
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Katedra žurnalistiky

Alžběta Jílková

Mediální reflexe návratu režisérů 60. let do 
hrané filmové tvorby po vynucené tvůrčí 

pauze v době normalizace

Bakalářská práce

Praha 2011



Autor práce: Alžběta Jílková

Vedoucí práce: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Datum obhajoby: 2011



Bibliografický záznam

JÍLKOVÁ, Alžběta. Mediální reflexe návratu režisérů 60. let do hrané filmové tvorby 

po vynucené tvůrčí pauze v době normalizace. Praha, 2011. 65 s. Bakalářská práce (Bc.) 

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

Katedra žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Anotace

Bakalářská práce „Mediální reflexe návratu režisérů 60. let do hrané filmové tvorby po 

vynucené tvůrčí pauze v době normalizace“ se snaží zmapovat způsob a rozsah 

referování o návratu zmíněných režisérů do celovečerní hrané tvorby a především ohlas 

na jejich nové filmy. Práce je rozdělena do čtyř základních kapitol. Úvodní kapitola 

v souhrnu charakterizuje dobu 60. let a nástup normalizace a současně vymezuje 

podstatné historické milníky. Kapitola druhá popisuje situaci v médiích, ve filmu a 

vůbec ve společnosti filmařů od konce 60. let až po normalizaci. Zároveň představí 

filmovou tvorbu režisérů a na konkrétních snímcích uvede důvody vynucené tvůrčí 

pauzy Věry Chytilové, Jiřího Menzela, Hynka Bočana, Františka Vláčila a Juraje 

Jakubiska. Poslední dvě kapitoly pak analyzují obsahy článků, recenzí snímků, reportáží 

z natáčení a rozhovorů s tvůrci nejprve ve vzorku čtyř deníků (Rudé právo, Lidová 

demokracie, Zemědělské noviny a Mladá fronta), následně ve třech filmových 

periodikách (Záběr, Film a doba, Kino).

Abstract

My thesis “Reflection in period newspapers of Czech directors of the sixties in the time 

of their return after the enforced work break” tries to find out the manner and the range 

of reviewing their new, comeback films in the period newspapers. The text is divided 

into four chapters. First one characterizes a historical context of the sixties and the start 

Czechoslovakia normalization and in the same time finds important historical

milestones. Chapter two describes situation in media, censorship, film production and in 

general relationship among directors and production since the middle of the sixties to 



beginning of normalization. Second chapter also introduces the work of directors Věra 

Chytilová, Jiří Menzel, Hynek Bočan, František Vláčil and Juraj Jakubisko and tries to 

find out the reason of the enforced work break. Last two chapters analyze article 

contents, film critics, reports and interviews with directors published in four daily 

newspapers (Rudé právo, Lidová demokracie, Zemědělské noviny a Mladá fronta) and 

three film periodicals (Záběr, Film a doba, Kino).
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Úvod

Téma bakalářské práce mapuje referování dobových periodik o návratu režisérů 

k hrané celovečerní tvorbě po vynucené tvůrčí pauze, která množství tvůrců postihla 

po nástupu normalizace nejen v Československém filmu, ale vůbec v celém 

Československu. Normalizace zasáhla výrazným způsobem československou 

kinematografii, která se právě v šedesátých letech ocitla na vrcholu svého vývoje a dnes 

se o šedesátých letech ve spojení s filmem mluví jako o „zlatých šedesátých“. 

Obnovování pořádku zasáhlo především tvůrce, jež ve své tvorbě kriticky nahlíželi 

na situaci v československé společnosti i politice. Nastala tvůrčí pauza, zákaz natáčení 

celovečerních snímků a odmítání autorských scénářů. 

Předmětem bakalářské práce je zmapování recenzí, rozhovorů, reportáží či 

jakýchkoli jiných článků, které referovaly o vybraných filmech vybraných režisérů. 

Pro práci jsem si vybrala zejména režiséry nové vlny Věru Chytilovou se snímkem Hra 

o jablko, Jiřího Menzela a jeho Kdo hledá zlaté dno, Hynka Bočana a Muže z Londýna, 

Františka Vláčila s filmem Dým bramborové natě a v neposlední řadě Juraje Jakubiska 

a jeho snímek Postav dom, zasaď strom.

První úvodní kapitola se zaměřila na historické uvedení do situace v politice 

a společnosti, druhá pak blíže představuje situaci v rámci československého filmu před 

a v průběhu normalizace. Zároveň představí cenzurní zásahy do filmové tvorby vůbec 

a individuální tvorbu všech pěti režisérů.

Pro samotnou analýzu ve třetí a čtvrté kapitole jsem vybrala články ze čtyř 

deníků a třech specializovaných filmových periodik. Oproti tezím jsem do vzorku 

deníků Rudé právo, Lidová demokracie a Mladá fronta zpracovala i deník Zemědělské 

noviny, které se filmovým novinkám věnovaly pravidelně. Z filmových časopisů jsem 

vybrala Záběr, Kino a Film a doba. Metoda pro analýzu bude stejná: podle 

bibliografických údajů zpracovaných Národním filmovým archivem v publikaci Český 

hraný film V vyhledám veškeré články ve zvolených denících a časopisech. V obsazích 

článků se pak zaměřím na zmínění předchozí, často zakázané tvorby, na reflexe jejich 

postojů k politické situaci, na celkovou odezvu nově uvedeného filmu, na místě 

pracoviště v rámci filmových studií Československého filmu (Krátký film, Armádní 

film, Filmové studio Barrandov) a také na uvedení úspěchu režiséra a jeho tvorby 

na zahraničních festivalech. Analýze článků se budu věnovat zvlášť ve dvou kapitolách: 
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jedna zmapuje referování napříč deníky, další poté analyzuje výstupy filmových 

periodik. 

Toto téma jsem si pro svou bakalářskou práci vybrala proto, že považuji 60. léta 

za vrchol československé kinematografie a chtěla jsem zmapovat mediální reflexi 

režisérů, kteří měli za normalizace vynucenou tvůrčí pauzu, a přibližně v polovině 

70. let se k celovečernímu hranému filmu mohli vrátit. Zajímavá pro mě byla myšlenka, 

jak tisk vysvětloval jejich přestávku, jak kritika přijala nové filmy a jak referovala 

o předchozí tvorbě vybraných režisérů.
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1 Charakteristika období 60. let až 70. let

1.1 Milníky druhé poloviny 60. let

Šedesátá léta se nesla v duchu uvolňování režimu. Částečně ovlivnil změny 

československého režimu Nikita Sergejevič Chruščov, který vystoupil na XX. sjezdu 

KSSS v roce 1956 a odsoudil stalinské praktiky. Situace jak ekonomická, tak politická 

se ale začala zhoršovat kvůli nekoncepčnosti Chruščovovy politiky. Jeho působení 

v nejvyšší funkci v KSSS rozpoutalo vlnu reforem v zemích sovětského bloku. 

Důležitými faktory vedoucím ke změnám byly i špatné životní a pracovní podmínky, 

možnost kontaktů se západní kulturou a nárůst počtu vysokoškoláků, kteří byli jedněmi 

z hlavních tváří reforem. Ve druhé polovině 60. let ekonomové prosadili návrhy reforem 

a její přijetí politickými orgány, politologové formulovali návrhy změn politického 

systému, sociologové analyzovali společnost a historikové se zasazovali o rehabilitace 

nespravedlivě odsouzených v politických procesech 50. let.1

Alespoň částečnou nezávislost na mocenských institucích si vymohly také 

umělecké svazy, jako například Svaz československých spisovatelů, Svaz divadelních 

tvůrců, Filmový a televizní svaz (FITES), Svaz výtvarných umělců nebo novinářů. 

Články vycházející například v Literárních novinách informovaly o současném dění 

navzdory cenzuře liberálně a aktuálně. Dne 25. října 1966 byl přijat zákon č. 81/1966 

o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích: cenzurní úřad 

byl přejmenován na Ústřední publikační správu (viz kapitola 2. 1 Cenzura).

1.1.1 Rok 1967, projevy nesouhlasu

Důležitým mezníkem 60. let se stal IV. sjezd Svazu československých 

spisovatelů, který proběhl ve dnech 27.–29. června 1967. Na sjezdu vystoupili 

spisovatelé Milan Kundera, Pavel Kohout, Ivan Klíma, Ludvík Vaculík nebo Antonín J. 

Liehm. Tyto osobnosti požadovaly především zrušení cenzury a svobodu slova. 

K celkové situaci v kultuře se vyjádřili i filmaři, kteří na sjezd zaslali dopis adresovaný 

tehdejšímu ministru kultury a informací Karlu Hoffmannovi. Signatáři protestovali proti 

zakazování děl české nové vlny a interpelaci poslance Pružince, který 17. května 1967 

napadl jménem 21 poslanců filmy Sedmikrásky a O slavnosti a hostech. Filmaři tuto 

                                                
1 OTÁHAL, Milan. Svědectví o duchovním útlaku 1969-1970: příspěvek k dějinám "normalizace". Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Maxdorf, 1994, s. 9.
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skutečnost označili za ohrožení základních lidských práv2 (v příloze č. 1 je uvedena část 

Pružincova projevu). Mezi jmény formulujícími dopisní protest se objevila například 

Věra Chytilová, Hynek Bočan, Jiří Menzel, Miloš Forman a mnoho dalších. Na podporu 

vystoupil také Filmový a televizní svaz (FITES).

Výsledkem červnového pléna byly radikální zákroky ÚV KSČ do činnosti svazu 

spisovatelů ve snaze ovlivnit jejich další vývoj. ÚV KSČ vyloučila některé vystupující 

řečníky ze strany, odejmula Literární noviny spisovatelům. Všichni členové redakce 

byli kromě korektora odejiti3 a výsledky debat nebyly zveřejněny v plném znění, jak 

bylo obvyklé, pouze ve zkreslené podobě na stránkách Rudého práva. Noviny už dále 

nevydával Svaz československých spisovatelů, ale ministerstvo kultury a informací. 

Ivan Klíma v rozhlasové reportáži autorky Lenky Buriánkové na rádiu Česko 

uvedl, že právě díky rozštěpení strany na reformisty/intelektuály, kteří dokázali reformy 

prosazovat, mohly vznikat filmy Chytilové, Formana nebo Němce.4

1.1.2 Změny v politickém vedení – rok 1968

Ve vedení státu došlo vzápětí k reorganizaci. Při tzv. lednovém plénu byl 

Antonín Novotný, prezident republiky a první tajemník ÚV KSČ z vedení strany 

uvolněn. Na pozici prvního tajemníka byl 5. ledna 1968 zvolen Alexander Dubček, 

který zahájil tzv. polednovou politiku a obrodný proces. V březnu pak byl Novotný 

donucen k abdikaci na post prezidenta republiky a jeho místo zaujal Ludvík Svoboda. 

Za Svobodova působení v čele státu docházelo k dalšímu uvolňování režimu. V rámci 

tzv. obrodného procesu byl přijat Akční program a schválen zákon o nepřípustnosti 

cenzury.5 Následné změny reformních politiků vyvrcholily v tzv. Pražské jaro. 

Obrodná, uvolněná politika a kritické intelektuální umění se nezamlouvalo 

vedení KSSS, v jehož čele stál Leonid Iljič Brežněv. Ten si povolal československé 

zástupce reformní politiky 4. května 1968 do Moskvy na politická „jednání“. Koncem 

května pak dorazila do Prahy první skupina ozbrojených sil Varšavské smlouvy, aby 

                                                                                                                                              

2 Průběh IV. sjezdu Svazu spisovatelů: [online]. [cit. 2011-4-11]. Dostupné z www:
<http://www.totalita.cz/60/60_09_01_02.php>.
3

Tuto informaci uvedl Ivan Klíma v rozhlasové reportáži ČRo 27. 6. 1967: IV. sjezd Svazu 
československých spisovatelů autorky Lenky Buriánkové: 27. 6. 2007 [online]. [cit. 2011-1-24]. 
Dostupné z www: <http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/vyroci/_zprava/358495>.
4 27. 6. 1967: IV. sjezd Svazu československých spisovatelů. 27. 6. 2007 [online]. [cit. 2011-1-21]. 
Dostupné z www: <http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/vyroci/_zprava/358495>.
5

ZÁKON ze dne 26. června 1968 o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních 
prostředcích.
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údajně připravila červnové velitelsko-štábní cvičení. Dne 27. června vyšla v několika 

periodikách petice „Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, 

umělcům a všem“ autora Ludvíka Vaculíka. Projev reagoval na nebezpečí 

pozastavování obrodného procesu a sílící vlnu hrozeb ze stran ozbrojených sil zemí 

Varšavské smlouvy, o nichž se ve společnosti hovořilo čím dál tím více.6

Druhé kolo vyjednávání, tentokrát zástupců všech pěti spojenců Varšavské 

smlouvy, probíhalo ve Varšavě ve dnech 14.–15. 7. 1968, kde byl schválen vojenský 

zásah v případě ohrožení sounáležitosti ostatních zemí jednou z členských zemí. 

Následná, pouze už dvoustranná schůzka zástupců ÚV KSČ a KSSS proběhla v Čierne 

nad Tisou 29. července. 

V noci z 20. na 21. srpen došlo k brutálnímu zastavení Pražského jara vpádem 

vojsk Varšavské smlouvy do Prahy a následně k podepsání tzv. moskevského protokolu. 

Podepsáním protokolu se představitelé ČSSR zavázali mimo jiné k tomu, že musí dostat 

pod kontrolu média.7 Stejně tak jeho podepsání popřelo všechna usnesení 

z mimořádného XIV. sjezdu KSČ a prohlásili jej za neplatný.8 Začal proces 

„obnovování pořádku“, v rámci kterého byl 13. září 1968 přijat zákon obnovující 

cenzuru a zřízen Úřad pro tisk a informace.

Duben 1969 je považován za počátek procesu normalizace, kdy Dubčeka 

nahradil ve vedení ÚV KSČ Gustáv Husák.9 Základem normalizačního programu se 

stalo vypracování analýzy přednesené na poradě vedoucích pracovníků KSČ 10.–

11. prosince 1970. Tento text byl pojmenován Poučení z krizového vývoje ve straně 

a společnosti od XIII. sjezdu KSČ.

1.2 Situace 70. let - normalizace

Sedmdesátá léta byla poznamenána upevňováním moci komunistické strany.

Postupně byly umlčovány sdělovací prostředky, film, literatura, i jakékoli jiné umění, 

které mělo intelektuálně-kritický podtext nebo se ztotožňovalo s filozofií 

existencialismu. V tomto období zanikly desítky časopisů, týdeníky s celostátní 

působností, měsíčníky a revue s kulturně-politickým zaměřením. Důvodem byl jejich 

                                                
6

Dva tisíce slov podepsal kupříkladu z umělců režisér Jiří Menzel, Jan Švankmajer, Alfréd Radok, herec 
Rudolf Hrušínský a Jan Tříska. Text manifestu 2000 slov. [online]. [cit. 2011-2-15]. Dostupné z www: 
<http://www.totalita.cz/txt/txt_2000slovt.php> 
7 KONČELÍK, Jakub. Mediální politika a srpen 1968; zřízení Úřadu pro tisk a informace jako služba 
Moskevského protokolu, s. 206. [online]. [cit. 2011-2-15]. Dostupné z www: 
<http://files.koncelik.eu/200000064-16b9517b35/koncelik_smol.pdf>.
8 Tamtéž.
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liberální charakter a hlavně zpravodajství a komentování událostí z roku 1968.10 Většina 

tisku se tak ocitla pod kontrolou státu: časopisy i deníky publikovaly podobné (často 

totožné) informace, usnesení ÚV KSČ a další informace státních institucí. 

V denících v průběhu sedmdesátých let také vycházely omluvy novinářů 

za „zkreslené“ informace o událostech let 1968-1969, které ve svých listech zveřejnily,

nebo odvolání podpisů známých osobností, jejichž jména se objevila pod peticí Dva 

tisíce slov.11

Počátkem února 1970 začaly čistky na všech vyšších postech napříč celou 

společností: bylo totiž třeba odstranit liberálně smýšlející občany, odpůrce režimu 

a reformátory z vlivných pozic. Byly také schváleny komise pro organizaci pohovorů 

při výměně členských legitimací.12

Čistky probíhaly ve straně a armádě, později také v odborech a zájmových 

organizacích. Postiženi byli jak spisovatelé, kteří vyjádřili nesouhlas na IV. sjezdu 

československých spisovatelů nebo podepsali Dva tisíce slov a svůj podpis neodvolali, 

tak režiséři jako Věra Chytilová, Jiří Menzel, Juraj Jakubisko, František Vláčil nebo 

Hynek Bočan, jejichž filmy byly umístěny „do trezoru“ a bylo jim zakázáno točit 

celovečerní filmy a uvádět je v kinech. 

                                                                                                                                              
9 Od května l971 do prosince 1987 je generálním tajemníkem ÚV KSČ a prezidentem od května 1975.
10 ŠIMEČKA, Milan. Obnovení pořádku. Brno: Atlantis, 1990, s. 61-62.
11 Text manifestu 2000 slov. [online]. [cit. 2011-2-14]. Dostupné z www:
<http://www.totalita.cz/texty/2000slovt.php>.
12

„Na ministerstvu kultury ČSR bylo z funkcí odvoláno osm vedoucích oddělení, pět ředitelů odborů, dva 
náměstkové ministra, přičemž šest vedoucích samo požádalo o rozvázání pracovního poměru. Celkem 
odešlo z ministerstva "v rámci očisty" 37 pracovníků.“  Kalendárium roku 1970: březnové události: 
[online]. [cit. 2011-1-24]. Dostupné z www: <http://www.totalita.cz/kalendar/kalend_1970_03.php>.
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2 Charakteristika filmu 60. a 70. let 

„Šedesátá léta, když jsem začínal. To byla ideální doba, ideální atmosféra, 

ideální prostředí pro tvorbu filmu. Na jednu stranu tu bylo ideový uvolnění, bylo 

co dělat, bylo o čem točit, a zároveň nebyla úplná svoboda. To byl stimul, který nutil 

člověka, aby se vyjadřoval, protože měl snahu prolomit ideovou hradbu. A na druhé 

straně tu byla ekonomická nezodpovědnost. Nikdo za nic neručil, takže mladý lidi mohli 

začít dělat filmy, protože nikdo nic neriskoval. Byla tu žízeň po těchhle filmech, a vůbec 

celá kulturní atmosféra byla ideální pro tvorbu filmu. Takže já jsem měl to štěstí, že 

jsem v té době mohl žít a mohl udělat pár takových filmů společně s ostatními. Pro mě 

jako pro filmaře to byla šťastná doba. Pro mě jako pro občana je samozřejmě ta šťastná 

doba dneska. Teď je to lepší než za bolševika.“13 Tak charakterizoval dobu „zlatých 

šedesátých“ Jiří Menzel v rozhovoru s Robertem Bucharem v Sametové kocovině. Když 

ale odmítl souhlasit s okupací, byl jako mnoho dalších zavržen a nesměl natáčet. 

Respektive po dokončení natáčení Skřivánků na niti je ústřední ředitel 

Československého filmu Jiří Purš zakázal a Menzelovi se barrandovská studia pro 

tvorbu dalších filmů na pár let uzavřela. 

Na režiséry se napsaly posudky nebo hodnocení působnosti v jednotlivých 

institucích, a pokud byly alespoň trochu negativní, jejich témata a scénáře následně 

studia odmítala. Barrandov ovládli „bezproblémoví“ režiséři neproblémových témat 

jako Václav Vorlíček nebo Jaroslav Balík. Ti spolu s ostatními, ústředním ředitelem 

Československého filmu Jiřím Puršem a ústředním dramaturgem Ludvíkem Tomanem 

na Barrandově diktovali, kdo směl točit a kdo nesměl. Ti, kteří byli schopni točit 

kvalitní filmy (Chytilová, Vláčil, Menzel), se své profesi na této úrovni věnovat 

nemohli.  Kvality a hodnoty filmu začaly upadat nejen esteticky, ale také technicky. 

Točilo se rychle a na pomocný zvuk.

První polovina 70. let na poli filmu je tak úzkoprse svázána zažitými 

a klasickými vyprávěcími schématy a nenáročnými tématy. Pavel Melounek označil 

v knize Horečky všedního dne toto období „za období váhavosti, někdy až zbytečné 

opatrnosti před potenciální možností z recidiv z let 1968-1969“.14 Film měl zobrazovat 

výsledky „budování socialistické skutečnosti, hrdinství našich lidí, revoluční tradice

                                                
13 BUCHAR, Robert. Sametová kocovina. Brno: Host, 2001.
14 MELOUNEK, Pavel. Horečky všedního dne. Praha: Čs. filmový ústav, 1987, s. 21.
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a revoluční historii boje dělnické třídy.“15 Šedost a všednost československé 

kinematografie se odrazila i v počtu diváků. Už v roce 1972 klesla návštěvnost pod 100 

miliónů návštěvníků za rok (např. roku 1957 navštívilo kina 186 miliónů diváků, 

v šedesátých letech v průměru okolo 120 miliónů).16

2.1 Cenzura

Po únoru 1948 a převzetí moci komunisty se veškeré sdělovací prostředky 

postupně dostávaly pod jejich vliv (řada periodik byla také zrušena) a spadaly do roku 

1953 pod Ministerstvo informací, později pod Ministerstvo kultury. Dle usnesení 

č.17/1953 Sb. zahájila svou působnost 1. srpna 1953 Hlavní správa tiskového dohledu 

(dále HSTD), jež spadala do září téhož roku pod vládu, později pak pod Ministerstvo 

vnitra. HSTD měla zpočátku kontrolovat jen informační zdroje, později cenzurovala 

i filmovou výrobu, schvalovala předem náměty a následné promítání filmů v kinech.17

Bez povolení cenzora se tak filmy nemohly začít promítat, stejně jako u tisku začínat se 

sazbou.18 HSTD dohlížel i na celý Československý film a další kulturní a umělecké 

instituce. Cenzoři směli zasahovat ve jménu státního tajemství a v obecném zájmu, 

později i z hlediska umělecké hodnoty, což se stalo alibistickým východiskem, proč 

zakázat mnohé filmy. Hrané filmy prošly kontrolou celkem čtyřikrát: literární scénář, 

technický scénář, tzv. serviska a hotová kopie.19

Od druhé poloviny 50. let sílila krize jednotnosti ve straně KSČ. Pochybování 

vedlo k postupnému plánování reforem napříč institucemi všeho druhu. Změny HSTD 

byly zakotveny v připravovaném zákoně č. 81/1966 Sb., který vyšel 25. října 1966. 

