech, získaných v Praze, ve zlepšeném provedení. Tak síla 

obrazu u ostravského vysílače bude 12 KW a síla zvuku 5 KW.“ Vysílač byl umístěn na 

vhodném místě Bobrovníkách nad Ostravou a jeho dosah se předpokládal 40 až 60 km. 

                                                                                                                                              
493 NESG. Přibývá televisních anten. Lidová demokracie, 22. 3. 1955, r. XI, č. 69, s. 3. /Příloha 
LD550322_3/
494 Moskva (čt). V moskevské oblasti zachyceno vysílání pražské televise. Mladá fronta, 18. 12. 1955, r. 
XI, č. 304, s. 1. /Příloha MF551218_1/
495 Praha (la). První televisní studia v Bratislavě. Lidová demokracie, 28. 1. 1955, r. XI, č. 24, s. 1. 
/Příloha LD550128_1/
496 (ČTK). Pokusné televisní studio v Košicích. Mladá fronta, 7. 6. 1955, r. XI, č. 137, s. 5. /Příloha 
MF550607_5/
497 (dz). Budování televise na Ostravsku. Mladá fronta, 7. 8. 1955, r. XI, č. 190, s. 1. /Příloha 
MF550807_1/
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Stavba anten měla být zahájena až po vysílání monoskopu. Zakoupených televizorů 

v kraji bylo podle něj 600.498

V květnu během květnových oslav byla v novinách popsána výměna filmového 

materiálu mezi jednotlivými městy: reportáže natočené v Brně, Ostravě a Bratislavě 

byly sváženy leteckými aerotaxi („třikrát startovaly včera z Ruzyně letecké aerotaxi“), 

týž ten urychleně zpracovány a večer vysílány.499

Jak uvádím v kapitole 8, v roce 1955 cenzura odstraňovala informace o tom, že 

televizory s větší obrazovkou budou uvedeny ještě v tomtéž roce na trh. Autoři článků 

tedy tento zákaz museli respektovat a posouvali jejich dostupnost do roku 1956. Květa 

Junková v článku v Mladé frontě, který shrnoval desetiletí československé 

radiotechniky, ale informovala o prodeji v příštím roce ještě před uveřejněním zákazu: 

„Naše televise, ač musí stále překonávat hodně nedostatků a potíží, se stále zdokonaluje. 

Přijímače mají na příklad malou obrazovku. Závada bude odstraněna výrobou čočky, 

která se upevní před obrazovku, čímž se obraz podstatně zvětší. V příštím roce se 

plánuje výroba luxusních přijímačů s větší obrazovkou.“500 V článku z brněnské 

zářijové Výstavy československého strojírenství Jan Řežábek popisuje jednu z novinek 

takto: „Je to nový televisor s obrazovkou o velikosti 27x22 cm (dosavadní rozměry 

15x20 cm), který dostanete koupit již příštího roku. Pokud budeme mít tak hustou síť 

stanic, můžete na tento typ televisoru poslouchat dvanáct vysílačů.“501 Jan Kaštánek 

psal o tomto tématu v Lidové demokracii v 16. 9. Popisoval novou televizi Tesla 4202 A

(bez rozhlasového přijímače), jejíž prototyp vytvořili pracovníci Tesly ve Strašnicích, 

uváděl její rozměry, konstrukci, technické parametry a sliboval, že „pokud budou 

zkoušky úspěšné, mohl by být nový televisor zařazen do výroby během příštího roku. 

… Po celý rok 1956 budou střídavě vyráběny dosavadní typy televisorů v nezměněné 

ceně a nový televisor přijde na trh v druhém pololetí příštího roku. Jeho maloobchodní 

cena bude vyšší, zcela úměrná výkonu a technickým schopnostem přijímače.“502

                                                
498 VONDRÁK, Oldřich. Naše druhá televisní vysílačka. Lidová demokracie, 13. 11. 1955, r. XI, č. 273, 
s. 3. Fotografie. /Příloha LD551113_3/
499 Praha (imj). Májové oslavy v televisi. Lidová demokracie, 2. 5. 1955, r. XI, č. 104, s. 3. /Příloha 
LD550502_3/
500 JUNKOVÁ, Květa. Deset let úspěchů československé radiotechniky. Televisní vysílače také v Ostravě 
a Bratislavě. Mladá fronta, 21. 4. 1955, r. XI, č. 95, s. 1. /Příloha MF550421_1/
501 ŘEŽÁBEK, Jan. Stručnost nade vše. Naše výrobky zaslouží jedničku. Mladá fronta, 17. 9. 1955, r. XI, 
č. 225, s. 3. Fotografie. /Příloha MF550917_3a/
502 KAŠTÁNEK, Jan. Televisní přijímač s větší obrazovkou. Konstruktéři Tesly zhotovili prototyp 
nového televisoru. Lidová demokracie, 16. 9. 1955, r. XI, č. 223, s. 3. Fotografie. /Příloha LD550916_3/
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Tisk věnoval nadále pozornost radioamatérům. Na III. celostátní výstavě 

radioamatérských prací budil „zaslouženou pozornost radiový přijímač s televizorem a 

gramofonem v jedné skříňce“, jehož autorem byl V. Němec z Prahy.503 Studenti 

elektrotechnické školy z Panské ulice ve škole sestrojili „televisní snímací zařízení pro 

pohyblivý obraz“, amatérskou kameru, která byla vyobrazená u článku. Byla 

představena na celostátní výstavě technické tvořivosti mládeže v Národním technickém 

muzeu a považována za „první amatérské dílo toho druhu u nás a patrně i ve střední 

Evropě. Svým vtipným a dobře provedeným technickým řešením patří k nejlepším a 

nejdokonalejším exponátům výstavy.“504 O přístroji se zmínila i Lidová demokracie: 

„Na jeho konstrukci pracovalo osm žáků ze čtvrtého ročníku radiotechnické větve po 

večerech a nedělích plných šest měsíců, ale usilovná práce přinesla výsledek. Chlapci 

pracovali bez jakékoliv cizí pomoci a namnoze si sami sháněli součástky a materiál. 

Prozatím přenášejí obrazy na obrazovku kabelem, ale bude-li jim přidělena vlnová 

frekvence, chtějí se pokusit i o vysílání vlastních pokusných pásem a obrazů pro 

televisní amatéry.“505

Lidé kolem televize

Pozornost tisku byla věnována i činnosti zaměstnanců Čs. televise. V říjnu 

referovaly všechny deníky, že ve Slovanském domě se konal aktiv o technickém rozvoji 

podniků a zařízení ministerstva kultury, který se zabýval i nedostatky jednotlivých 

podniků a jehož se účastnili i pracovníci televize. Jedním z jeho závěrů bylo „objevné“ 

konstatování, že „televise má být obohacena o nové typy přijímačů s větší obrazovkou“, 

a dále, že se „urychleně bude pracovat na vývoji barevné televise a zlepšení kvality 

obrazu.“506 Dále tisk informoval o tom, jaká vyznamenání pracovníci televize obdrželi: 

5. 5. byli v kině Blaník vyznamenáni u příležitosti 10. výroční osvobození 

Československa nejlepší čs. rozhlasoví a televizní pracovníci507, v prosinci byl Odznak 

                                                
503 (ČTK) Výstava radioamatérských prací. Mladá fronta, 17. 4. 1955, r. XI, č. 92, s. 7. /Příloha 
MF550417_7/. (ČTK). Na výstavě radioamatérů. O místě, které vás spojí s celým světem. Mladá fronta,
11. 5. 1955, r. XI, č. 114, s. 3. Fotografie. /Příloha MF550511_3d/
504 (lo). Udělali si doma televisi. Mladá fronta, 2. 7. 1955, r. XI, č. 159, s. 5. /Příloha MF550702_5/
505 Praha (kšt). První amatérský televisní vysílač. Lidová demokracie, 19. 5. 1955, r. XI, č. 120, s. 3. 
/Příloha LD550519_3/
506 jan. Novou techniku do kulturních zařízení. Za světovou úroveň filmového, gramofonového a 
polygrafického průmyslu. Lidová demokracie, 20. 10. 1955, r. XI, č. 252, s. 3. Fotografie. /Příloha 
LD551020_3/
507 Praha (jv). Náš první baletní film. Lidová demokracie, 6. 5. 1955, r. XI, č. 108, s. 1. /Příloha 
LD550506_1/
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vzorného pracovníka ministerstva kultury za rok 1955 mj. udělen kolektivu atelierových 

pracovníků Ústředního televisního studia v Praze508. 

Tvůrci a aktéři televizních programů byli často jmenováni v programových 

upoutávkách, zejména v Československém rozhlasu a televisi. Byli to jak herci či operní 

pěvci ze známých pražských divadel, kteří hráli v původních televizních inscenacích 

nebo převzatých divadelních představeních (např. Dana Medřická, Marie Glázrová, 

Ladislav Boháč aj.), tak režiséři těchto televizních přenosů či inscenací (Jiří Bělka, Eva 

Sadková, Rudolf Vedral, Antonín Dvořák, Václav Kašlík, Ján Kádár a Elmar Klos, 

Pavel Blumenfeld, Karel Pech a další), někdy byli zmíněni i autor výpravy (arch. Jan 

Zázvorka) či kameraman (Vladimír Novotný aj.) Další skupinou byli herci, kteří 

vystupovali v estrádách a zábavných pásmech (např. Miloš Kopecký, František 

Filipovský, Vlasta Burian, Jaroslav Štercl aj.), dále autoři (Jiří Štuchal, Zdeněk 

Podskalský, Jaroslav Dietl) či moderátoři těchto pořadů (dr. Jan Pixa, Josef Zíma, Eva 

Klepáčová, Jan Werich aj.) a režiséři (Čestmír Mlíkovský, Lubomír Lipský, Jan Vašta a 

Ján Roháč, Jaroslav Balík, Zdeněk Podskalský, Vladimír Svitáček, M. Horníček aj.). 

Většinou se jedná o známé osobnosti, které v televizi začínaly a později se ve svém 

oboru proslavily. V programech byli často uváděni ale i autoři dramatických předloh 

(např. Marie Majerová) či kreslíři (O. Sekora).

Ekonomický kontext

Často se objevovaly články o počtu vyrobených televizorů. V lednu bylo 

uvedeno, že v roce 1955 bude vyrobeno 15.000 televizorů, neboť „zájem o 

československou televisi a televisory neustále vzrůstá“.509 Po uvedení prvního 

sportovního přímého přenosu byl zaznamenán nárůst prodejů, jak už napovídal titulek 

„Hokej se vysílá – zájem o televisory“ v Lidové demokracii: „Pocit uspokojení ještě 

stoupne, neboť zápas s Kanadou bude rovněž s největší pravděpodobností vysílán. A 

mnozí, kteří váhali, zda si mají zakoupit televisor, se definitivně rozhodli. Je to vidět na 

podstatně vyšším prodeji televisorů v posledních dvou dnech. Dvě speciální prodejny 

televisorů v Jindřišské ulici a na Václavském náměstí prodaly toto úterý čtrnáct a ve

středu dokonce patnáct televisních přijímačů, tedy mnohem více než v předchozích 

                                                
508 Praha (dz). Vyznamenání vzorných pracovníků umění a kultury za rok 1955. Mladá fronta, 6. 12. 
1955, r. XI, č. 293, s. 5. /Příloha MF551206_5/
509 NESG. Vyrobí letos 15.000 televisorů. Mladá fronta, 4. 1. 1955, r. XI, č. 2, s. 5. /Příloha 
MF550104_5/
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dnech. V Bílé labuti se prodaly za poslední dva dny všechny televisory, jež byly na 

skladě.“510

V dubnu uvedla Lidová demokracie, že „v posledních měsících se značně snížil 

počet černých posluchačů televise. Na sklonku minulého roku měla jen polovina 

majitelů televisních přijímačů televisní koncesi, koncem února však už dvě třetiny.“511

Z tohoto údaje vyplývá, že koncem roku 1954 vlastnilo televizor cca 7700 majitelů. 

Podle červencových údajů bylo dosud prodáno 24.780 televisorů, z toho přibližně 40 % 

v Praze, 20 % na pražském venkově, 12 % na Ústecku, 8 % na Liberecku a zbytek 

v dalších českých krajích. V Praze však prý nakupovali i mimopražští. Polovina 

z prodaných přístrojů byly samostatné televizory, polovina kombinované s radiem. 

Počet černých posluchačů se zlepšil jen o málo: „Počet vystavených televisních koncesí 

je však asi o čtvrtinu menší než počet prodaných přístrojů.“512 Koncem října Lidová 

demokracie upřesnila, že dosud si koupilo televizor 32.227 majitelů, ovšem přístroje 

přihlásilo jen 23.882, což znamená, že 8445 majitelů sleduje televizi načerno, a to 

přesto, že „majitele televisoru prozradí charakteristická antena na střeše domu. 

Poněvadž v Praze je mnohde možný příjem i bez anteny, má se za to, že největší počet 

těchto neplatících příznivců televise je právě v našem hlavním městě.“513 Ministr 

obchodu Krajčír přinesl v Rudém právu informaci, že na rozdíl od 1. pololetí roku 1953, 

kdy se prodalo 3687 televizorů, to bylo v 1. pololetí roku 1955 13.918 televizorů.514

Rudé právo uvedlo, že koncem září 1955 už bylo prodáno 47 tisíc televisorů, což 

odporuje údajům z Lidové demokracie z 26. 10.515

Lidová demokracie v prosinci vyvracela fámu o zvýšení cen televizorů: „V 

posledních měsících se značně zvýšila poptávka po televisních přijímačích, takže není 

možno okamžitě uspokojit všechny zájemce. V souvislosti s tím vznikly pověsti, že 

ceny televisorů budou zvýšeny. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě.“516

                                                
510 Praha (dč). Hokej se vysílá – zájem o televisory. Lidová demokracie, 17. 2. 1955, r. XI, č. 41, s. 1. 
/Příloha LD550217_1/
511 Praha (z). Černý poslech televise na ústupu. Lidová demokracie, 9. 4. 1955, r. XI, č. 85, s. 3. /Příloha 
LD550409_3/
512 Praha (v). Dosud prodáno na 25.000 televisorů. Lidová demokracie, 28. 7. 1955, r. XI, č. 180, s. 1. 
/Příloha LD550728_1/
513 Praha (dč). Houstne les televisních anten. Lidová demokracie, 26. 10. 1955, r. XI, č. 257, s. 3. /Příloha 
LD551026_3/
514 KRAJČÍR, František. Zlepšit výrobu i prodej zboží široké potřeby. Rudé právo, 25. 11. 1955, r. 35, č. 
326, s. 2.
515 jrd. Majáky naší doby. Na okraj dne. Rudé právo, 4. 12. 1955, r. 35, č. 335, s. 2.
516 Praha (jan). Jak uspokojit zájemce o televisi. Lidová demokracie, 1. 12. 1955, r. XI, č. 288, s. 1. 
/Příloha LD551201_1/
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Také z oficiálních vládních hospodářských výsledků či projevů vyplýval nárůst 

výroby televizorů – v roce 1954 stoupla např. o 122 % vůči roku 1953, „rozšířil se počet 

majitelů televisních přijímačů a byl dán do prodeje nový typ televisoru s rozhlasovým 

přijímačem“517. V tezích ÚV KSČ a vlády ČSR o technickém rozvoji bylo mj. 

naplánováno v bodu 5: „Podstatně zvýšit úroveň technických služeb poskytovaných 

obyvatelstvu, zejména rozšířit a zdokonalit telefonní službu, v kinematografii 

uplatňovat pohotově nové směry a urychlit vývoj televise.“518 O novém způsobu výroby 

televizorů, která bude zavedena v roce 1956 a v níž všechny úkony budou kompletně 

mechanizovány, což „usnadní dělníkům práci, urychlí a hlavně slevní výrobu“, 

informovala Mladá fronta v říjnu.519 V prosincovém Státním plánu rozvoje národního 

hospodářství ČSR na r. 1956 v oddílu Průmysl bylo konstatováno: „Zvýší se i výroba 

spotřebního zboží, jako např. … televisorů o 160 %.“ V oddílu Doprava a spoje bylo 

uvedeno: „Dále se zvýší počet účastníků televise, neboť koncem roku 1956 budou již 

v provozu televisní vysílače vedle Prahy i v Ostravě a Bratislavě, při čemž budou 

umožněny přenosy mezi Prahou a Ostravou.“ V oddílu Růst hmotné a kulturní úrovně 

obyvatelstva bylo zmíněno, že „k dalšímu zlepšení zásobování dojde u … televisorů o 

154 %“.520

Užití

Televizor byl i v roce 1955 předmětem vyšší cenové kategorie, přitom však stále 

přitažlivějším. 

