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Vymezení práce
Téma začátků a pionýrských let vysílání Československé televize je poměrně
důkladně zpracované. První ucelené dílo o první dekádě fungování nového média na
území Československa, kniha tehdejšího programového náměstka Valtera Feldsteina
„Televize včera, dnes a zítra", vyšlo už v roce 1964. I to dokládá, jak významnou roli
televize, jejíž začátky byly velmi improvizované a do níž tehdejší státní moc nevkládala
žádné významné naděje v ohledu šíření ideologie, po deseti letech fungování začala
hrát.
V

období,

které sleduje

i tato

práce,

se

několikanásobně

zvýšil

počet

odvysílaných hodin (132 hodin v roce 1953 versus 3144 v roce 19641), výrazně vzrostl
počet televizních koncesí (3833 v roce 1954 versus 1 898 946 v roce 19642) a s nimi
souvisejících ohlasů na vysílání; televize se stala dominantním médiem konce
padesátých a zejména šedesátých let. I když žádné výzkumy jejích societálních účinků
v té době neexistovaly, rostoucí vliv média si po přibližně pěti letech fungování dobře
uvědomovala i státní moc. Zatímco v začátcích v televizi mohli pracovat i kádrově
nevyhovující lidé, v roce 1958 došlo k politickým prověrkám a na základě toho
i k propouštění. Současně s tím se začala měnit i organizační struktura. Televize si
sama začala uvědomovat vlastní sílu, k čemuž přispěla i vzrůstající popularita lidí, kteří
se objevovali na obrazovce. Oblíbenost prvních „televizních hvězd" se brzy dala srovnat
se slávou filmových herců a hereček. Vzhledem k tomu, že jsem vnuk první programové
hlasatelky Jarmily Šusterové a měl jsem tak přístup do jejího osobního archivu, věnuji
tomuto fenoménu v práci zvláštní pozornost.
Po velmi hektických začátcích postupně docházelo

k celkové profesionalizaci

média. Po technické stránce byla Československá televize jednou z mála evropských
stanic,

které začínaly

vysílání

s technologií

vlastní

výroby.

Podobné

to

bylo

i s programovou částí - tehdejší pracovníci se při vytváření obsahů (ale i technického
zázemí) Československé televize jen málo inspirovali v již fungujících zahraničních
organizacích3, to, jaké věci na obrazovce budou a jak budou vypadat, určovali první
zaměstnanci

a

spolupracovníci

ČST

víceméně

sami,

bez

nápodoby

1 Břinčil, Jaroslav a Fukerir, Vratislav: ČST v číslech 1954-1964. Praha: ČST, 1966, s. 50.
2 Břinčil a Fukerir: ČST v číslech 1954-1964, s. 25.
3 Feldstein, Valter: Televize včera, dnes, zítra - studie k 10. výročí. Praha: Orbis, 1964, s. 23.

vzorů.

Tato částečná (byť technologicky a ideologicky determinovaná) kreativní svoboda byla
na druhou stranu vyvážena tím, že televize musela za pochodu řešit problémy, kterým
by bývala mohla předejít pečlivější přípravou v začátcích. Velké problémy a kuriózní
situace přinášelo už samotné umístění televize v objektu pražské Měšťanské besedy.
V ještě improvizovanějších podmínkách pak působily krajské pobočky televize, ve
kterých však záhy začaly vznikat i složitější programy, než bylo zamýšleno. Jejich
činnost přibližuji zejména na popisu poměrů v ostravském televizním studiu. Absence
detailnějšího pohledu na fungování krajských studií v Brně a Bratislavě je způsobena
především obtížnou dostupností potřebných materiálů (respektive pamětníků) a také
omezeným rozsahem této práce.
V této práci zachycuji vznik Československé televize jako instituce a to především
kompilací již

dosažených

poznatků

obohacených

o nové skutečnosti

komparace oficiálních dokumentů a odborných knih se vzpomínkami

metodou
pamětníků.

K mnoha jejich tvrzením neexistují, krom vzpomínek samotných, žádné další důkazy.
I když z tohoto přístupu vyplývají možné faktické nedokonalosti, právě tato metoda
může přiblížit organizační strukturu ČST a vnitřní i vnější okolnosti, které ovlivňovaly
práci mediálních komunikátorů a potažmo tedy i jimi produkované mediální obsahy.
Výpovědi získané z osobních rozhovorů s pamětníky jsou v textu označeny kurzívou,
celé transkripce těchto rozhovorů jsem spolu s dobovými dokumenty umístil do příloh.

Institucionální a organizační vývoj ČST
Vývoj v kompetenčním a organizačním uspořádání Československé televize je
odrazem toho, jakou důležitost přikládala televizi jako médiu státní moc reprezentovaná
vládou

a Komunistickou

stranou

Československa.

Přestože televize

začala

na

pravidelné bázi fungovat v politické atmosféře začátku padesátých let a podnět
k urychleném zahájení vysílání vzešel shora, skutečné možnosti televize jako média si
strana buď neuvědomovala nebo jim nepřikládala, a to i přes výsledky již fungujících
televizních stanic v tehdejších kapitalistických zemích jako Velká Británie, Francie
či USA, větší význam. Jarmila Cysařová ve své studii „Televize a moc 1953-1967"
uvádí: „Vysvětlení pro uspěchané zavedení televizního programu je jediné - prioritním
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cílem byla pro vládnoucí stranu další výkladní skříň budování socialismu bez ohledu na
zázemí."4 Mezi lidmi, kteří se podíleli na pokusném vysílání v období od května 1951
(vysílalo se hodinu jednou za čtrnáct dní) se tradovaly ještě jiné důvody. Kameraman
Ota Suchý v pamětnickém dokumentu ČT Osobnosti okolo obrazovky5 a zvukařka
Svatava Hrubcová v rozhovoru nezávisle na sobě uvádějí, že tehdejší pokusné vysílání
mohli přijímat v podstatě jen vysoce postavení státní úředníci, kteří jediní disponovali
přijímači. Byl mezi nimi i prezident Klement Gottwald, který televizor dostal od podniku
Tesla Strašnice v prosinci 1952 jako dárek k vánocům6. Podle pamětníků si prý jeho
vnučka televizi oblíbila a tlačila proto na dědečka, aby se začalo vysílat častěji. Tato
verze ale spadá spíš do kategorie televizních historek.
Na včasné zahájení vysílání se spěchalo zejména kvůli požadavku splnit plán, a
protože Československá televize měla být od začátku technologicky soběstačná a
nespoléhat se na zahraniční zdroje, bylo prioritní technické zabezpečení, kterému
musela ustoupit i programová (tedy pro šíření ideologie zásadní) složka. Cysařová
cituje7 první dochovanou zprávu o přípravě televizního programu, která je datována
19. února 1953. Z té vyplývá, že hlavní náplní nového média měla být v úplných
začátcích především kultura, jeho propagační a ideologické možnosti tedy byly odhaleny
a rozvinuty až postupem času. O tom, že státní moc od televize příliš neočekávala,
svědčí i to, že jako zázemí pro vysílání získalo Ústřední televizní studio Praha
památkově chráněnou budovu bývalé Měšťanské besedy ve Vladislavově

ulici,

respektive její dvě patra. Mnohem větší prostor Národního domu na Vinohradech,
0 kterém se pro umístění televize také uvažovalo, nakonec připadl Československému
státnímu souboru písní a tanců. V původních plánech z roku 1952 bylo také ve hře
využití prostoru kina Maceška na Stalinově třídě, ale ani k tomu nakonec nedošlo8.
1 když budova Měšťanské besedy měla být provizorním řešením jen do roku 1955,
televize v ní měla hlavní sídlo až do roku 1970. Je nutné zdůraznit, že televize byla
v prvních měsících své

existence z ideologického hlediska opravdu nepodstatným

médiem - její první vysílání si 1. května 1953 mohlo naladit jen pět set majitelů

4 Cysařová, Jarmila: Televize a moc 1953-67. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996, s. 11.
5 Vantuch, P.: Osobnosti okolo obrazovky: Jak jsme začínali, [televizní dokument], Praha: Česká
televize, premiéra: 27.7. 2003.
6 Kópplová, Barbara a kol.: Dějiny českých médií v datech. Praha: Karolinum, 2003, s. 192.
7 Cysařová: Televize a moc 1953-67, s. 12.
8 Šmíd, Milan. Historie televize v ČR-2, začátky v Měšťanské Besedě, [online], 2001 [cit. 2006-05-07].
Dostupný z WWW: <http://www.louc.cz/pril01/p34his2.html>.
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přijímacího zařízení Tesla 4001A, skutečný dosah televize, přestože ji většinou
sledovalo větší množství lidí najednou ve společenských sálech, výlohách obchodu atp.,
byl v začátcích opravdu minimální.
To se ale brzy změnilo. Během konce roku 1953 a prvních měsíců roku 1954 byly
sníženy ceny televizních přijímačů na dva tisíce korun a zájem o nové médium mezi
lidmi pomalu rostl. Po osmi letech existence, v září 1961, byl evidován jeden milion
televizních koncesí.9 Takový rozvoj samozřejmě nemohla ignorovat ani státní moc, která
si začala skutečné možnosti televize rychle uvědomovat a reagovat na ně. Zatímco na
začátku sledovaného období měla televize dvojí vedení (programové a technické), na
konci, po schválení zákonu o Československé televizi, z ní byla jednotná organizace,
která kompetenčně spadala přímo pod vládu ČSSR.
Pro zjednodušení se dá institucionální vývoj televize ve sledovaném období rozdělit do
tří fází:

1. Fáze dvojvládí (1952 -1957)
Ministerstvo spojů a techniky je vládním nařízením z roku 1952 pověřeno technicky
zajistit a vybavit pražské televizní studio, od zahájení vysílání pod něj spadá technika ve
studiích a šíření signálu. Program zajišťuje pod vedením ředitele Karla Kohouta Ústřední
televizní studio Praha, které

formálně patří pod Československý rozhlas, jehož

ředitelem je František Nečásek.