Cenzura jako instituce byla poprvé legalizována, HSTD nahradila Ústřední publikační 

správa (dále ÚPS). Svou činnost zahájila až k 1. lednu 1967.20 Činnosti a pravomoci 

instituce byly stanoveny paragrafy, způsob cenzury se ale působnosti HSTD příliš 

nelišil. Co se filmu týká, po vzniku ÚPS došlo ke spojení kontroly Československého 

státního filmu a Československé televize v oddělení III/1 „filmu a televize“ při 

                                                
15 PURŠ, Jiří. Závěry říjnového plenárního zasedání ÚV KSČ o ideologických. In: Poslání socialistického 
filmu (Projevy a stati z let 1969-1979). Praha: Československý filmový ústav, 1981, s. 28.
16 DANIELIS, Aleš. Reflexe nabídky českých filmů v období znárodněné kinematografie. Iluminace. 
2010, roč. 22, č. 3, s. 32-33.
17 SÍGL, Miroslav. Filmová a televizní historie. O cenzuře československého filmu a televize v letech 
1953-68. Synchron. Únor/březen 2010, roč. 9, č. 1 s. 10.
18 BÁRTA, Milan. Cenzura československého filmu a televize v letech 1953–1968. In TÁBORSKÝ, Jan 
(ed.). SECURITAS IMPERII 10: Sborník k problematice vztahů čs. komunistického režimu k „vnitřnímu 
nepříteli“ Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, s. 12. ISBN 80-86621-01-4.
19 Tamtéž, s. 26-27.
20 Tamtéž, s. 18.
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kontrolách filmů, filmových námětů, scénářů a dalších propagačních materiálů, které 

vydával Československý film.

Cenzurou otřásl až nástup Dubčeka na post prvního tajemníka ÚV KSČ 

a otevření diskuze reformisty na téma ovlivňování médií i uměleckých děl ve prospěch 

politické ideologie. V Akčním programu KSČ z dubnového zasedání strany se kromě 

ekonomické reformy diskutovalo o cenzuře: „Vědecké diskuse, vědecká díla, časopisy 

apod. nemohou podléhat žádné cenzuře.“21  Podobně se hovořilo i o umění: „Umělecká

tvorba nesmí být podrobována cenzuře. [...] Je nutné překonat zúžené pojetí 

společenské a lidské funkce kultury a umění, přeceňování jejich ideologické a politické 

úlohy a nedoceňování jejich základních, obecně kulturních a estetických úkolů.“22 Dne 

26. června byl přijat zákon č. 84/1968 Sb., v jehož § 17 se píše: „Cenzura je 

nepřípustná. Cenzurou se rozumějí jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě 

slova a obrazu a jejich šíření hromadnými informačními prostředky. Tím není dotčena 

pravomoc prokurátora a soudu.“23

Krátce nato, po vpádu vojsk Varšavské smlouvy, se situace diametrálně obrátila. 

Už 13. září 1968 byl schválen zákon č. 127/1968,24 který zřídil Úřad pro tisk 

a informace (dále ÚTI). Instituce byla zřízena na přímý pokyn SSSR po srpnu 1968.25

„Úkolem úřadů pro tisk a informace je zejména jednotně usměrňovat a kontrolovat 

činnost periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků.“26

Samozřejmě byla zrušena nepřístupnost cenzury. Byla vydána přesná směrnice ÚTI, 

která požadovala:

„a) nepublikovat nic, co by mohlo vyznít jak kritika Sovětského svazu, PLR, 

NDR, BLR, MLR a komunistických stran těchto zemí a co by mohlo být vkládáno jako 

útoky proti základům socialismu, vedoucí úloze dělnické třídy a KSČ, Lidovým milicím, 

systému NF a postavení naší armády a bezpečnosti (to se týká i informací přejímaných 

ze zahraničí).

                                                
21 Sbírka zákonů Československé socialistické republiky, r. 1968, s. 238.
22 Tamtéž.
23 Zákon 84/1968. [online]. [cit. 2011-02-10]. Dostupné z www: <http://www.koncelik.eu/zakon-84-
1968/>.
24 Vláda vycházela z usnesení č. 292 ze dne 30. srpna 1968. KONČELÍK, Jakub. Mediální politika a 
srpen 1968; zřízení Úřadu pro tisk a informace jako služba Moskevského protokolu. [online]. [cit. 2011-
2-16]. Dostupné z www: <http://files.koncelik.eu/200000064-16b9517b35/koncelik_smol.pdf>, s. 209.
25 Tamtéž, s. 204.
26 Zákon 127/1968. [online]. [cit. 2011-02-10]. Dostupné z www: <http://www.koncelik.eu/zakon-84-
1968/>, s. 204.
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b) neuveřejňovat informace a články, které by napadaly cizí vojenské jednotky 

na území našeho státu, vyzývaly ke konfliktům a akcím proti nim.

c) nepoužívat termínu okupant a okupace.

d) pokud jde o oblast zahraniční politiky, nepropagovat heslo neutrality, akce 

v Radě bezpečnosti a vycházet z oficiálních stanovisek československé vlády, zejména 

pokud jde o naší příslušnost k Varšavské smlouvě.

e) důkladně ověřovat zprávy, týkající se jednotlivých osob, zásobování atd.

f) v oblasti hospodářského a státního tajemství respektovat seznamy, které byly 

redakcím předány.“27 Přesto dosavadní způsob cenzury nebyl dostatečný a na řadu 

přišli čistky v řadách novinářů už na počátku roku 1969 a od ledna byl úřad rozdělen 

na Český úřad pro tisk a informace a Slovenský úrad pre tlač a informácie.“28

Dne 13. května 1969 začalo „obnovování pořádku“ napříč médii, a to vydáním 

dokumentu Slovo do vlastních řad na stránkách Rudého práva. Dokument, podepsaný 

například filmovým kritikem Rudého práva Janem Klimentem, obviňoval některá média 

z šíření protisovětských nálad a hysterie a nabádal všechny novináře, aby se 

dokumentem řídili a snažili se „normalizovat“ novináře liberálně smýšlející.

V květnu 1969 pak byla schválena ideologická komise ÚV KSČ, její činnost 

byla zahájena v roce 1970 a 25. března téhož roku se konala první schůze v čele 

s Vasilem Biľakem.29

Ze zápisu z 2. schůze vyplývá, že film byl samostatnou oblastí kultury, ve které 

bylo třeba obnovit pořádek. „[…] Předsednictvo ÚV KSČ se nejednou otázkou 

Československého film zabývalo a učinilo některá opatření, která se týkají jak 

kádrového složení vedení filmu, tak politiky strany a státu v této oblasti. Kontrolujeme 

distribuci filmu, přistoupilo se ke kontrole produkce, bráníme tomu, aby se ty filmy, 

které v posledních letech byly natočeny, hrály v našich biografech, protože jsou to filmy 

politicky špatné, škodlivé, které napomáhají rozkladu společenského vědomí 

a v nejednom případě i kontrarevoluci. Povaha naší práce je v této oblasti represivní. 

[…] Že film patří k nejsložitějším oblastem, o tom svědčí i kontrola činnosti Filmexportu 

a Fitexu, která ukazuje (předsednictvo se v nebližších dnech bude zprávou o této 

kontrole zabývat), že kinematografie byla místem, kde pravice soustředila mnoho sil 

                                                
27 KONČELÍK, Jakub. Mediální politika a srpen 1968; zřízení Úřadu pro tisk a informace jako služba 
Moskevského protokolu. [online]. [cit. 2011-2-16]. Dostupné z www: 
<http://files.koncelik.eu/200000064-16b9517b35/koncelik_smol.pdf> , s. 210.
28 Tamtéž, s. 219.
29 OTÁHAL, Milan. Svědectví o duchovním útlaku 1969-1970. Praha: Maxdorf, 1993, s. 20.
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a kde velmi neodpovědně a bez ohledu na platné zákonné normy společnost

poškozovala. Z toho třeba vyvodit závěry politické, propagandistické a justiční. […].“30

O něco níže v hierarchii, resp. v krajském měřítku, existovala odpovědná 

instituce Správa kin, která uváděla schválené filmy, ale měla možnost filmy schválené 

Ústředním ředitelstvím Československého filmu vyřadit. Bylo tomu tak například právě 

s filmem Hra o jablko Věry Chytilové, jež se nehrál v Jihočeském, Západočeském 

a Východočeském kraji.31

2.2 Situace v kinematografii

V 1. polovině roku 1963 proběhla konference Svazu československých 

a divadelních umělců. Na schůzi se hodnotil nejen první filmový festival české 

a slovenské kinematografie, ale diskutovalo se hlavně nad tématem ideologie 

v současném filmu. Po skončení konference vzešla v platnost nová opatření 

konzultována na konferenci. Opatření se týkala změn v dramaturgii a nového principu 

schvalování témat a scénářů k filmům. Na základě toho vznikly nové samostatné tvůrčí 

skupiny, které si jmenovaly vlastní ideové a umělecké rady, nahrazující dosavadní 

celostudiové umělecké rady pro celovečerní hrané filmy32. Došlo tak k mírné 

decentralizaci.

Ačkoliv cílem plánované pětiletky od roku 1966 připravené na XIII. sjezdu KSČ 

bylo upevnění ideologie a pozice strany, docházelo k postupnému uvolňování. Toto 

uvolnění zaznamenala i československá kinematografie, kde už od počátku 60. let 

docházelo k rozchodům v názorech mezi kulturní ideologií a socialistickou politikou. 

Na československý trh byla uváděna zahraniční díla (kromě děl sovětské 

kinematografie). 

Už 30. listopadu 1965 vznikl Filmový a televizní svaz – FITES. Povolení vzniku 

komunistickou stranou také svědčilo o uvolňující se atmosféře. Následkem této „krize“ 

(= uvolnění) od roku 1964 dle normalizačního výkladu „začaly být ve filmu 

akceptovány tendence cizí socialistické umění, jako je skepse, pocity odcizení, 

bagatelizování naší účasti v boji za osvobození, sobecký individualismus, sexualita, 

                                                
30 Zápis z 2. Schůze ideologické komise ÚVKSČ, konané dne 17. června 1970 v 10 hodin v budově ÚV 
KSČ. In Svědectví o duchovním útlaku 1969-1970. Praha: Maxdorf, 1993, s. 29.
31 DANIELIS, Aleš. Reflexe nabídky českých filmů v období znárodněné kinematografie. Iluminace. 
2010, roč. 22, č. 3, s. 36.
32 PURŠ, Jiří. Obrysy vývoje československé znárodněné kinematografie. Praha: Čs. filmový ústav, 1985.
s. 72-73.
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otázky náboženské, negativismus ve vztahu k dosavadnímu socialistickému vývoji, 

diskreditace komunistů, netřídní iluze atd.“33

2.2.1 FITES – Filmový a televizní svaz

Po IV. sjezdu československých spisovatelů se situace napříč uměleckými svazy 

částečně začíná měnit. U příležitosti tohoto sjezdu vydalo FITES Prohlášení: „Principy 

tvůrčí svobody se dostaly do ostrého rozporu s netrpělivostí autoritativních rozhodnutí. 

Zdá se, že tím skončilo období dialogu.“34 Kritiky na vedení státu sílily: 6. května 1968

zástupci tvůrčích svazů spisovatelů, dramatických a rozhlasových, filmových 

a televizních umělců, výtvarníků, architektů, skladatelů, novinářů a vědců ustavili 

Koordinační výbor tvůrčích svazů (dále KOO TS), aby bránili reformní společenský 

proud, svobodu slova a uměleckého vyjádření. Během let 1968-1969 KOO TS bránili 

svobodu slova, hájili manifest Dva tisíce slov a kritizované filmy poslancem 

Pružincem.35 Ovšem po nástupu Husáka k moci bylo KOO TS jakožto tvůrčí svaz, který 

měl být součástí Národní fronty, ÚV KSČ zamítnut. Dne 8. ledna 1970 byl z Národní 

fronty vyloučen i FITES.

Proti FITESu byla vedena kampaň, která vyvrcholila po předložení „Zprávy 

o prověrce vybraných úseků hospodářské činnosti Svazu filmových a televizních umělců 

v Praze.“ Jan Kliment části zprávy publikoval od 13. června 1970 na stránkách Rudého 

práva pod názvem „Kapitoly z přírodopisu samozvané elity.“36

Jiří Purš, tehdy už jako ústřední ředitel Čs. filmu, se o svazu ve svém projevu na 

shromáždění čs. filmových pracovníků k 25. výročí znárodnění čs. kinematografie 

7. září 1970 o tendencích FITESu a jeho obraně filmů a nezávislé kinematografie 

vyjádřil: „[…] Obranářský postoj Svazu filmových a televizních pracovníků i řady 

filmových novinářů a neustále jimi vyvíjený tlak vytvářel situaci, kdy místo zásadní 

politiky se provádělo jakési „handlování“ o jednotlivé filmy nebo některé jejich detaily, 

navíc mnohdy podle subjektivních názorů některých vedoucích představitelů. Tak se 

postupně vytvářela situace, že mimořádný vliv na vývoj v oblasti kinematografie měl 

Svaz filmových a televizních pracovníků, kde se do popředí postupně dostala určitá 

                                                
33 PURŠ, Jiří. Bilance pětadvaceti let. In: Poslání socialistického filmu (Projevy a stati z let 1969-1979). 
Praha: Československý filmový ústav, 1981, s. 20.
34 Historie občanského sdružení českého Filmového a televizního svazu FITES. [online]. [cit. 2011-02-
05]. Dostupné z www: <http://www.fites.cz/historie-fitesu/>.
35

Například Sedmikrásky, O slavnosti a hostech nebo Znamení raka.
36 HULÍK, Štěpán. Nástup normalizace ve filmovém studiu Barrandov. Iluminace, 2010, roč. 22, č. 2, s. 
51.
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skupina ambiciózních lidí, kteří prosazovali své, jak se později ukázalo, pravicově 

oportunistické a revizionistické názory na celkovou politiku naší kinematografie, na její 

zaměření, na kádrové otázky atd. […].“37

2.2.2 Československý film

Změny zaznamenalo i vedení a celková organizace Československého filmu 

(dále ČSF). V roce 1957 bylo založeno šest samostatných hospodářských organizací 

pod záštitou ČSF (Filmové studio Barrandov, Krátký film, Filmové laboratoře, Filmový 

průmysl, Ústřední půjčovna filmů a Československý filmexport). Hlavní organizační 

složkou je Hlavní správa ČSF. V průběhu 60. let proběhla decentralizace dramaturgie, 

vzrostl vliv tvůrčích skupin i na výrobu filmů.  

V době normalizace se organizace ČSF nicméně vrací do starých kolejí a stát má 

opět kontrolu nad výrobou a distribucí. Došlo ke zrušení tvůrčích skupin v jejich 

producentské podobě a byla znovu zavedena funkce ústředního dramaturga. Nehledě na 

to, že byl obměněn personál (dosavadní prošel prověrkami a čistkami) a na místě 

liberálního ústředního ředitele Aloise Poledňáka stanul komunistický ideolog Jiří Purš, 

který přišel „obnovit pořádek” (viz příloha 1: Prohlášení při nástupu do funkce 

ústředního ředitele Čs. filmu). Ještě do konce roku 1969 Jiří Purš odvolal ředitele 

Filmového studia Barrandov Harnacha a ústředního dramaturga F. B. Kunce,38 na jehož 

místo nastoupil Ludvík Toman. Ve Filmovém studiu Barrandov byly navíc rozpuštěny

ideově umělecké rady při jednotlivých tvůrčích skupinách a na místa dramaturgů 

nastoupili často lidé mimo obor.39

Na základě usnesení předsednictva ÚV KSČ z ledna 1970 byla do ústředí 

Československého filmu poslána Ústřední komise lidové kontroly, aby prověřila 

účetnictví a nalezla chyby zakládající trestní odpovědnost. Finanční prověrka 

v Československém filmu přitížila hlavně bývalému řediteli Aloisovi Poledňákovi, který 

byl od srpna 1970 do listopadu 1971 držen ve vazbě za vyzvědačství.40

                                                
37 PURŠ, Jiří. Bilance pětadvaceti let. In: Poslání socialistického filmu (Projevy a stati z let 1969-1979). 
Praha: Československý filmový ústav, 1981, s. 13.
38 Neutralizace, nikoli úplná likvidace [online]. [cit. 2011-02-05]. Dostupné z www: 
<http://dejiny.nln.cz/archiv/2009/11/neutralizace-nikoli-uplna-likvidace->.
39 HULÍK, Štěpán. Nejlepší scénáře se do realizace nedostaly. Rozhovor s dramaturgyní Marcelou 
Pittermannovou. Iluminace, 2010, roč. 22, č. 2, s. 88.
40 Neutralizace, nikoli úplná likvidace [online]. [cit. 2011-02-05]. Dostupné z www: 
<http://dejiny.nln.cz/archiv/2009/11/neutralizace-nikoli-uplna-likvidace->.



15

2.2.3 Stahování filmů z distribuce

Po čistkách ve vedení a vedoucích jednotlivých úseků Čs. filmu přišly čistky 

napříč filmovou tvorbou už od poloviny 60. let. Uzavření do trezoru můžeme rozdělit 

na primární a sekundární. Primární se vyznačuje tím, že film nemohl mít premiéru nebo 

měl premiéru pozdrženou, sekundární zákaz pak znamená stahování filmů z distribuce 

kin a festivalů, i když už filmy uvedeny byly.41 Primárně byl zakázán film Pasťák, 

Skřivánci na niti, Dovidenia v pekle, pritelia, sekundárně pak film Ovoce stromů

rajských jíme nebo Vtáčkovia, siroty a blázni. Tyto filmy dohromady vytvořily jakousi 

„černou sérii“.

„Filmy ohodnotilo (vedení Československého filmu – pozn. autorky) z hlediska 

kulturně-politického a rozdělilo je do tří skupin. V první se ocitly shora zmiňované 

filmy, ve kterých převažoval ostře kritický pohled na posledních pětadvacet let. Ty byly 

ihned uzamčeny v trezoru. Do druhé skupiny zařadili noví šéfové kinematografie filmy, 

jež sice obsahovaly invektivy vůči státnímu zřízení, ale nemusely být vyřazeny 

z distribuce. S těmito filmy se měla vypořádat filmová kritika, která měla odhalit 

a rozbít jejich ideové slabiny. Mezi tyto filmy patřily např. Žert, Zabitá neděle nebo 

Případ pro začínajícího kata, které ještě divák mohl tu a tam v některém ze zapadlých 

kin vidět, ale později skončily rovněž na dně trezoru. Třetí skupinu tvořily filmy, 

ke kterým tito noví cenzoři neměli námitky. Šlo např. o dodnes populární komedii 

Světáci nebo detektivku Po stopách krve.“42

Dle „Zprávy o situaci v oblasti českého filmu“ vydané v březnu 1970 je 

produkce roku 1969 rozdělena do tří částí.43 První skupinu tvoří filmy „v nichž 

převažuje rozhodným způsobem záporný pohled na uplynulých 25 let našeho vývoje, 

na naši současnost, na práci na postavení strany ve společnosti, apod. Tyto filmy není 

možné ani po úpravách dát do distribuce.“44 Do další skupiny byly zařazeny filmy 

„v nichž jsou některé záporné pohledy, případné invektivy, které však nejsou takového 

                                                
41 BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Trezor a jeho děti. Iluminace, 2010, roč. 22, č. 3, s. 9.
42 HOPPE, Jiří. Neutralizace, nikoli úplná likvidace. [online]. [cit. 2011-02-05]. Dostupné z www: 
<http://dejiny.nln.cz/archiv/2009/11/neutralizace-nikoli-uplna-likvidace->.
43 HULÍK, Štěpán. Nástup normalizace ve filmovém studiu Barrandov. Iluminace, 2010, roč. 22, č. 2, s. 
52.
44 Zpráva o situaci v oblasti českého filmu, s. 9.
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charakteru, že by film jako celek vyzníval záporně a musel být vyřazen z distribuce.“45

Do třetí skupiny patřily snímky bez závažnějších ideových či politických nedostatků.46

Stahování filmů z distribuce postihlo pochopitelně i řadu zahraničních snímků. 

Premiéru nemohla mít např. Bezstarostná jízda nebo Svěží vítr, dodatečně stažen byl 

film Bonnie a Clyde. Na jaře roku 1971 bylo staženo celkem 32 západních snímků, 

které údajně propagovaly západní styl života, kapitalismus, sexualitu a brutalitu.47

Neměnný zůstává fakt, že léta 1973-1976 byla obdobím největších čistek na poli filmu. 

Z programové nabídky bylo staženo celkem 384 filmů.48

Koncem 70. a začátkem 80. let se některé filmy, které byly staženy sekundárně, 

vracejí do distribuce (např. Ostře sledované vlaky nebo Černý Petr, ten byl ale o několik 

měsíců později opět stažen).49

2.2.4 Kádrování režisérů

Pohovory a prověrky režisérů proběhly až 24. a 25. června 1971 (stranické 

prověrky probíhaly už v lednu 1970).50 Podle Hulíka padaly při prověrkách otázky na

postoj k polednovému vývoji 1968, událostem 21. srpna, podpis pod některou 

z „kontrarevolučních rezolucí“ či účast na akcích podobného charakteru, vztah k SSSR, 

názor na vývoj ve straně a státu po dubnu 1969 a také na závazek do budoucna.

Jak už bylo ale naznačeno, málokterý režisér kdy obdržel oficiální zákaz natáčet 

filmy. Vynucená tvůrčí pauza spočívala v nemožnosti filmy tvořit, protože vedení 

Československého filmu, které tvořil šéf kulturního odboru na ÚV KSČ Müller, 

ústřední ředitel Jiří Purš, ústřední dramaturg Ludvík Toman a ostatní „spolupracovníci“ 

ve filmových studiích kompromitovaných režisérům scénáře jednoduše zamítali 

a vraceli s podmínkami, které pro režiséry nebyly přijatelné. Někteří se potom věnovali 

dokumentární tvorbě, někteří reklamě, někteří televizní seriálům nebo divadelní režii. 

Teprve v roce 1973 se mohli podrobit opětovnému hodnocení, po němž se pomalu 

mohli vracet k tvorbě. Každý z pěti vybraných režisérů měl svůj vlastní příběh.