Stále se pořádaly různé soutěže, ankety, kvízy a loterie521, v nichž televizor 

byl jedna z hlavních cen. Mohli ho vyhrát dokonce i školáci, jako např. Ivanka 

Pospíšilová z národní školy v Petrkově.522 Mladá fronta ujišťovala čtenáře, že se 

čtenářské ankety účastnilo tolik lidí nejen proto, „že je zlákala vyhlídka na knihovnu, 

                                                
517 NESG. Výsledky plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR r. 1954. Mladá fronta, 3. 
2. 1955, r. XI, č. 29, s. 4. /Příloha MF550203_4/
518 NESG. Výtah z thesí Ústředního výboru KSČ a vlády republiky Československé o dalším technickém 
rozvoji československého průmyslu. Mladá fronta, 22. 9. 1955, r. XI, č. 229, s. 1. 
519 RAMPA, Miroslav. O komplexní mechanisaci výroby televisorů. Mladá fronta, 2. 10. 1955, r. XI, č.
238, s. 5. /Příloha MF551002_5-a/
520 Praha (ČTK). Zpráva ze zasedání vlády. Projednání a schválení státního plánu rozvoje národního 
hospodářství ČSR na rok 1956. Rudé právo, 7. 12. 1955, r. 35, č. 338, s. 3.
521 Inzerát na loterii uváděl, že je možné vyhrát jednu z těchto cen: 175 motocyklů Jawa, 10 ložnic, 175 
televizorů atd.. Zvyšujeme počet výher velké sběrové loterie. Mladá fronta, 28. 5. 1955, r. XI, č. 129, s. 6. 
/Příloha MF550528_6/
522 Praha (ld). Školák vyhrál motocykl. Lidová demokracie, 22. 10. 1955, r. XI, č. 254, s. 3. /Příloha 
LD551022_3/
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televisor nebo radio.“523 V nedělní příloze dále uveřejňovala technický kvíz s otázkami, 

do nějž věnovalo ceny několik ministerstev524, zde byl televizor hlavní cenou i tématem 

jedné z kvízových otázek: „Co víte o výrobku, jehož obrázek zveřejňujeme?“525 Mladá 

fronta opět vyhlásila Letní jubilejní soutěž Poznej svou vlast, v níž prvními třemi 

cenami v hlavní soutěži byly motocykly Jawa, čtvrtou cenou televizor s radiem a pátou 

cenou televizor bez radia. V tvůrčí soutěži tamtéž byla první cenou knihovna s knihami 

v celkové ceně 4000 Kč a druhou televizor s radiem.526 Československý rozhlas a 

televise vyhlásil soutěž ke Dni knihy, v níž byla také hlavní cenou knihovna v ceně 

2000 Kč a druhou a třetí televizor.527

V článku Mladé fronty „Z pražské Tesly. Děláme je pro vás“ byl uveden příběh 

mladé montážní dělnice televizorů, která po přístroji toužila, „ale „přání mít vlastní 

televisor zůstávalo dlouho nesplněno. Až nedávno. V tombole na zábavě koupila los. A 

vyhrála – televisor.“528. Přestože si její kolegové svazáci uvědomují, že „to přece není 

jediná cesta, jak by se měly naše výrobky dostávat k lidem“, a usnesou se, že musejí 

„vyrábět tak hospodárně, aby si přístroj mohl koupit kdokoli … aby další stovky lidí 

mohly prožívat krásné chvíle u televise“, vyplývá z článku jednoznačně, jak 

nedostupným přístrojem tehdy televizor byl. 

I z tohoto důvodu bylo stále běžné kolektivní sledování ve veřejných 

prostorách, např. ve svazáckých klubech, kde „mládež může sledovat televisní 

pořad“529. Na rostoucí přítomnost televizorů v interiérech reagoval i výrobce nábytku 

Dřevozpracující závod hl. města Prahy, který vyrobil „stolek pod televizor z mořeného 

dubu, o který je velký zájem“.530 Veřejnost také zajímalo, „zda je možné zavést televisi 

i do automobilů (autobusů), dopravních letadel a lodí“531.

                                                
523 (sl). Nejde jen o televisor. Mladá fronta, 7. 4. 1955, r. XI, č. 84, s. 5. /Příloha MF550407_5/
524 NESG. Věcné ceny za správné odpovědi na technický kvíz. Mladá fronta, 21. 1. 1955, r. XI, č. 18, s. 
5. /Příloha MF550121_5a/
525 NESG. Technický kvíz. Mladá fronta, 23. 1. 1955, r. XI, č. 20, s. 6. Fotografie. /Příloha MF550123_6/
526 NESG. Letní jubilejní soutěž Poznej svou vlast. Mladá fronta, 15. 5. 1955, r. XI, č. 118, s. 4. /Příloha 
MF550515_4/
527 NESG. Velká rozhlasová anketa „Kniha, která se mi líbila“. Československý rozhlas a televise, 7.–15. 
3. 1955 , r. XII, č. 11, s. 3. /Příloha ČRT55_11_3/
528 JELÍNEK, Miroslav. Z pražské Tesly. Děláme je pro vás. Mladá fronta, 12. 2. 1955, r. XI, č. 38, s. 3. 
Fotografie. /Příloha MF550212_3a/
529 ČENOVSKÁ, Libuše. Dovedou se pobavit. Mladá fronta, 18. 2. 1955, r. XI, č. 43, s. 1. Fotografie. 
/Příloha MF550218_1/
530 Praha (rst). Nové prototypy nábytku. Lidová demokracie, 26. 7. 1955, r. XI, č. 178, s. 1. /Příloha 
LD550726_1/
531 NESG. Na co čekáme. Mladá fronta, 3. 1. 1955, r. XI, č. 2, s. 4. /Příloha MF550103_4/



Diplomová práce

- -100

I v roce 1955 se pořádaly brigády mládeže na dosidlování pohraničí, kde jim „v 

mnoha závodech připravují radia, televisory, knihovny, hudební nástroje.“532 Sledování 

televizního programu bylo tedy zřejmě atraktivní náplní volného času mládeže, o 

čemž svědčí i zmínka o mladých stavbařských učních z Náchoda: „Dobrý fotoaparát 

stojí hezkých pár korun. Pravda, stojí. Pro chlapce to však nebylo překážkou. Jezdili 

pravidelně na brigády a vydělali si nejen na fotoaparáty, ale dokonce i na televisor.“533

Kvůli televizoru se vydali na bramborovou brigádu i učni z Holic: „Chlapci vědí, že je 

třeba zemědělcům pomoci a využít pěkného počasí – a druhá příčina? Ovšem – ten 

televisor. Mají už na něj uspořeno 960 korun a musí si tedy vydělat nejméně ještě 

jednou tolik. Anténu si jako budoucí opraváři aut a traktorů postaví sami a zadarmo.“534

Také mládež ze státního statku v Malé Černoci na Podbořansku informovala redakci 

Mladé fronty: „Z vlastních prostředků jsme si též koupili televisor. Ještě není instalován, 

ale bude co nevidět. Už se těšíme na první večer, kdy budeme sledovat televisní 

program.“ Článek je doprovázen kresbou, na níž jsou zachyceny zezadu tři postavy 

sledující dění na televizní obrazovce.535 Jiný případ popsal Miloslav Vykuka v Rudém 

právu. Svazáci z vysočanského ČKD Stalingrad uposlechli vládní a stranické výzvy a 

odjeli na půlroční brigádu do Podbořan: „Semkl se stalingradský kolektiv a práci si 

nešetří. Dvakrát byl vyhlášen za nejlepší na celém statku a ze závodu v Praze přišel za 

odměnu televisor.“536

Oblibu televize vyjadřovali v tisku občané z různých sociálních vrstev. Rudé 

právo napsalo: „Nedávno si postěžovali havíři kladenského dolu Zápotocký, že 

nemohou dostat koupit televisor. Jeden z nich nakonec povídal: ,Vlastně je to znamení 

nové doby. Dřív jsme volali: ,Dejte nám práci a chléb.‘ A dnes říkáme: ,Chceme 

televisory, auta.‘ Vyjádřil tou větou všechno…“537 V Rudém právu také vyšlo, že 

dosídlencům do pohraničního okresu Toužim daroval televizor OVTVS z Veselí538 nebo 

že domovu důchodců ve Velvarech přispěly na televizor Kovohutě a Suříkárna ve 

Velvarech, část si našetřili sami539. Své vyznání televizi poslal o Vánocích do Lidové 

                                                
532 NESG. Připravme se na nová pracoviště. Mladá fronta, 26. 2. 1955, r. XI, č. 50, s. 1. /Příloha 
MF550226_1/
533 NESG. Co s volným časem. Mladá fronta, 18. 3. 1955, r. XI, č. 67, s. 1. /Příloha MF550318_1/
534 NESG. Za brambory televisor. Mladá fronta, 30. 9. 1955, r. XI, č. 267, s. 3. /Příloha MF550930_3b/
535 (kk). Telefonují nám mladí z pohraničí. Těšíme se na televisi. Mladá fronta, 25. 11. 1955, r. XI, č. 284, 
s. 3. Ilustrace. /Příloha MF551125_3a/
536 VYKUKA, Miroslav. O čem vyprávěla svazačka Sitrakovová. Rudé právo, 14. 7. 1955, r. 35, č. 193, s. 
1.
537 jrd. Majáky naší doby. Na okraj dne. Rudé právo, 4. 12. 1955, r. 35, č. 335, s. 2.
538 BEČVÁŘ, Josef. Vánoce v novém domově. Rudé právo, 25. 12. 1955, r. 35, č. 356, s. 5.
539 NESG. V domově důchodců ve Velvarech. Rudé právo, 31. 12. 1955, r. 35, č. 361, s. 2.
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demokracie Jiří Tomáš, místopředseda JZD Turnov. Psal o významu televize pro jeho 

rodinu a o tom, proč se rozhodli si ji pořídit: „Přál jsem si slyšet a vidět umění 

v nejdokonalejším provedení. To u mě spolurozhodovalo o myšlence zakoupit televisor 

s rozhlasovým přijímačem. Pokud jde o manželku, družilo se k tomu ještě něco. Marie 

totiž nesnáší jízdu vlakem nebo autobusem. Proto jsme potřebovali mít kulturu doma, a 

to nakonec rozhodlo. V družstvu jsme pracovali poctivě, vydělali jsme si peníze a tak 

jsme si před krátkou dobou zakoupili náš největší dárek k vánocům. … V mnohém mi 

večery u televisoru nahradily to, po čem jsem srdcem toužil, a chvíle, kdy celá rodina se 

shromažďuje u přístroje, pokládám za jedny z nejhezčích.“540 Televizor mělo i mnoho 

krkonošských zotavoven.541

Televizní vysílání tvořilo také náplň oficiálních zábavních programů 

kulturních středisek, např. Obecního domu542, Sjezdového paláce Parku kultury a 

oddechu Julia Fučíka – odtud dokonce televize vysílala „přímý přenos karnevalu 

rozhlasu a televise“543 nebo zde ke Dni tisku pro děti připravila „čísla z nejoblíbenějšího 

rozhlasového a televizního programu“544: „Děti si mohly nechat nahrát na 

magnetofonové pásky svůj hlas, který si ihned potom poslechly, seznámily se s tím, jak 

se dělá Pionýrská jitřenka. Nadšení vyvrcholilo, když se na podiu objevily známé 

maňásky z televise Kuťásek a Kutilka. Děti si s nimi povídaly, jásaly, a pořadatelé 

programu zase nad radostí dětí.“545 I během spartakiády byla televize stále ještě pro 

mimopražské účastníky atrakcí: „Jsou však i jiná ,lákadla‘, hlavně pro ty nejmenší. 

Výlet parníkem, pohled od Národního musea na Václavské náměstí, návštěva zoo a 

v neposlední řadě – kouzelné okénko televisoru. V pátek v noci bylo třebas v otevřené 

prodejně televisorů v Pařížské ulici doslova nabito samými kluky. Čtyři televisory 

vysílaly českou veselohru „Hudba z Marsu“ a okolo nich se kupila hlava na hlavě.“546

Mladá fronta ještě uvedla, že pro mládež je k dispozici Pionýrský palác v Havlíčkových 

                                                
540 TOMÁŠ, Jiří. Večery u televisoru. Lidová demokracie, 27. 12. 1955, r. XI, č. 310, s. 3. /Příloha 
LD551227_3/
541 (RP) První rekreanti v horách. Rudé právo, 28. 12. 1955, r. 35, č. 358, s. 1.
542 NESG. Z pořadů kulturního a společenského střediska v Obecním domě. Mladá fronta, 1. 2. 1955, r. 
XI, č. 27, s. 5. /Příloha MF550201_5a/
543 NESG. Program televisního vysílání v sobotu 26. března. Mladá fronta, 26. 3. 1955, r. XI, č. 74, s. 5. 
/Příloha MF550326_5/
544 Praha (ld). Den tisku – den radosti. Lidová demokracie, 15. 9. 1955, r. XI, č. 222, s. 1. /Příloha 
LD550915_1/
545 -ma-. Dětské odpoledne. Čs. novinář, říjen 1955, r. VII, č. 10, s. 304. /Příloha Novinar55_10_304/
546 ROUBÍČEK, Z. V těch pražských ulicích. Mladá fronta, 26. 6. 1955, r. XI, č. 154, s. 3. Fotografie. 
/Příloha MF550626_3/
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sadech, kde „je mnoho velkých jasných sálů, kino, televise, hudební sál, knihovna, 

herny.“547

Díky sportovním přenosům televize zdomácněla mezi sportovními fanoušky

natolik, že v Mladé frontě na stránce věnované sportu se v září a říjnu několikrát 

objevily aktuality nazvané „s televisní kamerou za sportem…“ nebo „Televisní 

okénko“, ztvárněné do podoby kresby, fotografie (z přenosu) či karikatury zarámované 

obrazovkou, s verši pod ní. Týkaly se např. sporného momentu fotbalového zápasu548, 

špatné přípravy hokejistů549, nedostupnosti vstupenek na fotbalový zápas s 

Maďarskem550, byl zde uveden profil rekordmana v desetiboji Rafera Johnsona551 nebo 

tabulka rekordů v hodu diskem552.