Další důležitá data:
Od 1. května 1953 je v Praze zahájeno pokusné vysílání ČST.
Od 31. prosince 1955 začíná vysílat Televizní studio Ostrava.
Od 3. listopadu 1956 začíná vysílat Televizní studio Bratislava.

2. Fáze sloučení (1957-1959)
Od 1. ledna 1958 se Československá televize definitivně odděluje od rozhlasu a jako
samostatná právnická osoba přechází pod Československý výbor pro rozhlas a televizi
(respektive Slovenský výbor pro rozhlas a televizi), který byl zřízen 29. listopadu
předchozího roku. První krok k oddělení televize od rozhlasu ale probíhá už 1. ledna

9 Čísla a fakta o Československé televizi. Praha: Československá televize Praha, 1978, s. 30.
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1957 a má ekonomický ráz: Televizní studio Praha se stává samostatnou rozpočtovou
organizací, nemusí tedy už nadále převádět nevyčerpané náklady a vyšší příjmy
rozhlasu, ale může je používat pro vlastní činnost10. Jako důvod reorganizace je ve
vládním nařízení uveden i „vzrůstající význam rozhlasu a televize jako informačního
prostředku a jako nástroje k mobilizaci pracujících k řešení úkolů socialistické
výstavby."11Technika přechází od ministerstva spojů do kompetence televize. ČVRT má
poradní sbory složené přímo z lidu a řídí televizi komplexně: od organizační struktury po
určování vysílacího schématu. V roce 1958 také v televizi spolu s reorganizací dochází
k první rozsáhlé kádrové čistce.

3. Fáze osamostatnění (1959-1964)
Československý výbor pro rozhlas a televizi je k 1. říjnu 1959 zrušen. Jak rozhlas, tak
televize se zcela osamostatňují - z ČST se stává ústřední organizace, která tak přímo
podléhá vládě ČSSR a potažmo Komunistické straně Československa.

Samotné

podchycení tohoto stavu zákonem se ale protahuje. Národní shromáždění schvaluje
návrh

znění

zákona

o

Československé

televizi

(a

souběžně

také

zákona

o Československém rozhlase), jehož autorem je ústřední ředitel ČST Jiří Pelikán,
až 31. ledna 1964. Necelé dva měsíce předtím již vláda ČSSR 15. listopadu 1963
schválila vnitřní uspořádání televize ve statutu ČST.

Další důležitá data:
Od 6. července 1961 začíná vysílat Televizní studio Brno.
Od 25. února 1962 začíná vysílat Televizní studio Košice.

Fáze dvojvládí (1952-1957)
Prvních pět let vysílání Československé televize bylo poznamenáno „dvojím
vedením". Zatímco veškerá technika, vybavení studií a šíření signálu podléhalo už od
roku 1952 ministerstvu spojů, program formálně spadal pod rozhlas a ekonomickoorganizační záležitosti byly navíc v kompetenci ministerstva kultury. I když obě složky
televize (tehdejší ředitel Československého rozhlasu František Nečásek je v jednom

10 Kopplová a kol.: Dějiny českých médií v datech, s. 203.
11 Cysařová: Televize a moc 1953-67, s. 14.

projevu označil slovy „technická maminka a programový tatínek"12) měly poměrně jasně
vymezené kompetence, ve skutečnosti mohlo na základě tohoto dělení docházet
i k mnoha neshodám a třenicím mezi děním „před objektivem" (programem), které
zaštiťovalo

Ústřední

televizní

studio

Praha

(ředitel

Karel

Kohout)

a

děním

13

(ředitel

„za objektivem" (technikou), o něž se starala Správa spojů - Televize Praha

Jan Janota). Tato situace přitom trvala až do 1. dubna 1958, kdy byla veškerá technika
převedena od spojů pod Československou televizi. Tehdejší produkční ČST Martin Glas
ve svých vzpomínkách o fungování televize v tomto období píše: „Toto rozdělení
kompetencí vytvářelo vlastně absurdní situaci, protože v režii a ve studiu pracující
programoví pracovníci a pracovníci televizní techniky měli jako nejbližšího společného
nadřízeného až předsedu vlády."14
I když k žádným sporům, které by se musely řešit na tak vysoké úrovni, podle
dochovaných záznamů a svědectví situace nikdy nedospěla, k neshodám mezi
„programáky" a „technikou" docházelo poměrně často. „I když se u představitelů obou
složek vždy projevovala nejlepší subjektivní snaha o dobrou spolupráci a vzájemné
porozumění, nelze dnes s náležitým časovým odstupem zastírat nevýhodnost a
škodlivost této někdejší organizace. Nejde jen o to, že byl takto soustavně narušován
základní organizační princip řízení, princip jediného vedoucího na jednom pracovišti, a
že se důsledky nezbytně musily projevovat zbytečnými a často i malichernými rozpory
v každodenní práci; organizační a přímo pracovní roztříštěnost však měla za následek
nerovnoměrnost ve vývoji obou složek," shrnuje Valter Feldstein problémy, které
uspořádání Československé televize přinášelo.15
Obě části

ČST se s rozvojem vysílání dostávaly do přesně opačného

(ne)poměru než tomu bylo na začátku. Kořeny „dualismu" (jak tento stav nazývá
Feldstein) a s ním spojených pozdějších problémů ve fungování ČST totiž vyplývaly ze
dvou faktorů: doba na přípravu vysílání byla v situaci, kdy měly být použity výhradně
technologie vlastní výroby, příliš krátká. Vysílání začít muselo, muselo být technicky
možné, a na tom, co bude jeho obsahem, zas až tolik nezáleželo. Proto bylo nutně do
okamžiku jeho spuštění téměř vše podřízeno technice. V úplných začátcích byl dokonce

12 Cysařová: Televize a moc 1953-67, s. 12.
13 Jinde též uváděno jako Televizní studio a vysílač Praha.
14 Glas, Martin. Osobní historie- vzpomínky na počátky televize u nás [online], Praha : 2003. [cit. 200603-13], Dostupný z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/osobni_televise.php>.
15 Feldstein: Televize včera, dnes, zítra, s. 22.

program vytvářen externími zaměstnanci, programoví pracovníci na stálý pracovní
poměr byli přijímáni až v druhé půlce roku 1953 a Programové ústředí vzniklo až během
roku 1954. Vedl ho Ivan Urban (brzy ho kvůli zdravotním potížím vystřídal Jan Zelenka)
a sestávalo ze čtyř oddělení: literárně-dramatického (František Daniel), zpravodajskopolitického (Viktor Růžička), dětského vysílání (Oldřich Kryštofek) a oddělení filmových
režisérů (Antonín Dvořák). Samotné Televizní studio Praha se organizačně dělilo do
dvou úseků - dramaturgie, která měla na starosti program, a provoz, který se staral
o výrobu, studio a dílny. Tento úsek vedl tehdejší zástupce ředitele Televizního studia
Praha pro věci hospodářské a organizační JUDr Miroslav Ráž16. Významnou postavou
začátků televize byl zejména sám první ředitel Televizního studia Praha Karel Kohout
(jmenován až k 1. únoru 1953), který do televize přišel z pozice ředitele studia
uměleckých filmů v Československém státním filmu. „Kdykoli jsem mluvil s jeho
bývalými spolupracovníky, setkal jsem se s čímsi, co bych nazval uznání a shovívavá
tolerance. To uznání patřilo všemu, co pro televizi a její provoz Karel Kohout udělal. Ta
tolerance patřila jeho politické či stranické angažovanosti, která patřila k funkci,"
přibližuje jeho osobu a význam pro televizní provoz Milan Šmíd17.
I když technika plánovaný termín prvního vysílání ČST stihla, obnášelo to velké
problémy. První televizní studio bylo vybaveno pouze dvěma prototypovými kamerami a
jedním filmovým snímačem na 35 mm zvukového filmu. Pro zahájení vysílání ve 20.00
pracovníci televize připravili předtočený hlasatelský úvod s Jaroslavem Marvanem,
kantátu Václava Dobiáše „Buduj vlast -