                                                
45 Zpráva o situaci v oblasti českého filmu, s. 9.
46 HULÍK, Štěpán. Nástup normalizace ve filmovém studiu Barrandov. Iluminace, 2010, roč. 22, č. 2, s. 
52.
47 BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Trezor a jeho děti. Iluminace, 2010, roč. 22, č. 3, s. 16.
48 DANIELIS, Aleš. Reflexe nabídky českých filmů v období znárodněné kinematografie. Iluminace. 
2010, roč. 22, č. 3, s. 44.
49 Tamtéž.
50 HULÍK, Štěpán. Nástup normalizace ve filmovém studiu Barrandov. Iluminace, 2010, roč. 22, č. 2, s. 
60.
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2.2.4.1 Věra Chytilová

Kariéru u filmu odstartovala Věra Chytilová na Barrandově jako technická 

kreslička a skriptka. Původně studovala architekturu, filmu se rozhodla věnovat až 

v roce 1957, když byla přijata na FAMU spolu s Jiřím Menzelem, Janem Schmidtem 

a Evaldem Schormem. Spolu s ostatními tvořila první ročník Otakara Vávry. Už 

na škole zaujala svými studentskými filmy Kočičina a Strop. Její další tvorba O něčem 

jiném, Perličky na dně nebo Sedmikrásky v sobě snoubí styl „cinema-verité“, 

Sedmikrásky se staly jedním ze symbolů československé nové vlny. Ovšem už 

Sedmikrásky, ač v zahraničí uznávané a oceňované, česká kritika nepřijala příliš vřele. 

Jedním z novinářů, kteří se za film postavili, byl A. J. Liehm. Po filmu Ovoce stromů 

rajských jíme však přišla vynucená tvůrčí pauza a film byl sekundárně trezorován. 

Dobové ohlasy se víceméně shodovaly na té samé výtce: film je málo čitelný pro diváky 

i pro filmové kritiky. Jiří Hrbas v roce 1970 dokonce ve svém článku pro Rudé právo 

uvedl: „Poselství lyricko-výtvarných obrazů se rozplynulo v upřímnou nudu, kterou 

tentokrát nikdo neskrýval. Symboly a paraboly nenašly patřičný ohlas. […] Divák (ať 

náročný či nenáročný nebo nejnáročnější) filmu prostě nerozumí. A nerozumí mu ani 

filmový kritik, tedy odborník, který se filmem zabývá profesionálně.“51

Chytilová během vynucené normalizační pauzy dělala reklamy a televizní filmy. 

Pod svým pravým jménem pracovat nemohla, publikovala pod jménem Kučerová. 

Kvůli experimentům jí reklamy pak ale zakázali dělat také. Roku 1976 přišla nabídka na 

celovečerní film, Chytilová si vybrala Hru o jablko, ten ale zamítli. Začal dlouhý 

koloběh povolování a zamítání. Ona se ale hádala o každou větu, nosila nové a nové 

scénáře, až nakonec vedení, které ji přehazovalo z Krátkého filmu do Hraného filmu na 

Barrandově, více méně podlehlo. Po natočení filmu ve studiích Krátkého filmu měla 

Chytilová další problémy: filmu chtěli zakázat promítání a pozdržela se jeho premiéra.52

Hlavní ženská herečka totiž odhalila obě prsa, i když údajně bylo povoleno obnažení jen 

jednoho.53 Premiéra se přese všechno konala 1. února 1978, i když se film natočil a byl 

dokončen roku 1976.

Oficiální premiéře předcházely peripetie, které ale Chytilová svou horlivostí 

odbourala. Filmy totiž procházely ještě kontrolou přes Müllera, šéfa kulturního odboru 

na ÚV KSČ. Ten film předem povolil, ale v době, kdy se jednalo o zákazu distribuce 

                                                
51 NESG. Z domácí filmové produkce. Rudé právo. 3. září 1970, roč. 50, č. 209, s. 5.
52 Jaromír Blažejovský ve svém článku i toto pozdržení označil za primární cenzuru.
53 BUCHAR, Robert. Sametová kocovina. Brno: Host, 2001, s. 54-55.
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filmu Hra o jablko údajně na popud některých barrandovských filmařů, byl Müller 

v lázních. Povolení se dostalo do rukou ústředního ředitele Purše a ten film zamítl. Věra 

Chytilová se vydala do lázní žádat Müllera osobně o povolení: „Vyčetla jsem mu, že 

nejdřív Hru o jablko schválil a pak zase zakázal, a ptala se, jak je to možné. On na mě 

koukal, vypadal jako figurka z loutkového filmu Jiřího Trnky a pak mi řekl, že on je 

krvavý kat a já že jsem ta disidentka, ale že nemůže nic dělat, protože není Bůh. […] 

Řekl, že mu mám napsat dopis na ústřední výbor strany. […] Nakonec jsme zalezli 

kamsi do tmy nějaké restaurace a u číšnického stolu s vypůjčeným papírem 

a vypůjčenou tužkou dopis dali dohromady. Asi za deset dní jsem byla pozvána na ÚV. 

Šla jsem tam a s sebou si nesla další stížnosti, jak se mnou – jako režisérkou a ženou –

jednají, co mi zakazují a k čemu mě nutí.“54

2.2.4.2 Jiří Menzel 

Jiří Menzel od dětství miloval divadlo a literaturu. Spisovatelem se ale stát nikdy 

nechtěl kvůli malé disciplíně, jak sám v rozhovoru s Robertem Bucharem uvedl, a na 

DAMU ho nevzali kvůli domnělému nedostatku talentu. K filmu se dostal, až když 

začal v roce 1956 pracovat v Československé televizi jako asistent filmového vysílání. 

Rok na to už seděl v lavicích pražské FAMU na přednáškách Otakara Vávry. 

FAMU Menzel absolvoval filmem Umřel nám pan Foerster na motivy povídky 

Koncert pod platanem Jindřišky Smetanové. Poté nastoupil na vojenskou službu, během 

níž natočil krátký film Smrt pana Baltazara do povídkového snímku Perličky na dně

podle povídek knihy Bohumila Hrabala. Roku 1964 došlo k onomu prvnímu osudovému 

setkání Jiřího Menzela a Bohumila Hrabala, s nímž pak spolupráce pokračovala 

zfilmováním novely Ostře sledované vlaky, za nějž roku 1967 dostal Oscara za nejlepší 

zahraniční film a který se promítal v tisících kin světa. Dalšími filmovými úspěchy bylo 

i Rozmarné léto nebo Zločin v šantánu. V té době také vyšel Hrabalův soubor povídek 

Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, který byl Menzelovy inspirací k natočení 

filmu Skřivánci na niti.

Jak jsem již výše naznačila, film byl zakázán a uložen do trezoru, kde strávil 

téměř dvacet let. „Z obecně humanistických principů film v širším kontextu zpochybňuje 

princip třídnosti, satirizuje přeměny, ke kterým došlo po Únoru 1948, a celý proces 

                                                
54 CHYTILOVÁ, Věra, PILÁT, Tomáš. Věra Chytilová zblízka. Praha: Nakladatelství XYZ, 2010, s. 216-
217.
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budování socialismu,“55 tak hodnotil film Jiří Purš, ústřední ředitel Čs. filmu. Snímek 

totiž zobrazoval prostředí kladenských hutí 50. let, kde vedle sebe nedobrovolně pracují 

dvě skupiny lidí: političtí odpůrci, kteří přišli o svou práci a své postavení, a vězenkyně, 

které se pokusily nelegálně překročit hranice. Postava bezejmenného ministra v podání 

Vladimíra Šmerala navíc karikuje Zdeňka Nejedlého, ministra školství a osvěty do roku 

1946. 

„Chtěli jste něco dělat a oni prohlásil: 'To nejde! Scénář se nám nehodí.' A aby 

se neřeklo, tak mi dali scénář, který se natočit nedal, protože to byly bláboly. Tak to šlo 

pár let. V televizi to trvalo ještě mnohem delší dobu než u filmu. Tam mi to zakázal 

bývalý kamarád Antonín Moskalyk,“ 56 komentoval svou tvůrčí pauzu Jiří Menzel. Jiří 

Menzel v období své vynucené tvůrčí pauze režíroval divadelní představení například 

ve Švýcarsku, Německu nebo Finsku. 

Do celovečerní hrané tvorby se vrátil s filmem Kdo hledá zlaté dno roku 1974, 

jehož premiéra se uskutečnila 1. prosince 1974. Po pětileté „přestávce“ sáhl po scénáři 

Vojtěcha Měšťana a Rudolfa Ráže, který přepsal a pozměnil ve spolupráci se Zdeňkem 

Svěrákem.57 Nicméně natočil budovatelský film, absolvoval několik školení ideologa 

Pavla Auspergera, jak se má v současné době film točit a tematika charakterizovat. Ale 

díky tomuto úkroku a dalším jiným mohl Menzel opět natáčet. 

2.2.4.3 Hynek Bočan

S filmem se poprvé setkal, když ztvárnil dětskou roli ve filmu Jiřího Sequense 

Olovněný chléb. Na pražskou FAMU nastoupil Hynek Bočan roku 1956, bylo mu 18 let 

a byl nejmladších z celé generace nové vlny. To ale nic neměnilo na kvalitách jeho 

absolventských prací a následujících filmů. Absolvoval krátkým filmem Nenávist, který 

se stal součástí povídkového filmu Hlídač dynamitu na motivy knihy Jana Drdy. 

Od roku 1961 pak pracoval ve Filmovém studiu Barrandov jako pomocný režisér, kde 

asistoval například Kachyňovi, Němcovi nebo Weissovi. Roku 1965 natočil snímek 

podle stejnojmenné povídky Milana Kundery Nikdo se nebude smát. Následovaly 

snímky Soukromá vichřice, Čest a sláva, spolupracoval také s televizí, pro kterou 

natočil seriál Záhada hlavolamu. Už v té době ale byl obviněn, že snímek Čest a sláva, 

coby historický film, odráží aktuální otázky a dění v Československu a byl z distribuce 

                                                
55

ČERMÁKOVÁ, Dana. Pábitel Jiří Menzel. Lipník nad Bečvou: Imagination of People, 2010, s. 58.
56

Tamtéž, s. 71.
57

Dialogy dopsal a upravil Zdeněk Svěrák. Obsah filmu Zlaté dno [online]. [cit. 2011-02-04]. Dostupné z 
www: <http://www.fdb.cz/film/10086-kdo-hleda-zlate-dno.html> .
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v 70. letech stažen. Ještě ale koncem roku 1968 a začátkem 1969 vycházely poměrně 

kladné recenze. Další film Pasťák už ale nestihl dokončit: byl zakázán a trezorován.

„[…] Jsem filmu vděčný za to, že mi poskytl možnost vyjádřit za množství lidí 

odpor k době, která nepřeje takovým jako je třeba Klíma z Nikdo se nebude smát nebo 

rytíř Rynda ze Cti a slávy nebo učitel z Pasťáku. S tím také souvisí boj s lidskou 

hloupostí. Ta je samozřejmě vždycky v určité době k smíchu, ale v době, která dá 

hloupým lidem moc, je především strašně nebezpečná. Chytří a zlí, to je už dost špatná 

kombinace. Ale hloupí a zlí, to je snad ještě horší. Hlavně proto, že je jich víc,“ popsal 

dobu šedesátých let Hynek Bočan v rozhovoru s A. J. Liehmem na jaře 1969.58

V 70. letech hledal neproblémová témata, jež by vedení Čs. filmu odsouhlasilo. 

V roce 1974 pak natočil celovečerní snímek Muž z Londýna, jež byl překombinovanou 

detektivkou, která kritiku ani diváky nezaujala, její reflexe a promítání bylo minimální.

2.2.4.4 František Vláčil

Vláčilova vášeň k filmu se vyvíjela velmi nenápadně, od záliby v malování 

a létání po studium estetiky a dějin umění. K filmu ho přivedl možný přivýdělek při 

studiu, když se nechal zaměstnat v brněnském Kresleném filmu jako fázař. 

Po přestěhování Kresleného filmu do Prahy zůstal Vláčil jejich zaměstnancem, místo 

vojenského cvičení pak nastoupil k Armádnímu filmu. Spolupracoval například na 

válečném filmu Iva Tomana Tanková brigáda jako umělecký poradce. Po reorganizaci 

v rámci Československého státního filmu byla část zaměstnanců z Armádního filmu 

přijata do barrandovských studií. Prvním natočeným filmem byl krátký snímek 

Skleněná oblaka, debutoval celovečerním snímkem Holubice roku 1960, za ní získal 

několik ocenění. Následovala Ďáblova past, Údolí včel a Markéta Lazarová. 

Na poslední jmenovaný snímek navázal znovu spolupráci s Vladimírem 

Körnerem na filmu Adelheid. Literární předloha byla cenzory schválena, ale 

nedoporučili ji prý k filmové realizaci. Ludvík Toman však téma návratu bývalých 

obyvatel po válce do pohraničí, kde ještě sídlí nevystěhovaní Němci, spojil s příjezdem 

okupačních vojsk, a film měl i po oficiální premiéře problémy. Po celých sedm let 

František Vláčil nenatočil hraný celovečerní snímek. 

Na počátku 70. let točil mimo Barrandov středometrážní snímky, často 

dokumentární nebo dětské. Vznikly snímky jako Pověst o stříbrné jedli nebo Sirius, 

oceněné na zahraničních festivalech, nebo dokumentární Praha secesní. Celovečerní 

                                                
58 LIEHM, Antonín Jaroslav. Ostře sledované filmy. Praha: Národní filmový archiv, 2001, s. 331-332.
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hraný film natočil až roku 1976: Dým bramborové natě. Byl mu nabídnut scénář 

národního umělce Bohumila Říhy, který upravil a natočil. Výsledkem byla propustka 

na Barrandov a možnost točení dalších filmů. 

František Vláčil nebyl buřičem nové vlny, byl provokatérem svým vlastním, ale 

s novou vlnou měl stejného nepřítele: režim, cenzuru a nesvobodu v natáčení. Když 

nesouhlasil s okupací, jako ostatní nesměl natáčet.

2.2.4.5. Juraj Jakubisko

Juraje Jakubiska k filmu zavedla záliba ve výtvarném umění, už od dětství 

obdivoval ikonické kresby kostelů. Nastoupil na Strednú umelecko-priemyslovú školu 

do oboru grafika, krátce na to přestoupil na fotografii. Spolu s Elom Havettom, kterého 

potkal právě na střední škole, založili Klub nenáročného diváka. Po střední se roku 1960 

oba přihlásili na pražskou FAMU, oba úspěšně. Jakubisko absolvoval na dvou oborech 

kamera a režie, spolupracoval s Věrou Chytilovou, Jaromilem Jirešem nebo Evaldem 

Schormem a i on sám se zařadil svými filmy mezi tzv. novou vlnu. Jakubisko debutoval 

celovečerním filmem Kristove roky roku 1967 ve Štúdiu hraných filmov Bratislava. 

Během dalších dvou let natočil dva filmy Zbehovi a pútnici a Vtáčkovia, siroty 

a blázni.59

Čtvrtý film Dovidenia v pekle, priatelia už ale nebyl ani dokončen a cestoval 

do trezoru. Ostatně i jeho třetí film Vtáčkovia, siroti a blázni byl stažen z kin. Zákazu 

točit celovečerní hrané filmy ale předcházelo napsání hodnocení činnosti 

ve Slovenskom filme, kde se psalo: „[...] Čo však vel'mi zaráža, je skoro úplná 

neprítomnosť etických a občianskych postulátov v jeho tvorbe, v obšírnom rozhovore, 

ktorý s ním komisia uskutočnila a napokon aj v dokumente, ktorý komisi predložil ako 

svoju osobnú výpoveď. [...]  Pritom si možno neuvedomoval, v ošiali osobnej tvorivej 

slobody, že je vlastne nástrojom istej kultúrnej politiky, ktorej  nositelia sú už známi ale 

dosial' nie dosť známi [...].“60

Následoval zákaz a Jakubisko byl přesunut do Krátkeho filmu v Bratislavě, kde 

točil krátkometrážní dokumenty a středometrážní televizní filmy: Stavba století, 

Výstavba tranzitního plynovodu, Ondřej Nepela, Omnia vyváží, Slovensko - změně pod 

Tatrami, Bubeník červeného kříže, Eva, Eva a Dožinky ´77, které ale neztratily kvality 

výtvarného pojetí a byly oceněny množstvím uznání a cen.

                                                
59

Tento film byl také dán do trezoru. Oficiální premiéra proběhla až 5. 9. 1991.
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Celovečerní hraný film Postav dom, zasaď strom mohl Jakubisko natočit

po téměř 10 letech roku 1979. Po uvedení snímku o rozkrádání státního majetku ale 

pro Jakubiska následovaly další sankce a mohl natáčet pouze filmy historické nebo 

komedie.61

                                                                                                                                              
60

ZUSKA, Vlastimil, MICHALOVIČ, Peter. Juraj Jakubisko. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 
2005, s. 17-18.
61

ZUSKA, Vlastimil, MICHALOVIČ, Peter. Juraj Jakubisko. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 
2005, s. 19.
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3 Články v dobovém tisku: Deníky

Předním filmovým kritikem byl v 60. letech Antonín J. Liehm. V Literárních 

novinách publikoval filmové kritiky a recenze, věnoval se i teorii filmu. Úzce 

spolupracoval s režiséry nové vlny, např. s Věrou Chytilovou nebo Milošem Formanem, 

jejichž filmy, hlavně Chytilové Sedmikrásky a film Jana Němce O slavnosti a hostech

před veřejností bránil a obhajoval. Od roku 1964 také stoupá počet upozornění 

na materiály Antonína J. Liehma, který v Literárních novinách „hájí svébytnost 

umění.“62 Jakožto redaktor-intelektuál se stal trnem v oku komunistickým stoupencům. 

Jiří Purš ve své knize Obrysy vývoje československé znárodněné kinematografie uvedl, 

že Liehm se s dalšími kritiky „sjednocovali v názoru, že v dílech mladých tvůrců je 

třeba podporovat především ty snahy, které by nebyly v souladu s marxisticko-leninskou 

kulturní politikou, které by byly nekonvenční a obsahovaly prvky opozice k současné 

politice.“63

Snažili se tak prý zformovat intelektuální pojetí filmu (vycházeje z existenciální 

filozofie odcizeného člověka ve společnosti), které ale bylo pro komunistickou ideologii 

nepřípustné. Po zorganizování přehlídky československého filmů na mezinárodním 

festivalu v Cannes v roce 1969 se rozhodl pro exil stejně jako mnoho dalších.64

Opakem A. J. Liehma se stal Jan Kliment a Vojtěch Trapl, kteří naopak proti 

české nové vlně a jejím tendencím a filmovým principům zbrojili, kritizovali je a hledali 

sebe menší náznaky k odsouzení (viz kapitoly 3 a 4). Jan Kliment byl od roku 1969-82 

vedoucí oddělení kulturní politiky Rudého práva a především byl jeden z hlavních 

představitelů normalizační filmové kritiky.65

                                                
62 BÁRTA, Milan. Cenzura československého filmu a televize v letech 1953–1968. In TÁBORSKÝ, Jan 
(ed.). SECURITAS IMPERII 10: Sborník k problematice vztahů čs. komunistického režimu k „vnitřnímu 
nepříteli“. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, s. 35. ISBN 80-86621-01-
4.
63 PURŠ, Jiří. Obrysy vývoje československé znárodněné kinematografie. Praha: Čs. filmový ústav, 1985, 
s. 74.
64

Po vystoupení a kritice režimu na IV. sjezdu československých spisovatelů by J. A. Liehm zapovězen: 
nesměl publikovat.
65 Prohlášení Slovo do vlastních řad. [online]. [cit. 2011-2-24]. Dostupné z www: 
<http://www.totalita.cz/texty/slovo_sign.php>.
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3.1 Charakteristiky jednotlivých periodik

3.1.1 Rudé právo

Po dubnovém plánu ÚV KSČ se v čele objevil šéfredaktor Miroslav Moc 

a podporoval husákovskou politiku, následoval ho Oldřich Švestka. Rudé právo, 

Ústřední deník KSČ, zveřejňoval na svých stránkách jak projevy stranických 

představitelů, tak i například ústředního ředitele Československého filmu Jiřího Purše 

a také články Jana Klimenta, často se vracejícímu k „neduhům“ let 1968-1969. 

Rudé právo se v osmistranném vydání po formální stránce věnovalo kultuře 

obvykle na straně 5, kde jí byla věnována necelá polovina stránky (zalomena v rubrice 

Kultura), v sobotu kultura zabírala celou stranu 4. Kultura zahrnovala všechny oblasti, 

větší mírou se věnovala rozhlasu, televizi a vážné hudbě. Nelze opominout ani filmové 

recenze, jejichž autorem byl často právě Jan Kliment, který vždy nabádal filmovou 

kritiku k přísnosti, nebo Jiří Hrbas, jenž se roku 1968 stal šéfredaktorem časopisu Záběr. 

Působil také mezi léty 1952 a 1953 jako dramaturg Filmových studií Barrandov.66

Deník Rudé právo také publikoval rubriky Kam za kulturou, jež uváděly 

telegrafický seznam divadelních představení, filmů, výstav apod. Oblasti filmu se deník 

nevěnuje pravidelně.

3.1.2 Lidová demokracie

Lidová demokracie, deník Československé strany lidové, vycházela také 

na 8 stranách. Kultuře se věnovala převážnou částí ve vydáních od úterý do soboty 

(včetně) na straně 5. Publikují se rubriky jako Krátce z kulturního světa nebo Krátce 

z kultury. Celá strana postihuje všechny oblasti kultury, od hudby a filmu, přes televizi, 

rozhlas, tanec, výtvarné umění a divadlo. V rubrice Krátce z kulturního světa se objevují 

i filmové novinky. Články z oblasti filmu často píše redaktorka Olga Hrivňáková. 

Recenze filmů jsou ale výjimečné, stejně jako rozhovory s tvůrci. Rozsah věnovaný 

filmu je náhodný, maximální rozsah je jeden krátký článek, recenze nebo rozhovor, 

zpravidla jednou nebo dvakrát do týdne.