Televize byla stále předmětem přednášek – např. o barevné televizi 17. 7. 

v Parku kultury a oddechu.553

Zmíněno bylo i využití televize ve vědeckém výzkumu – „nová konstrukce 

televisního snímacího zařízení, kterým lze libovolně pozorovat okolí v mořských 

hlubinách až 1100 metrů, tj. v hloubce, do které by se v současné době nemohl spustit 

žádný potápěč.“ Je zajímavé, že v článku nebyl jakýkoli odkaz na zemi původu.554

Sovětským vědcům byl přisouzen „zvláštní televisní přijímač pro kliniky, který je určen 

k promítání průběhu chirurgických operací na dálku.“555 V dubnu uvedla Lidová 

demokracie, že na přání diváků navrhli pracovníci Čs. televize Akademii věd uspořádat 

„lékařskou televisní universitu“. Mělo se jednat o 20 lekcí, při nichž bude využito 

„filmů, modelů, laboratorních snímků i živé akce s přednáškami našich předních 

odborníků.“556

                                                
547 NESG. Co bude zajímat pionýry? Mladá fronta, 18. 6. 1955, r. XI, č. 147, s. 6. /Příloha MF550618_6/
548 U kamery Fafek, Šupich. S televisní kamerou za sportem…. Tentokrát kriticky. Mladá fronta, 22. 9. 
1955, r. XI, č. 229, s. 6. Fotografie. /Příloha MF550922_6/
549 U kamery O. Dudek a L. Štíplová. Televisní okénko. Budíček hokejistů. Mladá fronta, 25. 9. 1955, r. 
XI, č. 232, s. 8. Ilustrace. /Příloha MF550925_8/
550 BALÁK, Karel. Televisní okénko: Jak na to? Mladá fronta, 2. 10. 1955, r. XI, č. 238, s. 8. Ilustrace. 
/Příloha MF551002_8/
551 NESG. Televisní okénko: Co umí Rafer Johnson? Mladá fronta, 8. 10. 1955, r. XI, č. 243, s. 6. 
Fotografie. /Příloha MF551008_6/
552 NESG. Televisní okénko. Průměr deseti prvých čs. diskařů. Mladá fronta, 26. 10. 1955, r. XI, č. 258, 
s. 4. Ilustrace. /Příloha MF551026_4/
553 NESG. Přednáška o barevné televisi. Rudé právo, 17. 7. 1955, r. 35, č. 196, s. 2.
554 (št) Televise v mořských hlubinách. Mladá fronta, 11. 11. 1955, r. XI, č. 272, s. 1. /Příloha 
MF551111_1/
555 NESG. „Umělé srdce a jiné divy“. Mladá fronta, 11. 12. 1955, r. XI, č. 298, s. 5. /Příloha 
MF551211_5/
556 NESG. Lékařská televisní universita. Lidová demokracie, 28. 4. 1955, r. XI, č. 100, s. 3. /Příloha 
LD550428_3/
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Televize se opět stávala námětem karikatury. V Mladé frontě se objevila jedna 

na námět čtenáře, která na jedné kresbě zachytila občany sledující televizní přenos ze 

spartakiády a jejich pravidelné cvičení, na druhé návrat ke starým zvyklostem.557 Rudé 

právo otisklo miniseriál kreseb, v nichž je porovnán starý způsob života se současným 

pokrokem. Jedna z nich ukazuje dědečka, jak dříve předváděl dětem stínové divadlo a 

nyní se opírá o kombinaci televizoru s rádiem, který děti sledují. Verše znějí takto: „Se 

svíčkou hrál praděd dětem, vnuk jim hraje Superhetem.“558 Reklama se nevyskytovala 

tak často jako v roce 1954. Jednou z mála byla 16. 3. v Mladé frontě uveřejněná 

reklama na televizor za 2980,- Kč s heslem „Večery plné spokojenosti dá televizor 

kombinovaný s radiopřijímačem“.559

Před dvěma lety by bylo nemyslitelné, aby se novinář pokoušel vysvětlit podobu 

nějakého přístroje jeho přirovnáním k televizi. Nyní se však takové články vyskytly –

např. v Mladé frontě byla uvedena zpráva o sovětském diagnostickém přístroji, „který 

se na první pohled podobá televisoru“560. Podobným případem byl tzv. závodní 

televizor na šachtě Mír: „V jednom okně na nádvoří dolu je umístěn velký model 

televisního aparátu. Na jeho obrazovce je možno ,promítat‘ bleskovky a plakáty, které 

představují různé dobré i špatné příhody na šachtě. K tomu vysílá závodní rozhlas 

hudbu, satirické básně a slovní doprovod. Vysílání této ,domácí‘ televise je středem 

zájmu všech pracujících dolu Mír. A jak ukazuje případ rubání 1536 – i řada jiných –

pomáhá při rozvoji vzájemného soutěžení.“561

Ideologické působení Čs. televise 

Jan Janota píše v předmluvě ke Knize o televisi Arnošta Lavanteho vydané 

v roce 1955: „Prudký rozvoj naší televise v krátké době dvou let nemá obdoby v žádné 

jiné zemi. Tak získala naše strana a vláda mocný kulturně-politický prostředek a 

československý lid nové obohacení svého kulturního života. … Naše úkoly a naše práce 

ovšem nekončí zavedením televise jako kulturního prostředku. Stejně významné je i její 

uplatnění v průmyslu, v lékařství, v dopravě, v nejrůznějších vědních oborech. Televise 

                                                
557 VANĚK, Evžen. Karikatura. Mladá fronta, 26. 11. 1955, r. XI, č. 285, s. 5. /Příloha MF551126_5a/
558 PLACHETKA a KOPŘIVA. V dnešní době už se nedá – stavět jako za praděda. Rudé právo, 31. 10. 
1955, r. 35, č. 301, s. 1.
559 NESG. Inzerát. Mladá fronta, 16. 3. 1955, r. XI, č. 65, s. 3. /Příloha MF550316_3/
560 NESG. Z vědy a techniky. Diagnostický přístroj podobný televisi. Mladá fronta, 3. 8. 1955, r. XI, č. 
186, s. 2. /Příloha MF550803_2/
561 ROD, Josef. O titul mistrů havířského umění. Rudé právo, 29. 5. 1955, r. 35, č. 147, s. 3.
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je prodloužením našeho zraku a bude mít velký význam také pro pozorování pochodů 

nebezpečných lidskému zdraví při bádání o atomové energii.“562

Karel Kohout, ředitel televize, přiznal v článku uveřejněném před květnovými 

dny, že se s televizí počítá v ideologické práci: „Stejně tak jako v SSSR slouží i u nás 

televise vznešeným a ušlechtilým cílům. Ve velmi krátké době vyrostla a stále den za 

dnem roste v mocný nástroj naší kulturní politiky, společenské výchovy, v agitační 

nástroj, který je schopen vysoce uměleckými prostředky působit na široké vrstvy našeho 

lidu, zvyšovat jeho vzdělání, kulturní úroveň, všeobecný rozhled a orientaci 

v mezinárodních otázkách. Proto také si klademe jako jeden z hlavních úkolů dávat 

našemu lidu v televisních programech jasnou ideovost politiky naší vlády, dávat lidu 

bohaté plody naší kultury, to nejlepší, co vytvářejí naše divadla a naši umělci. 

Seznamujeme diváky s nejpokrokovější vědou, s jejími výsledky, které pomáhají naší 

socialistické praxi.“563

Existence televize byla využita při hodnocení poválečných deseti let, při 

zdůrazňování úspěchů socialismu. Na titulní straně Mladé fronty byly rovněž před 

květnovými oslavami uveřejněny pod logem „1945–1955. Desetiletí, v němž se měnil 

život“ dvě fotografie s popiskami, v obou případech byl televizor zmíněn. První 

příspěvek však velmi podhodnotil počet majitelů televizorů – již koncem roku 1954 

bylo jen oficiálních 3833, v popisce se píše jen o stovkách: „Lidé si mohou dopřát více 

kultury, zařizují si knihovny, 2.760.000 občanů vlastní rozhlasové přijímače, stovky jich 

má televisory, 11 milionů diváků navštívilo v minulosti divadla.“564 O den později je 

televizor vyobrazen na fotografii společně s pračkou, bytovým zařízením a ženou držící 

kus látky v ruce jako symboly vymožeností tehdejší doby.565

Také rozvoj našeho strojírenství byl dokumentován „největším trumfem –

televisí.“ Bohumil Lorenc v Mladé frontě z 19. 5. uváděl: „Za krátkou dobu od zavedení 

televise u nás je prodáno jen ve státním obchodu 15 152 televisorů. A byli jsme druzí po 

NDR ve střední Evropě, kteří postavili a vyrobili vlastní televisní zařízení.“566 Totéž 

uvedla Květa Junková v článku oslavujícím naši radiotechniku: „…největším úspěchem 

                                                
562 LAVANTE, Arnošt. Kniha o televisi. Praha : Mladá fronta, 1955, s. 6.
563 KOHOUT, Karel. O dalším rozvoji Čs. televise. Československý rozhlas a televise, 2.– 8. 5. 1955, r. 
XII, č. 19, s. 11. Fotografie. /Příloha ČRT55_19_11/
564 NESG. 1945–1955. Desetiletí, v němž se měnil život. Mladá fronta, 29. 4. 1955, r. XI, č. 102, s. 1. 
Fotografie. /Příloha MF550429_1/
565 NESG. 1945–1955. Desetiletí, v němž se měnil život. Mladá fronta, 30. 4. 1955, r. XI, č. 103, s. 1. 
Fotografie. /Příloha MF550430_1/
566 LORENC, Bohumil: Deset let našeho strojírenství. Jarní procházka mezi stroji. Mladá fronta, 19. 5. 
1955, r. XI, č. 121, s. 4. /Příloha MF550519_4/
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naší radiotechniky bylo zavedení televisního vysílání v květnu roku 1953. Tím jsme 

předstihli všechny země ve střední Evropě, s výjimkou NDR.“567 Televize byla použita 

jako doklad pokroku víckrát. „Co vidíš? Tam, kde ještě včera byla zaostalá, zapadlá 

obec, vede dnes telefonní linka, jezdí autobus, na střechách ční televisní anteny, pole 

brázdí traktory a kombajny“ – takto začínal článek, který měl začátkem září přesvědčit 

mládež, aby studovala a s tímto dosavadním pokrokem tak dokázala udržet krok.568

Televizor byl použit i jako argument proti zprávám Svobodné Evropy, 

v nichž údajně poukazovala na nedostatky našeho hospodářství. Redakční článek Mladé 

fronty jí oponoval: „Z této společnosti však, národe, vyluč všech 120.000 občanů, kteří 

si v minulém roce koupili pračky, statisíce těch, kteří mají krásná rádia a televisory, 

nové šaty, nemluvě už o těch, kteří si koupili motocykl nebo auto.“569 Další podobně 

laděný článek argumentoval, že tvrzení Svobodné Evropy o dlouhých frontách před 

prázdnými obchody u nás se nezakládá na pravdě, a dokumentuje to fotografií, na níž 

sice je fronta, ale před obchodem s televizory. „Mohou ji spatřit dnes a denně u 

prodejny v Jindřišské ulici v Praze. Takový je totiž zájem našich pracujících občanů o 

výrobky dělníků n. p. Tesla. Že televisor není zrovna laciný, jako třeba rozhlasový 

přijímač, jistě víte, ale že jej lidé kupují, dokazuje jinou věc: neustále stoupající životní 

úroveň.“570

Zprávy o zahraničních televizích

Jediný Československý rozhlas a televise napsal koncem července podle zprávy 

UNESCO, že televize vysílá už ve všech pěti světadílech, v 38 zemích světa. Zároveň 

však uvedl, že v některých státech na západě brzdí její rozvoj kapitalistický systém, kde 

je televize pro pracující nedostupná, zatímco příznivé podmínky má Sovětský svaz.571

V dalším článku o francouzské televizi byly použity tytéž argumenty o vysoké ceně a 

nedostupnosti televize pro pracující.572

                                                
567 JUNKOVÁ, Květa. Deset let úspěchů československé radiotechniky. Televisní vysílače také v Ostravě 
a Bratislavě. Mladá fronta, 21. 4. 1955, r. XI, č. 95, s. 1. /Příloha MF550421_1/
568 NESG. Čemu ses dnes naučil? Mladá fronta, 8. 9. 1955, r. XI, č. 217, s. 1. /Příloha MF550908_1-a/
569 (MF). K otázkám dne. Zbídačení, utěšujte se! Mladá fronta, 26. 4. 1955, r. XI, č. 100, s. 4. /Příloha 
MF550426_4/
570 (jan). Fronta, nesvědčící o hladu. Mladá fronta, 8. 12. 1955, r. XI, č. 295, s. 5. Fotografie. /Příloha 
MF551208_5/
571 NESG. Televise ve světě. Československý rozhlas a televise, 25.–31. 7. 1955, r. XII, č. 31, s. 12. 
/Příloha ČRT55_31_12/
572 NESG. Obtíže francouzské televise. Československý rozhlas a televise, 1.–7. 8. 1955, r. XII, č. 32, s. 4. 
/Příloha ČRT55_32_4/
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I nadále byly uváděny sovětské hospodářské výsledky i plány, v nichž výroba 

televizorů zaznamenávala nárůst – za rok 1954 vzrostl počet vyrobených televizorů 

v SSSR o 3 %573, v prvním pololetí 1955 o 204 %, ale jejich prodej o 45 %574 (z čehož 

se ale mohlo vyvodit, že velká část televizorů zůstala ve skladech).

Mladá fronta napsala, že v roce 1955 bude v SSSR vyrobeno a dáno do prodeje 

půl milionu nových přístrojů, dosavadní mají obrazovky 240x320 mm – nové budou mít 

uhlopříčky 35, 43 a 53 cm, bude dál pokračovat výzkum a výroba obřích obrazovek pro 

kina a obrazovek o velikosti 1 m2 využitelných v klubech apod., pracuje se na vzájemné 

výměně jednotlivých pořadů mezi městy.575 V podrobném článku z konce listopadu 

byly uvedeny tři typy sovětských televizorů i s velikostí obrazovek. Sever 3, Zenit a 

Avantgarda měly 240x180, Tempo 320x240.576 Podle zprávy Lidové demokracie měly 

být v roce 1956 dovezeny dva typy k nám, Ekran s obrazovkou 20x27 a Temp II 35X26, 

použitelné budou do 40 až 50 km od vysílače, neboť budou bez předzesilovače.577

Lidová demokracie uvedla, že „v moskevské televizní ústředně bylo instalováno 

pokusné zařízení, jímž dvakrát týdne vysílá barevná televize“.578 Rudé právo mj. 

napsalo, že v roce 1956 bude sovětská televize vysílat paralelně dva černobílé programy 

a v roce 1958 k nim přibude jeden barevný, a také že za polárním kruhem vyzkoušeli 

ponorný televizor, který zkonstruovali odborníci z ústavu oceánologie.579

Ze socialistických zemí byla detailně popisována situace v Polsku, NDR, 

případně Maďarsku (např. uzavření vzájemné dohody s maďarskou televizí580, 

informace o tom, že ve Varšavě bylo zřízeno tzv. telekino, které přenáší program 

varšavské televisní stanice581, jak často a kde vysílá východoněmecká televize582), dále 

                                                
573 (TASS). O výsledcích plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství v SSSR za rok 1954. Rudé 
právo, 24. 1. 1955, r. 35, č. 23, s. 2.
574 (TASS). Stále a stále sílí sovětské hospodářství. Mladá fronta, 24. 7. 1955, r. XI, č. 178, s. 1, 3. 
/Příloha MF550724_1-3-a/
575 NESG. Novinky sovětské televise. Mladá fronta, 20. 1. 1955, r. XI, č. 17, s. 5. Fotografie. /Příloha 
MF550120_5/
576 (Podle článku A. Brejtbarta v časopise „Znanie – sila“). Zajímavosti z vědy a techniky. Sovětské 
televisory. Fotografie. Mladá fronta, 30. 11. 1955, r. XI, č. 288, s. 2. /Příloha MF551130_2a-b/
577 Praha (zv). Sovětské televisory a osobní auta na náš trh. Lidová demokracie, 18. 12. 1955, r. XI, č. 
303, s. 1. /Příloha LD551218_1/
578 NESG. Barevná televise. Lidová demokracie, 5. 1. 1955, r. XI, č. 4, s. 2. /Příloha LD550105_2/
579 (ČTK). Co nového v sovětské televisi. Rudé právo, 30. 12. 1955, r. 35, č. 360, s. 7. 
580 NESG. Ze světa. Dohoda o spolupráci v rozhlasu a televisi. Mladá fronta, 8. 9. 1955, r. XI, č. 217, s. 2. 
/Příloha MF550908_2/
581 NESG. Varšava má telekino. Lidová demokracie, 17. 7. 1955, r. XI, č. 171, s. 5. /Příloha LD550717_5/
582 NESG. Televise v Německé demokratické republice. Československý rozhlas a televise, 21.–27. 2. 
1955, r. XII, č. 9, s. 15. /Příloha ČRT55_9_15/
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bylo zmíněno první pokusné vysílání v Rumunsku583. Československý rozhlas a televise

ohlásil „soudružskou spolupráci s televisními centry v Moskvě, Kijevě, Leningradě, 

Berlíně, Budapešti a Varšavě584 a přinesl souhrnný článek o stavu televizního vysílání 

v těchto zemích.585

Čtenář, který sledoval zprávy v tisku, si tedy mohl porovnat sám tyto údaje 

s informacemi o západních televizích, které byly v našem tisku dosud uvedeny. Obrázek 

o televizním vysílání ve světě si mohl čtenář skládat i z přibývajících zmínek o 

projevech západních představitelů v jejich televizích – přestože předmětem článku byla 

většinou kritika obsahu vysílání586. Rudé právo například v článku o americkém státním 

tajemníku Dullesovi napsalo, že „promluvil 17. května v televisním pořadu, přenášeném 

v celých Spojených státech“587, z čehož jasně vyplývala rozsáhlost americké televizní 

sítě.

Kritika kapitalistické televize se rozšířila i na televizi západoněmeckou. 