posílíš mír", projev náměstka předsedy

Československého rozhlasového výboru Jozefa Vrabce a aktuality za využití filmových
týdeníků (mj. návštěva prezidenta Zápotockého u vojáků.18) Protože ale ten den
odpoledne selhal filmový snímač, bylo už historicky první vysílání ČST z části
improvizované. Přestože technici snímač nakonec do zahájení vysílání opravili, povolal
Karel Kohout pro případ dalších technických potíží herce Františka Filipovského. Ten
nakonec v druhé, improvizované, části večera přečetl monolog Harpagona z Moliěrovy
komedie Lakomec a stal se tak prvním živě vystupujícím hercem v dějinách
Československé televize. „Toto vystoupení bylo natočeno při vysílání z obrazovky na 35
mm film bez zvuku. Když jsme pak ve zpravodajské redakci v roce 1958 připravovali

16 Kópplová a kol.: Dějiny českých médií v datech, s. 195.
17 Šmíd, Milan. Vzpomínky na Karlíniho. [online]. 2003 [cit. 2006-05-07], Dostupný z WWW:
<http://www.louc.cz/03/990501.html>.
18 Šmíd: Historie televize v ČR - 2, začátky v Měšťanské Besedě.

12

K

pořad Pět let televize, zorganizoval jsem jako produkční pořadu natočení postsynchronu
tohoto vystoupení samotným Františkem Filipovským," vzpomíná Martin Glas19.
Co se týče techniky, byla tedy sice televize v začátcích jakž takž schopna vysílat
potřebné dva až tři dny v týdnu, neměla přitom ale žádné rezervy, program se naopak
začal rychle rozvíjet. Role se tedy úplně obrátily. „Naše televize dostala do vínku velice
skromnou, úzkou technickou základnu. Nečekali jsme se zahájením televizního vysílání,
až si vybudujeme dostatečná technická zařízení, která postačí nejen pro první začátky,
ale zajistí i žádoucí rezervu pro další vývoj. Měli jsme techniku „malou ale naši",
umožňující zahájit a vysílat v minimálním rozsahu. Vzájemné oddělení techniky a
programu způsobilo, že záhy po zahájení pravidelného vysílání začal program, neznající
dobře situaci techniky, stupňovat své nároky na rozsah i kvalitu služeb, které mu
technika měla poskytovat, a stupňoval tyto nároky rychleji, než je technika mohla
uspokojovat," analyzuje problémy a konflikty, ke kterým v televizi docházelo, Valter
Feldstein20. Spory mezi Správou spojů a Televizním studiem Praha probíhaly

i na

nejvyšší (ministerské) úrovni, televize v podstatě fungovala pouze na základě dohody,
že za technickou kvalitu vysílání odpovídá dispečer, který podléhá programovému
inspektorovi21.
To, že Československá televize začala vysílat ve stavu značné technické
nepřipravenosti a k jakým rozporům mezi technikou a programem docházelo konkrétně,
dokumentuje rozhněvaný dopis ředitele Ústředního televizního studia Praha Karla
Kohouta z 8. října 1953 adresovaný řediteli Československého rozhlasu Františku
Nečáskovi22. Kohout v něm popisuje problémy při vysílání během předchozího dne, kdy
bylo na programu vystoupení pěveckého a tanečního souboru Svobodných německých
odborů. Po odpolední generálce, kdy došlo k problémům s ostřením jedné kamery, se
technici pustili do jejích oprav, v době vysílání ale kamery opět neostřily. Kohout si
stěžoval, že se o tomto problému dozvěděl až od volajících diváků. „Režisér neví, co se
vysílá ven a soudruzi ze Spojů odmítají dát do režie televisní aparát," poukázal Kohout
na to, jak v praxi vypadaly kompetenční spory vyplývající z duálního vedení ČST.
Během samotného vysílání, jehož začátek se kvůli problémům s kamerami, na nichž
soustavně pracovali technici, o hodinu zpozdil, navíc v Měšťanské besedě vypadl

19
20
21
22

Glas: Osobnf historie-vzpomínky na počátky televize u nás.
Feldstein: Televize včera, dnes, zítra, s. 24.
Kópplová a kol.: Dějiny českých médií v datech, s. 208.
Cysařová: Televize a moc 1953-67, příloha č. 2.
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elektrický transformátor, takže se televize ocitla na patnáct minut bez proudu. Kohout
uvádí, že s vysíláním ten den souhlasil jen proto, že v televizním studiu už bylo
připravených 70 členů německého souboru v kostýmech. Na závěr pak na Nečáska
apeluje, aby kvůli technické nepřipravenosti zatím zvážil rozhodnutí rozšířit vysílání na
tři a čtyři dny v týdnu. „Protože se po úpravě cen prodaly další televisní aparáty, přál
bych všem těm, kteří hájí a zdůrazňují připravenost televisního přenosu, aby byli
u telefonů v Měšťanské besedě po dobu, kdy se čekalo na úpravu kamer a v době, kdy
jsme byli bez proudu a nemohli diváky a posluchače informovat o situaci, ani se jim
omluvit. Vážený soudruhu Nečásku, i když je to „zkušební" vysílání, neměli a já myslím
nemůžeme si dovolit podobné zacházení s majiteli televisních aparátů, i když zatím
neplatí poplatek," napsal Kohout.23 Zřejmě právě proto, že se technická kvalita vysílání
zlepšovala jen postupně, byl televizní poplatek vybírán až od 1. ledna 1955, tedy téměř
rok poté, co ho vláda 9. února 1954 usnesením č. 232 - společně s vyhlášením
televizního vysílání za pravidelné k 25. únoru 1954 - zavedla24.
Pamětníci potvrzují, že techničtí pracovníci se sice cítili být programovou složkou
využíváni, ale zároveň si obě strany byly vědomé vzájemné důležitosti.

„Docházelo

k situacím, kdy technika říkala: Kdybychom tady my nebyli, tak vy nemůžete vysílat a
programáci: Kdybychom

tady nebyli my, tak vy zas nemáte co vysílat," shrnuje to

programová inspektorka Eva Cihelková25. Ta ovšem spolu se zvukařkou Svatavou
Hrubcovou naznačuje, že skutečné jádro sporů mezi technikou a programem mělo
ekonomický charakter. Výše platu zaměstnanců a externistů v každé ze složek televize
totiž byla vyměřována podle jiného katalogu. Lidé zaměstnaní (či externě pracující)
v programu měli vyšší platy než techničtí pracovníci, což přispívalo k vzájemné
nevraživosti a neshodám. „My jsme měli pocit, že oni jsou na tom lip a oni měli pocit, že
my jim děláme zbytečně potíže," vysvětluje důvody vnitřních konfliktů v televizi zvukařka
Svatava Hrubcová26, kterou platilo ministerstvo spojů. K nejvyhrocenějším situacím
podle ní docházelo u osvětlovačů a stavbařů, kteří vždy striktně trvali na zaplacení
přesčasů a k tomu účelu využívali i nátlakové metody, jako bylo vypínaní

světel ve

chvíli, kdy bylo vše připraveno k přenosu či natáčení. Dokud produkční nepřistoupili na
jejich požadavky, blokovali tak celé vysílání.

23
24
25
26

Cysařová: Televize a moc 1953-67, příloha č. 2.
Kópplová a kol.: Dějiny českých médií v datech, s. 196.
Rozhovor s Evou Cihelkovou a Svatavou Hrubcovou uskutečněný 28. března 2006, viz příloha č. 2.
Rozhovor s Evou Cihelkovou a Svatavou Hrubcovou uskutečněný 28. března 2006, viz příloha č. 2.
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Jak program, tak technika se navíc vyrovnávaly s rozhodnutím umístit televizi do
budovy Měšťanské besedy. Zástupce ředitele pro věci hospodářské a organizační a
zároveň šéf provozu JUDr. Miroslav Ráž

uvádí, že vysílací studio byl jediný sál

o rozloze 18x10 metrů, ve kterém byly po obou stranách památkově chráněné sloupy,
kterými se ještě víc zmenšoval využitelný prostor27. První programová hlasatelka Jarmila
Šusterová vzpomíná, že v době jejího nástupu ve stejném objektu, v němž sídlila
televize, dokonce provozoval obchod kožešník28. Produkční Martin Glas zase píše, že
ve svých začátcích televize skutečně nedisponovala ani celou budovou Měšťanské
besedy a musela ji sdílet se zde bydlícími nájemníky29 (kterých, podle publikace Dějiny
českých médií v datech, bylo 27).