                                                
66 Životopis Jiřího Hrbase. [online]. [cit. 2011-4-14]. Dostupné z www: <http://www.fdb.cz/lidi-
zivotopis-biografie/59533-jiri-hrbas.html>.
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3.1.3 Mladá fronta

Deník Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže Mladá fronta se 

kulturní oblasti na svých 6-8 stránkách věnuje nárazově, hledat pravidelnost je tak 

obtížný úkol. Kulturní novinky se objevují i na titulní straně, ale obvykle nemají 

samostatnou rubriku, pokud má číslo jen 6 stran. Přesto lze nalézt malé podobnosti: 

úterní číslo publikuje na straně 4 novinky převážně z oblasti filmu, televize, rozhlasu 

a divadla. Existují také dvě rubriky: Film a rubrika Z maďarských ateliérů nebo také Ze 

sovětských ateliérů, popř. ateliérů dalších socialistických zemí. V rubrice Film jsou 

k přečtení recenze, obvykle autora Jiřího Tvrzníka, který zároveň publikoval 

i ve filmovém časopise Kino, nebo redaktorky Jitky Skaloudové. 

3.1.4 Zemědělské noviny

Zemědělské noviny, deník Ministerstva zemědělství a výživy ČSR, vycházely 

na 6 stranách, pod vydavatelstvím Rudého práva, Praha. Podíl kultury byl pravidelný –

v každém čísle na straně 2 vycházela rubrika Kultura, v úterním a pátečním čísle byl 

publikován krátký souhrn Kam za kulturou a zábavou. Rozsah obou rubrik byl zhruba 

1/3 nebo 1/6 strany v sobotním vydání. Rubrika Kam za kulturou a zábavou uváděla 

faktografický seznam plánovaných událostí divadelních, hudebních nebo výtvarných. 

Další rubrikou, nepravidelnou, byla sekce Kulturní zrnka nebo Minuty dne s krátkými 

kulturními novinkami. Zhruba 1/6 celé rubriky Kultura vždy tvořily upoutávky 

na televizní a rozhlasový program. Každý den byla rubrika Kultury zaměřena na určitou 

kulturní oblast: čtvrtek se zaměřil na film a televizi. Ve čtvrtek tedy vždy vycházel 

článek Premiéry našich kin, ve kterém obvykle Václav Šašek pod zkratkou (ae) 

publikoval recenze nově natočených filmů jak československých, tak zahraničních. 

Pravidelným autorem filmových recenzí byl právě Václav Šašek. Byl současně 

dramaturgem Filmového studia Barrandov (podílel se např. Formanově filmu Lásky 

jedné plavovlásky nebo Hoří, má panenko) a také scenárista Passerova Intimního 

osvětlení nebo Petrolejových lamp Juraje Herze).

3.2 Analýza obsahu článků

3.2.1 Hra o jablko Věry Chytilové

Zemědělské noviny pravidelně v týdenní periodicitě publikovaly sekci Premiéry 

našich kin. Z filmových novinek za každý týden autor vybral jeden ze jmenovaných 
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filmů,67 ke kterému napsal recenzi. Dne 23. března 1978, zhruba 2 měsíce po premiéře68

(což je obvyklý trend deníků), vyšla recenze na nový film Věry Chytilové Hra o jablko. 

Recenze Václava Šaška vyzdvihuje pozitiva filmu (herecké výkony) a opomíjí negativa, 

resp. žádná negativa neuvádí. V první části článku vysvětluje příběh, jehož nositeli jsou 

dvě klíčové postavy. V druhé části se autor recenze soustředí na práci režisérky Věry 

Chytilové: „Chytilová mluví o vážných věcech, a umí to udělat s humorem. Někdy 

poněkud kousavým, místy parodickým, někdy až sarkastickým. Humor jí pomáhá 

překlenout situace, přes které by se jinak dostávala jen s obtížemi. Třeba přes některé 

milostné scény, které nahlíženy optikou humoru dostávají zcela novou a nečekanou 

dimenzi.“69

Důležitým faktem ale zůstává, že zde Šašek uvádí autorku scénáře Kristinu 

Vlachovou. Je tedy zřejmé, že všichni režiséři, pokud chtěli natáčet filmy po 

normalizaci, museli vybírat už z napsaných a připravených scénářů (oproti většinou 

autorským snímkům, kdy se filmy točili na základě vlastních scénářů). Druhým faktem 

je, že článek uvádí i studio, ve kterém film vznikl. Jednalo se o studio Krátkého filmu, 

nikoliv o Barrandov, jemuž režiséři nové vlny jako Věra Chytilová dominovali před 

normalizací. Skutečnost, že jsou významní režiséři odsunuti na vedlejší místa, je 

evidentní. 

Samotnou režisérku zde autor recenze hodnotí jako „suverénní filmařku, která 

se vyjadřuje kamerou se stejnou samozřejmostí, jako jiný smrtelník slovem.“70 Šašek, 

který coby dramaturg na Barrandově v době rozkvětu nové vlny, měl k Chytilové 

a ostatním režisérům blízko a chápal jejich kvality.

S větším odstupem se k filmu Věry Chytilové staví recenzent Mladé fronty Jiří 

Tvrzník a snaží se film analyzovat více do hloubky. „A řeč režisérky Chytilové je 

nadmíru jasná, zřetelná, i když používá mnoha obrazových prostředků filmové výpovědi. 

Nedopovídá, jen napovídá a přesvědčuje mnohé z těch, kdo se zabývají studiem 

filmového diváka, že film může být velice sdělný, aniž slevuje na náročnosti, aniž 

podceňuje vyspělost a vkus našeho filmového diváka.“71 Dále autor recenze reflektuje 

                                                
67 Pro kontext tehdejší nabídky v kinech měl ve stejném týdnu premiéru Vorlíčkův film Jak se budí 
princezny,  sovětský snímek Kadkinovy nesnáze, rumunský film Přelíčení se odročuje a německá 
Pyramida Boha slunce.
68 Oficiální posunutá premiéra proběhla 1. února1978.
69 (ae) [ŠAŠEK, Václav]. Premiéry našich kin. Hra o jablko. Zemědělské noviny. 23. 3. 1978, roč. 34, č. 
70, s. 2.
70 (ae) [ŠAŠEK, Václav]. Premiéry našich kin. Hra o jablko. Zemědělské noviny. 23. 3. 1978, roč. 34, č. 
70, s. 2.
71 TVRZNÍK, Jiří. Hra o jablko. Mladá fronta. 7. 4. 1978, roč. 34, č. 82, s. 4.
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předchozí tvorbu Věry Chytilové: představuje dokumentárnost, které využívala 

v předchozích snímcích, které ale konkrétně nejmenuje. Zabývá se podobně jako Václav 

Šašek skutečností, že film vznikal ve studiu Krátkého filmu. Ani jeden neodhaduje, proč 

je tomu tak. Je tak zjevné, že koncem 70. let převládala u redaktorů autocenzura. 

Jako hlavní pozitivum celého filmu vyzdvihuje Tvrzník hlavně náročnější 

filmovou řeč, která byla po normalizaci československé kinematografii poněkud 

vzdálená. „Nový film zkušené režisérky Věry Chytilové Hra o jablko je rozhodně 

ozdobou naší filmové produkce posledních let. Kdyby byl přijat jako vážná výzva 

k soutěži o náročnější přístup k naší filmové tvorbě k soutěži o vyšší kvalitu, splnil by 

tím i poslání, které by se projevilo i ve zvýšení autority naší socialistické kinematografie 

ve světě.“72

Trochu odmítavější postoj zastával Jan Kliment, autor recenze v Rudém právu, 

který se pateticky zaměřil na morální poslání filmu. „Je to film kladný morálně 

i společensky, protože se obrací – závěr není jenom pointou, ale odůvodňuje vůbec celý 

film – proti promiskuitě, proti nevázanosti, střídání partnerů, proti sobectví, 

lehkomyslnosti atd.“73 Jan Kliment si tak našel ve filmu Věry Chytilové další příležitost, 

aby mohl na novinových stránkách kázat morálku. „[…] Máme tu dílo vášnivě zaujaté 

proti špatným lidem, proti měšťákům a maloměšťákům, protože právě ona sexuální 

„svoboda“, kterou ve filmu vyznává a provozuje dr. John, je nic míň a nic víc než právě 

typicky maloměšťácký projev.“74 Zajímavé je, že ve své recenzi zmínil slova recenzenta 

Jiřího Tvrzníka (i když ho přímo nejmenoval), který zaujal celkem liberální postoj 

k filmu Věry Chytilové a její vlastní charakteristické cestě československou 

kinematografií: „Nalézt jen a jen klady, napsat a pět a pajány, jak to udělal jindy 

kriticky mlčenlivý časopis Kino nebo jak to potom týž autor napsal v Mladé frontě, 

znamená ve skutečnosti medvědí službu nespornému talentu Věry Chytilové. Její zatím 

poslední film totiž není bez kazů.“75

Jeho recenze je velmi rozporuplná. Ačkoliv uvádí určité nedostatky, do kterých 

zařadil příliš expresivní záběry porodů a císařských řezů, téma filmu a morální poselství 

zhodnotil jako „společensky odpovědné“. „Tak už například zařazení písniček vyznívá 

značně neústrojně a vzniklo z okouzlení něčím, co patří do jiného filmu. Neukázněnost, 

až schválnost číší z hýřivě zařazených záběrů skutečných porodů a docela nemístně 

                                                
72 TVRZNÍK, Jiří. Hra o jablko. Mladá fronta. 7. 4. 1978, roč. 34, č. 82, s. 4.
73 KLIMENT, Jan. Cesta k lidem. Nový český barevný film. Rudé právo. 5. 5. 1977, roč. 57, č. 105, s. 5.
74 Tamtéž.
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šokuje normálního diváka naprosto zbytečně svévolně zařazením záběrem císařského 

řezu.“76 Kritikou předchozích děl Věry Chytilové se ale nezaobíral.

Na závěr uvedl zmínku o tom, v jakých studiích film Hra o jablko vznikal. 

„Závěrem lze jen uvítat, že tento snímek vznikl ve studiu Krátkého filmu v Praze, 

Barrandovu tak vyrostl zdravý oponent v nejlepším slova smyslu.“77 Většina 

angažovaných novinářů se snaží vysvětlit přechody režisérů z Barrandova do Krátkého 

filmu. Vysvětlením je konkurence studiu Barrandov: faktem ale zůstává, že autoři 

odmítnutí na Barrandově dostali šanci v Krátkém filmu (př. Věra Chytilová, František 

Vláčil).

3.2.2 Kdo hledá zlaté dno Jiřího Menzela

Jako první publikovaly na svých stránkách recenzi filmu Kdo hledá zlaté dno

režiséra Jiřího Menzela Zemědělské noviny.78 Recenze Václava Šaška popisuje 

převážně děj, jenž se odehrává svou velkou částí na stavbě říční přehrady zobrazující 

pracující dělníky a který zachycuje rozdílnost dvou různých světů ve vztahu mezi 

mužem a ženou. „Příběh Menzelova filmu se tak stává jasně konfliktem dvojí morálky, 

dvojího přístupu k životu. Teprve na jeho pozadí probíhá vlastní, vnějškově nebohatý 

děj: Láďův odchod z Prahy, seznamování s novým prostředím, kaleidoskop drobných 

životních situací, peripetie milostného vztahu, ústícího nakonec ve vzájemné 

neporozumění a zřejmě rozchod.“79 Václav Šašek vyzdvihl významnou spolupráci 

umělců: na tvorbě dialogů se podílel Zdeněk Svěrák, za kamerou stál Jaromír Šofr 

a hlavní roli obsadil Jan Hrušínský. „Menzel měl štěstí na své nejbližší spolupracovníky. 

Kamera J. Šofra je prostě znamenitá. Způsob, jakým zachytil gigantickou stavbu, je 

mimořádný, velmi dobře se povedlo obsadit hlavní roli, pro niž se zdá být Jan Hrušínský 

ideálním představitelem. K celkově silně příznivému dojmu přispěla i celá řada dalších 

herců v menších rolích.“80 O samotném režisérovi padlo několik vět v úvodu: „Laureát 

Státní ceny Kl. Gottwalda Jiří Menzel, působící v posledních letech jako režisér či herec 

                                                                                                                                              
75 KLIMENT, Jan. Cesta k lidem. Nový český barevný film. Rudé právo. 5. 5. 1977, roč. 57, č. 105, s. 5.
76 KLIMENT, Jan. Cesta k lidem. Nový český barevný film. Rudé právo. 5. 5. 1977, roč. 57, č. 105, s. 5.
77 Tamtéž.
78 Ve stejném týdnu měly premiéru i tyto snímky: Až pokvetou mandloně ze SSSR, jugoslávský Domov 
bez otců a americký animák Lady a tramp.
79 (ae) [ŠAŠEK, Václav]. Premiéry našich kin. Kdo hledá zlaté dno. Zemědělské noviny. 19. 12. 1974, roč. 
30, č. 299, s. 2
80 Tamtéž.
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v malých divadlech pražských, se vrací k filmové režii […].“81 Šašek tak alespoň 

v náznaku zmínil Menzelovu několika letou pauzu na poli filmu. 

Dva týdny po premiéře se objevila recenze i v deníku Lidová demokracie. Text 

nelze řadit mezi plnohodnotné recenze, jedná se spíše o úvahu nebo komentář (text je 

také zalomen v kurzívě). Autor přemýšlí o stylu Jiřího Menzela, kterým se snažil 

detailně vykreslit psychologii postavy za použití co nejmenšího množství akce. „Příběh 

mladého chlapce, který se po vojenské službě rozhodne jednak oženit, jednak vydělat 

nutné peníze, aby si mohl založit rodinu podle svých představ, má jedno úskalí, z nichž 

pravděpodobně největší tkví v tom, že tu máme co dělat s kladným, takřka vzorovým 

hrdinou. […] Dalším úskalím byla fabule sama, poměrně řídká a konec konců dost 

všední. Ale nemůžeme chtít od života jen velké dramatické.“82 Článek se tak zamýšlí 

nad tématem a stylem, jakým ho Jiří Menzel zpracoval.

Zajímavé ale na článku je, že autor signovaný zkratkou VR uvedl: „Jiří Menzel 

je režisér, který umí. To je nejpříjemnější zjištění, které po jeho dlouhé odmlce uděláte 

nad filmem Kdo hledá zlaté dno […].“83 Jakýkoli náznak nějaké pauzy dle mého názoru 

svědčí alespoň o minimálním vzdoru.

Jan Kliment se v recenzi pro Rudé právo ničeho neobával: „Na nový film Jiřího 

Menzela (Kdo hledá zlaté dno) jsem čekal s napětím. Proto, že jde o umělce nesporně 

talentovaného, že se však s jeho jménem pojilo i mnoho z toho, co v minulosti našeho 

filmu nedopadlo příliš dobře, že po jeho prohlášení, jak chce ze svých sil pomáhat 

v dnešním našem úsilí, jsem čekal, jak za těmito slovy bude následovat konkrétní 

umělecký čin. Dílo chválí tvůrce, dává slovům podklad, nový film se podařil.“84 Kliment 

se neopominul vrátit k situaci filmu konce 60. let, nicméně vychází z rozhovoru režiséra 

Jiřího Menzela s Jiřím Hrbasem, který vyšel 16. srpna 1974 na stránkách Záběru. 

V onom rozhovoru režisér schválil soudobou politiku strany, Dva tisíce slov označil 

za anarchii a Skřivánky na niti za neuvážlivé (viz 4.2.3 Kdo hledá zlaté dno Jiřího 

Menzela). Jiří Menzel tak měl oficiální povolení se opět vrátit do barrandovských studií.

Kliment ve své recenzi nastínil dějovou zápletku a vypíchl na ní problémy 

současných mladých lidí. Za největší klad filmu pak považuje útok na maloměšťáctví 

i bez použití kázání. „V tom je nejsilnější klad filmu, že dokázal s úspěchem málokdy 

                                                
81 (ae) [ŠAŠEK, Václav]. Premiéry našich kin. Kdo hledá zlaté dno. Zemědělské noviny. 19. 12. 1974, 
roč. 30, č. 299, s. 2.
82 VR. Kdo hledá zlaté dno. Lidová demokracie. 18. 12. 1974, roč. 30, č. 298, s. 5.
83 Tamtéž.
84 KLIMENT, Jan. Jak nalézt zlaté dno. Nový český film. Rudé právo. 16. 1. 1975, roč. 55, č. 13, s. 5.
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vídaným zaútočit na maloměšťáctví současnosti v kontrastu k tomu, co dělá z našeho 

dneška právě onen náš dnešek. V tom, že dokázal postavit proti sobectví a bezohlednosti 

kontrast v soudružství a lidském pochopení. A že to všechno dělá bez fráze, 

bez kázání.“85 Stejně jako předchozí autoři, i Kliment uvádí plejádu známých osobností 

na poli filmu, které se na tvorbě podílely. 

Všechny deníky se filmu Kdo hledá zlaté dno věnovaly nějakým způsobem. 

Mladá fronta nepublikovala recenzi, ani avízo. Autorka Tatiana Adamcová napsala 

shrnující článek věnující se české a slovenské kinematografii za rok 1974. Jako kvalitně 

natočeným filmem shledala mimo jiné i Menzelův snímek Kdo hledá zlaté dno. Dále 

uvedla, že se tento rok vyznačil vznikem množství detektivních filmů (v témže roce měl 

premiéru i Bočanův snímek Muž z Londýna – pozn. autorky). 

Film Kdo hledá zlaté dno se v souvislosti se zahraniční kritikou dostal okrajově 

do polemiky Jana Klimenta a údajně západoněmeckého tisku. Článek se ale nevěnoval 

prvotně Menzelovu filmu, Kliment začal svůj text takto: „Přestože rádi mluví 

o dorozumění atd., hledají někteří západní publicisté a kritikové každý chlup, jak jen 

očernit co nejvíc naši současnou kinematografii. Vím dobře, že není bez chyb, ale jde 

o to, vytýkat to, co si kritiku skutečně zaslouží, a být také co nejvíce objektivní. Jenomže 

některým západním kritikům nejde pod nos, že by měli jaksi revidovat některé vlastní 

názory, které z mylných předpokladů dospěly nutně k chybným závěrům. O tom podal 

doklad opět letošní západoberlínský festival, respektive některé ohlasy na náš film 

(festivalu se zúčastnil film Kdo hledá zlaté dno – pozn. autorky) v západoněmeckém 

tisku.“86 Kliment dále obhajoval kritizovaný film Jiřího Menzela, jež dle jeho názoru 

ukazoval krásu práce a stavby moderní budovy. 

3.2.3 Muž z Londýna Hynka Bočana

Dne 18. července 1974 vyšla v Zemědělských novinách pod pravidelnou 

rubrikou Premiéry našich kin recenze na Bočanův film Muž z Londýna. Autorem článku 

je recenzent Václav Šašek, jenž v úvodu zmínil Bočanovy předchozí filmy: Nikdo se 

nebude smát a Soukromá vichřice (zajímavé je, že u ostatních recenzí Zemědělských 

novinách, které následovaly po této, stejný autor už předchozí filmy žádného režiséra 

neuvedl). Nepadlo ale slovo o filmech, které byly zakázány a kvůli kterým nastala 

pro Hynka Bočana vynucená tvůrčí pauza: o historickém snímku Čest a sláva

                                                
85 KLIMENT, Jan. Jak nalézt zlaté dno. Nový český film. Rudé právo. 16. 1. 1975, roč. 55, č. 13, s. 5.
86 Kl [KLIMENT, Jan]. Proč jim vadí zrovna tohle? Rudé právo. 13. 11. 1975, roč. 55, č. 268, s. 5.
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a především filmu Pasťák, který nebyl dokončen. Autor článku tak dává do souvislosti 

nový film pouze s prvními dvěma snímky a poukazuje na jejich komediálnost, kterou 

Bočan vložil do svého nového snímku, detektivky Muž v Londýně. Nekonfliktní snímek 

podle scénáře Drahoslava Makovičky údajně zobrazuje i část současnosti, kdy kasaři 

mohou změnit své povolání v poctivou práci. „I když jde o příběh vysloveně fiktivní, je 

v něm drápkem zachycena i naše současnost, třeba tam, kde Reiner přijde za svým 

bývalým komplicem Davídkem, který se mu (marně) snaží vysvětlit, proč se z něho stal 

slušný člověk, který se naučil znát ještě jinou hodnotu, než je jen hodnota peněz.“87  

Období vynucené tvůrčí pauzy bylo popsáno: „Po čase dostal do rukou scénář…“88

Už 20. června 1974 vyšla v Zemědělských novinách fotografie z nového filmu, 

který vstupoval do kin. Fotografie byla doplněna krátkým popiskem. 

Článek o filmu Muž z Londýna vyšel i v deníku Lidová demokracie, autorkou je 

filmová kritička Olga Hrivňáková. V článku je publikován rozhovor se scénáristou 

snímku Drahoslavem Makovičkou a režisérem Hynkem Bočanem. Mnohem menší 

prostor pro vyjádření dostává ale překvapivě Hynek Bočan. Makovička hovoří 

o spolupráci a o zpracování scénáře podle detektivní povídky: „Povídka, kterou jsem 

měl jako předlohu, je detektivní, a proto jsem psal i filmový scénář jako detektivku. Až 

do chvíle, kdy se Reiner dostane do styku se svými bývalými komplici. […] A právě při 

představě, že mu ten kluk nic netuše ukradne kasařské nářadí Made in USA, jsem se 

zasmál. […] Proto jsem již hotovou polovičku scénáře zahodil a pojal tento film jako 

komedii od samého začátku i hlavní roli jsem pak už psal přímo pro komika.“89

Bočan uvedl způsob filmových prostředků, kterých ve filmu využil a proč si 

vůbec scénář vybral: „Mně se scénář líbil z mnoha důvodů. Především proto, že má 

příběh. Jsem přítelem filmů, které mají pevnou fabuli. V tomto díle, přestože jde 

o komedii, není to jen legrace pro legraci.“90 Pozice režiséra, jakožto autora snímku, je 

tu oproti autorovi scénáře upozaděna. O předchozích snímcích či přestávce napadlo 

slovo. 

                                                
87 Premiéry našich kin. Muž z Londýna. Zemědělské noviny. 18. 7. 1974, roč. 30, č. 168, s. 2.
88 Tamtéž.
89 HRIVŇÁKOVÁ, Olga. Detektivní komedie «Muž z Londýna». Lidová demokracie. 26. 1. 1974, roč. 
30, č. 22, s. 5.
90 Tamtéž.
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3.2.4 Dým bramborové natě Františka Vláčila

První avízo nového filmu Františka Vláčila v denících se objevilo v Lidové 

demokracii. Dne 3. července 1976, téměř 10 měsíců před plánovanou oficiální 

premiérou, publikovala Olga Hrivňáková článek Nový film režiséra Františka Vláčila. 