Článek Mladé fronty líčil, jaké pobouření u tamní veřejnosti vyvolal televizní přenos 

z jejich parlamentu, kde se zřejmě odvíjela bouřlivá debata opozičních stran: „Lidem 

v západním Německu (kteří ovšem vlastní televisory) bylo sice dovoleno naslouchat 

tomuto ,ryze demokratickému‘ dění. Ale lidem v západním Německu (i těm, kteří 

televisory nevlastní, a těch je přece jen většina) je zakázáno používat 

nejdemokratičtějšího práva: říct v lidovém hlasování své slovo k otázce pařížských 

dohod, k otázce ,válka či mír‘.“588

Stále ve špatném světle referoval tisk i o televizi americké. Podle Mladé fronty

se měla v USA konat mohutná zkušební evakuace pro případ války, článek ale tento 

krok americké vlády zpochybnil, neboť „celá evakuace není jen pouhým cvičením, ale 

atrakcí, při níž budou vystupovat četné štáby fotoreportérů, zástupců tisku, rozhlasu a 

televise.“589

                                                
583 NESG. Ze světa. Televise v Rumunsku. Mladá fronta, 13. 8. 1955, r. XI, č. 195, s. 2. /Příloha 
MF550813_2/
584 KOHOUT, Karel. O dalším rozvoji Čs. televise. Československý rozhlas a televise, 2.–8. 5. 1955, r. 
XII, č. 19, s. 11. Fotografie. /Příloha ČRT55_19_11/
585 NESG. Síť televise v lidově demokratických zemích. Československý rozhlas a televise, 29. 8.–4. 9. 
1955, r. XII, č. 36, s. 7. /Příloha ČRT55_36_7/
586 ROHAN, Bedřich. O čem mlčet. Mezinárodní přehled. Mladá fronta, 13. 3. 1955, r. XI, č. 63, s. 4. 
/Příloha MF550313_4/
587 (TASS). Dullesův televisní projev. Rudé právo, 19. 5. 1955, r. 35, č. 137, s. 4.
588 ROHAN, Bedřich. Pohled do opravdové demokracie. Mezinárodní přehled. Mladá fronta, 6. 3. 1955, 
r. XI, č. 57, s. 2. /Příloha MF550306_2/
589 NESG. Operace poplachu. Mladá fronta, 9. 6. 1955, r. XI, č. 139, s. 2. /Příloha MF550609_2/
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O britské televizi se čtenáři Mladé fronty dozvěděli v roce 1955 to, že BBC 

odmítla poskytnout prostor tamní Komunistické straně „k vysvětlení její politiky a 

předvolebního programu v předvolební kampani“.590 Měla to být zpráva odsuzující, je 

však možné, že ji někteří čtenáři hodnotili pozitivně. Literární noviny zase uveřejnily 

článek Jacka Lindsaye, který líčil předvolební boj ve Velké Británii a televizi ITV 

jmenoval jako jeden z prostředků negativního vlivu na obyvatele: „Zdravá mysl a 

hluboce zakořeněné humanistické cítění našeho lidu se na štěstí silně projevují proti 

celému šiku mechanismů – k nimž se přidruží komerční televise – které pracují ve dne 

v noci, aby korumpovaly a zmátly lid.“591 Nejvýraznější odsoudil západní televizi 

Československý rozhlas a televise: „I rozhlasy i televise na Západě jsou přece přímo 

vydržovány těmi, kteří potřebují omámit lid svých zemí, ošálit jej a znovu jej učinit 

povolným k tomu, aby šel krvácet za cizí zájmy. Stačí se porozhlédnout po pořadech 

západních rozhlasů a televise! Kolik lží je tu denně vysíláno o životě v Sovětském svazu 

a zemích lidové demokracie! Kolik frází o domnělé vojenské síle atomčíků, kteří už už 

by chtěli házet své bomby na Moskvu a Pekin i Prahu a Varšavu!“592

Kladné hodnocení západních televizí se objevilo častěji než v předchozím 

roce: dvakrát v Rudém právu, v Lidové demokracii vícekrát. Několikrát psala o britské 

televizi: v březnu informovala o rozhodnutí BBC „učinit napříště každý den mezi 18. a 

19. hod. přestávku ve vysílání a skončit vysílání vždy ve 23 hod., aby ,nebyl úplně 

narušen rodinný život.‘“593 V srpnu popsala rozšíření jejího programu od 26. 9.: z 50 na 

80 programů týdně, 6 velkých mezinárodních sportovních utkání ročně včetně 

Wimbledonu, podstatné rozšíření dětského programu.594 V září informovala o zřízení 

nové televizní stanice v Anglii „s čistě komerčním programem. Jedna minuta vysílání 

má stát tisíc liber.“595 Napsala dokonce o tom, že sovětští odborníci se jeli seznámit 

s BBC v souvislosti se zahájením provozu barevné televize, která v Anglii bude 

                                                
590 NESG. Britská rozhlasová společnost. Mladá fronta, 5. 5. 1955, r. XI, č. 108, s. 2. /Příloha 
MF550505_2/
591 LINDSAY, Jack. Co se děje mezi britským lidem. Literární noviny, 9. 4. 1955, r. IV, č. 15, s. 2
592 NESG. Návštěva u přátel. Československý rozhlas a televise, 21.–27. 2. 1955, r. XII, č. 9, s. 6. /Příloha 
ČRT55_9_6-a/
593 NESG. Televisní přestávka z lidskosti. Lidová demokracie, 20. 3. 1955, r. XI, č. 68, s. 2. /Příloha 
LD550320_2/
594 Londýn. BBC rozšiřuje televisní program. Lidová demokracie, 30. 8. 1955, r. XI, č. 208, s. 2. /Příloha 
LD550830_2/
595 NESG. Nová televisní stanice v Anglii. Lidová demokracie, 23. 9. 1955, r. XI, č. 233, s. 2. /Příloha 
LD550923_2/
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zavedena za tři až čtyři roky, kdežto v SSSR již příští rok.596 Také (s Rudým právem) 

přinesla mimoděk zprávu o tom, že televize vysílá v Maroku, když popisovala úspěch 

čs. expozice v Casablance: „Kromě řady článků v tisku, v nichž byla označena za 

nejvkusnější na celém veletrhu, věnovala jí místo ve svém pořadu i marocká televise.597

Zmínila též francouzskou televizi, která „přináší každý večer desetiminutovou reportáž 

z průběhu filmového festivalu v Cannes. Denně se vysílají i dvacetiminutové výtahy ze 

soutěžních filmů.“598 Uvedla i perličku, v době sovětských prvenství troufalou, 

nazvanou „Nejvyšší vysílačka světa“, která informovala o tom, že „na bruselské 

Mezinárodní výstavě v r. 1058 bude ,instalována‘ vysílací televisní věž, vysoká 640 

metrů, dvakrát vyšší než Eiffelovka.“599 V srpnu informovala o pokusném vysílání 

rakouské televize600 a v září psala o jejím vysílání z mezinárodního vídeňského 

veletrhu601. V prosinci se zmínila o zájmu „jedné z největších britských televisních 

společností Associated Rediffusion Limited o Zemanovu Cestu do pravěku, již chce 

uvést nejen v Anglii, ale i v Austrálii, na Novém Zélandu, v Jižní Africe a 

v Rhodesii“602 – všude tam zřejmě televize v té době vysílala. Informovala také o tom, 

že kanadská televize natáčela vystoupení chodských lidových písní a tanců v 

Tlumačově.603

Vystoupení našich umělců v zahraničních televizích

O sovětské televizi mluvil i ministr kultury Ladislav Štoll v souvislosti 

s vystoupením členů Národního divadla v Moskvě v červnu, kdy Prodanou nevěstu

vysílala tamní televize, „což znamená, že ji zhlédlo v jediném dnu více než čtvrt 

                                                
596 Londýn. Barevná televise v SSSR. Lidová demokracie, 8. 10. 1955, r. XI, č. 242, s. 2. /Příloha 
LD551008_2/
597 NESG. Úspěch Československa na veletrhu v Casablance. Lidová demokracie, 26. 4. 1955, r. XI, č. 
98, s. 2. /Příloha LD550426_2/
598 NESG. Festival v Cannes v televisi. Lidová demokracie, 2. 5. 1955, r. XI, č. 104, s. 2. /Příloha 
LD550502_2/
599 NESG. Nejvyšší televisní vysílačka světa. Lidová demokracie, 21. 5. 1955, r. XI, č. 122, s. 2. /Příloha 
LD550521_2/
600 NESG. Také Rakousko má televisi. Lidová demokracie, 4. 8. 1955, r. XI, č. 186, s. 2. /Příloha 
LD550804_2/
601 Vídeň (od našeho dopisovatele). Československo na veletrhu ve Vídni. Lidová demokracie, 3. 9. 1955, 
r. XI, č. 212, s. 2. /Příloha LD550903_2/
602 Praha (ul). Naše filmy za hranicemi. Lidová demokracie, 16. 12. 1955, r. XI, č. 301, s. 3. /Příloha 
LD551216_3/
603 NESG. Kanadská televise natáčela na Chodsku. Lidová demokracie, 24. 12. 1955, r. XI, č. 308, s. 3. 
/Příloha LD551224_3/
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milionu Moskvanů.“604 Zprávy o vystoupení našich umělců v sovětské televizi se 

objevily víckrát, a to u příležitosti velké výstavy „Deset let lidově demokratického 

Československa“, která byla v Moskvě zahájena 20. 8. Koncem srpna vyšla zpráva o 

vystoupení „skupiny československých estrádních umělců – J. Pehr, O. Lipský, H. 

Loubalová, O. Dědek, M. Bláha aj.“605, další upozorňovala na přímý přenos koncertu 

z parku Ermitáž v polovině září, tehdy moskevská televize vysílala i záběry ze 

spartakiády a módní přehlídky.606

V tisku bylo zmíněno i vystoupení estrádní skupiny s orchestrem Ladislava 

Bezubky a Helenou Loubalovou v polské televizi během jejich třítýdenního turné po 

Polsku.607

Hodně pozornosti bylo věnováno vystoupení Divadla Spejbla a Hurvínka 

v Londýně. Lidová demokracie psala v superlativech o vystoupení Skupových loutek, 

„které jim v bohatém programu předvedla britská televise. … Do televise promluvil 

Hurvínek anglicky. Provolal na závěr slávu přátelství československého a britského 

lidu.“608 Prof. Skupa napsal článek do Rudého práva, kde ještě uvedl: „Zejména po 

našem vysílání v anglické televisi jsme dostali tolik radostných pozdravů, že budeme 

mít ještě doma dlouho co dělat, než všechen tento materiál zdoláme.“609 Literární 

noviny otiskly dopis čtenářky Boženy Rogers-Fornůstkové, která se z Londýna 

svěřovala českým krajanům se zážitkem ze Skupova vystoupení v televizi: „Na 

velikonoční neděli mne zvalo hned několik přátel na televisní půlhodinku se Spejblem a 

Hurvínkem. Přijala jsem pozvání anglické rodiny, která má 3 děti a kde byla větší 

společnost. A řeknu Vám, přišli jsme si na své: Všichni souhlasili, že Skupův program 

byl jedním z vysílání, jaké nám zde televise pořídku nabídne. Při zpěvu 

Kocourkovských učitelů lidé slzeli smíchy – ač nerozuměli slovům!! – Pak dojatě 

naslouchali ukolébavce z Hubičky a obdivovali krásu Vendulčina kroje. Hurvínek se 

zavděčil těm nejmenším, protože dovede koulet očima! Po vysílání Hurvínek ,věrně‘ 

                                                
604 (od zpravodaje ČTK). Rozhovor ministra kultury Ladislava Štolla s moskevským zpravodajem ČTK. 
Tento zájezd prožíváme jako veliký svátek naší kultury. Mladá fronta, 21. 6. 1955, r. XI, č. 149, s. 1. 
/Příloha MF550621_1/
605 NESG. Ze světa. V moskevské televisi. Mladá fronta, 25. 8. 1955, r. XI, č. 205, s. 2. /Příloha 
MF550825_2/
606 NESG. Moskevská televise o ČSR. Mladá fronta, 15. 9. 1955, r. XI, č. 223, s. 2. /Příloha 
MF550915_2/
607 FALTYS, František. Naši estrádní umělci opět doma. Mladá fronta, 23. 12. 1955, r. XI, č. 308, s. 1. 
/Příloha MF551223_1/
608 Londýn. Skupa v britské televisi. Lidová demokracie, 14. 4. 1955, r. XI, č. 88, s. 2. /Příloha 
LD550414_2/
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přeložil otcovu řeč a nakonec pronesl: ,Až žije přátelství lidu anglického a 

československého!‘ Slyšela jsem, jak lidé v divadle tleskali, a ani mne nepřekvapilo, že 

i přátelé mé hostitelky začali tleskat a volali hurá!“610

Zmínky o negativním vlivu televize

Negativní vliv televize na publikum

V souvislosti s rozšířením dětského vysílání uveřejnil Československý rozhlas a 

televise v říjnu celostránkový článek nazvaný „Co s dětmi u televisorů“.611 Vyznívá 

spíše preventivně, ale odvolává se na připomínky rodičů, které do televize přicházejí: 

„Děti budou nyní každý den rozptylovány televisí, zatím to měly jeden den v týdnu a 

stačilo to…“, „Na venkově nemůžeme pro čtvrthodinku zatápět v místnosti, kde je 

televisor…“, „Začátky pro děti jsou pozdní, zatím na vysílání chodily do naší školy děti 

i z okolních vesnic – ty teď o televisní vysílání připravujete…“ Článek vysvětloval, že 

televize oddělila pořady pro děti různých věků právě proto, aby se nedívaly na všechno,

odůvodňoval programové schéma a jednotlivé pořady i jejich časové zařazení. Vyzýval 

rodiče, aby napsali své zkušenosti s vysíláním: „Ohlas diváků – malých i velkých – i 

průzkum nám ukáží, nakolik opravdu vyhovuje a kde je třeba co zlepšit.“

Pochybnosti o dobrém vlivu televize se objevily i v Lidové demokracii 6. 11. 

Článek kritizoval především dlouhé vysedávání dětí před obrazovkou do pozdních 

večerních hodin, kdy by měly dávno spát, protože potom spí při vyučování, jsou 

roztěkané, duchem nepřítomné, apatické, unavené. Apeloval na rodiče, aby dítě nechali 

dívat jen na dětské pořady, nikoli na pro ně nevhodné filmy nebo na témata, na něž mají 

ještě dost času.612

Negativní vliv televize na jiná média

Vztahu televize k divadlu a filmu se věnovalo nejvíc Kino. Jan Kliment sice 

v únoru napsal, že tak jako „rozhlas nevyřadil tištěné noviny, třebas je předstihl 

rychlostí informací, tak jako noviny nebo časopisy nevyřadily a nemohou nikdy vyřadit 

vliv literatury, ani televise není nebezpečím, nýbrž naopak dalším krokem k rozvití také 

                                                                                                                                              
609 SKUPA, Josef. Divadélko Spejbla a Hurvínka opět ve vlasti. Rudé právo, 27. 5. 1955, r. 35, č. 145, s. 
3.
610 ROGERS-FORNŮSTKOVÁ, Božena. Dopis čtenáře. Literární noviny, 14. 5. 1955, r. IV, č. 20, s. 10.
611 NESG. Co s dětmi u televisorů. Československý rozhlas a televise, 10.–16. 10. 1955, r. XII, č. 42, s. 1. 
Fotografie. /Příloha ČRT55_42_1/
612 en. Děti u televise. Lidová demokracie, 6. 11. 1955, r. XI, č. 178, s. 6. /Příloha LD551106_6/
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filmového umění. Umění totiž si vzájemně nekonkuruje, nýbrž naopak: doplňuje se, 

umocňuje si navzájem další růst.“613 Další články však vyjadřovaly názor polemický 

nebo přímo opačný. V květnu psal Jiří Hrbas, že „na západě dokonce vyvolala velkou 

diskusi otázka, zda televize konkuruje filmu, zda se mají vysílat premiérové programy, 

či jenom filmy staré.“ Byl přesvědčen, že televize filmu konkuruje, neboť někteří diváci 

se raději dívají na film doma, místo aby šli do kina. Přirovnával televizní začátky 

k začátkům rozhlasu, který také tehdy čerpal z filmu a divadla a přesto se rozvíjely 

vedle sebe, a vznesl otázku, zda čeká podobný vývoj i televizi, která přece jen nenahradí 

zážitek z živého vystoupení.614 Josef Kořán v následujícím čísle napsal: „Velikým 

konkurentem filmových zpravodajců se stává naše televise, zvláště v poslední době, kdy 

začíná vysílání přímých přenosů.“ Oceňoval sice její pohotovost, ale zároveň si myslel, 