Další komplikace působil i fakt, že domem vedl

veřejný průchod mezi ulicemi Vladislavova a Jungmannova.

Po deseti letech vysílání,

kdy měla Československá televize stále hlavní studio v Měšťanské besedě, analyzoval
výběr tohoto objektu programový náměstek Valter Feldstein takto: „Kdyby bylo ještě
před zahájením činnosti došlo ke společnému projednání otázky umístění televize mezi
technickými pracovníky a těmi, s nimiž se počítalo pro práci programovou, byli by
představitelé obou složek jistě došli k jednoznačnému závěru, že vyhlédnutý objekt je
nevyhovující a měli by jistě dost přesvědčivých argumentů, aby se našlo jiné, výhodnější
řešení. (...) Protože k tomu nedošlo, vymstila se hned při zrodu naší televize
neexistence jednoty obou základních složek, vyjádřená rovnicí televize = technika
+ program."30 O výběru budovy Měšťanské besedy se zmiňuje i produkční (a pozdější
programová inspektorka) Eva Cihelková, která pro televizi pracovala už v době před
zahájením vysílání, kdy malý přípravný tým pod vedením Karla Kohouta ještě sídlil
v kancelářích na Václavském náměstí. „U žádného rozhodnutí jsem nebyla, ale ono
vlastně nebylo moc na výběr. Jenom vím, že se tehdy říkalo, že odtamtud je nejlepší
signál k vysílači na Petřín," vzpomíná Cihelková31.
Problémy s kompetencemi i technická nepřipravenost se týkaly také nově
vznikajících studií v Ostravě (1955) a Bratislavě (1956). Podmínky v ostravském studiu,
které začalo vysílat 31.12. 1955 ryze vlastní program, protože ještě neexistovala
retlansační trasa, která by umožnila přijímat program z Prahy (dobudována byla až
1.1. 1957), byly ještě náročnější. Samotný ostravský televizní vysílač byl původně
27 Vantuch: Osobnosti okolo obrazovky: Jak jsme začínali.
28 Rozhovor s Jarmilou Šusterovou z července-srpna 2005, viz příloha č. 1.
29 Glas: Osobní historie-vzpomínky na počátky televize u nás.
30 Feldstein: Televize včera, dnes, zítra, s. 24.
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budován už od roku 1954 v národním podniku Vítkovice (Hutní montáže)

pro

bratislavské studio, kde měl stát nad Mlýnskou dolinou. Až v průběhu výstavby ale ze
Slovenska přišel požadavek postavit vysílač o 7 metrů vyšší, což nebylo technicky
možné. Proto byl vysílač nakonec vztyčen v Ostravě, respektive v Hošťálkovicích32.
I když se v plánech počítalo s padesáti sedmi zaměstnanci, celý první rok vysílání
zajišťovalo jen jedenáct pracovníků. Také zde fungovala jen základní technika, která ani
nebyla schopna zabezpečit bezproblémový provoz bez nutnosti permanentních oprav a
improvizování. Podle Jaroslava Vondry, který byl řízením ostravského televizního studia
pověřen Karlem Kohoutem, například první osvětlovače dělali narychlo sehnaní
elektrikáři33. I v Ostravě docházelo ke kompetenčním sporům způsobeným „dualismem"
v programovém a technickém řízení televize. Milan Švihálek ve své knize o historii
ostravského studia píše: „Nevědělo se pořádně, kdo je komu vlastně podřízen a kdo je
za co odpovědný."34

Fáze sloučení (1957-1959)
Jak

vyplývá

z

výše

uvedených

skutečností,

institucionální

podoba

Československé televize byla (stejně jako pracovní podmínky) v začátcích vysílání
v mnoha ohledech nevýhodná a nepraktická. Přestože vliv (stejně jako obliba) televize
rychle rostl a státní moc si ho začala uvědomovat, nutnost udržovat, rozšiřovat a
zkvalitňovat vysílání, technologický determinismus, profesní způsobilost a další faktory
přispěly k tomu, že k prvním významnějším organizačním změnám a navazujícím třídněpolitickým „čistkám" došlo až v roce 1958. Jaký byl například vztah moci k dramatické
tvorbě popisuje zakladatelská osobnost televizní dramatické tvorby Eva Sadková
následovně: „Soudruzi zpočátku politiku do dramatického vysílání ani moc necpali.
Potřebovali získat diváky, aby si ty drahé televizory vůbec někdo koupil. A nás nenutili
přijímat rezoluce a souhlasit s procesy a popravami, nikdo nás netlačil „natočte hru
o těch proradných zrádcích!" Tuhle špinavou práci za nás dělali jiní."35

31 Rozhovor s Evou Cihelkovou a Svatavou Hrubcovou uskutečněný 28. března 2006, viz příloha č. 2.
32 Švihálek, Milan: Padesát let televizního studia Ostrava. Ostrava: Česká televize,
Televizní studio Ostrava, 2005, s. 11.
33 Švihálek: Padesát let televizního studia Ostrava, s. 16.
34 Švihálek: Padesát let televizního studia Ostrava, s. 15.
35 Cysařová, Jarmila: 16x život s televizí, hovory za obrazovkou. Praha: Fites - Český filmový a televizní
svaz, 1998, s. 21.
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Československá televize samozřejmě od svých začátků podléhala ideologickému
dozoru a cenzuře (ostatně vznikla ve stejném roce, kdy byla založena Hlavní správa
tiskového dohledu), ale dokud zůstávala na mediální mapě tehdejšího Československa
nedominantním médiem a sama hledala vlastní formu, státní moc do jejích vnitřních
záležitostí, jako

byl třídní

původ

a kádrová

bezúhonnost

zaměstnanců,

příliš

nezasahovala. Přesto byla televize i v začátcích typickým státním médiem podléhajícím
kontrole a plánování, už 9. listopadu 1955 například začala fungovat Vládní komise pro
rozvoj televize. K rozšiřování vysílačů televizního signálu docházelo mimo jiné i proto,
aby

tyto

mohly

rušit

ideologicky

nevyhovující

vysílání

televizí

z

okolních

nekomunistických států, jejichž signál přesahoval i na území Československa. Přesto
sám programový

náměstek

Valter Feldstein ještě v roce 1964, tedy několik let po

prvních kádrových čistkách z vůle státní moci, v kapitole o vývoji televize v socialismu
hovořil o „dočasných nesrovnalostech, vyplývajících především z toho, že někteří
odpovědní činitelé význam televize ještě v plné šíři nepochopili."36
V roce 1957 se zvýšil počet televizních koncesí na 172 782, televize vysílala šest
dní v týdnu, jen pražské studio za tento rok odbavilo 1712 hodin především vlastního
programu37. Od 1. ledna se navíc začala pravidelně vysílat první vlastní zpravodajská
relace Televizní aktuality a zajímavosti, která se předtím na obrazovkách nepravidelně
objevovala už od 2. října 195638. V toto roce také došlo k významné změně
v organizační struktuře, která se promítla hlavně ve vnitřním fungování televize. Tato
změna přitom byla iniciována už 1. října 1955, kdy se televizí zabývalo politické byro ÚV
KSČ a mimo jiné vedení uložilo „vypracovat zásadní opatření k upevnění organizace a
řízení televize od 1. ledna 1956."39 K prvnímu konkrétnímu kroku došlo ale až 14. února
1957, kdy Karel Kohout jmenoval Valtra Feldsteina zástupcem ředitele pro programové
otázky, Vladimíra

Kováříka vedoucím uměleckého programu a Viktora

Růžičku

vedoucím zpravodajství. Samotná změna organizační struktury televize proběhla až
15. července téhož roku, kdy došlo k rozdělení programové výroby a správy do dvou
zvláštních celků. Programovou výrobu (provozy filmové a zvukové výroby a technické
realizace) vedl někdejší provozní a ekonomický ředitel Miroslav Ráž, správním
ředitelem, který měl v kompetenci správu studia, archiv a dokumentaci a oddělení

36
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39

Feldstein: Televize včera, dnes, zítra, s. 39.
Břinčil a Fukerir: ČST v číslech 1954-1964, s. 25, 49, 50.
Kópplová a kol.: Dějiny českých médií v datech, s. 201, 203.
Kópplová a kol.: Dějiny českých médií v datech, s. 199.