Tento informativní (nikoli komentující) text zaměřila na literární předlohy, jež filmoví 

režiséři využívají jako scénáře či náměty ke svým snímkům. Oblíbených spisovatelem 

se stal Bohumil Říha, jehož román Doktor Meluzin adaptoval František Vláčil: film 

pojmenoval Dým bramborové natě. Článek se poté věnuje rozdílům mezi předlohou 

a natočeným snímkem, které v rozhovoru vypíchl sám režisér: „Zřekli jsme se složité 

obrazové kompozice a všech užívaných ornamentů filmové řeči. Proto je film poměrně 

strohý. Vyjádřeno mluvnicky – je omezen na podmět a přísudek.“91 Olga Hrivňáková 

v tomto článku nehodnotila film, ale Vláčilovu tvorbu obecně, byť v krátkosti. 

Zajímavým faktem je, že v článku uvedla i filmy, kvůli kterým nastal pro Vláčila zákaz 

točit celovečerní hrané filmy. „Dokáže (František Vláčil – pozn. autorky) proniknout 

a vtáhnout diváka do nitra svých filmových postav – připomeňme si třeba Markétu 

Lazarovou, Adelheid, Údolí včel, nebo středometrážní snímky Pověst o stříbrné jedli 

a Sirius.“92 O oceněních, která Vláčil i za své středometrážní nebo krátkometrážní 

snímky obdržel, nepadá žádná zmínka. 93

Václav Šašek v Zemědělských novinách napsal jako první redaktor deníku 

recenzi snímku.94 Jméno Františka Vláčila spojuje s Krátkým filmem, nicméně 

podotýká, že i v těchto studiích natočil Vláčil kvalitní snímky, oceňované 

na zahraničních festivalech: „Za všechny jmenujme aspoň Pověst o stříbrné jedli, kterou 

nám na loňských vánočních dnech připomněla televize.“95 Na novém, celovečerním 

filmu, natočeném už na Barrandově, pak vypichuje hlavně předlohu národního 

(ideology uznávaného) umělce, spisovatele Bohumila Říhu, jehož román Doktor 

Meluzin byl Vláčilem zfilmován, a to velmi kvalitně (autorem scénáře byl Václav 

                                                
91 HRIVŇÁKOVÁ, Olga. Nový film režiséra Františka Vláčila. Lidová demokracie. 3. 7. 1976, roč. 32, č. 
157, s. 5.
92 HRIVŇÁKOVÁ, Olga. Nový film režiséra Františka Vláčila. Lidová demokracie. 3. 7. 1976, roč. 32, č. 
157, s. 5.
93 Roku 1974 obdržel František Vláčil za Pověst o stříbrné jedli Cenu poroty OCIC na XIX. mezinárodní 
přehlídce filmů pro děti a mládež v Gijónu, roku 1975 za snímek Sírius dostal Grand prix - Zlatou sošku 
na X. mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež v Teheránu.
94 V témže týdnu měly premiéry filmy: slovenský snímek Pozor, jde Josefina, sovětský Koncert pro dvoje 
housle, film NDR Muž proti muži, španělský snímek Regentka a pásmo krátkých filmů Bolek a Lolek 
vzduchoplavci.
95 (ae) [ŠAŠEK, Václav]. Premiéry našich kin. Dým bramborové natě. Zemědělské noviny. 24. 3. 1977, 
roč. 33, č. 70, s. 2.



33

Nývlt, nicméně Vláčil scénář ve značné míře upravil dle vlastních představ). Film byl 

uveden u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin: „Náš film nemohl přijít s lepší 

gratulací.“96 Je tedy zřejmé, že se s premiérou čekalo na tuto událost: film byl natočen 

už v polovině roku 1976. 

Důležitým úkazem byl článek v Zemědělských novinách, který informoval 

čtenáře o poctě, které se Františku Vláčilovi dostalo ze zahraničí: filmový festival v Mar 

de Plata a později v Rio de Janeiru představil celou jeho dosavadní tvorbu (festival 

v minulých letech uspořádal retrospektivy např. Bergmana a Felliniho).97

Posloupně následovala recenze Václava Falady v deníku Mladá fronta, vydaná 

dne 22. dubna 1977. Autor článku se zaměřil především na poselství, které má film 

svým diváků sdělovat. Jedná se o pomoc druhým, díky níž člověk nachází opět sebe 

sama. Hlavní předmětem rozboru jsou ale herečtí protagonisté, především pak role 

dr. Meluzina, ztvárněná hercem Rudolfem Hrušínským: „Jeho hluboce lidský, 

ušlechtilý, mnohovrstevný a stále proměnný herecký projev, s jakým vytváří svou roli, 

doslova strhuje. Je přesvědčivý v každém detailu a v každém odstínu. Role paří k těm, 

které herec dostává obvykle jednou za život.“98

Filmu Dým bramborové natě se věnoval i deník Rudé právo. Jan Kliment 

tentokrát chválou nešetřil: „Nový český barevný film Dým bramborové natě patří k tomu 

nejlepšímu, co v naší torbě loni vzniklo. Patří i k tomu nejlepšímu, co v ní vzniklo 

za poslední léta vůbec.“99 Oproti tomu nenašel ani žádnou výtku. „Neobvykle lyrický 

název Dým bramborové natě napovídá, že jde o film básnicky zaměřený. Poetický také 

opravdu je, ale nedejme se odradit, máme před sebou poctivě realistické dílo se vším 

všudy, umělecké dílo s nosným konfliktem, zápletkami, s hlubokými charaktery, které má 

všechny předpoklady k tomu, aby nás naplno zaujalo svou myšlenkou, posláním i tím, 

jak nám to všechno podává.“100  Film zhodnotil jako důležité filmové dílo, které 

potvrdilo umělecké kvality režiséra Františka Vláčila. Ve své recenzi Kliment 

vyzdvihoval právě zobrazení venkova a společnosti, která spolu musí nutně 

spolupracovat, aby v ní každý nalezl své místo. „Film přímo dýchá atmosférou domova, 

atmosférou lidského štěstí i zase lidského neštěstí.“101 Velký podíl na filmu měla podle 
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něj i předloha oblíbeného románu Bohumila Říhy. „Předlohou filmu byl román už 

čtenářsky prověřený, Doktor Meluzin národního umělce Bohumila Říhy. Autoři scénáře 

filmu Václav Nývlt a František Vláčil převzali do svého díla hlavní myšlenky a postavy 

knihy.“102 Kliment zde uvádí podíl Františka Vláčila na scénáři, což není pro dobovou 

kritiku, zejména pro Jana Klimenta typické, a i uvádí změny ve filmovém zpracování 

oproti literární předloze, jež ale evidentně filmu adaptaci prospěly.

3.2.5 Postav dom, zasaď strom Juraje Jakubiska

Recenzí na film Juraje Jakubiska Postav dom, zasaď strom vyšlo napříč českým 

tiskem pramálo, i když Jakubisko vystudoval pražskou FAMU a stal významný 

československým režisérem. Jednou z výjimek je recenze Jana Tvrzníka v Mladé frontě, 

která vyšla asi šest týdnů po premiéře v rubrice Film dne 15. května 1980. Autor se 

ve své recenzi pokusil o zhodnocení psychologizace postavy v daném prostředí, které 

utváří její charakter. Hlavní postavou je snílek, jenž na cestě za svým snem rozkrádá 

veřejný majetek, aby ho využil pro své cíle (což byl ve své době neblahý trend). 

Recenze ale hodnotí především způsob zpracování tématu a použitých vyjadřovacích 

prostředků, které ale nejsou zasazeny do hlubšího kontextu režisérovy tvorby, ani žádná 

reflexe předchozí práce, období točení dokumentů, středometrážních a krátkometrážních 

snímků. Například nikde v tisku nepadla zmínka o oceněních, které Jakubisko získal 

za krátkometrážní propagační film Bubeník Červeného kríža.103

Autor recenze skutečně zhodnotil vzniklý film bez předsudků, odsouzení 

a konfrontací s předchozími díly (které se od tohoto filmu značně lišily) a snažil se najít 

úskalí filmového zpracování. „Symbolika a významovost věcí (spočívající v jejich řazení 

a vlastně ve střihu), kterou ve filmu nepřehlédneme, je však podřízena příběhu a jeho 

prudkému odvíjení a působí chvílemi neorganicky.“104 Jistým „dobovým“ pozitivem je 

i hodnocení filmu v závěru: „Nicméně si myslím, že film má svou váhu, angažuje se 

pro pozitivní hodnoty života i naší společnosti To také na něm ocenili filmoví odborníci 

ze socialistických zemí, kteří se zúčastnili letošního Festivalu českých a slovenských 

filmů v Košicích, kde film byl uveden v soutěži.“105 Článek byl v Mladé frontě doplněn 

fotografií z filmu. 

                                                
102 KLIMENT, Jan. Cesta k lidem. Nový český barevný film. Rudé právo. 5. 5. 1977, roč. 57, č. 105, s. 5.
103 Roku 1977 obdržel I. cenu Zlatá medaile (kategorie filmů Červeného kříže) na VII. mezinárodní 
festival filmů Červeného kříže a zdravotnických filmů a roku 1978 Čestnou cenu na 24. západoněmecké 
dny krátkého filmu Oberhausen.
104 Postav dom, zasaď strom. Mladá fronta. 15. 5. 1980, roč. 36, č. 113, s. 4.
105 Tamtéž.



35

Zemědělské noviny uvedly jen krátkou zmínku o novém filmu Juraje Jakubiska 

– jakožto jeden z filmů, které měly premiéru v uplynulém týdnu. Článek vyšel 9 dnů po 

premiéře.

3.3 Shrnutí obsahu dobových periodik

Významným trendem dobových deníků bylo publikování recenzí se značnou 

časovou odmlkou od premiéry. Vždy bylo také uvedeno příslušné studio, pod jehož 

záštitou byl film natočen, a zpravidla i autor scénáře, který se lišil od jména režiséra 

(pokud opominu podíl na úpravách scénáře).

Hodnocení filmů se do jisté míry odvíjelo i od celkového věhlasu, pověsti či 

ideologicky kladných počinů toho kterého režiséra v rámci Československého filmu.

Důkazem toho je i zmínka Jiřího Purše, ústředního ředitele ČSF, v článku 

vydaném Rudým právem 29. března 1976. O filmu Kdo hledá zlaté dno se vyjádřil 

jakožto o jednom ze 150 snímků vycházející ze studia Barrandov za uplynulé roky. Film 

navíc zařadil mezi ty, které „je třeba připomenout“. Další chvála na adresu filmu přišla 

údajně v dopise od ředitele stavebního závodu Vodního díla Dalešice. Jiří Purš uvedl 

v projevu do pořadu Živá slova v Čs. rozhlase: „Uvádí (ředitel stavebního závodu –

pozn. autorky) v něm, že režisér a celý štáb filmu natočil na této stavbě dílo, které 

odpovídá realitě a hlavně mentalitě chlapů-stavbařů. Píše, že na splnění náročných 

úkolů uplynulého roku měl tento film nemalou zásluhu, protože byl v průběhu roku 

stavbařům několikrát promítnut a byl vždy značným povzbuzením do další činorodé 

činnosti.“106 Pokud film takto vyzdvihoval sám ústřední ředitel, je jasné, že bylo 

oficiálně povoleno se o něm zmiňovat jako o klenotu. Tomu odpovídaly i recenze 

publikované ve všech denících. 

Pochvalně se ve svém projevu vyjádřil Jiří Purš i o filmu Františka Vláčila Dým 

bramborové natě v souvislosti vyjmenování úspěšných filmů nejen v ČSSR, ale 

i v zahraničí.

Film byl často rozebírán právě díky předloze uznávaného literáta Bohumila 

Říha. Na druhé straně se František Vláčil režimu tolik nezpronevěřil, jako často ostatní, 

většinou o mnoho mladší a dynamičtější filmaři československé nové vlny. Třetím 

důvodem je podle mého názoru fakt, že film, byť marginálně, řešil otázku emigrace. 

Manželka dr. Meluzina emigrovala na Západ a dr. Meluzin zůstal v zemi, aneb 

                                                
106 PURŠ, Jiří. Živá slova. In: Poslání socialistického filmu. Praha: Československý filmový ústav, 1981, 
s. 82.
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„slaboch“ utekl, důstojný člověk zůstal, což se socialistickým ideologům náramné 

hodilo. Dále je to pak humanistické poselství nacházení štěstí při pomáhání druhých: 

tuto osobu představuje dr. Meluzin.

Obecně vzato, na dva filmy, které vychválil Jiří Purš, vyšly nejlepší recenze bez 

trochy kritiky. Ostatní tři filmy byly kritikou akceptovány, nicméně ne v tak rozsáhlém 

a kladném měřítku. Jiří Menzel svá provinění oficiálně demaskoval a v podstatě zamítl, 

a František Vláčil se tvrdošíjně nezařadil do generace nové vlny. Už ve své době byl 

uznávaným režisérem.
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4 Články v dobovém tisku: Filmová periodika

Od 1. poloviny 70. let 20. století většina filmových periodik spadá pod kontrolu 

a zájem Ústředního ředitelství Československého filmu. Podívejme se v krátkosti 

na historii filmových periodik, jejich konkrétnější zaměření a rozsah.  

4.1 Charakteristiky jednotlivých periodik

4.1.1 Film a doba

Filmové periodikum Film a doba vycházel od roku 1955 jako měsíčník 

Československého státního filmu v nakladatelství Orbis. Nakladatelství Orbis 

od 1. ledna 1972 vydávalo měsíčník Film a doba jako celostátní odborný teoretický 

časopis.107 Publikovali tam jak normalizační kritici, jakým byl například Jan Kliment 

nebo Jiří Hrbas, kteří se vraceli k tématu socializace filmu a odstraňování 

oportunistických tendencí, tak i například filmoví historici a kritici jako Pavel Melounek 

nebo Pavel Taussig. Rozsah měsíčníku byl 56 stran, někdy i více.

Články se měly věnovat teorii filmu a obrazu, zabývat se distribucí a především 

kinematografií v globálním měřítku, tzn. poskytovat prostor pro publikování i 

zahraničním teoretikům. Časopis se věnoval filmu na odborné úrovni a vedl diskuze nad 

stavem současné kinematografie. Takovým tématům odpovídal i rozsah článků: obvykle 

několika stránkové texty, prokládané celostránkovými fotografiemi, jež vycházely 

na pokračování. Lze tak hovořit o studiích, které se věnovaly určité kinematografii, 

určité filmové osobnosti, ale pouze ze socialistických spřátelených zemí. Prostor 

pro publikování recenzí nebo krátkých avíz byl do značné míry omezen.

4.1.2 Záběr

Čtrnáctideník Záběr začal roku 1968 vydávat Československý film, od roku 

1969 Záběr vycházel pod Ústředním ředitelstvím Československého filmu. V průběhu 

let se mění nakladatel: od roku 1972 vydává Orbis, od roku 1978 pak nakladatelství 

Panorama. 

Záběr vycházel na osmi stránkách a informoval o aktuálním dění na poli filmu. 

Podával krátké zpravodajství např. o udílení cen v zahraničí i zahraničních filmových 

                                                
107 PURŠ, Jiří. K poslání filmového tisku. In: Poslání socialistického filmu. Praha: Československý 
filmový ústav, 1981, s. 24.
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novinkách. Publikoval reportáže z natáčení českých filmů, rozhovory (zpravidla dva 

celostránkové) se zahraničními návštěvami nebo významnými českými i slovenskými 

umělci, kteří měli co do činění s filmem a kinematografií vůbec. Pro filmové nadšence 

byl publikován vědomostní kvíz. Na stránce sedm pravidelně jednou do měsíce 

vycházela rubrika premiér, vztahující se na určitý měsíc, jejímž autorem byl Petr 

Zvoníček. 

K výjimečným událostem vycházely přílohy, které se věnovaly filmovým 

festivalům či jiným klíčovým událostem (zpravidla dvakrát do roka u příležitosti 

lednového a červnového festivalu FFP). Od roku 1978 se Filmový festival pracujících 

konal v prosinci – přílohy tedy vycházely v červnu a prosinci.

Na stránkách Záběru se ale objevovaly zprávy Ústředního ředitelství 

Československého filmu, které jeho prostřednictvím informovalo např. o navázání 

spolupráce se sovětskou kinematografií.

Čtenář Záběru tak byl důkladně informován o premiérách filmů, o aktuálních 

událostech a významných návštěvách, práci Ústředního ředitelství Československého 

filmu i kinematografii ostatních socialistických zemí (pravidelně vycházela rubrika 

Kinematografie třetího světa). Na konci 70. let se redaktoři Záběru věnovali i televizním 

filmům a filmům v televizi obecně.

Častým přispěvatelem časopisu byl Ladislav Tunys, který pod svým pravým 

jménem nesměl publikovat, tak volil pseudonym. Pro Záběr užíval jména Robert Kolář 

nebo Jiří Novák. Ladislav Tunys je také autorem biografií herců Jindřicha Plachty 

a Oldřicha Nového. Pravidelnou rubriku premiér psal Petr Zvoníček, který původně 

pracoval jako redaktor v tiskovém oddělení filmové distribuce.108

4.1.3 Kino

Týdeník Kino vycházel od roku 1946 pod pražským nakladatelstvím 

Československé filmové nakladatelství, od roku 1949 pak pod nakladatelstvím Orbis 

vycházel jako čtrnáctideník Čs. státního filmu109 a od roku 1972 vychází pod záštitou 

Ústředního ředitelství Československého filmu.

Čtrnáctideník Kino vycházel na 16 stránkách, včetně obálky (je více než o 

polovinu dražší oproti Záběru). Časopis se oproti Záběru soustředil na zahraniční 

kinematografie, překvapivě i na západní snímky a herecké osobnosti (př. Jean-Paul 

                                                
108 Medailonek Petra Zvoníčka. [online]. [cit. 2011-4-14]. Dostupné z www: 
<http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556>.
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Belmondo, Al Pacino, Jean-Louis Trintignant, Robert Redford, Clint Eastwood a další). 

V tomto periodiku se také více objevují teoretické úvahy o filmu a zpracovávaných 

tématech ve filmu.

Časopis Kino také informuje o práci a zájmech Ústředního ředitelství 

Československého filmu (v rubrice Bilance Čs. filmu) a Filmového studia Barrandov 

(v rubrice Co nového na Barrandově) i ze studia Krátkého filmu (v rubrice Z Krátkého 

filmu). Kino představuje méně známé herce, režiséry a další spolutvůrce filmů, 

o kterých se mnoho nemluví nebo patří ke starší generaci. Věnuje se také ve velké míře 

zahraničním filmovým festivalům, ale i prezentaci československého filmu na 

zahraničních festivalech i v zahraničí obecně.

Aktuálnost zde zastupují rubriky Kino zve do kina nebo Ponrepo uvádí. V obou 

případech je ale podíl avíz na české filmy téměř nulový.

Shrnu-li obsah čtrnáctideníku Kino, docházím k závěru, že toto periodikum 

doplňuje poptávku po informacích o zahraniční kinematografii, jak socialistických 

zemí, tak částečně i západních. Pokud Kino publikovalo článek o českém nebo 

slovenském filmu, byla to recenze nebo reportáž, která ale nebyla z natáčení jako 

v případě časopisu Záběr, mapovala např. počátek a první impuls k napsání scénáře. 

Filmové recenze většinou na české filmy psal Jiří Tvrzník, redaktor Mladé fronty 

a autor memoárů (např. Františka Filipovského).

4.2 Analýza obsahu článků

4.2.1 Hra o jablko Věry Chytilové

První zmínkou ve filmových periodikách bylo krátké avízo v časopisu Záběr 

v rubrice (pro tento případ) Únorové premiéry autora Petra Zvoníčka, který publikoval 

pod zkratkou pz. Mezi sedmnácti krátkými synopsemi se objevilo i upozornění na nový 

film Věry Chytilové Hra o jablko. „Film komediální formou rozkrývá podstatu 

neustálého sporu mezi mužem a ženou. Zobrazením „hry ve hře“, která se ve svých 

následcích zvrhne sama proti sobě, chce tento film ukázat nebezpečí, které tkví v našem 

nezodpovědném přístupu ke skutečnosti. Film se odehrává v prostředí porodnice 

a v režii Věry Chytilové tu hrají hlavní role Dagmar Bláhová a Jiří Menzel. Film získal 

cenu Stříbrného Huga na MFF v Chicagu.“110 Zajímavým faktem na této zprávě je, že 

                                                                                                                                              
109 Později celé nakladatelství Orbis spadalo pod instituci Čs. státního filmu.
110 pz [ZVONÍČEK, Petr]. Únorové premiéry. Záběr. 27. 1. 1978, roč. 11, č. 3, s. 7.
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film ještě neměl v tehdejším Československu oficiální premiéru, ale už získal ocenění 

na mezinárodním filmovém festivalu. Premiéra byla datována k 1. únoru 1978 a článek 

vyšel 27. ledna, nehledě na to, že Mezinárodní filmový festival v Chicagu se konal už 

roku 1976. V žádném z vybraných deníků podobná zmínka o ceně Stříbrného Huga 

z Chicaga nepadla, ale ani vysvětlení, proč byla premiéra filmu odložena.

Recenzent Stanislav Bensch se v článku Záběru ze dne 21. dubna o významných 

oceněních filmu Věry Chytilové, kterých za necelé tři měsíce opět přibylo, zmínil 

dokonce velmi důrazně. Tato fakta totiž využil k polemice se západním tiskem: „Tato 

fakta však zřejmě unikla pisatelům některých západních listů, kteří prokazují „znalost“ 

naší současné filmové tvorby také šířením ničím neověřených zpráv o diskriminaci 

tohoto filmu i její autorky v naší republice. Jde však skutečně jen o tu 

neinformovanost?“111 Film Věry Chytilové byl podle slov autora uveden a oceněn 

na festivalech v Bruselu, Chicagu, Virgin Islands, Bělehradě a hlavní cenu obdržel 

na mezinárodním festivalu filmů humoru v Chamrousse. Dá se tedy říci, že náhlé 

sdělování informací o filmu Věry Chytilové může být výsledkem snažení zmíněných 

„západních“ periodik o zrovnoprávnění kvalitních filmařů. Polemika se západním, 

konkrétně západoněmeckým tiskem vznikla i v souvislosti s filmem Kdo hledá zlaté 

dno. Jan Kliment na stránkách Rudého práva v článku Proč jim vadí zrovna tohle?