že na rozdíl od filmu „stojí v tak bezprostřední blízkosti, že nedokáže správně vybírat 

nejzajímavější obrazy, nedokáže přehledně hodnotit.“ Filmové zpravodajství bylo podle 

něj daleko výstižnější a má budoucnost.615 Červnový sloupek srovnával celosvětový 

počet návštěvníků kin v letech 1954 a 1953, jejich současný vzestup vysvětloval i tím, 

že „televise neodvádí veřejnost od návštěvy kina tak silně jako dříve.“616 V srpnu Kino

psalo o ostrém konkurenčním boji mezi filmem a televizí v USA, který se projevoval 

tak, že film vysílaný televizí byl v napínavém místě přerušen a diváci byli vyzváni, aby 

se na něj šli podívat do kina.617 V prosinci se Kino o konkurečním boji filmu a televize 

zmínilo dvakrát, jednou psalo o rozsudku amerického soudu, podle něhož musí 

hollywoodská společnost Republic dodávat film televizním společnostem618, podruhé o 

špatném vlivu britské komerční televize, která zabrala další filmové studio v Ealingu.619

Lidová demokracie uvedla, že „americké filmové společnosti brání technickému 

zdokonalování televise: obávají se, že zdokonalením televise by klesly návštěvy kin“.620

Problematika zřejmě ve světě rezonovala natolik, že jí bylo věnováno 

Mezinárodní setkání o problémech kultury, které se konalo 7.–17. 9. v Ženevě, 

organizátory byly UNESCO a ženevský kanton a tématem byla „otázka, jaký užitek či 

                                                
613 KLIMENT, Jan. Zfilmované divadlo. Kino, 10. 2. 1955, r. X, č. 4, s. 52. Fotografie. /Příloha 
Kino550210_52-53/
614 HRBAS, Jiří. Naše televise a film. Záznamy a záběry. Kino, 5. 5. 1955, r. X, č. 10, s. 150. /Příloha 
Kino550505_150-151/
615 KOŘÁN, Josef. Zatím co tyto řádky píšeme. Kino, 19. 5. 1955, r. X, č. 11, s. 170. Fotografie. /Příloha 
Kino550519_170-171/
616 NESG. Miliardy lidí v kinech. Kino, 30. 6. 1955, r. X, č. 14, s. 210. 
617 NESG. Rozdíl mezi filmem a televisí. Kino, 11. 8. 1955, r. X, č. 17, s. 279. /Příloha Kino550811_279/
618 NESG. Film a televise v USA. Kino, 15. 12. 1955, r. X, č. 26, s. 411. /Příloha Kino551215_411/
619 NESG. Ateliery v Ealingu do rukou televise. Kino, 15. 12. 1955, r. X, č. 26, s. 410. 
620 NESG. Velké perspektivy. Lidová demokracie, 21. 1. 1955, r. XI, č. 18, s. 1. /Příloha LD550121_1-a/
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škodu přinášejí rozvoji kultury některé vynálezy jako film, rozhlas a televise“. Výňatky 

z projevu Ilji Erenburga otiskly a částečně parafrázovaly Literární noviny v říjnu. 

Vyjádřil se v tom smyslu, že vždy záleží na úmyslu a cíli, k jakému se médium použije: 

televizi považoval jednak za přínos např. pro obyvatele malých francouzských měst, 

kteří díky ní spatří divadelní představení z renomovaných pařížských divadel, jednak za 

nebezpečný nástroj k ovlivňování lidí v rukou neodpovědných lidí a kšeftařů spojených 

s politikou.621

Československý rozhlas a televise informoval o mezinárodní konferenci 

v Tangeru, jíž se za ČSR zúčastnil dr. Feldstein z vedení Čs. rozhlasu a která 

projednávala mezinárodní spolupráci televize a filmu, „zabývala se celou řadou otázek 

pro zlepšení vzájemných vztahů mezi filmem a televisí a hlavně otázkami mezinárodní 

spolupráce na tomto poli.“ Jejím závěrem byl návrh na vytvoření „mezinárodní ústředny 

výchovných, vědeckých a kulturních filmů pro televisi“.622

7. 1956 – televize jako partner diváků

7.1 Čs. televise v roce 1956

28. 1. 1956 byl uveden první přímý přenos ze zahraničí, a to ze Zimních 

olympijských her v italské Cortině d’Ampezzo, prostřednictvím západoněmecké i 

východoněmecké televize. Přenosy z Berlína do Prahy byly v tom roce jediné možné 

zahraniční spojení.623

Vysílací doba Čs. televize v roce 1956 činila na českém a slovenském okruhu 

týdně 11, 7 hod.624

Kromě pražského studia vysílalo i Televizní studio Ostrava. „Zpočátku byla 

k dispozici v malém studiu jen jedna kamera, režie a snímače 35mm filmu. Film také 

tvořil zpočátku hlavní náplň izolovaného ostravského vysílání dvakrát až třikrát týdně. 

V roce 1956 dostalo ostravské studio přenosový vůz, se kterým se 22. nebo 29. srpna 

uskutečnil přenos opery Prodaná nevěsta ze Státního divadla Ostrava.“625

                                                
621 ERENBURG, Ilja. Literární noviny, 22. 10. 1955, r. IV, č. 43, s. 8.
622 NESG. Mezinárodní konference v Tangeru. Československý rozhlas a televise, 17.–23. 10. 1955, r. 
XII, č. 43, s. 2. Fotografie. /Příloha ČRT55_43_2/
623 HAŠEK, Milan; ŠULC, Milouš. Čs. rozhlas a Čs. televize v číslech. Praha : Čs. rozhlas 1960, s. 88.
624 MICHALEC, Zdeněk: Tisíc tváří televize. Praha : Panorama, 1983, s. 254.
625 ŠMÍD, Milan. Historie televize v ČR – 5. Dostupné z http://www.louc.cz/pril01/p51his5.html [Cit. 
2011-04-30]. 
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3. 11. 1956 začalo vysílat televizní studio Bratislava.626

V roce 1956 pokračovala Čs. televize v dojednávání mezinárodní spolupráce, a 

to jak se socialistickými zeměmi (Čína, Bulharsko), tak s kapitalistickými, buď formou 

dvoustranných (Velká Británie, Itálie, NSR, USA, Rakousko, Francie) nebo 

jednostranných dohod (Austrálie, Dánsko, SAR, Nizozemím, Japonskem, Švédskem, 

Švýcarskem, Indií a Belgií).627

Ke konci roku činil počet koncesionářů 75 934, za rok přibylo 43 815 

koncesionářů.628

7.2 Televize očima tisku v lednu 1956

V roce 1956 jsou zkoumána periodika pouze v lednu, kdy se uskutečnil první 

přímý zahraniční televizní přenos, kterým byla završena počáteční fáze vysílání 

Československé. televise.

Televizní diváci

Zejména z článků v týdeníku Československý rozhlas a televise vyplývá, jak 

velký důraz kladla Čs. televise na komunikaci s diváky, na jejich reakce a tím i na 

sledovanost svých pořadů. Týdeník změnil od ledna 1956 vnitřní uspořádání a televizní 

program se vrátil na prostřední dvoustranu, kde byly umístěny 3 fotografie z pořadů, 

týdenní program a delší článek, který se věnoval otázkám programu, jež zajímaly 

diváky. Pod články vždy bývaly zodpovězeny jeden až dva divácké dotazy, např. kdy je 

vysílán monoskop nebo kde se oznamují poruchy. 

První z větších programových článků se zabýval televizními inscenacemi 

oper.629 V úvodu vysvětlil, jak důležitý je správný výběr oper, neboť musejí zaujmout 

širší obecenstvo, „mnohonásobně větší počet diváků, z nichž mnozí operu ani 

neočekávají, ba dokonce k ní nemají ani žádný poměr“. Diváci se prý zajímali o pozadí 

televizních inscenací, jak vyplývalo z jejich dopisů, což televize vítala jako potvrzení 

„přátelského pouta mezi pracovníky televisního studia a jejich diváky“, proto jim článek 

detailně vysvětlil rozdíly ve výpravě, v hereckých výkonech, střihu atd. od filmu nebo 

divadla. Zároveň článek vyvracel názor, že by televize mohla konkurovat divadlu: 

                                                
626 HAŠEK, Milan; ŠULC, Milouš. Čs. rozhlas a Čs. televize v číslech. Praha : Čs. rozhlas 1960, s. 88.
627 HAŠEK, Milan; ŠULC, Milouš. Čs. rozhlas a Čs. televize v číslech. Praha : Čs. rozhlas 1960, s. 91.
628 HAŠEK, Milan; ŠULC, Milouš. Čs. rozhlas a Čs. televize v číslech. Praha : Čs. rozhlas 1960, s. 16.
629 NESG. Původní inscenace oper v televisi. Československý rozhlas a televise, 2.–8. 1. 1956, r. XXIII, č. 
1, s. 8-9. /Příloha ČRT56_1_8-9/
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„Nebude mu nikdy odvádět diváky, nýbrž naopak spíše získávat ty, kteří si dosud operu 

neoblíbili. Dokladem toho je skutečnost, že přes značné rozšíření televise návštěvy 

operních scén nejen že neklesají, naopak spíše stoupají.“ Druhý z článků se věnoval 

literárním televizním pořadům.630 I zde poukázal na specifika televizního přednesu 

veršů, práci s detailem atd. a vyzval diváky, aby se „podíleli na výběru dalších 

literárních pořadů. Hromádka dopisů se už sešla a máme z nich opravdu radost.“ 

V závěru citoval z dopisu nejmenovaného diváka: „Jsme vzdáleni desítky kilometrů od 

Prahy a přece za námi prostřednictvím televise přicházejí spisovatelé až do bytu. 

Přicházejí nám promluvit do duše a jsou tak blízcí, tak milí. U nás v obci jsme zatím 

ještě žádnou přednášku známého spisovatele neměli, a proto jsou nám takové 

příležitosti velmi vzácné.“ Z dalšího článku o televizní univerzitě vyplývalo, že první 

byla tak úspěšná a vzbudila takový divácký ohlas, že se televize rozhodla pokračovat: 

„Odpovědi na kontrolní otázky pravidelně posílali pionýři i lidé, kteří pro stáří špatně 

viděli na obrazovku, a přece thema této agrobiologické university nebylo mnoha lidem 

nijak blízké…V dopisech se často opakovala otázka: ,Na jaké thema bude příští 

televisní universita?‘A v návrzích byli diváci jednotní: ,Připravte universitu o 

lékařství.‘“631 V závěru článek ujistil diváky, že se těší na jejich odpovědi a dotazy, 

podle nichž televize připraví besedu a nejlepší odpovědi na kontrolní otázky odmění 

knihami a diváky účastí v univerzitě.632 I v posledním lednovém článku o dětských 

televizních hrách bylo uvedeno, jak televizi záleží na reakcích nejmenších diváků, že

vybírá pro nejmenší „dramatisace lidových pohádek, které mají děti tohoto věku 

nejraději“ a že „rozšířením činoherních pořadů pro děti všech věkových skupin docílíme 

toho, že hlavně pro mimopražské děti se stane televisní přijímač zdrojem poučení, 

zábavy a uměleckého zážitku“.633

Zájem diváků o vysílání doložil i článek z Rudého práva, který úspěchy 

družstevního hospodaření v Zaloňově na Jaroměřsku dokazoval mj. i „zakoupením 

televisoru pro osvětovou besedu“, zároveň ale ukázal zájem o televizní vysílání a 

kolektivní způsob jeho sledování: „Ačkoliv má obec jen 180 obyvatel, navštívilo od léta 

televisní vysílání již 2100 občanů. Mnozí z nich se po prvé v životě obdivovali 

                                                
630 NESG. Spisovatelé v televisi. Československý rozhlas a televise, 9.–15. 1. 1956, r. XXIII, č. 2, s. 8-9. 
/Příloha ČRT56_2_8-9/
631 Druhá televizní univerzita nesla název „Věda chrání naše zdraví“.
632 NESG. II. televisní universita. Československý rozhlas a televise, 16.–22. 1. 1956, r. XXIII, č. 3, s. 8-9. 
/Příloha ČRT56_3_8-9/
633 NESG. Hry pro děti a mládež v televisi. Československý rozhlas a televise, 23.–29. 1. 1956, r. XXIII, 
č. 4, s. 8-9. /Příloha ČRT56_4_8-9/
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jevištnímu provedení Smetanovy „Prodané nevěsty“, Dvořákovy „Rusalky“ a 

Molièrova „Tartuffa“. Také mezinárodní komentáře a ilustrované televisní obrázky se 

staly námětem besed, trvajících dlouho do noci.“634

Ekonomický kontext

I v lednu 1956 nabízel tisk číselné údaje o stoupajícím počtu prodaných či 

vyrobených televizorů. Podle Mladé fronty bylo „v roce 1955 jen v Pražském kraji 

prodáno 4642 televizorů a v roce 1956 jich přijde do prodeje již 7527“635 nebo na 

Ústecku „na začátku loňského trhu nebylo v kraji ani 1000 televisorů, zatímco nyní 

jejich počet stoupl na více než 4000“.636

Ve všech denících ale byly v lednu uveřejňovány zprávy a články o výrobě 

našich televizorů v Tesle Strašnice nebo Tesle Rožnov, z nichž vyplývalo, že televizorů 

je nedostatek. V Rudém právu byl uveřejněn rozhovor s ředitelem n. p. Tesla Strašnice 

Zdeňkem Pelantem, který uvedl, že dosud vyrobili 50.000 přijímačů, ale „naši pracující 

si televisory už tak oblíbili, že dnes nestačí výroba krýt poptávku.“ Proto zvednou 

výrobu na 230 procent, navíc televizory s velkou obrazovkou začne vyrábět ve druhém 

pololetí i Tesla Pardubice.637

Mladá fronta informovala o rozšíření výroby televizorů v Rožnově pod 

Radhoštěm. I Zdeněk Matoušek jej uvedl slovy, která stálý nedostatek dosvědčují: 

„Padne-li slovo televisor, vždycky se mi vybaví před očima několikazástupové fronty 

lidí v Praze v Jindřišské ulici, kde je jedna z prodejen televisorů, nebo si vzpomenu na 

novou, společenskou hru pražských pánů kluků: Kdo napočítá nejvíc televisních anten 

na střechách domů, anebo se mi v mysli vybaví představa příjemného posezení v teplém 

pokoji (nyní to může být i na Moravě z ostravského vysílače), kde je přítmí a kde září 

jen jasné okénko s pohybujícím se obrázkem.“638 Autor dále uvedl závazky 

rožnovských svazáků zvýšit výrobu a snížit náklady: „Tisíc příslušníků 

Československého svazu mládeže bude mít nemalý podíl na tom, že i ty, čtenáři, se (i 

když možná ještě ve frontě) dočkáš svého vytouženého televisoru.“ Autor z rožnovské 

                                                
634 Hradec Králové (Od našeho dopisovatele). Televise spojuje vesnici s kulturou města. Rudé právo, 10. 
1. 1956, r. 36, č. 10, s. 1.
635 NESG. Vyšší životní úroveň. Mladá fronta, 8. 1. 1956 , r. XII, č. 8 , s. 7. /Příloha MF560108_7b/
636 NESG. Rozvoj rozhlasu po drátě a televise. Mladá fronta, 15. 1. 1956, r. XII, č. 14, s. 7. /Příloha 
MF560115_7a/
637 NESG. S jasným cílem jdeme do nového roku. Zdeněk Pelant. Rudé právo, 1. 1. 1956, r. 36, č. 1, s. 3.
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Tesly ještě napsal dvě reportáže, jež byly označené logem Rožnovská obrazovka, 

v nichž líčil spokojený životě svazáků, kteří v Tesle vyrábějí elektronky639. Mladá 

fronta uvedla i zprávu o výrobě televizorů s obrazovkou 22x29 cm.640

Lidová demokracie napsala o nelehkém úkolu strašnické Tesly, která má zvýšit 

výrobu oproti předchozímu roku o sto třicet procent, neboť televizní vysílání se rozšířilo 

na jiná města a získalo si oblibu mezi „tisíci, snad statisíci diváky a posluchači. Jen 

jednu stížnost mají zájemci o televisi: že prozatím není na trhu dostatek přijímačů. 