mezinárodních styků, se stal Jaroslav Křeček a program a oddělení styku s diváky vedl
Valter Feldstein. Samotný program se tou dobou dělil jen do dvou složek: na program
politicko-zpravodajský, který tvořilo 8 redakcí vedených Viktorem Růžičkou, a program
umělecký vedený Vladimírem Kovaříkem sestávající z redakce humoru a zábavy,
literárně-dramatického vysílání, hudebního vysílání a vysílání pro děti a mládež40. Tento
stav organizačního uspořádání ale nebyl konečný a postupně procházel častými
proměnami.
Další

vývoj

situace

v

institucionálním

a

kompetenčním

uspořádání

Československé televize předznamenala tajná Rezoluce ideologického aktivu vedoucích
pracovníků Čs. rozhlasu a televize v Praze z 18. září 1957, jejíž obsah shrnuje Jarmila
Cysařová takto: „Na šesti stranách materiálu se požaduje větší bojovnost propagandy,
dovednější ukazování úspěchů při výstavbě socialismu a boj za socialistickou morálku,
orientace k socialistické výchově inteligence, v umění stranickost, lidovost, politická
operativnost, přibližování klasických a současných hudebních děl lidu, zvýšení podílu
pokrokové soudobé hudby, lepší politická výchova tvůrčích pracovníků..."41 Tato
rezoluce dokládá, že ke změně kompetencí, která započala 29. listopadu 1957, došlo
nejen proto, že by byl stav „dualismu" v řízení televize nadále neudržitelný, ale že byl
politicky motivovaný. Ministerstvo kultury, kterému dosud podléhal Československý
rozhlas a potažmo tedy i televize, podle Cysařové z pohledu ÚV KSČ brzdilo vliv státní
moci a stalo se v podstatě zbytečným mezičlánkem. Strana se proto rozhodla zkopírovat
model fungující v Sovětském svazu a zřídila Československý výbor pro rozhlas a televizi
a Slovenský výbor pro rozhlas a televizi, tyto ústřední orgány státní správy rozhodnutím
ze 17. prosince 1957 konečně zastřešily techniku i program Československé televize.
V archivních programových fondech České televize se o důvodech zřízení ČVRT a
SVRT oficiálně píše, že musely být založeny „vzhledem ke stále vzrůstajícímu významu
rozhlasu a televize jako informačního prostředku a jako nástroje k mobilizaci pracujících
k řešení úkolů socialistické výstavby."42
Předsedou Československého výboru pro rozhlas a televizi se stal bývalý ředitel
rozhlasu František Nečásek, ve výboru zasedali kromě pracovníků rozhlasu a televize
i členové ÚV KSČ a zabývali se celou rozsáhlou agendou obou médií. Do přibližně

40 Kopplová a kol.: Dějiny českých médií v datech, s. 204.
41 Cysařová: Televize a moc 1953-67, s. 25.
42 Cysačová, Jarmila: Československá televize a politická moc 1953-1989. Soudobé dějiny, ročník IX.
(2002), č. 3-4, s. 523.

dvouletého období fungování ČVRT a SVRT spadá zavedení pravidelného vysílání
sedm dní v týdnu (od 29. prosince 1958), zprovoznění telerecordingu (srpen 1958),
zavedení vlastní kapitoly ve státním rozpočtu, kterou měl v kompetenci kulturní výbor
Národního shromáždění (1. ledna 1959) i pokus o vytvoření jakéhosi „všelidového"
řízení televize pomocí poradního sboru ČVRT, který tvořili především běžní diváci z řad
zaměstnanců JZD, pracovníci velkých podniků, ženy v domácnosti atp43. Dobový
časopis Rozhlas a televize psal, že „mnohamilionová posluchačská a divácká obec
dostává totiž svůj vrcholný orgán (...), svého druhu parlament rozhlasových posluchačů
a televizních diváků, jímž ČVRT bude skládat účty ze své činností."44
I když tedy Československý výbor pro rozhlas a televizi fungoval jen asi dva roky
a plánoval

například

„konkurenčního"

rozšíření lidových poradních sborů i do krajů či zřízení

poradního

sboru

pro

hodnocení

umělecké

tvorby

složeného

z odborníků (ten inicioval tehdejší ředitel televize Milan Krejčí, jenž v souvislosti se
změnami

v

ČST

nahradil

Karla

Kohouta,

který

se

stal

vedoucím

produkce

Čs. armádního filmu a do televize se opět vrátil v roce 1966 jako ředitel provozu),
historicky nejdůležitější součást krátkého období jeho činnosti byly první politické
prověrky, ke kterým v Československé

televizi došlo. Zatímco v začátcích ČST byl

problém zajistit dostatečné množství zaměstnanců k tomu, aby se mohlo vysílat, a
kádrová praxe byla celkově uvolněnější (Svatava Hrubcová například vzpomíná, že
v technické složce ČST bylo jen minimum straníků, přímo mezi zvukaři údajně jen
jeden45), od roku 1958 museli mít zaměstnanci a spolupracovníci televize vyhovující
třídní původ a „čistou" minulost. Kartotéku s údaji o zaměstnancích spravovalo oddělení
zvláštních úkolů HSTD, které například upozorňovalo vedení televize i na situace, kdy
byl někdo z kádrových důvodů propuštěn ze zaměstnání, ale nadále mohl pro televizi
pracovat externě.

O konkrétní činnosti

zvláštního

oddělení

se

mnoho

důkazů

nedochovalo. Jarmila Cysařová uvádí, že ve spisovém archivu televize jsou k nalezení
jen dva dopisy (z 16.3. 1959 a 11.11. 1959) týkající se ukončení pracovního poměru
z kádrových důvodů, oba podepsané Janem Šmídlem46. Oslovení pamětníci si vůbec
nevybavují, že by k nějakým prověrkám v roce 1958 docházelo. Jen Svatava Hrubcová
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Kopplová a kol.: Dějiny českých médií v datech, s. 208-210.
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hovoří o problémech, které měla kvůli tomu, že ji někdo udal za to, že „někde řekla, že je
kolega Kanzelsberger
47

odměňovaný."

protěžovaný,

protože je člen strany a je díky tomu jinak

Poté, co se začala věc řešit, jí prý dva strážní zabránili v přístupu do

budovy Měšťanské besedy. „Telefonovala jsem okamžitě nahoru, kde mi řekli, abych
počkala na vyjádření, že se mnou chtějí rozvázat pracovní poměr a že si mě ještě bude
volat pan Vejdovský na koberec. Já jsem si s sebou ovšem přinesla magnetofon a to oni
vyskočili úplně do nebe. Řekla jsem, že chci vědět, kdo proti mně co má. S tím
materiálem jsem pak běžela do Jindřišské za Jardou Dietlem a Zdeňkem Bláhou a
doktorem Pokorným a řekla jim: pánové, někdo si musí vzít Rozrušenou zemi48, já totiž
nesmím. Tekly mi přitom slzy, jak jsem byla rozrušená. Oni to vzali do ruky a museli to
odvolat, protože jinak by se ta inscenace nevysílala," popisuje Hrubcové49.
Ve studii „Televize a moc" Jarmily Cysařové na dobu prověrek v televizi obsáhle
vzpomínají v Ostravě působící režisér Ivo Paukert a „pražský" scenárista a režisér
Ondřej Vogeltanz. Ivo Paukert o prověrkách mimo jiné píše: „Probíhaly tam v červnu.
A Ostrava byla vždy ještě radikálnější než Praha. (...) Prověrková komise probrala
materiály a došla k tomu, že má účast v televizi není žádoucí. (...) Dostal jsem
tříměsíční výpověď s tím, že bych měl opustit Ostravu. Na moje odvolání přišly
samozřejmě negativní odpovědi a nabídli mi „převýchovu" - to ale mezi čtyřma očima abych šel do Vítkovických železáren, že třeba po určité době, až se ukovám, bych mohl
zase něco dělat."50 Paukert byl podle svých slov odvolán v paradoxní situaci, kdy
ostravské televizní studio mělo k dispozici jen jednoho dalšího režiséra, a to Františka
Mudru.

Kvůli

stigmatu

neúspěšných

prověrek

se

mu

nepodařilo

znovu

získat

zaměstnání v televizi až do roku 1963. V meziobdobí jeho texty podepisoval Miloš
Řehák a Paukert nastoupil jako pomocný dělník do podniku Tesla Hloubětín. V roce
1961 znovu zažádal o místo televizního režiséra v pražském studiu, kterou zvláštní
oddělení zamítlo, protože jeho působení v závodu Tesla Hloubětín ještě nedosáhlo
„po politické stránce" potřebné „úrovně a výše", zároveň mu ale povolilo pro televizi
pracovat externě51. Zákaz „pracovat v kultuře" dostal i Ondřej Vogel^nz. Jak vyplývá z
pozdějšího dopisu vedoucího kádrové oddělení ze zvláštního oddělení HSTD Jana

47 Rozhovor s Evou Cihelkovou a Svatavou Hrubcovou uskutečněný 28. března 2006, viz příloha č. 2.
48 Trojdílný seriál k výročí osvobození od fašismu, který tehdy společně natáčeli.
49 Rozhovor s Evou Cihelkovou a Svatavou Hrubcovou uskutečněný 28. března 2006, viz příloha č. 2.
50 Cysařová: Televize a moc 1953-67, s. 74.
51 Cysařová: Televize a moc 1953-67, s. 107.