Obhajoval Menzelův film proti „urážkám“ československé kinematografie (viz kapitola 

3.2.2 Kdo hledá zlaté dno Jiřího Menzela).

Fakt, že Věra Chytilová natáčela svůj snímek ve filmovém studiu Krátkého 

filmu, je v článku uveden jako kladný aspekt československé kinematografie: filmových 

studiím na Barrandově tak vzniká rovnocenný soupeř. Článek tak není ani tak o filmu 

Věry Chytilové, jako spíše o obhajobě principů v barrandovském studiu a stavu

československé kinematografie, co se umělecké hodnoty týká. „Kromě Filmového 

studia Barrandov a ateliérů Slovenské filmové tvorby na Kolibě se na konečném počtu 

každoročně vyráběných celovečerních filmů naší produkce podílí i studio Krátkého 

filmu Praha a Filmové studio Gottwaldov. Jejich podíl je sice skromný co do kvantity, 

avšak rozhodně ne v kvalitě, což nejlépe vyvrací případnou mylnou představu, že jde 

snad o okrajová studia, vyrábějící filmy druhořadého významu.“112 Faktem ale zůstává, 

že filmy, které ústřední dramaturg Toman na Barrandově odmítl (např. právě Hru 

o jablko), Kamil Pixa, ředitel Krátkého filmu, Tomanovi natruc přijal a nechal 

                                                
111 BENSCH, Stanislav. Nad novým filmem Věry Chytilové. Záběr. 21. 4. 1978, roč. 11, č. 9, s. 4.
112 BENSCH, Stanislav. Nad novým filmem Věry Chytilové. Záběr. 21. 4. 1978, roč. 11, č. 9, s. 4.
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režisérem natočit. Nelze tedy souhlasit, že by se do Krátkého filmy přesouvaly filmy 

druhořadého významu, spíše se zde točily snímky, jimž Toman na Barrandově nedal 

šanci.

Filmu Hra o jablko se dostalo i zpětnému ohlédnutí. Každoroční filmovou 

přehlídku Viennale ve Vídni komentoval redaktor Rudého práva a Záběru Jan Kliment 

v článku Dobrý vídeňský podzim ze 17. listopadu 1978. Oproti předchozím ročníkům 

byly do programu zařazeny i československé celovečerní filmy. Jednalo se o snímky 

Hra o jablko Věry Chytilové a Dým bramborové natě Františka Vláčila, které dle slov 

autora sklidily zájem a úspěch jakožto reprezentanti socialistické kinematografie. 

Kliment zde ale uvedl i komentář na stranu režisérky, z něhož vyplývá, že se Věra 

Chytilová socialistickému, téměř poplatnému filmu neoddala, i když se o této 

skutečnosti snaží Kliment čtenáře přesvědčit: „Autorka je na Západě známá a její práce 

tudíž probouzí už sama o sobě zájem. Výborné je, že se nadaná režisérka prezentovala 

právě tady ve Vídni filmem zřetelně socialistickým, který při všech svých drobných 

výbojích i slabších místech a schválnostech přitakává zdravému životu, straní dobré 

hrdince.“113

Čtrnáctideník Kino byl v recenzích o filmu Hra o jablko o krok napřed. Svou 

recenzi publikoval už necelý týden po oficiální premiéře. Autorem tohoto článku byl Jiří 

Tvrzník, redaktor deníku Mladá fronta. Tvrzník se oproti článku v deníku zaměřil více 

na herecké výkony a metafory, které postavy představovaly nebo představovat mohly. 

Detailněji se také zaměřil na styl režie Věry Chytilové: „Prvky grotesky umožňují Věře 

Chytilové konstruovat modelové situace a tvarovat pro ně aktéry. Groteska pak zároveň 

svými přesahy k absurditě dává situacím hluboký dramatický přízvuk.“114 Tato recenze 

se nejlépe podobá odborné filmové kritice, jež zapomíná na cenzuru, téměř na 

autocenzuru a jednotný názor a postoj k filmu Věry Chytilové i k její tvorbě obecně. 

„Snímek navazuje závěrečnými sekvencemi nesmyslnost hry na život, odmítá lidskou 

nevázanost, neodpovědnost a je zároveň zadostiučiněním zdravého lidského 

optimismu.“115 Recenze se také oproti recenzi např. Jana Klimenta v Rudém právu 

odlišuje tím, že morální kontext nepřekládá čtenářům pateticky, ale střízlivě a logicky. 

Nicméně padla zde zmínka o vynucené tvůrčí pauze, ale byla charakterizována 

pouze jako „delší odmlčení“. Obě recenze Jiřího Tvrzníka posměšně zmínil Jan Kliment 

                                                
113 KLIMENT, Jan. Dobrý vídeňský podzim. Záběr. 17. 11. 1978, roč. 11, č. 24, s. 1.
114TVRZNÍK, Jiří. Hra o jablko. Kino. 7. 2. 1978, roč. 33, č. 3, s. 6.
115 Tamtéž.
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ve své recenzi pro Rudé právo jako nekritický postoj a pochlebování se talentu Věry 

Chytilové (viz kapitola 3.2.1 Hra o jablko Věry Chytilové).

Ostatní zmínky ve filmových periodikách o snímku Hra o jablko byly 

marginální. Jméno filmu se objevilo například v rozhovoru s Danielou Kolářovou, která 

se vrátila z filmového festivalu v Indii a hovořila s redaktorem Vladimírem Vávrou 

mimo jiné o reprezentaci československých filmů, mezi nimiž se objevila právě Hra 

o jablko. O tomto filmu si povídala také redaktorka Záběru Jitka Walterová s herečkou 

Dagmar Bláhovou, protagonistkou stejného filmu. 

Až s odstupem času (roku 1982) se objevila reflexe snímku i v časopisu Film 

a doba. Oba články Ještě k filmovému světu Věry Chytilové a Satirické zrcadlo Věry 

Chytilové reflektují režisérčinu tvorbu od úplných počátků na FAMU, přes první 

barrandovské snímky až po současnou tvorbu, která ale už zahrnovala nejen film Hra 

o jablko, ale i Panelstory z roku 1979 a náznakem i Kalamitu. Závěr obou textů je 

takový, že se až na některé výjimky oba autoři shodují na velmi typickém stylu Věry 

Chytilové, při kterém využívá principů „cinema-verité“ v kombinaci se satirou, 

alegoričností, symbolikou a moralizováním. Shoda panovala i u filmu Hra o jablko, 

v němž pracovala spíše v pozitivním duchu (oproti snímkům Sedmikrásky a Ovoce 

rajských stromů jíme) a méně symbolicky. O vynucené tvůrčí pauze ale vzhledem 

k celkové retrospektivě Chytilové tvorby nepadla zmínka žádná. 

4.2.3 Kdo hledá zlaté dno Jiřího Menzela

Čtyři měsíce před oficiální premiérou, která byla naplánována na 1. prosince

1974, publikuje filmový časopis Záběr reportáž z natáčení filmu Kdo hledá zlaté dno.

Autor článku Ladislav Tunys (použil pseudonym Robert Kolář) podává základní 

informace o filmu a poté následoval rozhovor s vedoucím ekonomem stavby 

Vladimírem Ludkem a předsedkyní celostaveništní svazácké organizace Danuší 

Foitovou o průběhu natáčení na stavbě, o technických problémech a narušení práce. 

Reportáž je psána přímo z přehrady: autor popisuje místo natáčení a snaží se čtenáře 

vtáhnout do prostředí stavby, kde se film převážně odehrával. Tunys také vyzdvihuje 

samotný akt stavby a pracující dělníky nazval jako „lidi, stavějící s mravenčí pílí 

veledílo na řece Jihlavě.“116

Na téže stránce časopisu na reportáž navázal rozhovor s Jiřím Menzelem, 

kterého zpovídal novinář Jiří Hrbas. Hned v první otázce je režisér vybídnut, aby shrnul 
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svou dosavadní tvorbu: „Do r. 1969 jsem natočil dva krátké a čtyři celovečerní filmy 

a byla to pro mne léta učednická, z každého filmu jsem se poučil pro film příští. Ne 

všechno se mi povedlo tak, jak bych si byl přál. Ne všechno by taky sneslo dnešní 

měřítka, ale filmy stárnou a my moudříme, naše poznání se prohlubuje.“117 Zdá se, 

jakoby nenápadně omlouval svá „provinění“ proti režimu a své „kroky zpět“ ve filmu

Skřivánci na niti. 

V tomto duchu pokračuje rozhovor dále, jakoby připomínal rozhovor z prověrek 

dle uvedených otázek Štěpánem Hulíkem. Menzel odpovídá vše, co chtějí komunističtí 

ideologové slyšet a částečně tak zavrhuje svou tvorbu. Některé filmy nové vlny dokonce 

označil jako neprospěšné k promítání. Hrbas se ptal na hodnocení filmu Skřivánci 

na niti, který byl v té době trezorován. „Chtěl jsem se tehdy úsměvnou formou vyrovnat 

s padesátými léty. Asi jsem k tomu nebyl kompetentní. Jako do všech předchozích filmů 

dal jsem do něho vše, co jsem uměl a co bylo v mých silách. Ale nestačí ovládat 

řemeslo. A dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že opravdový tvůrce musí mít i rozhled 

a schopnost vidět šířeji a dál, vidět z nadhledu a předvídat, aby nepodlehl látce 

a atmosféře, ve které tvoří. Ten nedostatek rozmyslu a nadhledu mě mrzí a považuji ho 

za nejhorší chybu při práci na tomto filmu.“118 Z této odpovědi je patrné, že vůči své 

předchozí práci udělal velké ústupky.

Následovala podobně otevřená otázka a následná reflexe Dvou tisíc slov: 

„Nevěděl jsem tehdy, co jsem vědět měl. Až později, při různých rozhovorech jsem se 

poučil, že mezi těmi slovy byla skryta anarchie. Anarchii jsem neměl v lásce nikdy. 

Musím říci, že po tomto poučení bych nemohl dnes něco podobného podepsat.“119

Na otevřené otázky Jiřího Hrbase odpovídal Menzel polovičatě, nicméně Dva tisíce slov

v podstatě zavrhl.

Odpovědí na poslední otázku, jak režisér hodnotí dnešní vedení strany a státu, 

jakoby podpisoval svůj oficiální návrat do Barrandova a zaručil bezproblémovou 

distribuci filmu: „Rád bych se k tomu vývoji připojil vlastní prací a podpořil tak politiku 

dnešního vedení strany a státu.“120 Menzel jakoby prošel pomyslnou prověrkou, tento 

rozhovor byl ale dosti nestandardní: podobně otevřený rozhovor nebyl veden 

                                                                                                                                              
116 KOLÁŘ, Robert [TUNYS, Ladislav]. V hlavní roli přehrada. Záběr. 16. 8. 1974, roč. 7, č. 17, s. 3.
117 HRBAS, Jiří. S Jiřím Menzelem o dnešku i včerejšku. Záběr. 16. 8. 1974, roč. 7, č. 17, s. 3.
118 Tamtéž.
119 HRBAS, Jiří. S Jiřím Menzelem o dnešku i včerejšku. Záběr. 16. 8. 1974, roč. 7, č. 17, s. 3.
120 Tamtéž.
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s žádným v té době zakázaným autorem, jehož mediální reflexi jsem ve své práci 

rozebírala.

Krátký článek v Záběru publikoval neznámý pisatel pod zkratkou –er 

z předpremiéry pro budovatele přehrady v Dalešicích. „Vedení strany, straničtí 

funkcionáři, mládežnické i odborové organizace vysoce hodnotili přesvědčivé 

a nenásilné ztvárnění budovatelské tematiky Menzelova filmu, který je oslavou poctivé 

a významné práce.“121Článek novináře tak vyzdvihuje zobrazení práce jako důležitého 

faktoru pro správný vývoj mladého člověka.

Stejný časopis publikoval rozhovor s Janem Hrušínským, představitelem hlavní 

mužské role v Menzelově filmu. Film je hodnocen z perspektivy role Ládi, stavitele 

přehrady. Článek nová hodnocení či fakta nepřináší.

Časopis Kino popisoval reportážním způsobem úplný prvopočátek filmu. 

Autorem textu je totiž Vojtěch Měšťan, jeden ze scenáristů původní verze Frajeři 

na blátě, který čtenáře obeznámil s důvodem, první myšlenkou a postupným vývojem 

scénáře až do výsledné verze Kdo hledá zlaté dno. Článek se svou informační hodnotou 

odlišuje od všech publikovaných článků v Záběru: „Myšlenka, že bych měl napsat 

pro film příběh odehrávající se na velké stavbě, mne už neopustila ani při psaní 

reportáže pro Svět motorů, kde jsem redaktorem. A tak jsme si hned příští večer sedli 

s mým dlouholetým přítelem Rudolfem Rážem, jenž se v té době stal scenáristou 

Filmového studia Barrandov, a začali dávat dohromady příběh […].“ Vojtěch Měšťan 

ve svém článku také poukazuje na proces: nejprve společně napsali první verzi, tu 

nabídli dramaturgické skupině Filmového studia Barrandov, od které dostali ke scénáři 

množství připomínek a scénář začali znovu přepracovávat. Zajímavým faktem je, že zde 

autor nepopisuje, jak se ke scénáři dostal režisér Jiří Menzel a jakým procesem došlo 

k výběru režiséra. Měšťan tu totiž uvádí pouze už spolupráci na scénáři a připustil 

i úpravy režiséra do scénáře.

4.2.3 Muž z Londýna Hynka Bočana

Filmový čtrnáctideník Záběr publikoval pravidelně rubriku Nové filmy 

Barrandova. Už 14. září 1973 jako první avizoval vznik filmu Muž z Londýna v režii 

Hynka Bočana. Žádné další souvislosti a kontext zde není uveden z důvodu malého 

prostoru. Každému nově vznikajícímu filmu, který je v článku uveden, je věnováno 

pouze několik řádků. 
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Časopis Záběr se později tomuto snímku věnoval důkladněji. Jiří Novák, 

vlastním jménem Ladislav Tunys, napsal reportáž ještě z natáčení dne 12. října 1973, 

kde detailně popsal právě natáčené scény. Následovalo krátké představení filmu 

a nastínění hlavního tématu a rozhovor s tvůrcem Hynkem Bočanem. Řeč přišla krom 

jiného i na motivaci a charakter postav. Jako pozitivní filmové postavy uvedl Bočan 

například zástupce Veřejné bezpečnosti. Pozitivní postavou „je jak Davídek, který 

odmítne s Reinerem spolupracovat, tak pracovníci Bezpečnosti, kteří Reinera 

stíhají.“122

Ve čtrnáctideníku Záběr se v rubrice Červnové premiéry (i premiéry dalších 

měsíců) objevovaly krátké synopse nově uváděných filmů. Ve vydání 24. května 1974 

vyšlo avízo na Bočanův film Muž z Londýna. Kromě shrnutí příběhu synopse uvádí 

i vyjádření scenáristy dr. Drahoslava Makovičky o záslužnosti tvorby veseloher: „Psát 

veselohry je velice záslužné. Slyšel jsem totiž nedávno od jednoho pracovníka Ústavu 

výživy lidu, že při výzkumu zjistili, že jedna hodina smíchu má pro člověka kalorickou 

hodnotu šestnáctiny kilogramu másla.“123

Nutno podotknout, že časopis Záběr dával více prostoru pro vyjádření 

scenáristovi než samotnému režisérovi filmu. Jeho práce jakoby byla opomíjena kvůli 

„defektům“ z minulosti. Celkově se ale o filmu Muž z Londýna mnoho nenapsalo.

4.2.5 Dým bramborové natě Františka Vláčila

Už 23. dubna 1976 informoval čtrnáctideník Záběr o počátku natáčení filmu 

Dým bramborové natě, tehdy ještě uveden pod pracovním názvem Doktor Meluzin. 

Krátké nesignované avízo podává fakta, kdo je režisér, kameraman, scenárista a autor 

literární předlohy. O zhruba čtyři měsíce později přichází opět časopis Záběr s novým 

článkem o snímku Františka Vláčila. Tentokrát se jedná o reportáž, lépe řečeno 

reportážní rozhovor ze střižny. Autor článku Ladislav Tunys, skrývající se 

pod pseudonymem Robert Kolář, se vyptával především na průběh dokončování filmu, 

co čeká materiál po dotočení a jaká následuje post produkce. Zajímavá je odpověď 

na poslední otázku, jestli má režisér už nápad na nový film: „Připravených mám několik 

látek, ale nezáleží jenom na mně, kterou z nich, či zda vůbec některou z nich budu točit. 

To je otázka celé dramaturgické skladby barrandovské tvorby a nezáleží jenom na přání 

                                                                                                                                              
121 -er. Film o přehradě. Záběr. 6. 12. 1974, roč. 7, č. 25, s. 3.
122 NOVÁK, Jiří [TUNYS, Ladislav]. Muž z Londýna. Dvoustý záběr filmu. Záběr. 12. 10. 1973, roč. 6, 
č. 21, s. 3.
123 ZVONÍČEK, Petr. Dubnové premiéry. Záběr. 24. 5. 1974, roč. 7, č. 11, s. 7.
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režiséra.“124 Vláčil zde naznačil situaci panující ve filmovém studiu na Barrandově, 

pravou situaci ale popsat nemohl. Veřejnost se nicméně dozvěděla něco o poměrech 

a byrokracii v barrandovském studiu.

Následovalo krátké avízo, opět na stránkách časopisu Záběr v sekci Dubnové 

premiéry. Článek nese tři stěžejní fakta: nový film Františka Vláčila, předloha 

národního umělce Bohumila Říhy a protagonista hlavní role Rudolf Hrušínský. Filmová 

recenze, jejíž autorkou byla filmová kritička Marie Benešová, vyšla týden po premiéře. 

Zaměřila se na postavu dr. Meluzina, ale také na styl Vláčilovy režie. Hovoří o letmých 

symbolech, všeříkajícím mlčení a pohybech očích. Většinu textu ale tvoří rozbor 

postavy dr. Meluzina a již výše uvedené poselství o hledání sebe sama v pomoci 

druhým.

Časopis Kino čtyři dny po oficiální premiéře publikoval rozsáhlý článek, jehož 

autorem byl opět Jiří Tvrzník. Úvodní část textu představovala tvorbu režiséra od jeho 

významných počátků, pokračovala přes Markétu Lazarovou, přeskočila ale problémový 

snímek Adelheid a navázala rovnou krátkometrážní tvorbou: Sirius a Pověst o stříbrné 

jedli. Autor ale uvedl, že dvě poslední předlohy „plně neodpovídají Vláčilovu režijnímu 

naturelu.“125 Podobně hovoří v druhé části text o jeho novém filmu: „Je to film 

v mnohém odlišný od všeho, co ve Vláčilově tvorbě předcházelo. Usměrňuje náš zájem 

do jednoho místo uprostřed českého venkova, na osudy několika lidí.“126

Dvoustránkový článek je prokládán velkými fotografiemi: podíl textu není 

nikterak dlouhý. Tvrzník stihne v daném prostoru pouze přemýšlet nad motivací 

postavy doktora Meluzina, který odešel z velkoměsta na venkov do neznáma. Tuto 

myšlenku spojuje s láskou k venkovu režiséra Vláčila, kde strávil své dětství, a tento se 

dle intepretace autora znamená ohlédnutí se. 

Filmovou postavu dr. Meluzina interpretoval ve svém článku pro časopis Záběr 

Zdeněk Štábla. Autor se v článku zamýšlel mimo jiné nad charaktery postav 

v československé kinematografii. Dospěl k závěru s výjimkami (např. dr. Meluzin 

ze snímku Dým bramborové natě), že většina filmových postav „nemá hlubší ponor 

do jejich charakterů a psychologie.“127

                                                
124 KOLÁŘ, Robert [TUNYS, Ladislav]. František Vláčil natáčí Dým bramborové natě. Záběr. 27. 8. 
1976, roč. 9, č. 18, s. 3.
125 TVRZNÍK, Jiří. Dým bramborové natě. Kino. 5. 4. 1977, roč. 32, č. 7, s. 4-5.
126 Tamtéž.
127 ŠTÁBLA, Zdeněk. Inspirace minulostí pro dnešek i zítřek. Záběr. 10. 2. 1978, roč. 11, č. 4, s. 1.



47

Film sklidil veliký úspěch u normalizačních kritiků. Jan Kliment ve výše 

zmíněném článku Dobrý vídeňský podzim chválil účast kvalitních československých 

filmů na filmové přehlídce. S chválou Chytilové snímku Hra o jablko se Klimentova 

pochvala Vláčilova snímku nedá téměř srovnávat: „Je to pokaždé tak hluboký zážitek, 

že by se chtělo o něm znovu a znovu psát, i když recenze už dávno odezněly. Jeho 

opravdová lidskost, jeho ponor do nitra postav mu vynesly upřímný potlesk i ve Vídni 

[…].“128  

4.2.5 Postav dom, zasaď strom Juraje Jakubiska

Časopis Záběr pokrýval svou aktuálností dění české i slovenské kinematografie. 

Dne 30. listopadu 1979, pět měsíců před premiérou filmu, uvedl čtrnáctideník rozhovor 

s režisérem nového filmu Postav dom, zasaď strom Jurajem Jakubiskem. Klíčovým 

faktem pro úvod do rozhovoru je uvedení autora scénáře, byl jím básník Mikuláš 

Kováč. Hned v úvodu je tak uveden na pravou míru podíl na filmu Juraje Jakubiska. 

On sám se o této změně od dosavadní tvorby v rozhovoru zmiňuje: „Tento film je 

netypický v kontextu mých filmů v tom, že není autorský. Jsem zvyklý být autorem 

scénáře, někdy i kameramanem, tento film je pro mne jen režijní.“129 Také mezi řádky 

uvádí, že upustil od své obvyklé náročnosti filmů, i když se v tomto počinu soustředí 

především na psychologizaci postav. Diváka si Jakubisko představuje jako 

univerzálního s různými myšlenkovými úrovněmi. Sám konstatoval, že chtěl zaujmout 

co nejširší divácké publikum.

Necelé dva měsíce po oficiální premiéře vyšla ve čtrnáctideníku Záběr recenze 

Jana Folla. Autor článku jednomyslně vyzdvihuje dílo nejen na ideologické, ale 

i umělecké úrovni. Poukazuje na Jakubiskův typický filmový rukopis nehledě na to, že 

se nejednalo o režisérův autorský film. Foll také vyzdvihuje téma a poselství této 

„společenské alegorie“. Film se věnuje tématu rozkrádání státního majetku, ale chyba 

není údajně čistě na straně hereckého protagonisty, svou zásluhu na tom má i stát 

samotný, neschopný se o svůj majetek postarat. Autor recenze tak film vyhodnotil jako 

ideologicky korektní, i když v sobě nese jistou dávku kritiky na stranu státu. 