Loňská výroba nestačila plně krýt požadavky trhu.“ Článek proto popisoval různé 

zlepšovací návrhy, jimiž pracovníci Tesly hodlají zvýšeným nárokům na výrobu 

dostát.641 Ještě radikálnější názor zazněl v článku „Sovětské televisory na náš trh 

v únoru“, kde zřejmě stejný autor (Jan Kaštánek) lakonicky shrnul vývoj trhu 

s televizory od počátku vysílání: „Když se u nás asi tak před třemi roky objevily první 

televisory, neměli z nich prodavači velkou radost. Zájem byl malý a tak se tyto ,ležáky‘ 

stávaly vydatnou přítěží plánu. Dnes stojí na televisory fronty a poptávku není možno 

uspokojit. Podle obchodního průzkumu by k tomu bylo zapotřebí 250.000 aparátů, které 

by mohly okamžitě přijít na trh.“ Situaci měla proto vyřešit dodávka sovětských 

televizorů Ekran a Temp 2, ačkoli podle autora ani v SSSR není poptávka uspokojena. 

Parametry televizorů byly zřejmě srovnatelné nebo lepší než u našich, pouze „vnější 

vzhled se však poněkud odlišuje od našeho“. 642

Technická problematika

Krátké zprávy v denících v lednu zaznamenaly zkušební vysílání v Ostravě. 

Všechny uváděly, že se bude vysílat dva dny v týdnu, ve středu a v neděli, uplatní se 

přenosový vůz a v polovině roku bude navázáno spojení s Prahou pomocí retranslační 

linky. Lidová demokracie a Rudé právo přidaly i počty majitelů televizorů na 

Ostravsku: „Zahájení vysílání na Ostravsku dychtivě očekávalo na 800 majitelů 

                                                                                                                                              
638 MATOUŠEK, Zdeněk. Náš zpravodaj dálnopisuje z Tesly. Pod Radhoštěm zahájili. Mladá fronta, 3. 
1. 1956, r. XII, č. 3, s. 3. /Příloha MF560103_3/
639 MATOUŠEK, Zdeněk. Mají o čem psát do Leningradu i Varšavy. Rožnovská obrazovka. První týden 
v Tesle. Mladá fronta, 12. 1. 1956, r. XII, č. 11, s. 3. Fotografie. /Příloha MF560112_3/. MATOUŠEK, 
Zdeněk. Začíná se přezdívkou a rekordem to neskončí. Rožnovská obrazovka. Druhý týden v Tesle. 
Mladá fronta, 22. 1. 1956, r. XII, č. 20, s. 4. Fotografie. /Příloha MF560122_4c/
640 Pardubice (dz). Každou třetí minutu televisor. Mladá fronta, 4. 1. 1956, r. XII, č. 3, s. 1. /Příloha 
MF560104_1/
641 Kšt. Dodají více než dvakrát tolik televisorů. Lidová demokracie, 6. 1. 1956, r. XII, č. 6, s. 3. 
Fotografie. /Příloha LD560106_3/
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televisních přijímačů.“643 O pět dní později již Rudé právo oznamovalo, že „do Ostravy 

docházejí dopisy majitelů ze širokého okolí“, díky nimž může televize kontrolovat 

dosah vysílání (bylo zachyceno až v Gottwaldově).644

Mladá fronta uveřejňovala ve sloupku Zajímavosti vědy a techniky populárně-

naučné články Vítězslava Stříže. Popisoval v nich např. nahrávání televizních pořadů na 

magnetofonové pásky645, dálkový příjem televize646 nebo televisor do automobilu647. 

Do oblasti sci-fi by se mohlo zařadit uplatnění televize ve filmu Josefa Pinkavy 

Aby se nevypínalo, o němž referovalo Kino.648 Jeho tématem bylo šetření elektrickou 

energií, režisér ho však dokázal vtipně ztvárnit tak, že vymyslel postavu dispečera, který 

na své velké televizní obrazovce vidí do domácností a všude tam, kde plýtvají 

elektřinou, zasahuje. 

Lidé kolem televize

V týdeníku Československý rozhlas a televise byly uváděny mnohem 

podrobnější upoutávky na jednotlivé pořady včetně výčtu všech účinkujících a režiséra, 

někdy i dalších tvůrců pořadů: kameramana (např. Eduard Landisch), autora hudby 

(Karel Ludvík), výpravy (arch. Jan Zázvorka) či asistenta režie (Ludvík Ráža). Čtenáři 

se tak mohli postupně seznamovat s jednotlivými jmény a profesemi. V dětských 

pořadech byla stále zmiňovaná Štěpánka Haničincová, ta také jako jediná z Ústředního 

televisního studia v Praze obdržela odznak „Vzorného pracovníka ministerstva kultury“ 

za rok 1955, který udělilo Ministerstvo kultury a Svaz zaměstanců v umění a kultuře, 

jak informoval Československý rozhlas a televise.649

                                                                                                                                              
642 jan. Sovětské televisory na náš trh v únoru. Lidová demokracie, 11. 1. 1956, r. XII, č. 10, s. 3. 
Fotografie. /Příloha LD560111_3/
643 (ČTK). Ostravská televisní stanice zahájila. Rudé právo, 2. 1. 1956, r. 36, č. 2, s. 2.
644 Ostrava (od našeho zpravodaje). Úspěšné pokusy ostravské televise. Rudé právo, 7. 1. 1956, r. 36, č. 7, 
s. 1.
645 STŘÍŽ, V. Televisní pořad na magnetofonovém pásku. Zajímavosti vědy a techniky. Mladá fronta, 4. 
1. 1956, r. XII, č. 4, s. 2. /Příloha MF560104_2/
646 STŘÍŽ, Vítězslav. Dálkový příjem televise. Zajímavosti vědy a techniky. Mladá fronta, 6. 1. 1956, r. 
XII, č. 6, s. 2. /Příloha MF560106_2/
647 STŘÍŽ, Vítězslav. Televisor do automobilu. Zajímavosti vědy a techniky. Mladá fronta, 13. 1. 1956, r. 
XII, č. 12, s. 2. /Příloha MF560113_2/
648 avr. Aby se nevypínalo. Kino, 2. 2. 1956, r. XII, č. 3, s. 44. Fotografie. /Příloha Kino560202_44/
649 NESG. Vzorní pracovníci v oblasti umění a kultury za rok 1955. Československý rozhlas a televise, 9.–
15. 1. 1956, r. XXIII, č. 2, s. 2. /Příloha ČRT56_2_2/
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Zprávy o zahraničních televizích

Zprávy o sovětské televizi zaznamenávaly růst, a to jak v dosavadních 

hospodářských výsledcích, tak v plánování. Zpráva o hospodaření SSSR v roce 1955 

uvádí, že výroba televisorů stoupla o 194 %.650 Plán na 2. pětiletku 1956–1960 hovořil o 

tom, že by se mělo vyrobit 10, 2 milionu kusů rozhlasových přijímačů a televisorů, což 

mělo být o 255 % více než v roce 1955, do roku 1960 zvýšit výrobu televizorů 

pětinásobně a „učinit opatření k dalšímu rozšíření a zlepšení rozhlasu a televise, zřídit 

zvláštní spojovací linky pro výměnu programů mezi televisními stanicemi Moskvy, 

Leningradu, hlavních měst svazových republik a jiných velkých měst SSSR a přistoupit 

k zavádění barevné televise, zvýšit do konce roku 1960 počet televisních vysílacích 

stanic nejméně na 75“.651 Další článek uvedl počet posluchačů v Moskevské oblasti –

půl třetího milionu, ohlásil stavbu nové vysílačky v Moskvě a vysílání dvou černobílých 

programů v roce 1956 a barevného v roce 1958.652 Tento údaj se odlišoval od článku 

v Lidové demokracii z 8. 10. 1955, který napsal, že v SSSR bude barevná televize 

vysílat již příští rok.

O vysílání v mnoha dalších zemích se čtenáři dozvěděli díky přenosům 

z olympiády. Lidová demokracie v rubrice Olympijské novinky uvedla, že „redakce a 

rozhlasové a televisní stanice z celého světa vyslaly do Cortiny své zvláštní 

zpravodaje“653, v článku Mladé fronty z 31. 1. byly konkretizovány zahraniční země, 

kam jsou z Itálie vysílány přenosy: Anglie, Belgie, Francie, Holandsko, Lucembursko, 

Německá spolková republika, NDR, Rakousko a Švýcarsko.654

Lidová demokracie také přinesla článek o kulturní spolupráci Československa 

s Uruguayí a přitom zmínila, že zástupce tamní vládní kulturní organizace SODRE pan 

Trelles „vybral na 30 našich populárně vědeckých a kulturních filmů pro televisní 

vysílání“.655

                                                
650 (TASS). Výsledky plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství SSSR v roce 1955. Rudé 
právo, 30. 1. 1956, r. 30, č. 3.
651 (TASS). Směrnice XX. sjezdu KSSS k šestému pětiletému plánu rozvoje národního hospodářství 
Sovětského svazu na léta 1956-1960. Rudé právo, 16. 1. 1956, r. 36, č. 16, s. 2–5.
652 NESG. Půl třetího milionu posluchačů moskevské televise. Rudé právo, 11. 1. 1956, r. 36, č. 11, s. 1.
653 NESG. Olympijské novinky. Lidová demokracie, 25. 1. 1956, r. XII, č. 22, s. 4. /Příloha LD560125_4/
654 (ota). Na hoře Faloria. Mladá fronta, 31. 1. 1956, r. XII, č. 27, s. 6. Fotografie. /Příloha MF560131_6/
655 Praha (an). Umění získává Československu přátele. Lidová demokracie, 21. 1. 1956, r. XII, č. 19, s. 1. 
/Příloha LD560121_1/
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7.3 Přímý přenos ze Zimních olympijských her v Itálii

Podle vzpomínek bývalého ředitele Čs. televize Karla Kohouta nebyly peníze na 

zaplacení přímého přenosu z Cortiny d’Ampezzo, což se podařilo vyřešit osobní 

intervencí sportovního redaktora Mladé fronty Miroslava Hladkého u televizní 

společnosti RAI v Římě. „Vyvstaly ovšem problémy další: jak dopravit signál? Jak 

zajistit komentář? I tady nám pomohli přátelé a elán našich techniků. Ředitel televize 

NDR Adameck dostal signál z olympiády do Drážďan, čeští technici postavili trasu 

v průběhu deseti dnů jedním skokem Krušné Hory–Praha, za režijní pult v Měšťanské 

besedě jsem zasedl já, do sluchátek šel český a německý komentář – a vysílali jsme! 

Poprvé sportovní přenos ze zahraničí a to hned ze zimní olympiády!“656

Mladá fronta v článku „Než vzplane olympijský oheň“ ze 7. 1. poprvé zmínila 

televizní přenos z olympiády i existenci italské televize: „V minulých dnech pak stávka 

pracovníků italské televise, kteří měli dokončit televisní síť pro Italii a zahraničí, byla 

další překážkou k urychlenému dokončení příprav na olympijské hry.“657 25. 1. byl 

v nové rubrice V městě pěti olympijských kruhů uveden rozhovor, který sepsal 

Miroslav Hladký s pracovníkem RAI, jemuž kladl otázky za české čtenáře o počtu zemí, 

kam budou přenosy z olympiády vysílány (mělo jich být 21), jakým způsobem bude 

probíhat přenos, na kterou italskou filiálku televisního studia je Cortina napojena, zda 

budou přenosy i do ČSR a jak by se uskutečnily po technické stránce. Odpověď italské 

strany pár dní před zahájením olympiády zněla: „To není dosud jisté. Jednali jsme 

s panem Kohoutem z Čs. televise o tom, že nemáme námitek, aby pražská televise se 

pokusila zachytit vysílání olympijských her jako zkušební přenos. Ovšem, ještě mnoho 

záleží na tom, zda se technikům v Praze podaří obraz zachytit. … Musím vyslovit podiv 

nad vynalézavostí československých televisních činitelů. V Československu totiž zatím 

nejsou ,mosty‘ jako u nás, kterými by se dalo vysílání z Cortiny nastavit do Prahy, ale 

má při tom pomoci přenosový vůz, který by měl zachytit vysílání z Berlína a nastavit je 

do Prahy. Je to smělý pokus. Bohužel by byly potíže s komentáři, nemáme už totiž 

možnost postavit v Cortině linku pro československého komentátora. Pražský 

komentátor by pak musel zachycovat slova německého reportéra a rychle je tlumočit do 

češtiny.“658 To se také nakonec skutečně stalo. Upoutávka z 27. 1. upozornila na trasu 

                                                
656 MICHALEC, Zdeněk. Tisíc tváří televize. Praha : Panorama, 1983, s. 48.
657 (ota). Než vzplane olympijský oheň. Mladá fronta, 7. 1. 1956, r. XII, č. 7, s. 6. /Příloha MF560107_6/
658 HLADKÝ, Miroslav. V městě pěti olympijských kruhů. III. Televise hory přenáší. Mladá fronta, 25. 
1. 1956, r. XII, č. 22, s. 4. /Příloha MF560125_4/
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přenosu z Itálie přes NDR, uvedla, že budou vysílány jen částí utkání lyžařských, 

krasobruslařských a hokejových, a oznámila první zkušební přenos z cyklistického 

utkání z Berlína následující den.659 31. 1. byla uveřejněna na sportovní stránce 

fotografie televizního vysílače na hoře Faloria nad Cortinou a v popisce pod ní 

vyslovena chvála mezinárodnímu televiznímu spojení: „Namáhavé dílo se jim podařilo: 

dnes je spojena Cortina a všichni účastníci olympijských her s lidmi různých zemí a 

televise se tak stala nejen praktickou, technickou pomůckou k přenášení obrazu, ale i 

výrazným prostředkem k poznávání cizích zemí, ke sblížení a přátelství mezi národy, 

které právě olympijské hry nesou tak hrdě ve svém hesle. … Také v Praze a některých 

místech naší republiky můžeme v těchto dnech vidět na obrazovkách televisorů 

olympijské městečko pod Dolomity i s jeho moderními sportovišti – zásluhou 

vynalézavosti našich televisních pracovníků, kteří pomocí dalších 25 přenosných stanic 

spojí Cortinu v obraze – via Německá spolková republika: Hamburk; Berlín –

Drážďany… s Prahou!“660

Lidová demokracie věnovala popisu přenosů i jejich hodnocení nejvíce místa. V 

prvním z nich z 27. 1. přibližuje divákům živě „odvážný a zajímavý pokus, první 

v historii naší televise, který zasluhuje proto uznání“, vysvětluje jim, že možná 

zaznamenali zkoušku televize NDR, když odpoledne zaslechli z obrazovky němčinu, 

popisuje cestu televizního přenosu z NSR přes NDR až po český komentář, ohlašuje 

zkušební vysílání z Berlína a slibuje jim pravidelné informace o termínu přenosů „vždy 

ze dne na den“, protože „přesný čas každého přenosu bude znám den předem, podle 

situace, jaká v Cortině bude a může nastat“.661 Druhá zpráva buď unikla pozornosti 

cenzury, nebo svědčí o jejím uvolnění, neboť při popisu trávení volného času našich 

rychlobruslařů se zmínila o velkých rozměrech italských televizorů: „Dívají se na 

vysílání italské televise pěkně v teple a připadají si jako v kině, neboť obrazovka 

italských televisorů je mnohem větších rozměrů, přibližně 60x60 cm.“662 Článek 

výmluvně nazvaný „Úspěšný pokus televisního přenosu z Cortiny“ hodnotí pozitivně 

přenos samotný („téměř většina snímků byla zdařilá, a pakliže přece jen došlo 

k poruchám, pak to jistě nebylo v moci naší televise“), avšak kriticky se staví ke 

komentářům. Podle autora vykazovali hlasatelé (neuvedl jejich jména) „nejen 

                                                
659 NESG. Olympiáda v televisi. Mladá fronta, 27. 1. 1956, r. XII, č. 24, s. 4. /Příloha MF560127_4/
660 (ota). Na hoře Faloria. Mladá fronta, 31. 1. 1956, r. XII, č. 27, s. 6. Fotografie. /Příloha MF560131_6/
661 Praha (T). Cortina a pokus naší televise. Lidová demokracie, 27. 1. 1956, r. XII, č. 24, s. 3. /Příloha 
LD560127_4/
662 NESG. Olympijské novinky. Lidová demokracie, 28. 1. 1956, r. XII, č. 25, s. 4. /Příloha LD560128_4/
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nedostatky výrazové, ale i technické a odborné“. Podle něj má být jejich komentář 

bezchybný, když pouze překládají německého hlasatele, ale chyby byly v překladu, 

v uvádění reprezentantů apod. Autor vyjádřil naději, že při komentování hokeje bude 

komentář rychlejší a přesnější.663 V hodnocení hokejového zápasu o dva dny později 

jiný autor také chválil kvalitu přenosu: „Co však překvapilo, byla dokonalá jakost 

obrazu a zejména to, jak kamery zachytily do svých objektivů celou plochu stadionu, 

takže divák měl pocit, jako by utkání přihlížel s výše tribuny. … Žádný z diváků na 

stadionu v Cortině d´Ampezzo nemohl lépe vidět branku, kterou vsítil Bobrov podle 

ležícího Conrada, než ji viděli diváci u svých televisorů.“ Ke kvalitě komentáře se 

nevyjádřil.664 Po skončení olympiády ocenila Lidová demokracie i práci techniků, kteří 

přenos zajišťovali: „Techničtí pracovníci při tomto pokusu pracovali s velkou 

obětavostí. Tak za velice těžkých povětrnostních podmínek pracovali na českosaských 

hranicích tři technici. V horách zasypáni sněhem a v mrazech zajišťovali nerušený 

přenos do Prahy. Podobná situace byla v pražské přejímací stanici v ochozu petřínské 

rozhledny, kde takřka nepřetržitě obsluhovali zařízení čtyři technici výzkumného ústavu 

spojů.“665 Ocenila v článku také, že díky přenosu bylo v Československu „umožněno 

sledovat závody a utkání sportovců celého světa“.