Šmidlá adresovanému Valteru Feldsteinovi, oficiálním důvodem rozhodnutí prověrkové
komise byla Vogelfanzova „naprostá apolitičnost a silná nedisciplinovanost."52 Jak
Paukert tak Vogeltanz se do televize mohli, po působení v dělnických profesích, vrátit
v roce 1963, kdy se stal ředitelem televize Jiří Pelikán.
Přestože Ivo Paukert o Ostravě píše, že byla v kádrových otázkách „ještě
radikálnější než Praha"53, několik měsíců po období stranických prověrek nastoupil do
tamějšího studia (konkrétně do dětské redakce) Jan Neuls, jenž byl už při kádrování
v roce 1951 vyloučen ze strany a od té doby působil v dělnických profesích. Záhy se stal
programovým náměstkem ředitele a zasloužil se o změnu směřování ostravského
studia, které bylo do té doby chápáno jako odbytiště a výroba levných a nenáročných
pořadů především zábavného charakteru. Od Neulsova nástupu v listopadu roku 1958
se v Ostravě začaly točit dokumentární a publicistické pořady jako Kamery objevují
Ostravsko, Čím budu nebo Vstup ještě zakázán, které předznamenaly úspěch tzv.
ostravské publicistické školy v šedesátých letech.

Fáze uzákonění (1959-1964)
Šedesátá léta jsou ve vývoji československé společnosti označována jako období
postupného uvolňování poměrů, které se mimo jiné promítlo i do umělecké tvorby.
I když formálně v tomto období státní moc svou kontrolu nad ČST upevnila zrušením
všech mezičlánků v řízení, personální poměry se (za pomoci nového vedení televize)
oproti konci padesátých let opět trochu uvolnily. Někteří zaměstnanci, kteří doplatili na
prověrky z roku 1958, mohli v televizi znovu působit - zpočátku externě, postupem času
i jako zaměstnanci (viz Ivo Paukert či Ondřej Vogeltanz). 1. října 1959 došlo nejen ke
zrušení Československého výboru pro rozhlas a televizi a Slovenského výboru pro
rozhlas a televizi, ale také k definitivnímu organizačnímu oddělení televize od rozhlasu.
Vznikly tak dvě samostatné ústřední organizace, které kompetenčně spadaly přímo pod
vládu, potažmo

ÚV KSČ, a navzájem fungovaly

na bází každoročních

dohod

o spolupráci.
Tímto krokem začala závěrečná fáze v institucionalizaci ČST, která vyvrcholila
schválením zákona, jenž určoval podobu televize až do konce komunistické éry,

52 Cysařová: Televize a moc 1953-67, s. 122.
53 Cysařová: Televize a moc 1953-67, s. 74.

respektive do roku 1992. Jaká tato podoba bude, přitom nebylo dlouhou dobu vůbec
jasné ani uvnitř stranického aparátu. Z vládního rozhodnutí měl tehdejší

nově

jmenovaný ředitel ČT Adolf Hradecký (dříve vedl ČTK, po působení v televizi se stal
ústředním tajemníkem Svazu československých novinářů) předložit návrh statutu
televize, který by definoval vnitřní uspořádání televize, do

15. prosince

1959,

k samotnému schválení však došlo až o téměř čtyři roky později (15. listopadu 1963),
poté, co do televize nastoupil nový ústřední ředitel Jiří Pelikán. Do té doby se televize
řídila Usnesením ÚV KSČ o stavu a nových úkolech ČST a jejích vztazích k ostatním
kulturním institucím z 24.5. 1960. Šlo o rozsáhlý materiál, který shrnoval dosavadní
vývoj televize s ohledem na vzrůstající dosah a především vliv média. Jarmila Cysařová
z usnesení cituje kritiku programové složky televize, která podle názoru ústředního
výboru

„ještě nedostatečně vyjadřuje úkoly budování socialistické společnosti, slabě

odpovídá na problémy, kterými žije naše společnost. (...) Příčiny těchto nedostatků
spočívají především v nedostatečné politickoideové a odborné úrovni některých
pracovníků televize, v nedostatcích řízení a organizace práce, v dosavadní časté
improvizaci a nesoustavnosti koncepce i plánování programů."54
V době působení Adolfa Hradeckého nicméně došlo k mnoha reorganizačním
krokům, které televizi na závěrečnou fázi institucionalizace připravily. Ze všech
důležitých (přehledně uvedených například v publikaci „Dějiny českých médií v datech",
2003) vyjímám ustavení kádrového pořádku ČST

(19. května 196155), schválení

Organizačního řádu brněnského studia (začalo vysílat 6. července 1961), který se stal
modelem pro rozdělení pravomocí a vnitřní uspořádání ostatních krajských studií,
a především reformu řízení redakcí, která umožňovala lepší plánování programu
a kooperaci všech složek televize. Ta započala 1. července 1960 ustanovením nového
organizačního schématu, které televizi rozdělilo do čtyř útvarů, z nichž každý byl
v kompetenci jiného náměstka ředitele. Program, filmovou tvorbu, archiv, dokumentaci a
programové ústředí řídil náměstek pro programovou tvorbu Valter Feldstein (zároveň
zástupce ústředního ředitele), náměstkem pro techniku a výstavbu byl František
Svejkovský, náměstkem pro ekonomiku a správu Jaroslav Břinčil a náměstkem pro
programovou výrobu Jiří Beneš56. Za nejdůležitější byl nadále chápán útvar programový,

54 Cysařová: Československá televize a politická moc 1953-1989, s. 524.
55 Cysařová: Televize a moc 1953-67, s. 129.
56 Kopplová a kol.: Dějiny českých médií v datech, s. 212.

který se dále skládal ze tří složek. V rámci těch fungovaly jednotlivé redakce, z nichž
každá měla k dispozici vlastní pracovníky realizační (režiséři a kameramani) a
organizačně ekonomické (vedoucí a asistenti výroby) a mimo něž stála televizní filmová
tvorba, která pracovala pro všechny složky programu57. V době, kdy byl schválen zákon
o ČST, byly hlavní složky programu a rozvržení redakcí následující:

1. Politickozpravodajské vysílání
Redakce televizních novin (zpravodajství), redakce politického vysílání (výchova a
propaganda) a redakce tělovýchovy a brannosti.
2. Umělecké vysílání
Literárně dramatická redakce, hudební redakce, redakce zábavy a filmu.
3. Vysílání pro děti a mládež
Redakce umělecká, redakce publicistiky.
Oproti začátkům televize, kdy se teprve za pochodu vytvářela potřebná pracovní
místa a hledalo se optimální rozdělení redakcí (vysílání pro děti a mládež se například
původně dělilo podle věkových skupin), tedy byla za deset let fungování vnitřní
hierarchie organizace ČST jasně daná. Zvukařka Svatava Hrubcová na to, jak tato doba
„hledání" vypadala v praxi, vzpomíná: „Teprve během provozu se zjišťovalo, co všechno
je vlastně zapotřebí. Trvalo to nějaký čas, než se to všechno zkoordinovalo, aby všichni
věděli, co mají dělat v příští minutě. Až když se vytvořily redakce, tak každá z nich měla
své tvůrčí štáby, své dramaturgy a své ekonomické oddělení. Redakce byly úplně
uzavřené celky. Měly svůj programový plán na celý rok a ten dodržovaly. Když se něco
natočilo, byl takzvaný KOPR, tedy kontrolní projekce po sestřihu. A to se hodnotilo, jestli
to může na obrazovku. "58
V období šedesátých let se také začala naplno rozvíjet zahraniční spolupráce
s ostatními světovými televizními organizacemi, která začala již 1. května 1957 přímým
přenosem pražského mistrovství Evropy v boxu do sítě Eurovize, jež sdružovala
především západoevropské televize. 28. ledna 1960 stála Československá televize
u zrodu „východní" podoby této organizace, která se pod názvem Intervize stala
zastřešující

organizací

pro

výměnu

programu

nejprve

mezi

Československem,

Maďarskem, NDR a Polskem a později i mezi dalšími státy nejen komunistického bloku,

57 Feldstein: Televize včera, dnes, zítra, s. 219.
58 Rozhovor s Evou Cihelkovou a Svatavou Hrubcovou uskutečněný 28. března 2006, viz příloha č. 2.