Snímek uměleckými kvalitami nepřekypuje, proto soudím, že autorovi postačila 

ideologická korektnost k napsání pochvalné recenze, jako „[…] Tvůrci „easternu“ 

POSTAV DOM, ZASAĎ STROM se úspěšně pokusili o netradiční zpracování 

                                                
128 KLIMENT, Jan. Dobrý vídeňský podzim. Záběr. 17. 11. 1978, roč. 11, č. 24, s. 1.
129 TVRZNÍK, Jiří. Postav dom, zasaď strom. Záběr. 30. 11. 1979, roč. 12, č. 24, s. 7.
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romanticko-dobrodružného schématu v moderních kulisách a zároveň se jim podařilo 

natočit důvtipnou společenskou alegorii na naléhavé téma novodobého siláctví. Myslím, 

že to rozhodně není málo…“130

4.3 Shrnutí obsahu dobových periodik

Filmová periodika Kino a Záběr pravidelně informovaly o českých 

a slovenských filmech, které se dostávaly do kin. Bylo zvykem před premiérou často 

publikovat reportáž či reportážní rozhovor z místa natáčení. Obvykle následovaly 

recenze, které byly zveřejňovány v menším časovém odstupu, než tomu bylo 

u deníkových recenzí.

Časopis Film a doba nepublikoval žádné recenze, avíza, reportáže nebo 

fotografie z natáčení. Články byly o poznání rozsáhlejší a odborněji zaměřené. 

K filmům a jejím autorům se redaktoři vyjadřovali až s několikaletým odstupem. Poté 

publikovali článek reflektující celou jejich dosavadní tvorbu, kterou odborně rozebrali. 

V této bakalářské práci jsem tyto články ale eliminovala z toho důvodu, že se 

bezprostředně netýkaly nově natočených filmů. Trendem časopisu bylo napsat článek až 

po uvedení druhého filmu daného režiséra od vynucené tvůrčí pauzy (Menzelovi 

po filmu Na samotě u lesa v roce 1976, Věře Chytilové po snímku Panelstory roku 

1979).

Co se týká samotného hodnocení filmů: kladnost recenzí odpovídá do jisté míry 

kapitole 3.3. Filmová periodika byla v porovnání s deníkovými rozsahově delší 

a propracovanější i odbornější a podrobnější (ačkoli autoři recenzí v rámci deníků 

a týdeníků migrovali). Nicméně předchozí, zakázané tvorbě režisérů se nevěnovali 

s výjimkou Jiřího Menzela, který ale své Skřivánky na niti odsoudil a tím oprávnil jejich 

zákaz promítání.

                                                
130 FOLL, Jan. Píšeme o filmu. Postav dom, zasaď strom. Záběr. 30. 5. 1980, roč. 13, č. 11, s. 4.
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Závěr

Ve své bakalářské práci jsem zmapovala referování dobového tisku o nových 

filmech zakazovaných režisérů Věry Chytilové, Jiřího Menzela, Hynka Bočana, 

Františka Vláčila a Juraje Jakubiska. Všichni z pětice filmových tvůrců svými filmy, 

datovanými ke konci 60. let, vzbudili pozornost jak pozitivní, tak negativní (zvláště 

u komunistických ideologů, následně normalizačních kritiků), což způsobilo nechtěné 

následky. 

Zvolené období nástup normalizace je důležitým milníkem dějin 

Československa, ale také dějin československé kinematografie a kultury vůbec. Právě 

nahrazení demokratických politiků komunistickými dogmatiky, výměna členských 

legitimací a kádrování ve všech oblastech československé společnosti způsobily propad 

československé kinematografie z vrcholu na samé dno. Během let 1969-1973 pro velké 

množství režisérů nové vlny bylo natáčení celovečerních snímků zakázáno, někteří se 

rozhodli pro emigraci (Miloš Forman, Vojtěch Jasný). Řada talentovaných a úspěšných 

režisérů byla politikou Československého filmu v čele s Jiřím Puršem zavržena. 

Československá kinematografie se ocitla situaci, kdy se točily filmy s nízkým 

rozpočtem, rychle a hlavně režimu poplatně (umělecké ambice ustoupily zobrazování 

socialismu).

Bakalářská práce měla v tomto období prozkoumat návrat režisérů po vynucené 

tvůrčí pauze s jejich novými filmy. V první řadě, jak natáčení prvního filmu po zákazu 

vůbec probíhalo, jak bylo obtížné dílo prosadit a zejména, jak bylo dílo hodnoceno 

dobovou kritikou a jak byl hodnocen samotný tvůrce.

Práce analyzovala články deníků Zemědělské noviny, Lidová demokracie, 

Mladá fronta a v neposlední řadě Rudé právo. Filmová periodika zastoupily časopisy 

Záběr, Kino a Film a doba. Rozdíl v publikování článků byl samozřejmě způsoben

zaměřením. Je logické, že deníky měly prostor na jakékoli referování o filmu značně 

omezený oproti filmově zaměřeným periodikům. Rozdíl byl i v samotném rozsahu 

článků: deníky publikovaly převážně krátké recenze a obvykle jeden článek na každý 

film. Filmová periodika zpravidla publikovala avízo, reportáž, rozhovor s tvůrcem 

a recenzi.

A jak se lišil samotný obsah té které recenze ve vztahu k autorovi článku 

a určitému filmu od daného režiséra?
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Společným znakem většiny článků je uvedení autora scénáře či literární 

předlohy, z čehož jasně vyplývá, že filmy vznikají podle předem napsaných scénářů 

(oproti dříve autorským filmů – snad s výjimkou režiséra Jiřího Menzela, který natáčel

podle scénářů i před normalizací). Druhým faktem je, že se v článku vždy objevuje 

odkaz k filmovým studiím, které vznik snímku zaštítily. Konkrétně se jednalo o studio 

Krátkého filmu a Filmové studio Barrandov. Zajímavým úkazem je, že dva články, 

jejichž autory byli Jan Kliment a Stanislav Bensch, obhajují studio Krátkého filmu jako 

rovnocenného konkurenta studia barrandovského a popírají, že by se do tohoto studia

přesouvali nechtění režiséři jako třeba Věry Chytilová nebo František Vláčil.

Autoři textů se nezmiňovali o předešlé tvorbě autorů, už vůbec ne o zakázaných 

filmech. Je tu ale několik výjimek, které zmíním. Jedná se v prvé řadě o film Skřivánci 

na niti Jiřího Menzela. Jiří Hrbas se o tomto snímku v rozhovoru s režisérem totiž nejen 

zmínil, ale chtěl i stanovisko k tomuto snímku. Menzel Skřivánky označil za 

neuváženost, čímž částečně vyjádřil souhlas se zákazem jejich promítání.

Další výjimkou byla Olga Hrivňáková, která v Lidové demokracii zmínila 

problematický film Františka Vláčila Adelheid, a také Václav Šašek v Zemědělských 

novinách zmínil předchozí tvorbu Hynka Bočana, ale jen tu z počátku kariéry, která 

nevyvolala rozruch. Nicméně v dalších recenzích stejného autora i stejného deníku,

následujících po tomto článku, předchozí tvorba jiného režiséra už zmíněna nebyla.

Filmy byly hodnoceny také podle vybrané předlohy a podílu režiséra na tvorbě 

scénáře. František Vláčil například zfilmoval román národního umělce Bohumila Říhy: 

recenze uváděly autora předlohy a celkové hodnocení filmu bylo více než kladné, i 

z pera největšího ideologa Jana Klimenta. Stejně tak pozitivní bylo hodnocení filmu 

Jiřího Menzela, který v rozhovoru s Jiřím Hrbasem přislíbil podíl na rozvoji 

socialistického státu. Na ostatní filmy vyšly recenze průměrné: snímky měly svá 

negativa i pozitiva.

Už na začátku osmdesátých let ale v časopisu Film a doba vycházely dlouhé 

studie předchozí tvorby zakázaných režisérů i s analýzou některých problematických 

snímků.
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Summary

In my thesis “Reflection in period newspapers of Czech directors of the sixties in 

the time of their return after the enforced work break” I have worked with an important 

historical moment: normalization in Czechoslovakia film company. These changes 

caused disagreeable situation for some directors which made moralistic films about bad 

situation in socialistic society and politics. I have chosen articles published in four daily 

newspapers (Rudé právo, Lidová demokracie, Mladá fronta and Zemědělské noviny) 

and three film newspapers (Záběr, Kino and Film a doba). I worked with a bibliography

of all Czech films published by National Film Archive and then I found all the articles 

concerning critics, interviews and reports. 

It is important to say that all period newspapers are under the influence of the 

communist party. The contents of reports, critics and interviews are affected by 

censorship. 

In first two chapters I depicted the historical situation during 60´s and 70´s in the 

Czechoslovakia and Czechoslovakia film company. The second one describes the media

background. The third and fourth ones analyze the matter of showing in daily 

newspapers and film periodical. My thesis illustrates that way of director´s reflection 

depended on the type of journal, on editors and redactors who writes the article, on the 

literature artwork and also on the behavior of the directors. For example, critics on the 

Menzel´s film were kind: first of all, due to interview with redactor Jiří Hrbas, where 

Menzel accepted communist party and her rules. Secondly it was the theme of the film 

where the proletarians and workers build water dam. According to head of 

Czechoslovakia film company, this film shows the true socialistic society. Frantisek 

Vláčil´s film was made in the accordance with novel written by Bohumil Říha, famous 

and by that time popular socialistic writer. Film critics were very happy.

The other films were positive and negative too. Redactors didn´t mention 

directors enforced work break, either nor their prohibited films. And if they mentioned 

it: it was only work break that nobody ever explained.



52

Použitá literatura

Primární literatura (články):

Film a doba

[nesignováno]. Mladý hrdina české filmové tvorby let 1970-1975. Film a doba. 1980, 

roč. 26, č. 1, s. 39-44.

MELOUNEK, Pavel. František Vláčil II. Film a doba. 1981, roč. 27, č. 8, s. 449-455

POŠOVÁ, Kateřina. O režii a herectví, o filmu a divadle. Rozhovor s Jiřím Menzelem. 

Film a doba. 1977, roč. 23, č. 12, s. 688-693.

pt [TAUSSIG, Pavel]. Tvůrci, filmy, názory. O filmových námětech Bohumila Říhy. 

Film a doba. 1982, roč. 28, č. 2, s. 104-105.

SOLECKÝ, Vladimír. Satirické zrcadlo Věry Chytilové. Film a doba. 1982, roč. 28, č. 

5, s. 268-271.

ZŮNA, Miroslav. Ještě k filmovému světu Věry Chytilové. Různé vývojové fáze 

režisérky. Film a doba. 1982, roč. 28, č. 5, s. 266-267.

Kino

MĚŠŤAN, Vojtěch. Kdo hledá zlaté dno. Kino. 3. 10. 1974, roč. 29, č. 20, s. 6-7.

TVRZNÍK, Jiří. Dým bramborové natě. Kino. 5. 4. 1977, roč. 32, č. 7, s. 4-5.

TVRZNÍK, Jiří. Hra o jablko. Kino. 7. 2. 1978, roč. 33, č. 3, s. 6.

Lidová demokracie

HRIVŇÁKOVÁ, Olga. Detektivní komedie «Muž z Londýna». Lidová demokracie. 26. 

1. 1974, roč. 30, č. 22, s. 5.

HRIVŇÁKOVÁ, Olga. Nový film režiséra Františka Vláčila. Lidová demokracie. 3. 7. 

1976, roč. 32, č. 157, s. 5.

VR. Kdo hledá zlaté dno. Lidová demokracie. 18. 12. 1974, roč. 30, č. 298, s. 5.

Mladá fronta

ADAMCOVÁ, Tatiana. Filmová bilance 1974. Kdo hledá zlaté dno. Mladá fronta. 4. 3. 

1975, roč. 31, č. 53, s. 4.

FALADA, Václav. Dým bramborové natě. Mladá fronta. 22. 4. 1977, roč. 33, č. 94, s. 

4.



53

FALADA, Václav. Kdo hledá zlaté dno. Mladá fronta. 10. 1. 1975, roč. 31, č. 8, s. 4.

TVRZNÍK, Jiří. Hra o jablko. Mladá fronta. 7. 4. 1978, roč. 34, č. 82, s. 4.

TVRZNÍK, Jiří. Postav dom, zasaď strom. Mladá fronta. 15. 5. 1980, roč. 36, č. 113, s. 

4.

Rudé právo

HRBAS, Jiří. Z domácí filmové produkce. Rudé právo. 3. 9. 1970, roč. 50, č. 209, s. 5.

Kl [KLIMENT, Jan]. Proč jim vadí zrovna tohle?. Rudé právo. 13. 11. 1975, roč. 55, č. 

268, s. 5.

KLIMENT, Jan. Cesta k lidem. Nový český barevný film. Rudé právo. 5. 5. 1977, roč. 

57, č. 105, s. 5.

KLIMENT, Jan. Jak nalézt zlaté dno. Nový český film. Rudé právo. 16. 1. 1975, roč. 

55, č. 13, s. 5.

KLIMENT, Jan. O společenské a lidské odpovědnosti. Nový český barevný film. Rudé 

právo. 30. 3. 1978, roč. 58, č. 75, s. 5.

Záběr

-er. Film o přehradě. Záběr. 6. 12. 1974, roč. 7, č. 25, s. 3.

[nesignováno]. Doktor Meluzin. Záběr. 23. 4. 1976, roč. 9, č. 9, s. 7.

BENEŠOVÁ, Marie. Dým bramborové natě. Záběr. 8. 4. 1977, roč. 10, č. 8, s. 4.

BENSCH, Stanislav. Nad novým filmem Věry Chytilové. Záběr. 21. 4. 1978, roč. 11, č. 

9, s. 4.

BRAUNOVÁ, Dana. Jan Hrušínský za startovní čárou. Záběr. 14. 3. 1975, roč. 8, č. 6, 

s. 8.

F. Nové filmy Barrandova. Záběr. 14. 9. 1973, roč. 6, č. 19, s. 7.

FOLL, Jan. Píšeme o filmu. Postav dom, zasaď strom. Záběr. 30. 5. 1980, roč. 13, č. 11, 

s. 4.

HRBAS, Jiří. S Jiřím Menzelem o dnešku i včerejšku. Záběr. 16. 8. 1974, roč. 7, č. 17, 

s. 3.

KLIMENT, Jan. Dobrý vídeňský podzim. Záběr. 17. 11. 1978, roč. 11, č. 24, s. 1.

KOLÁŘ, Robert [TUNYS, Ladislav]. V hlavní roli přehrada. Záběr. 16. 8. 1974, roč. 7, 

č. 17, s. 3.

KOLÁŘ, Robert [TUNYS, Ladislav]. František Vláčil natáčí Dým bramborové natě. 

Záběr. 27. 8. 1976, roč. 9, č. 18, s. 3.



54

KROUPOVÁ, Sonja. Nezbytnost tvořivé dramaturgie. Záběr. 25. 8. 1978, roč. 11, č. 18, 

s. 1.

M. B. [BENEŠOVÁ, Marie]. K současnému hrdinovi. Záběr. 23. 2. 1979, roč. 12, č. 4, 

s. 1.

NOVÁK, Jiří [TUNYS, Ladislav]. Muž z Londýna. Dvoustý záběr filmu. Záběr. 12. 10. 

1973, roč. 6, č. 21, s. 3.

PZ [ZVONÍČEK, Petr]. Dubnové premiéry. Dým bramborové natě. Záběr. 25. 3. 1977, 

roč. 10, č. 7, s. 7.

pz [ZVONÍČEK, Petr]. Únorové premiéry. Záběr. 27. 1. 1978, roč. 11, č. 3, s. 7.

ŠTÁBLA, Zdeněk. Inspirace minulostí pro dnešek i zítřek. Záběr. 10. 2. 1978, roč. 11, 

č. 4, s. 1.

VÁVRA, Vladimír. S Danielou Kolářovou. Nejen o indickém festivalu. Záběr. 9. 3. 

1979, roč. 12, č. 5, s. 8.

VIZÁR, Danián. Postav dom, zasaď strom. Záběr. 30. 11. 1979, roč. 12, č. 24, s. 7

WALTEROVÁ, Jitka. Dagmar Bláhová, žena mnoha tváří. Záběr. 1. 6. 1979, roč. 12, č. 

11, s. 8.

ZVONÍČEK, Petr. Dubnové premiéry. Záběr. 24. 5. 1974, roč. 7, č. 11, s. 7.

Zemědělské noviny

[nesignováno] Pocta Františku Vláčilovi. Zemědělské noviny. 29. 5. 1980, roč. 36, č. 

125, s. 2.

(ae) [ŠAŠEK, Václav]. Premiéry našich kin. Dým bramborové natě. Zemědělské noviny. 

24. 3. 1977, roč. 33, č. 70, s. 2.

(ae) [ŠAŠEK, Václav]. Premiéry našich kin. Hra o jablko. Zemědělské noviny. 23. 3. 

1978, roč. 34, č. 70, s. 2.

(ae) [ŠAŠEK, Václav]. Premiéry našich kin. Kdo hledá zlaté dno. Zemědělské noviny. 

19. 12. 1974, roč. 30, č. 299, s. 2.

(ae) [ŠAŠEK, Václav]. Premiéry našich kin. Muž z Londýna. Zemědělské noviny. 18. 7. 

1974, roč. 30, č. 68, s. 2.



55

Sekundární literatura:

Monografie:

BARTOŠKOVÁ, Šárka. Filmové profily: Českoslovenští scenáristé, režiséři, 

kameramani, hudební skladatelé a architekti hraných filmů. 2. upravené a doplněné 

vyd., Praha: Čs. filmový ústav, 1986. 520 s.

BUCHAR, Robert. Sametová kocovina. 1. vyd., Brno: Host, 2001. 169 s. ISBN 80-

7294-040-6.

CHYTILOVÁ, Věra, PILÁT, Tomáš. Věra Chytilová zblízka. 1. vyd., Praha: 

Nakladatelství XYZ, 2010. 598 s. ISBN 978-80-7388-253-2.

ČERMÁKOVÁ, Dana. Pábitel Jiří Menzel. 1. vyd., Lipník nad Bečvou: Imagination of 

People, 2010. 175 s. ISBN 978-80-904214-8-6.

HORÁKOVÁ, Šárka. Podobenství o Františku Vláčilovi. 1. vyd., Praha: XYZ, 2008. 

220 s. ISBN 978-80-7388-069-9.

LEVÝ, Jiří a kol. Českoslovenští filmoví režiséři sedmdesátých let. 1. vyd., Praha: Čs. 

filmový ústav, 1983. 99 s.

LIEHM, Antonín Jaroslav. Ostře sledované filmy. 1. vyd. v ČR a v tomto souboru,

Praha: Národní filmový archiv, 2001. 470 s. ISBN: 80-7004-100-5.

KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. 1. vyd., Brno: Doplněk, 2002. 

425 s. ISBN 80-7239-135-6.

MELOUNEK, Pavel. Horečky všedního dne. 1. vyd., Praha: Čs. filmový ústav, 1987. 

150 s.

OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám 

"normalizace". 1. vyd., Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Maxdorf, 1994. 124 s. 

ISBN 80-85800-12-8.

OTÁHAL, Milan. Svědectví o duchovním útlaku 1969-1970. 1. vyd., Praha: Maxdorf, 

1993. 148 s. ISBN 80-85800-14-4.

PŘÁDNÁ, Stanislava. Démanty všednosti: český a slovenský film 60. let: kapitoly o 

nové vlně. 1. vyd., Praha: Pražská scéna, 2002. 387 s. ISBN 80-86102-17-3.

PURŠ, Jiří. Obrysy vývoje československé znárodněné kinematografie. 1. vyd., Praha: 

Čs. filmový ústav, 1985. 343 s.

PURŠ, Jiří. Poslání socialistického filmu. 1. vyd., Praha: Čs. filmový ústav, 1981. 193 s.

PAŽOUT, Jaroslav. Hnutí revoluční mládeže 1968-1970. 1. vyd., Praha: Ústav pro 

soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2004. 143 s. ISBN 80-7285-044-X.



56

ŠIMEČKA, Milan. Obnovení pořádku. 1. vyd. v ČSFR Brno: Atlantis, 1990. 208 s.

ISBN 80-7108-002-0.

TAUSSIG, Pavel. Filmový smích Jiřího Menzela. 1. vyd., Rychnov nad Kněžnou: 

Filmový klub Rychnov nad Kněžnou, 2004. 44 s. ISBN 80-7004-121-8.

URBANOVÁ, Eva. Český hraný film V. 1. vyd., Praha: Národní filmový archiv, 2007. 

621 s. ISBN 978-80-7004-131-4.

ZUSKA, Vlastimil, MICHALOVIČ, Peter. Juraj Jakubisko. 1. vyd., Bratislava: 

Slovenský filmový ústav, 2005. 221 s. ISBN 80-85187-43-4.

ŽALMAN, Jan. Umlčený film. 1. dopl. vyd., Praha: KMa, 2008. 431 s. ISBN 978-80-

7309-573-4.

Články:

BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Trezor a jeho děti. Iluminace, 2010, roč. 22, č. 3, s. 8-27.

HULÍK, Štěpán. Nástup normalizace ve filmovém studiu Barrandov. Iluminace, 2010, 

roč. 22, č. 2, s. 47-66.

HULÍK, Štěpán. Nejlepší scénáře se do realizace nedostaly. Rozhovor s dramaturgyní 

Marcelou Pittermannovou. Iluminace, 2010, roč. 22, č. 2, s. 83-101.

SÍGL, Miroslav. Filmová a televizní historie. O cenzuře československého filmu a 

televize v letech 1953-68. Synchron. Únor/březen 2010, roč. 9, č. 1, s. 10-11.

Kapitola sborníku:

BÁRTA, Milan. Cenzura československého filmu a televize v letech 1953–1968. In 

TÁBORSKÝ, Jan (ed.). SECURITAS IMPERII 10: Sborník k problematice vztahů čs. 

komunistického režimu k „vnitřnímu nepříteli“ Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování 

zločinů komunismu, 2003, s. 5-57. ISBN 80-86621-01-4.

OTÁHAL, Milan. První fáze opozice proti takzvané normalizaci (1969–72). In:

MANDLER, Emanuel. Dvě desetiletí před listopadem 89. Praha: Ústav pro soudobé 

dějiny AV ČR: Maxdorf, 1993, ISBN 80-85800-09-8.