Rudé právo přineslo první zprávu o přenosu 27. 1., popsalo v ní druhy zápasů, 

které měly být přenášeny, i způsob přenosu, avšak upozornilo, že „vysílání 

olympijských her z Cortiny je jen a jen zkouškou, prováděnou v rámci chystané 

výstavby televisních zařízení. Bylo by proto předčasné očekávat pravidelnější přenos ze 

zahraničí.“ Ohlásilo přitom též první zkušební přenos z cyklistických závodů 

v Berlíně.666

V Československém rozhlasu a televisi byla uvedena vzpomínka na olympiádu 

až koncem února, reportér Vít Holubec v ní stručně a jasně shrnul celý vysílací proces: 

„K těmto přenosům došlo proto, že pracovníci výzkumného ústavu ministerstva spojů 

provádějí výzkumná měření, aby zjistili možnost příjmu televise na území celé 

republiky. V době konání VII. zimních olympijských her probíhala jejich měření 

v prostoru mezi Drážďanami a Prahou. A protože bylo známo, že televise NDR využije 

                                                
663 Praha (S). Úspěšný pokus televisního přenosu z Cortiny. Lidová demokracie, 29. 1. 1956, r. XII, č. 26, 
s. 4. /Příloha LD560129_4/
664 Praha (dč). O hokeji na televisní obrazovce. Lidová demokracie, 31. 1. 1956, r. XII, č. 27, s. 4. /Příloha 
LD560131_4/
665 Praha. Televisní přenos z Cortiny. Lidová demokracie, 5. 2. 1956, r. XII, č. 32, s. 2. /Příloha 
LD560205_2/
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reléové sítě západoevropských států a napojí se na cortinské přenosy, dostal se obraz 

přes 26 reléových stanic z Cortiny přes Švýcarsko, Německou spolkovou republiku a 

Německou demokratickou republiku až na pražský televisní vysílač a odtud k nám, na 

obrazovky přijímačů.“667 Pod článkem byly uveřejněny citace z dopisů několika 

čtenářů, kteří oceňovali přenos, děkovali televizi a vyjadřovali pochvaly. Čs. televise 

předpokládala, že diváci si na novou vymoženost rychle zvyknou, proto byl článek 

zakončen výmluvnou větou Jaromíra Kočandrleho z Prahy: „Namlsali jsme se Cortinou, 

soudruzi.“668

8. Čs. televise pohledem cenzury

8.1 Práce Hlavní správy tiskového dohledu

HSTD na základě hlášení plnomocníků vytvářela tzv. denní zprávy, které 

pokrývaly jak činnost celostátních (včetně slovenských), regionálních či závodních 

novin, Čs. rozhlasu, Čs. filmu a Čs. televize, tak divadelních vystoupení, estrád, 

kabaretů, přednášek, knihoven, ale všímaly si např. i úmrtních oznámení, tisku 

pohlednic, volebních vyhlášek, inzerátů, textů z rozmnožoven, výzdoby výloh či 

ztvárnění osobností na pomnících. Souhrnné zprávy pak byly věnovány např. 

knihovním fondům, práci jednotlivých periodik nebo heslům Příručního slovníku jazyka 

českého. Každou denní zprávu podepsal František Kohout, vedoucí MV HSTD, 

případně jeho zástupce. Zprávy byly posílány ministru vnitra Barákovi, jeho náměstkovi 

plk. J. Kotalovi a s. Povolnému, později od od 14. 12. 1953 V. Slavíkovi, vedoucímu 

oddělení propagace a agitace ÚV KSČ.669

8.2 Cenzura 1953–1956

V roce 1953 jsem v materiálech HSTD neobjevila žádný záznam, který by se 

týkal Čs. televise.

                                                                                                                                              
666 (RP). VII. zimní olympijské hry Cortina d’Ampezzo 1956. Boje v Cortině na obrazovkách našich 
televisorů. Rudé právo, 27. 1. 1956, r. 36, č. 27, s. 4.
667 HOLUBEC, Vít. Jak jsme vysílali Cortinu. Československý rozhlas a televise, 20.–26. 2. 1956, r. 
XXIII, č. 8, s. 9. /Příloha ČRT56_8_9/
668 NESG. Z dopisů o přenosech z Cortiny. Československý rozhlas a televise, 20.–26. 2. 1956, r. XXIII, 
č. 3, s. 9. /Příloha ČRT56_8_9/
669 ABS, fond č. 318-120-1. DZ 1953. Rozpiska na deskách. Praha : MV HSTD. /Příloha ABS53_rozpis/ 
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V roce 1954 bylo v prvním pololetí uskutečněno 5 zásahů, které se týkaly 

samotné televize, nikoli zpráv o ní.670 První z nich, denní zpráva č. 12 z 27. 1. 1954, 

popisovala uvedení „Dokumentárního filmu o tom, jak se dělají noviny“, který byl 

natočen v Rudém právu. Cenzuře vadilo, že „byl několikrát ukazován záběr s bývalým 

šéfredaktorem Vilémem Novým, kde bylo zdůrazněno, že se jedná o šéfredaktora. 

Mimoto v tomto dokumentárním filmu figurují osoby, které byly nuceny z redakce 

Rudého práva odejít /např. E. Frics/. Rudé právo je zde ukazováno se starým lámáním, 

které bylo děláno na příkaz Viléma Nového západním způsobem.“671 Z dalšího textu 

vyplývá, že odpovědnost za uvedení filmu si přehazovaly hlavní správy Čs. státního 

filmu a Ústředního televisního studia. Druhý zásah, denní zpráva č. 66 z 3. 4. 1954, se 

týkal televizního pořadu „Škola humoru“, v němž zaznělo spojení: „Lauer Hardy –

Lauer Hardi – Lauer ardi – laureáti. Laureáti to není kontrast, to je masová organizace.“ 

a podtržená věta byla na doporučení plnomocníka vypuštěna.672 V denní zprávě č. 84 

z 30. 4. 1954 byl popsán zásah při chystaném vysílání historických záběrů z 1. máje, 

kdy na moskevské tribuně byl „soudruh Stalin, soudruh Malenkov a zrádce Berija“. 

Stejně jako ve zprávě č. 12, odpovědnost za ponechání Beriji přesunula televize na 

pracovníky ÚV KSČ a Ústavu dějin KSČ, kteří film k vysílání schválili.673 (Denní 

zprávy byly rozděleny na část A – Zásahy v článcích a vysílání s předvolební tematikou, 

a část B – ostatní zásahy). Čtvrtý zásah, denní zpráva č. 94 ze 14. 5. 1954, se týkal 

televizní relace „Hlas míru z Československa“, kde účinkovali pracovníci Čs. rozhlasu. 

„Mezi nimi byla jmenována francouzská státní příslušnice Jana Pinnonová. Na návrh 

plnomocníka bylo použito krycího jména.674 Důvod zásahu není vysvětlen, zřejmě se 

jednalo o spolupracovnici Státní bezpečnosti, která neměla být odhalena. V pátém 

zásahu, zaznamenaném v denní zprávě č. 109 ze 7. 6. 1954, se jedná o vypuštění jedné 

věty z kreslené pohádky „Stvoření Adama“ Jeana Effela. Bůh v ní hovoří s andílky o 

nalepení zbytku chlupů na Adamovo tělo a plnomocníkovi se nelíbila odpověď druhého 

andílka: „Poslyš, já si myslím, že to má přidělaný na nesprávném místě. Tam s tím 

                                                
670 ABS, fond č. 318-120-2. DZ č. 1-50. Přehled o provedených zásazích od 1. 1. do 30. 6. 1954. Praha : 
MV HSTD. /Příloha ABS54_prehled/
671 ABS, fond č. 318-120-2. DZ č. 12, 27. 1. 1954, 7/Vysílání Čs. televisního studia, Praha. Praha : MV 
HSTD. /Příloha ABS54_DZ12-a/
672 ABS, fond č. 318-120-3. DZ č. 66, 3. 4. 1954, 8/Zásah v Ústředním televisním studiu v Praze. Praha : 
MV HSTD. /Příloha ABS54_DZ66/
673 ABS, fond č. 318-120-3. DZ č. 84, 30. 4. 1954. B/9, „Zásah v Ústředním televisním studiu v Praze. 
Praha : MV HSTD. /Příloha ABS54_DZ84-a/
674 ABS, fond č. 318-120-3. DZ č. 94, 14. 5. 1954, B/9, „Zásah v Ústředním televisním studiu v Praze. 
Praha : MV HSTD. /Příloha ABS54_DZ94-a/
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nebude mít žádnou zábavu.“675 V druhém pololetí roku 1954 jsem nenalezla žádný 

souhrnný popis zásahů a objevila jsem pouze jednu zprávu, která se vzdáleně týká 

televize, a to zásah v časopise Nová Svoboda z 2. 7. 1954, denní zpráva č. 126, bohužel 

však není blíže vysvětlen: „V čísle 154 doporučil náš plnomocník vypustit článek 

„Zlepšuj kvalitu elektronek“, ve kterém se píše o výrobě a zlepšování kvality elektronek 

v n. p. Tesla Rožnov.“ 676 2. 11. 1954 bylo v Denní zprávě č. 191 rozhodnuto o jiném 

dělení zásahů, televize i tiskové zprávy o ní spadaly pod A („zásahy ústředního 

charakteru v denním tisku, ČTK, Čs. rozhlase a Čs. filmu, nakladatelstvích a 

vydavatelstvích“).677

V roce 1955 zasahovala HSTD ve zprávách, které měly čtenáře informovat o 

výrobě televizoru s velkou obrazovkou. V Přehledu č. 31 – Utajovaná skutečnost, který 

byl vydán 29. dubna 1955, je doslova uvedeno: „Nelze zveřejnit jakoukoliv zprávu, že 

jsme vyrobili televisor s velkou obrazovkou. Plnomocník provádí obvyklý zásah. Tento 

pokyn platí do odvolání.“678 Zásahů, které byly na základě tohoto pokynu provedeny, 

bylo několik. Informují o nich denní zpráva č. 60 z 2. 6. 1955 (týká se Svobodného 

slova: „Ve vydání z 31. května 1955 doporučil náš plnomocník nezveřejňovat článek 

,Hranaté baňky do televisorů‘, který prozrazoval údaje o technickém zlepšení ve 

spojitosti s větší obrazovkou.“)679, dále č. 93 z 5. 8. 1955 (opět Svobodné slovo: „Ve 

vydání ze 4. 8. 1955 v článku ,Veliké perspektivní plány naší televise‘ doporučil náš 

plnomocník vypustit větu: ,Kromě toho budeme vyrábět nové přijímače s obrazovkou 

přibližně 36 krát 24 cm.‘“)680 , č. 95 z 10. 8. 1955 (Večerní Praha: „Ve vydání z 9. 8. 

1955 … Dále nebyl schválen k zveřejnění článek ,Zlepšení pro televisi‘, v němž se 

pojednávalo o novém televisoru s velkou obrazovkou.“)681, č. 96 z 11. 8. 1955 

(Zemědělské noviny: „V čísle 189 v článku ,Novinky v televisi‘ se uvádělo: ,Ve 

výzkumném oddělení Tesly pracují již na televisorech, na kterých bude možno vyladit 

                                                
675 ABS, fond č. 318-120-4. DZ č. 109, 7. 6. 1954, B/5, „Zásah v Ústředním televisním studiu v Praze.
Praha : MV HSTD. /Příloha ABS54_DZ109/
676 ABS, fond č. 318-120-4. DZ č. 126, 2. 7. 1954, 13/ „Zásah v časopise „Nová Svoboda“, orgán KV 
KSČ v Ostravě. Praha : MV HSTD. /Příloha ABS54_DZ126/
677 ABS, fond č. 318-120-7. DZ č. 191, 2. 11. 1954, Sdělení příjemcům Denních zpráv MV – hlavní 
správy tiskového dohledu. Praha : MV HSTD. /Příloha ABS54_DZ191/
678 ABS, fond č. 318-18. Přehled č. 31. 29. 4. 1955. Utajované skutečnosti. Praha : MV HSTD. /Příloha 
ABS55_DZ31/
679 ABS, fond č. 318-121-8. DZ č. 60, 2. 6. 1955, část A/3, „Svobodné slovo“, Praha.Praha : MV HSTD. 
/Příloha ABS55_DZ60/
680 ABS, fond č. 318-121-9. DZ č. 93, 5. 8. 1955, část A/1, „Svobodné slovo“, Praha. Praha : MV HSTD. 
/Příloha ABS55_DZ93/
681 ABS, fond č. 318-121-9. DZ č. 95, 10. 8. 1955, část A/3, „Večerní Praha“, Praha. Praha : MV HSTD. 
/Příloha ABS55_DZ95/
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různé stanice.‘ Tato věta, prozrazující výrobu nových televisorů, byla vypuštěna.“)682, č. 

110 z 8. 9. 1955 (Svobodné slovo: „V čísle 214 v rubrice ,Slovo čtenářů‘ byl dotaz 

čtenáře ,Televisní přijímače s větší obrazovkou‘, ve kterém se dotazuje, zda a kdy bude 

vyroben televisní přijímač s větší obrazovkou. Dále je uváděna odpověď Hlavní správy 

maloobchodu potřebami pro domácnost, ve které se uvádí, že během roku 1956 bude 

dán na trh televisní přijímač s větší obrazovkou bez rozhlasového přijímače a píše se o 

vývoji výroby televisorů. Po upozornění našeho pracovníka, že nemůžeme zatím psát o 

televisorech s větší obrazovkou, redakce uveřejnila dotaz jiný.“)683

Pouze jedna zpráva z roku 1955 se týkala samotného televizního programu –

denní zpráva č. 69 ze 17. 6. 1955 doslova přepisuje dialog z libreta literárního kabaretu 

„Člověk mezi lidmi“ s některými větami podtrženými, které byly „na doporučení 

našeho plnomocníka“ vyškrtnuty, a dále uvádí „ironickou poznámku“, kterou v reakci 

na vypuštění textu pronesl František Filipovský: „Aha, zde je ten škrt – ať žije 

HSTD!“684

V roce 1956 jsem kontrolovala cenzurní zásahy z ledna a února (možné dozvuky 

olympiády). První zásah, denní zpráva č. 3 z 6. 1. 1956, se televize týkal vzdáleně, 

jednalo se o výrobu elektronek. Musel být vypuštěn celý článek „Elektronky z naší 

vakuové mědi“ kvůli následující pasáži: „…ve vývojové laboratoři v Kovohutích 

v Povrlech zhotovili nový výrobek z vakuové mědi, která neobsahuje kyslík. Určen je 

na výrobu elektronek pro radar, televisory a radiopřijímače...“ Jak je ve zprávě uvedeno, 

zásah byl konzultován s nejmenovaným ředitelem „hl. správy 340 – zpracování 

barevných kovů, který sdělil, že údaj o novém výrobku je považován za tajný úkol 

závodu a rovněž že obsah článku je z části nepravdivý.“ 685 Druhý zásah, denní zpráva 

č. 20 z 27. 1. 1956, se týkal estrády „Točíme se kolem plotny“, podtržené pasáže byly 

vypuštěny: „Já jsem člověk pokrokový, rovnoprávnost bez falše, denně přečtu tucet 

novin, kde však psáno o Marxovi, že pral na valše…“, rovněž věta: „Ty si myslíš, že je 

to tak jednoduché! Že je to jako před válkou. Teď člověk musí vzít, jaké mu dají…“ 

                                                
682 ABS, fond č. 318-121-9. DZ č. 96, 11. 8. 1955, část A/1, „Zemědělské noviny“, Praha. Praha : MV 
HSTD. /Příloha ABS55_DZ96/
683 ABS, fond č. 318-121-9. DZ č. 110, 8. 9. 1955, část A/1, „Svobodné slovo“, Praha. Praha: MV HSTD. 
/Příloha ABS55_DZ110/
684 ABS, fond č. č. 318-121-8. DZ č. 69, 17. 6. 1955, část A/1, Ústřední televisní studio, Praha.Praha: MV 
HSTD. /Příloha ABS55_DZ69/
685 ABS, fond č. č. 318-122-1. DZ č. 3, 6. 1. 1956, A/1, Lidová demokracie, Praha. Praha: MV HSTD. 
/Příloha ABS56_DZ3/
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/maso, pozn. HSTD/“.686 Třetí zásah, denní zpráva č. 21 z 30. 1. 1956, byl jednoduchý. 