její koordinační centrum sídlilo přímo v Praze59. Za českou stranu měla komunikaci
s

mezinárodními organizacemi na starosti Eva Cihelková, která běžné fungování

vzájemné spolupráce v případě Intervize popisuje takto: „Ze začátku mezi členskými
státy probíhala výměna pořadů po trase. Byli jsme tam my, Němci, Rusové, Poláci,
Rumuni, Bulhaři a volně přidružená i Jugoslávie. Já jsem s těmi státy
kontakty. Měli jsme jednou

týdně takový dispečink. Sešli jsme

udržovala

se a přes

hlasitý

odposlech tam po linkách probíhaly nabídky. Bylo to vlastně takové tržiště. Já jsem
to všechno zaznamenala, jaká byla nabídka, a potom se na to podíval

šéfredaktor

programu a vybral, co by se hodilo. Nebo jsme to rozepsali po redakcích a každá
redakce si vybrala, co jí zajímalo. Pak jsme to u kolegů objednali a bylo."60 Spolu
s rozvojem mezinárodní spolupráce přišly i první úspěchy Československé televize
v zahraničí - vůbec první mezinárodní ocenění z pořadů ČST získalo 27. května 1961
„Tisíc pohledů za kulisy" režiséra Ladislava Rychmana. Konkrétně šlo o Bronzovou růži
na televizním festivalu ve švýcarském Montreaux. Stejný pořad později získal i první
cenu na egyptském televizním festivalu v Alexandrii61. V následujících letech byly, jak
dokládají „Dějiny českých médií v datech", pořady vyráběné Československou televizí
na podobných odborných setkáních oceňovány pravidelně.
Konečnou podobu zákona o Československé televizi a statutu Československé
televize, která byla sepsána podle direktiv ÚV KSČ, předložil ústřední ředitel Jiří Pelikán,
který byl jmenován teprve 1. června 1963, už o čtyři měsíce později, 1. října 1963.
Jedinou nedořešenou otázkou v něm byly vztahy s Československým svazem tělesné
výchovy, který požadoval zpoplatnění přímých přenosů ze sportovních akcí, protože těm
televize odlákala diváky z tribun. Ke vzájemné dohodě obě strany dospěly teprve během
roku 1965 poté, co celou věc řešilo II. oddělení ÚV KSČ, tedy až po schválení statutu
ČST, k němuž došlo 15. listopadu 1963, i zákona č. 18/1964 Sb. o Československé
televizi, jenž Národní shromáždění schválilo 31. ledna 1964.

Tyto dva základní

dokumenty potvrdily samostatnost televize jako ústřední organizace s celostátní
působností, vlastní právní způsobilostí a výhradním oprávněním vytvářet televizní
programy, která ovšem zároveň podléhá vládě a řídícím orgánům KSČ. Nejenže
ústředního ředitele jmenovala a odvolávala vláda, o tom, že si státní moc plně

59 Feldstein: Televize včera, dnes, zítra, s. 209.
60 Rozhovor s Evou Cihelkovou a Svatavou Hrubcovou uskutečněný 28. března 2006, viz příloha č. 2.
61 Kčpplová a kol.: Dějiny českých médií v datech, s. 214.

uvědomila potenciál televize z hlediska šíření a upevňování ideologie a státu quo svědčí
znění zákona, v jehož prvním paragrafu je definováno základní poslání televize ve
společnosti takto: „Československá televize svou činností založenou na politice KSČ
provádí masově politickou a výchovnou práci, podporuje tvůrčí iniciativu lidí a přispívá
k dovršení kulturní revoluce."62
O vztahu mezi televizí a tehdejší mocí píše ve studii Televize a moc Jarmily
Cysařové sám tehdejší ředitel Jiří Pelikán: „Pro ilustraci vztahu mezi televizí a mocí, tedy
aparátem KSČ, jak se projevila už při mém nástupu - ředitelé televize i rozhlasu byli
jmenováni ÚV KSČ. Odtamtud jsem dostal zprávu o své funkci, ale vládní dekret od
tehdejšího předsedy vlády Viliama Širokého s určeným platem dva tisíce čtyři sta korun
jako ústřední ředitel jsem obdržel teprve za měsíc. Tím bylo vyjádřeno, že televize
stejně jako rozhlas jsou ideologickým nástrojem podléhajícím kontrole strany. Vládě
jsme předkládali rozpočet, ale obsahová stránka byla doménou ideologického oddělení
ÚV KSČ a předsednictva."63 Jiří Pelikán byl přitom zvolen přímo z podnětu ideologické
komise ÚV KSČ, podle svých slov proto, aby „otevřel okna televize společnosti". Svou
roli sehrálo i jeho dlouhodobé angažmá v KSČ a předchozí působení ve Svazu
vysokoškolského studentstva a to, že od roku 1953 předsedal Mezinárodnímu svazu
studentstva. Jak už bylo uvedeno výše, jeho jmenování skutečně přineslo jisté uvolnění
poměrů v televizi, které se během šedesátých let projevilo například v znovunavázání
kontaktů s některými z těch, kteří neprošli prověrkami v roce 1958, či v rozvoji televizní
publicistiky, jejíž vysílání mnohdy vedlo k přímým konfliktům se státní mocí (více viz
kapitola 5.2). Jiří Pelikán v československé televizi působil až do 25. září 1968, kdy byl
odvolán kvůli podpoře politiky Alexandra Dubčeka64.
Po desetiletém vývoji se z televize stala silná, vnitřně jasně organizovaná a
pracující kádrově „pročištěná" instituce, se kterou vládnoucí moc - také kvůli počtu
udělených koncesí (1 898 908 v roce 1964) a tomu, že od dobudování základní sítě
jedenácti vysílačů (zprovozněním vysílače Cukrák z 25. listopadu 1961) zasahovala
většinu území Československa - počítala jako s nejdůležitějším prostředkem pro šíření
státní ideologie.

62 Kčpplová a kol.: Dějiny českých médii v datech, s. 40.
63 Cysařová: Televize a moc 1953-67, s. 67.
64 Kópplová a kol.: Dějiny českých médií v datech, s. 344.
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Televize a její lidé
McQuail definuje mediální organizaci jako prostředí, v němž se vyrábí mediální
obsah, k pochopení jejího fungování je podle něj potřeba zkoumat i tzv.

„masové

komunikátory", tedy ty, co v médiích pracují65. Podle „Slovníku mediální komunikace"
totiž mezi faktory, které ovlivňují výsledné mediální obsahy, patří i časový harmonogram
práce mediální organizace či dělba práce66. V následujících podkapitolách se proto
zabývám tím, kdo v televizi pracoval, jak konkrétně vypadalo a jak se vyvíjelo pracovní
prostředí a vztahy na něm. Také popisuji podmínky práce v prvních letech existence
Československé televize. Ve výzkumu mediální organizace (a něčeho tak individuálního
jako je chování jejích zaměstnanců) se dá jen těžko zobecňovat a paušalizovat, proto
jsou uvedená zjištění jen výsekem z reality a skutečný stav organizace

ČST

prostřednictvím popisu okolností práce v oborech dotazovaných pouze přibližují.

Vstup do zaměstnaneckého poměru s ČST
Jak už bylo uvedeno výše, v začátcích Československé televize šlo zejména
o technické zajištění vysílání, o něž se staraly spoje, a programoví pracovníci byli
do redakcí přijímáni až v průběhu roku 1953. Podle dostupných materiálů nebyl výběr
pracovníků v začátcích Československé televize nijak systematický, docházelo k němu
prostě podle potřeby a pracovní úkoly jednotlivých zaměstnanců se často (spolu
s vývojem televize) výrazně měnily. Vzhledem k již popsané snaze začít vysílat
co nejrychleji a k malému významu a dopadu obsahu televizního vysílání, nebyla pro
zisk zaměstnání v Československé televize alespoň v začátcích potřebná velká
kvalifikace ani členství ve straně, televize byla v těchto ohledech v

podstatě

nejbenevolentnějším ze všech fungujících médií. Například režiséra Ivo Paukerta v roce
1955 z kádrových důvodů (jeho bratr emigroval) odmítli přijmout na Barrandově, ale
ředitel televize Karel Kohout mu přesto nabídl nejprve zaměstnání v dětském vysílání,
což Paukert odmítl,

a později místo režiséra v začínajícím ostravském krajském

67

studiu . Důležitější než politická bezúhonnost byly pro zisk zaměstnání v personálně

65 McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999, s. 213.
66 Reifová, Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 174.
67 Cysařová: Televize a moc 1953-67, s. 73.