Internetové zdroje: 

Rozhlas.cz

27. 6. 1967: IV. sjezd Svazu československých spisovatelů. [online]. 27. 6. 2007 [cit. 

2011-1-21]. Dostupné z www:

<http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/vyroci/_zprava/358495>.

http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/vyroci/_zprava/358495


57

Medailonek Petra Zvoníčka. [online]. [cit. 2011-4-14]. Dostupné z www: 

<http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556>.

Mkcr.cz

Historie – základní vývojové tendence české kinematografie v letech 1945 - 2009 

a jejich vyhodnocení [online]. [cit. 2011-02-05]. Dostupné z www:

<http://www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/kinematografie/Priloha-Koncepce-3-1-

Historie---zakladni-vyvojove-tendence-ceske-kinematografie-v-letech-1945---2009-a-

jejich-vyhodnoceni.pdf>.

Dějiny a současnost

HOPPE, Jiří: Neutralizace, nikoli úplná likvidace [online]. [cit. 2011-02-05]. Dostupné 

z www: <http://dejiny.nln.cz/archiv/2009/11/neutralizace-nikoli-uplna-likvidace->.

Totalita.cz

60. léta, obraz čs. společnosti na začátku tohoto období. [online]. [cit. 2011-1-21]. 

Dostupné z www: <http://www.totalita.cz/60/60_02.php>.

60. léta, situace v uměleckých svazech. [online]. [cit. 2011-1-21]. Dostupné z www: 

<http://www.totalita.cz/60/60_09.php>.

60. léta, situace ve sdělovacích prostředcích. [online]. [cit. 2011-1-21]. Dostupné z 

www: <http://www.totalita.cz/60/60_10.php>.

Akční program KSČ. [online]. [cit. 2011-1-21]. Dostupné z www: 

<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/akcni_prg68.php>.

Sjezd spisovatelů 1967, průběh IV. sjezdu Svazu spisovatelů. [online]. [cit. 2011-1-23]. 

Dostupné z www: <http://www.totalita.cz/60/60_09_01_02.php>.

Text manifestu 2000 slov. [online]. [cit. 2011-2-15]. Dostupné z www: 

<http://www.totalita.cz/txt/txt_2000slovt.php>.

Prohlášení Slovo do vlastních řad. [online]. [cit. 2011-2-24]. Dostupné z www: 

<http://www.totalita.cz/texty/slovo_sign.php>.

Kalendárium roku 1970: březnové události. [online]. [cit. 2011-1-24]. Dostupné z 

www: <http://www.totalita.cz/kalendar/kalend_1970_03.php>.

Koncelik.eu

Tiskový zákon 81/1966. [online]. [cit. 2011-1-21]. Dostupné z www: 

<http://www.koncelik.eu/tiskovy-zakon-81-1966/>.

Tiskový zákon 84/1968. [online]. [cit. 2011-1-21]. Dostupné z www: 

<http://www.koncelik.eu/zakon-84-1968/>.

Tiskový zákon 127/1968. [online]. [cit. 2011-1-21]. Dostupné z www: 

<http://www.koncelik.eu/zakon-127-1968/>.

KONČELÍK, Jakub. Média Pražského jara; zrod reforem a demokratizace novinářské 

práce. [online]. [cit. 2011-2-3]. Dostupné z www: 

<https://publication.fsv.cuni.cz/attachments/388_clanek%20jaro.pdf>.

KONČELÍK, Jakub. Mediální politika a srpen 1968; zřízení Úřadu pro tisk a informace 

jako služba Moskevského protokolu. [online]. [cit. 2011-2-16]. Dostupné z www: 

<http://files.koncelik.eu/200000064-16b9517b35/koncelik_smol.pdf>, s. 210.

http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE093WOA-rvGOTMJwkjwudx8EZl7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE093WOA-rvGOTMJwkjwudx8EZl7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE093WOA-rvGOTMJwkjwudx8EZl7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE093WOA-rvGOTMJwkjwudx8EZl7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE093WOA-rvGOTMJwkjwudx8EZl7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE093WOA-rvGOTMJwkjwudx8EZl7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE093WOA-rvGOTMJwkjwudx8EZl7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGye1rZ1w7u2_5VfScDImHGNX7PQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGye1rZ1w7u2_5VfScDImHGNX7PQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGye1rZ1w7u2_5VfScDImHGNX7PQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGye1rZ1w7u2_5VfScDImHGNX7PQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGye1rZ1w7u2_5VfScDImHGNX7PQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGye1rZ1w7u2_5VfScDImHGNX7PQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGye1rZ1w7u2_5VfScDImHGNX7PQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_10.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBI67dq7Lq8v_Qu2C_9DWbIhKd3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_10.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBI67dq7Lq8v_Qu2C_9DWbIhKd3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_10.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBI67dq7Lq8v_Qu2C_9DWbIhKd3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_10.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBI67dq7Lq8v_Qu2C_9DWbIhKd3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_10.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBI67dq7Lq8v_Qu2C_9DWbIhKd3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_10.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBI67dq7Lq8v_Qu2C_9DWbIhKd3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_10.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBI67dq7Lq8v_Qu2C_9DWbIhKd3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09_01_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQnARXRfn3bzVmK6p-QfgDRv1tyA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09_01_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQnARXRfn3bzVmK6p-QfgDRv1tyA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09_01_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQnARXRfn3bzVmK6p-QfgDRv1tyA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09_01_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQnARXRfn3bzVmK6p-QfgDRv1tyA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09_01_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQnARXRfn3bzVmK6p-QfgDRv1tyA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09_01_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQnARXRfn3bzVmK6p-QfgDRv1tyA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09_01_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQnARXRfn3bzVmK6p-QfgDRv1tyA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.koncelik.eu%2Ftiskovy-zakon-81-1966%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKbv5Ioj9pMKLFunTT3DeTFKWD4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.koncelik.eu%2Ftiskovy-zakon-81-1966%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKbv5Ioj9pMKLFunTT3DeTFKWD4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.koncelik.eu%2Ftiskovy-zakon-81-1966%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKbv5Ioj9pMKLFunTT3DeTFKWD4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.koncelik.eu%2Ftiskovy-zakon-81-1966%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKbv5Ioj9pMKLFunTT3DeTFKWD4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.koncelik.eu%2Ftiskovy-zakon-81-1966%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKbv5Ioj9pMKLFunTT3DeTFKWD4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.koncelik.eu%2Ftiskovy-zakon-81-1966%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKbv5Ioj9pMKLFunTT3DeTFKWD4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.koncelik.eu%2Ftiskovy-zakon-81-1966%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKbv5Ioj9pMKLFunTT3DeTFKWD4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.koncelik.eu%2Ftiskovy-zakon-81-1966%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKbv5Ioj9pMKLFunTT3DeTFKWD4w
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_zprava/169556
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE093WOA-rvGOTMJwkjwudx8EZl7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE093WOA-rvGOTMJwkjwudx8EZl7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGye1rZ1w7u2_5VfScDImHGNX7PQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGye1rZ1w7u2_5VfScDImHGNX7PQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_10.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBI67dq7Lq8v_Qu2C_9DWbIhKd3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_10.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBI67dq7Lq8v_Qu2C_9DWbIhKd3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Fvysvetlivky%2Fakcni_prg68.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOYyRcnGXRUo3AF2C9ac52BcKuKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09_01_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQnARXRfn3bzVmK6p-QfgDRv1tyA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2F60%2F60_09_01_02.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQnARXRfn3bzVmK6p-QfgDRv1tyA
http://www.totalita.cz/texty/slovo_sign.php
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.koncelik.eu%2Ftiskovy-zakon-81-1966%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKbv5Ioj9pMKLFunTT3DeTFKWD4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.koncelik.eu%2Ftiskovy-zakon-81-1966%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKbv5Ioj9pMKLFunTT3DeTFKWD4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.koncelik.eu%2Ftiskovy-zakon-81-1966%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKbv5Ioj9pMKLFunTT3DeTFKWD4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.koncelik.eu%2Ftiskovy-zakon-81-1966%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKbv5Ioj9pMKLFunTT3DeTFKWD4w
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpublication.fsv.cuni.cz%2Fattachments%2F388_clanek%2520jaro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ0uQtuL7byVrJL4m1BojPes7OMQ


58

Moderni-dejiny.cz

PAŽOUT, Jaroslav. „Chceme světlo! Chceme studovat!“ 19. 11. 2009 [online]. [cit. 

2011-1-23]. Dostupné z www: <http://www.moderni-dejiny.cz/clanek-chceme-svetlo-

chceme-studovat-545/>.

FDB.cz

Životopis Jiřího Hrbase [online].[cit. 2011-4-14]. Dostupné z www: 

<http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/59533-jiri-hrbas.html>.

Obsah filmu Kdo hledá zlaté dno. [online]. [cit. 2011-02-04]. Dostupné z www: 

<http://www.fdb.cz/film/10086-kdo-hleda-zlate-dno.html> .

Fites.cz

Historie občanského sdružení českého Filmového a televizního svazu FITES. [online]. 

[cit. 2011-02-05]. Dostupné z www: <http://www.fites.cz/historie-fitesu/>.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.fites.cz/historie-fitesu/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moderni-dejiny.cz%2Fclanek-chceme-svetlo-chceme-studovat-545%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0Tbb9gzCeLonrOQBCTKXkkJNKxg
http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/59533-jiri-hrbas.html
http://www.fites.cz/historie-fitesu/


59

Seznam příloh

Příloha č. 1: Část projevu poslance Pružince ze dne 17. května 1967131 (text)

Příloha č. 2: Prohlášení při nástupu do funkce ústředního ředitele Čs. filmu132

(text)

Příloha č. 3: Tiskový zákon č. 81/1966, část V. Ochrana proti zneužívání svobody 

projevu, slova a tisku133 (text)

Příloha č. 4: Zákon č. 84/1968 – plné znění134 (text)

Příloha č. 5: Zákon č. 127/1968 – plné znění135 (text)

                                                
131 CHYTILOVÁ, Věra, PILÁT, Tomáš. Věra Chytilová zblízka. Praha: Nakladatelství XYZ, 2010, s. 
168-169.
132 PURŠ, Jiří. Prohlášení při nástupu do funkce ústředního ředitele Čs. filmu. In: Poslání socialistického 
filmu. Praha: Čs. filmový ústav, 1981, s. 10.
133 Tiskový zákon 81/1966 [online]. [cit. 2011-1-21]. Dostupné z www: <http://www.koncelik.eu/tiskovy-
zakon-81-1966/>.
134 Tiskový zákon 84/1968 [online]. [cit. 2011-1-21]. Dostupné z www: < http://www.koncelik.eu/zakon-
84-1968/>.
135 Tiskový zákon 127/1968 [online]. [cit. 2011-1-21]. Dostupné z www: <http://www.koncelik.eu/zakon-
127-1968/>.



60

Přílohy

Příloha č. 1: Část projevu poslance Pružince ze dne 17. května 1967 (text)

„Vážené Národní shromáždění, podávám interpelaci jménem jedenadvaceti poslanců, 

v níž bychom chtěli ukázat, jak se plýtvá penězi, které by státní rozpočet potřeboval. 

Jsme přesvědčeni o tom, že dva filmy, které jsme viděli a které mají mít premiéru 

v tomto měsíci, a které, podle Literárních novin, ukazují „zásadní cestu našeho 

kulturního života“, jsou cestou, po které žádný poctivý dělník, rolník a inteligent jít 

nemůže a nepůjde. Protože filmy Sedmikrásky a O slavnosti a hostech natočené 

v československých ateliérech na Barrandově nemají s naší republikou, socialismem a 

ideály komunismu nic společného. Žádám proto ministra kultury a informací soudruha 

Hoffmanna, kulturní výbor Národního shromáždění, aby se radikálně zabývaly touto 

situací a vyvodily patřičné závěry proti všem, kteří tyto filmy připravili, a zejména proti 

těm, kteří byli ochotni tyto zmetky zaplatit. Ptáme se režisérů Němce a Chytilové, jaké 

pracovní, politické a zábavné poučení přinesou tyto zmetky našemu pracujícímu lidu v 

továrnách, na polích, na stavbách a na ostatních pracovištích. My se ptáme z tohoto 

místa všech těchto, ale „také kulturních pracovníků,“ jak dlouho budete ještě šlapat po 

socialistických vymoženostech, jak dlouho si budete hrát s nervy dělníků a rolníků a 

vůbec, jakou demokracii zavádíte? My se vás ptáme, proč myslíte, že máme Pohraniční 

stráž, která plní těžký bojový úkol, aby se k nám nedostali nepřátelé, zatímco my, 

soudruhu ministře národní obrany a soudruhu ministře financí, platíme královské peníze 

vnitřním nepřátelům, necháváme je šlapat, soudruhu ministře zemědělství a výživy, 

v našich plodech práce.“

Příloha č. 2: Prohlášení při nástupu do funkce ústředního ředitele Čs. filmu: Praha 

23. 9. 1969 (text)

Při příležitosti nástupu do vedoucí funkce v Čs. filmu pokládám za povinnost sdělit, že 

považuji za svůj hlavní úkol přispět k tomu, aby naše kinematografie opět plnila 

základní úkol, který jí byl dán do vínku již znárodňovacím dekretem, to jest, aby 

sloužila především našemu pracujícímu lidu. Budu proto vycházet z kulturní politiky, 

kterou určuje nové vedení Komunistické strany Československa v čele se soudruhem 

Gustávem Husákem.
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Znamená to zaměřit se v oblasti tvorby na ztvárňování hlavních problémů našich 

současníků i závažných událostí našich národů, našeho dělnického hnutí i 

mezinárodního dělnického a komunistických hnutí. V oblasti distribuce odstranit 

nerozumná diskriminační opatření vůči socialistickému filmu a zajistit v plné míře, aby 

náš divák měl možnost seznámit se s nejlepšími díly světové kinematografie. V oblasti 

zahraničních styků plně obnovit spolupráci se sovětskou kinematografií a ostatními 

kinematografiemi socialistických zemí a zároveň rozvíjet kontakty se všemi 

pokrokovými filmovými pracovníky celého světa.

Předpokládám, že při plnění tohoto závažného úkolu najdu podporu u všech 

poctivých filmových pracovníků. 

Příloha č. 3: Tiskový zákon č. 81/1966, část V. Ochrana proti zneužívání svobody 

projevu, slova a tisku (text)

§ 16

(1) Občané, kteří využívají ústavně zaručené svobody projevu, slova a tisku, požívají 

plné ochrany podle platných předpisů.

(2) Uveřejnění informace, která ohrožuje zákonem chráněné zájmy společnosti nebo 

občanů, je zneužitím svobody projevu, slova a tisku.

(3) Za ochranu společnosti a občanů proti zneužití svobody projevu, slova a tisku 

odpovídají vydavatel, šéfredaktor, redaktor a autor v rozsahu vyplývajícím z platných 

předpisů. Podle těchto předpisů se též posuzuje povinnost vydavatele k náhradě škody 

způsobené organizacím nebo občanům obsahem periodického tisku nebo jiného 

hromadného informačního prostředku.

§ 17

(1) Při ochraně zájmů socialistické společnosti napomáhá Ústřední publikační správa.

(2) Ústřední publikační správa zajišťuje, aby v hromadných informačních prostředcích 

nebyly uveřejněny informace, které obsahují skutečnosti tvořící předmět státního, 

hospodářského nebo služebního tajemství. Obsahuje-li informace takovou skutečnost, 

pozastaví Ústřední publikační správa její uveřejnění, popřípadě rozšiřování.

(3) Rozhodnutí Ústřední publikační správy o pozastavení přezkoumá na návrh 

vydavatele krajský soud. Pro řízení o návrhu platí občanský soudní řád.

(4) Je-li obsah informace v rozporu s jinými zájmy společnosti, upozorní na to Ústřední 

publikační správa šéfredaktora a vydavatele.
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(5) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro jiné veřejné publikační 

prostředky a pro veřejnou činnost kulturních a osvětových zařízení.

§ 18

Ústřední publikační správa je ústředním orgánem státní správy. Za její činnost odpovídá 

ministr určený vládou. Územním orgánem Ústřední publikační správy pro Slovensko je 

Slovenská publikační správa. Podrobnosti o působnosti a organizaci Ústřední publikační 

správy upravuje statut, který vydá vláda.

Příloha č. 4: Tiskový zákon č. 84/1968 – plné znění (text)

Zákon ze dne 26. června 1968, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb. o periodickém 

tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto 

zákoně: 

Čl. I

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

prostředcích, se mění takto:

1. § 17 zní

„§ 17

(1) Cenzura je nepřípustná.

(2) Cenzurou se rozumějí jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu 

a jejich šíření hromadnými informačními prostředky. Tím není dotčena pravomoc 

prokurátora a soudu.“

2. § 18 zní:

„§ 18

Šéfredaktor nebo jeho pověřený zástupce (§ 10 odst. 4 a 5) odpovídá za to, že 

v hromadném informačním prostředku nebude uveřejněna informace, která obsahuje 

skutečnost tvořící předmět státního, hospodářského nebo služebního tajemství. Vláda je 

povinna zajistit informaci šéfredaktorů periodického tisku a ostatních informačních 
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prostředků o tom, které skutečnosti tvoří předmět státního, hospodářského a služebního 

tajemství.“

3. § 19 odst. 3 zní:

„(3) Není-li důvodu k odmítnutí opravy podle předchozího odstavce, je šéfredaktor 

povinen opravu uveřejnit. Přitom je povinen zajistit, aby znění opravy a způsob jejího 

uveřejnění byly předem dohodnuty s žadatelem o opravu; nedojde-li k dohodě, 

rozhodne soud podle § 20. Opravu musí šéfredaktor uveřejnit do osmi dnů po podání 

žádosti o opravu, v časopise nebo v jiné periodické tiskovině v nejbližším čísle 

připravovaném po podání žádosti, a na stejném místě a stejným písmem, jako byl 

uveřejněn údaj, k němuž se oprava vztahuje.“

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Příloha č. 5: Zákon č. 127/1968 – plné znění (text)

Zákon ze dne 13. září 1968 o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku 

a ostatních hromadných informačních prostředků

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto 

zákoně:

§ 1

(1) V zájmu dalšího pokojného vývoje je třeba, aby v oblasti periodického tisku 

a ostatních hromadných informačních prostředků nebyly narušovány důležité zájmy 

vnitřní a zahraniční politiky státu. Zároveň je třeba zabezpečit všestrannou péči o rozvoj 

periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků.

(2) Jako orgány státní správy se zřizují Úřad pro tisk a informace, na Slovensku 

Slovenský úřad pro tisk a informace. Na Úřad pro tisk a informace přechází dosavadní 

působnost ministerstva kultury a informací podle zákona č. 81/1966 Sb., o periodickém 
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tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění zákona č. 84/1968 

Sb.; v témže rozsahu přechází dosavadní působnost pověřence Slovenské národní rady 

pro kulturu a informace na Slovenský úřad pro tisk a informace. Úkolem úřadů pro tisk 

a informace je zejména jednotně usměrňovat a kontrolovat činnost periodického tisku 

a ostatních hromadných informačních prostředků.

§ 2

Organizaci a začlenění Úřadu pro tisk a informace, jakož i podrobnější vymezení jeho 

působnosti stanoví vláda, a pokud jde o Slovenský úřad pro tisk a informace, Slovenská 

národní rada.

§ 3

(1) Pozastavuje se účinnost § 17 zákona č. 81/1966 Sb., ve znění zákona č. 84/1968 Sb.

(2) Příslušný úřad pro tisk a informace má právo přímo nebo prostřednictvím 

zmocněnců ustanovených vedoucím příslušného úřadu na společný návrh vydavatele 

a šéfredaktora (dále jen zmocněnec) zajišťovat, aby v periodickém tisku (jiném 

hromadném informačním prostředku) nebyly zveřejňovány informace, které obsahují 

skutečnosti, jež jsou v rozporu s důležitými zájmy vnitřní nebo zahraniční politiky státu. 

Obsahuje-li informace takovou skutečnost, je příslušný úřad pro tisk a informace nebo 

zmocněnec oprávněn pozastavit její zveřejnění nebo jiné rozšiřování.

§ 4

Zákon č. 81/1966 Sb., ve znění zákona č. 84/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:

Ustanovení § 8 zní:

„§ 8

(1) Registrace pozbude platnosti a oprávnění vydávat periodický tisk zanikne,

a) nebude-li vydávání periodického tisku zahájeno do jednoho roku po provedené 

registraci,

b) bude-li z rozhodnutí vydavatele přerušeno vydávání novin na dobu delší jednoho 

měsíce, vydávání časopisu nebo jiné periodické tiskoviny na dobu delší jednoho roku, 

nebo

c) nastane-li dodatečně skutečnost, pro kterou by nebylo možno registraci provést (§ 7 

odst. 2).
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(2) Jsou-li zprávy, údaje a jiné informace uveřejněné v novinách, časopisech nebo 

v jiných periodických tiskovinách v rozporu s posláním periodického tisku (§ 2), 

zejména porušují-li důležité zájmy vnitřní nebo zahraniční politiky státu (§ 1 a 3 zákona 

č. 127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních 

hromadných informačních prostředků), může orgán příslušný k provedení registrace 

dříve, než vydá rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) učiniti jedno z těchto opatření:

a) upozornit vydavatele na nedodržování poslání periodického tisku,

b) udělit vydavateli důtku,

c) uložit vydavateli peněžitou sankci až do výše 50 000,- Kčs,

d) odejmout dočasně, nejdéle na dobu tří měsíců, oprávnění vydávat periodický tisk.

(3) Pravomocné rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) nebo podle odstavce 2 písm. c) a 

d) přezkoumá na návrh vydavatele krajský soud. Pro řízení o návrhu platí občanský 

soudní řád (§ 244 a násl.).“

§ 5

Vláda může stanovit povinnosti organizacím a orgánům, kterým bylo uděleno 

vydavatelské oprávnění podle zákona č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, 

hudebnin a jiných neperiodických publikací, tak aby v rámci své vydavatelské činnosti 

zajistily, že nebudou narušovány důležité zájmy vnitřní a zahraniční politiky státu; 

obdobně může stanovit tyto povinnosti podnikům polygrafického průmyslu nebo jiným 

organizacím při výrobě tiskovin, na které se nevztahuje zákon č. 94/1949 Sb.

§ 6

Svoboda zveřejňování výsledků vědecké a umělecké tvorby není tímto zákonem 

dotčena.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. 
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