Plnomocník nepovolil vysílání filmu Turbina, neboť v něm jednu z hlavních rolí hrála 

Lída Baarová.687 Žádná z denních zpráv se netýkala přenosu ze zimní olympiády 

v Itálii, sportu se ale týkal zásah čtvrtý, denní zpráva č. 32 z 15. 2. 1956, v němž bylo 

reportéru Lauferovi vytýkáno, že v pionýrském měsíčníku při vysílání o historii hokeje 

použil fotografie a jména osob, které emigrovaly: „Na fotografiích byli hráči, kteří 

zůstali za hranicemi, a i v komentáři se tito hráči oceňovali.“688

                                                
686 ABS, fond č. č. 318-122-1. DZ č. 20, 27. 1. 1956, A/ 3, Ústřední televisní studio, Praha. Praha: MV 
HSTD. /Příloha ABS56_DZ20/
687 ABS, fond č. č. 318-122-1. DZ č. 21, 30. 1. 1956, A/3, Ústřední televisní studio, Praha. Praha: MV 
HSTD. /Příloha ABS56_DZ21/
688 ABS, fond č. č. 318-122-1. DZ č. 32, 15. 2. 1956, A/1, Ústřední televisní studio, Praha. Praha: MV 
HSTD. /Příloha ABS56_DZ32/
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Závěr

Televize zahájila vysílání v jednom z nejnesvobodnějších období v historii 

Československa. Země podléhala totalitnímu režimu řízenému komunistickou stranou 

za přítomnosti sovětských poradců. Počátkem 50. let se konaly monstrózní politické 

procesy, venkov zasáhla násilná kolektivizace, v roce 1953 dolehla na obyvatelstvo 

měnová reforma, činnost zahájil vše prostupující cenzurní úřad. 

Cílem diplomové práce bylo ukázat, jak bylo na tomto pozadí televizní vysílání 

přijímáno českými periodiky i veřejností, zda pouze pozitivně, nebo zda se vyskytly 

výhrady k jejímu působení jakéhokoli druhu. Za druhé měla práce posoudit, zda se 

do hodnocení promítly do té doby známé mediální teorie o účincích médií, nebo zda ho 

ovlivnila pouze dobová rétorika, případně zda bylo hodnocení zkreslováno či řízeno 

cenzurními zásahy.

Siebert, Schramm a Peterson ve Čtyřech teoriích tisku rozebírají i vysílací média 

v sovětském modelu. Podle nich platí stejné principy i pro ně (masová média jsou 

používána jako nástroj státní a stranické moci, jsou integrována do jiných orgánů státní 

moci a stranického vlivu, jsou uplatňována jako nástroje „jednoty“ mezi státem a 

stranou, jsou používána jako nástroje státního a stranického „odhalování“, jsou 

používána téměř výlučně jako nástroje propagandy a agitace a jsou charakterizována 

přísně vynucenou odpovědností). Soudí, že „sovětská strana a vláda mají hlavní zájem 

rozvíjet vysílání v SSSR proto, že si uvědomují moc a výhodu přímé a okamžité 

komunikace s velkým množstvím svých občanů.“689 Co se týče obsahu sovětského 

vysílání, domnívají se, že je to „smrtelně vážné, misijní vysílání. Přináší dobrou hudbu. 

Ale hlavně je učitelem a přednášejícím. Říká milionům, co by jim řekl agitátor tváří 

v tvář, kdyby za všemi mohl. Když mluví o jednotlivcích, jsou to nejspíš hrdinové 

sovětského státu, nebo zloduši z opozice. Když mluví o obchodu nebo ekonomice, 

vysvětluje Marxovy názory. Když mluví o událostech, které mají lokální charakter nebo 

jsou nějak zajímavé, vždy se pokouší je vztáhnout k základním společenským 

procesům, tak jak je vykládají marxisté.“690

                                                
689 SIEBERT, F. S., SCHRAMM, W. L., PETERSON, T. Four Theories of the Press. Urbana : University 
of Illinois Press, 1963, s. 136
690 „In other words, here is deadly serious broadcasting, missionary broadcasting. It carries good music. 
But chiefly it is a teacher and a lecturer. It tells millions what the agitators would tell them face to face, if 
it were possible to reach them. When it talks about individuals, they tend to be heroes of the Soviet state, 
or villains of the opposition. When it talks about events which have local or colorful interest, it tries 
always to relate them to the basic processes of society as Marxists understand those processes.“ 
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Zdejší oficiální doktrínou byl marxismus-leninismus, hlavním uměleckým 

směrem 50. let socialistický realismus, umělecká díla musela vyjadřovat kladný poměr 

k pracujícímu lidu a úkolem médií bylo vychovávat k budování a výstavbě socialismu.

Po prozkoumání článků je možné říci, že československý tisk si byl svých úkolů 

i svého působení na veřejnost vědom a v duchu vládnoucí ideologie také odlišně 

referoval o vlivu televize na diváky. Jinak hodnotil televizi československou 

(a ostatních socialistických zemí), a jinak západní. Zásady marxisticko-leninské 

propagandy tisk naplnil zcela, sovětský model ne vždy. Jako aktivní činitel se projevilo 

publikum, které podle mého názoru mělo na televizní vysílání velký vliv. 

Naše televize byla tiskem přijímána pozitivně, ještě než začala v roce 1953 

vysílat. Byla hodnocena jako vymoženost, na jejíž existenci má svůj podíl vládnoucí 

moc, jako důkaz zvyšování životní úrovně našeho lidu. Jako vzor byla uváděna sovětská 

televize a bylo tedy zřejmé, jak bude vypadat náš televizní program. Jak nesčetněkrát 

zmínili i straničtí a vládní představitelé, televize měla zpřístupnit nejširším masám 

kulturu: divadelní představení, opery, koncerty, dále filmy, ale i sportovní pořady, také 

měla rozšiřovat vědecké poznání… Programy televizního vysílání tomu skutečně 

odpovídaly, v prvním roce byly vysílány hlavně filmy, studiové inscenace, posléze 

dětské pořady – i ty byly velmi pozitivně hodnoceny.

K dalším nemnoha názorům patřily ty, které se objevily v odborných kulturních 

periodikách a vyjadřovaly fascinaci televizí, setkání s ní přirovnávaly k prvnímu setkání 

předchozích generací s automobilem, k objevení knihtisku, a věnovaly se úvahám o 

jejích možnostech bez zjednodušujícího ideologického zabarvení.

V roce 1953 vlastnilo televizní přístroje jen malé množství obyvatel, a to kvůli 

vysoké ceně přístrojů, dosahu vysílacího signálu a později také kvůli nedostatku 

přístrojů na trhu. Vysílání tedy zpočátku sledoval jen malý zlomek obyvatelstva, 

periodika v prvních měsících otiskovala upoutávky na televizní vysílání jen nahodile. 

Už od počátku ale tisk zmiňoval aktivní zájem diváků o vysílání – jejich dotazy či 

dopisy redakcím či televiznímu studiu.

Kladný přístup se však zpočátku týkal pouze televize naší nebo ostatních 

socialistických zemí. Kapitalistická televize byla naopak považována za médium 

ohrožující mravní integritu dětí a mládeže, která přímo působí jako „injekční stříkačka“ 

z raných teorií o mediálních účincích. Zejména v prvních letech vysílání referovala 

                                                                                                                                              
SIEBERT, F. S., SCHRAMM, W. L., PETERSON, T. Four Theories of the Press. Urbana : University of 
Illinois Press, 1963, s. 137
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periodika takřka výhradně o negativním vlivu americké televize, proti níž není obrany a 

jejíž vinou vyrůstá v USA generace vrahů. Tento bod plně odpovídá čtvrté tezi 

sovětského modelu – televize slouží jako nástroj „odhalování“, jevy hodnotí 

marxistickýma očima a interpretuje masám jejich „skutečný“ význam. Jen ojediněle 

byly zmíněny západní televize v neutrálním tónu, až v roce 1955 se objevily zprávy o 

západních televizích i v kladných souvislostech.

O propagandistické funkci televize se zpočátku psalo minimálně, za hlavní 

nástroj propagandy byl u nás považován tisk nebo rozhlas. Jen v několika málo 

stranických a vládních projevech zaznělo, že s televizí přicházejí nové možnosti 

propagandy. V roce 1954 televizory využity jako vybavení agitačních místností před 

volbami, a na X. sjezdu KSČ byla vyzdvižena role televize jako zprostředkovatele 

umělecké tvorby a kulturní výchovy, zdůrazněno bylo právo lidí bavit se a radovat, 

zprostředkovat nejrůznější formy lidové zábavy. Až o rok později byla televize 

vyhlášena nástrojem kulturní politiky a agitace a nositelem politických idejí. Přesto lze 

říci, že v tomto bodě naše televizní vysílání v počátečních letech sovětský model 

stoprocentně nenaplňuje. Jedná se o pátou tezi, podle níž je masová komunikace je 

používána jako prostředek masové agitace a propagace.691

S přibývajícím počtem televizních přijímačů a diváků a se zavedením 

pravidelného vysílání v roce 1954 se začalo rozšiřovat spektrum činností, s nimiž začala 

být televize spojována. Stávala se postupně součástí každodenního života diváků, ať už 

těch, kteří ji sledovali kolektivně, nebo těch, kteří podstoupili určité oběti, aby ji získali. 

Televize pronikla do závodních klubů, agitačních středisek, do nádražních čekáren či do 

nemocnic, všude tam měla obohacovat život pracujícího lidu a skutečně se stávala velmi 

populární.

Diváci také často reagovali na vysílání, žádali určité programy, posílali do 

televize dopisy a připomínky, pro něž bylo v televizi založeno nové oddělení. Televize 

jim přibližovala zákulisí a pokud to bylo možné, snažila se jejich stále rostoucím 

požadavkům vyhovět. Počet diváků stoupal, k prudkému nárůstu zájmu došlo po 

odvysílání přímých sportovních přenosů v roce 1955. Dá se říci, že v rámci možností 

daných socialistickou realitou byli diváci velmi aktivním činitelem, který svými 

reakcemi (dopisy, přáními, kritikou) ovlivňoval podobu vysílání. Tento jev se také 

                                                
691 SIEBERT, F. S., SCHRAMM, W. L., PETERSON, T. Four Theories of the Press. Urbana : University 
of Illinois Press, 1963, s. 125.
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vymyká sovětskému modelu, který podle mého názoru spatřuje publikum v sovětském 

modelu jako trpně se podřizující.

V tisku se také častěji objevovaly kritické pohledy na naše vysílání: 

neaktuálnost, nevhodné formáty, nákladnost přímého vysílání, a posléze i recenze 

především divadelních inscenací, občas i s kritickými připomínkami k režii, výpravě 

nebo hereckému ztvárnění, ale také k námětům zábavních pořadů. Tisk také začal 

připouštět možné nedostatky v distribuci, v kvalitě výrobků apod. 

Jako konkurence ostatních médií byla televize zpočátku vnímána jen minimálně, 

naopak byla vyhlašována spolupráce s filmem a literárními tvůrci. Koncem roku 1953 

se objevily první zprávy ze zahraničí o poklesu návštěvnosti kin vinou rozšířené 

nabídky televizního vysílání. Zmínek o negativním vztahu zahraničních filmů a televize 

přibývalo, koncem roku 1955 se objevily i úvahy o dopadu televizního zpravodajství na 

filmovou produkci u nás. V roce 1955 se poprvé objevily články o možném špatném 

vlivu naší televize na děti, pokud by sledovaly pořady pro dospělé nebo trávily před 

televizorem více času.

Cenzurní zásahy nebyly sice tak četné, jak jsem očekávala, přesto jsou i tak 

odsouzeníhodné. Třetí teze sovětského modelu o jednotě státu a strany a o cenzurních 

prostředcích k jejímu dosažení tedy platila i u nás. Překvapující spíš je, že některé 

články, které vyšly v novinách, zůstaly cenzurou nepovšimnuty. 

I tak je třeba položit si otázky, jak by se vyvíjelo televizní vysílání u nás, kdyby 

nebylo omezováno „plánovaným“ hospodářstvím, které nestačilo držet krok s vývojem, 

kdyby program nebyl ideologicky řízen KSČ, jací tvůrci se mohli na programech 

podílet a co všechno mohli diváci poznat. 

Summary

Czechoslovak television started broadcasting in one of the darkest periods in our 

history, that was marked by a lack of freedom. Czechoslovakia was a totalitarian 

country that was controlled by our communist party under the supervision of the Soviet 

regime. There were monstrous political processes here, our countryside was suffering 

under strong collectivisation, there was a money reform, censorship authority was 

constituted.

The target of the thesis was to analyze eight selected contemporary 

Czechoslovak periodicals in order to show how on this background the television 
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broadcasting was accepted by Czech periodicals and public, to depict their expectations, 

objections, possible fears etc. Secondly, to compare the articles with theories on media 

effects that were known by the time, and thirdly to describe the censorship authority 

interventions.

The official Czechoslovak political doctrine was Marx-Leninism, our main 

aesthetics movement was called “social realism”: media had to express their positive 

attitude towards working people and educate them for building socialism. Media 

behavior in totalitarian regimes was characterised in the book The Four Theories of the

Press692 as a “soviet model”. According to it, media are used as instruments of the state 

and of the communist party. 

On the basis of the analysis it could be summed up that Czechoslovak press in 

1950´s was aware of its ideological task and followed the official propaganda. The 

effecs of the television broadcasting on the public were described in dependence on 

their political origin: it was stressed that the socialist TVs supplied education and 

culture to working people while the western ones had extremelly bad influence 

especially on children. However, at the very beginning our TV broadcasting was not 

recognized as a potential propaganda instrument, and in this point the “soviet model” 

does not fully correspond to our situation.

At the beginning only a small percentage of people could watch TV due to 

several reasons: expensive TV sets, narrow radio beam coverage, technical problems. 

Despite of this our public started having strong influence on the broadcasting gradually 

and played an active role by sending letters to the broadcasting studio and to the press, 

asking for some programmes.

Slowly, professional conflicts between film and television started to be 

mentioned. In the third year of the broadcasting, bad effects of television towards 

children were described in some articles. Czechoslovak censorship authority made 

about 17 interventions in the investigated period.

                                                
692 SIEBERT, F. S., SCHRAMM, W. L., PETERSON, T. Four Theories of the Press. Urbana : University 
of Illinois Press, 1963.
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Seznam zkratek

BBC – British Broadcasting Corporation, britská veřejnoprávní stanice

ČSM – Československý svaz mládeže

ČR – Česká republika

ČTK – Československá tisková kancelář

HSTD – Hlavní správa tiskového dohledu

ITV – nejstarší britská komerční televize

JZD – jednotné zemědělské družstvo 

Komsomol – Komunistický svaz mládeže (v SSSR)

KSČ – Komunistická strana Československa

LD – Lidová demokracie

MF – Mladá fronta

MI – Ministerstvo informací

MV – Ministerstvo vnitra

NDR – Německá demokratická republika

NF – Národní fronta

NSR – Německá spolková republika

OVTVS – Okresní výbor pro tělesnou výchovu a sport 

RAI – Radiotelevisione Italiana, italská veřejnoprávní televize

ROH – Revoluční odborové hnutí

RP – Rudé právo

SAR – Sjednocené arabské emiráty

SČM – Svaz československé mládeže

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik

Svazarm – Svaz pro spolupráci s armádou

UNESCO – Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu

ÚTS – Ústřední televizní studio
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