poddimenzované ČST ve většině případů profesní schopnosti a ochota pro televizi
pracovat.
S tím, jak malý význam byl televizi obecně přisuzován, souvisely i ekonomické
možnosti, které nové médium svým zaměstnancům i externím spolupracovníkům
nabízelo. Platy v televizi byly zpočátku nižší než jinde, práce náročnější a její praktický
dosah malý. Nové médium, které v sobě kombinovalo vlastnosti filmu, divadla
a rozhlasu, bylo označováno a chápáno na škále „optický rozhlas"68 a „domácí kino"69
a v této logice se tvořilo i jeho personální složení. Televize spojovala lidi z různých
profesí a specializací, odborní redaktoři z rozhlasu ve spojení s dokumentaristy
a filmovými zpravodajci dali základ publicistice, v literárně-dramatické redakci zase
působila řada divadelních dramaturgů.70
Pracovníkům Československého rozhlasu a Československého státního filmu se
ale v úplných začátcích často do technicky nestabilní televize s nejasnou budoucností
nechtělo, proto vedení televize nacházelo zaměstnance a externisty například také mezi
studenty FAMU, ale i lidmi, kteří s prací podobnou televizní neměli vůbec žádnou
zkušenost. Atribut, který spojoval většinu z prvních zaměstnanců televize a celý
pracovní kolektiv, byl

nízký věk a nadšení z vytváření něčeho nového. Například

Svatava Hrubcová to popisuje následovně: „Pamatuji si, že jednomu kolegovi nebylo ani
padesát, ale mým pohledem byl strašně starý, normálně dědek, který nemá nárok. Tam
byly opravdu vidět generační rozdíly, on neměl tu schopnost reagovat včas na povel na
střih."71 V televizi samozřejmě nepracovali jenom samí „mladí nadšenci" a studenti, ale
i starší lidi, kteří tu s ohledem na měnovou reformu, k níž došlo několik týdnů po prvním
vysílání televize (30.5. 1953), začínali v podstatě od nuly72. Ne všichni zaměstnanci
zavedených institucí, jako byl rozhlas či film, televizí pohrdali, ale ti, kteří pro ni byli
ochotni pracovat, byli v menšině. Jednou z výjimek byl režisér František Filip, který sice
měl zajištěné místo u filmu na Barrandově, ale přesto dal přednost začínající televizi.
„Najednou jsem si uvědomil, že na Barrandově musí mít člověk ohromnou kliku a kolik
filmů si může za rok nebo život udělat? Televize se rozbíhala, začínala, práce jako na
kostele a to mi lahodilo. Moc lidí si myslelo, že jsem se zbláznil - odmítnout Barrandov!

68 Feldstein: Televize včera, dnes, zítra, s. 47.
69 Šmok, Ján: Obecné základy teorie televize, díl II. Praha: Studijní odbor Čs. Televize, 1969, s. 23.
70 In: Cysařová: 16x život s televizí, hovory za obrazovkou, s. 104.
71 Rozhovor s Evou Cihelkovou a Svatavou Hrubcovou uskutečněný 28. března 2006, viz příloha č. 2.
72 Glas: Osobní historie- vzpomínky na počátky televize u nás.

Vždyť to byl Olymp a televize dětská hračka, směšné akvárium, na které se filmaři
koukali skrz prsty," vzpomíná Filip73. Ke stejnému rozhodnutí jako on došel i režisér
Jindřich Polák, který v době začátků televize působil na Barrandově už šest let.
V rozhovoru s Jarmilou Cysařovou popisuje tehdejší vztah filmařů k televizi a profesní
poměry, které v ČST panovaly, takto: „Od roku 1946 jsem byl na Barrandově jako
asistent režie a do televize jsem měl otevřené dveře od počátku. Přišli tam lidé
především z rozhlasu a od divadla, ale málokdo se znalostí kinematografie. Když jsem
poprvé napsal do levé strany technického scénáře PC, tedy polocelek, a jiné běžné
zkratky, nikdo nevěděl, co to je."74 Polák a Filip jsou příklady profesionálů původně
z jiných oblastí umělecké činnosti, kteří v televizi začali, ve svém oboru se podíleli na
vytváření profesního prostředí televize a nastolování rutin běžných pro práci televizního
režiséra, a jejichž tvorba a úspěchy v pozdějších letech byly spojovány především
s televizí.
Stejně jako technika i program (a provoz) se jen minimálně inspiroval a poučil
v již fungujících světových televizních organizacích, v prvních letech se proto často
měnila organizační struktura redakcí a za pochodu se vytvářela nová pracovní místa.
Jak Martin Glas ve svých vzpomínkách uveřejněných na internetu České televize, tak
Eva Cihelková v rozhovoru uvádějí, že se do Československé televize dostali nejprve
v rámci povinné praxe v rámci studia FAMU a na základě této zkušenosti jim ředitel
Karel Kohout nabídl zaměstnání v ČST. Eva Cihelková, která se ještě před začátkem
pokusného vysílání z Měšťanské besedy coby asistentka produkce podílela na prvním
televizním filmu Veselý přírodopis, v televizi dokonce začala pracovat při studiu
a musela na to mít

povolení z ministerstva školství podepsané přímo ministrem

Zdeňkem Nejedlým. I když v televizi teprve sbírala praktické zkušenosti, brzy se dostala
na významnou pozici programové inspektorky, která měla na starosti provozní zajištění
programu. Martin Glas si práci v ČST vyzkoušel dvakrát při letní praxi a když v roce
1955 dostudoval FAMU, ihned mu televize nabídla post vedoucího výrobního štábu
v redakci zpravodajství, která se právě rozbíhala75.

73 Cysařová: 16x život s televizí, hovory za obrazovkou, s. 27.
74 Cysařová: 16x život s televizí, hovory za obrazovkou, s. 59.
75 Glas, Martin: Osobni historie- vzpomínky na počátky zpravodajství [online], Praha : 2003
[cit. 2006-03-13]. Dostupný z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/osobni_zpravodaj.php>.

Podobně jako Eva Cihelková i první programová hlasatelka Jarmila Šusterová
začínala v televize v roce 1953 v jako sekretářka76, a to konkrétně v dětské redakci,
jejímž se stala vedle Oldřicha Kryštofka a Jindřicha Fairaizla třetím členem. „Byla jsem
tam v podstatě jako holka pro všechno. Když jsem poprvé přišla do televize, provázel
mě ředitel Karel Kohout. (...) První, co řekl, bylo: Tak podívej, kam by sis sedla? Tak
třeba tady mají místo. A to je dětská redakce. Tím, že tam bylo místo, jsem se dostala
zrovna do dětské redakce. Kdyby byla židle u zpravodajců, tak jsem možná byla tam,"
vzpomíná na to, jakým způsobem získala své pracovní zařazení Šusterová, která se
stala teprve čtyřicátým devátým zaměstnancem ČST77. Do televize se dostala na
doporučení z rozhlasu, kde se o práci ucházela původně. Co se týče umělecké praxe,
měla za sebou působení v Dismanově dětském souboru, divadlech a účinkování
v prvním československém barevném filmu Jan Roháč z Dubé, jako asistentka dříve
působila v podniku zahraničního obchodu Metrans a zvládala psaní deseti prsty, což
uplatnila zejména při přepisování scénářů. Další vývoj kariéry Jarmily Šusterové
ilustruje, že Československá televize vznikala živelně bez nějakého dlouhodobějšího
plánu. Poté, co na základě svých předchozích divadelních a filmových zkušeností
několikrát zaskočila za těhotnou Štěpánku Haničincovou v dětském vysílání, jí vedení
televize nabídlo post programové hlasatelky, který neměl s její předchozí administrativní
činností nic společného. „Najednou začali všichni

- od ředitele po šéfa

programu

Vladimíra Kováříka - chodit a říkat: Sakra, my na ty večerní programy pořád hledáme
herce. Kdo má volno, aby přišel a uvedl program, a je to hrozně náročné. (...) Tak říkali:
Jarmilo, ty to budeš muset zkusit. Pro ty děti ti to šlo, tak proč by to nešlo pro dospělé.
(...) Aby byly splněny všechny regule, musela jsem projít řádným konkurzem. Na ten mě
velice tvrdě připravoval pan režisér Josef Kořán. Zkoušeli na mě věci jako: Nepřipojila
se Bratislava78, musíš to spatra okamžitě ohlásit. Dával mi takové úkoly, abych s klidem
a úsměvem dokázala na obrazovce reagovat a omluvit se lidem za potíže," vzpomíná
Šusterová79, která se v roce 1956 skutečně stala první televizní

programovou

hlasatelkou.
Předpoklady pro získání významné pracovní pozice v ČST tedy často nebyly
dány ani profesní zkušeností, ale spíš ochotou investovat svůj čas a energii za
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Dobový životopis Jarmily Šusterové, viz příloha č. 5.
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nevyhovujících pracovních podmínek, a také na základě osobních vazeb na vedoucí
pracovníky televize či na pouhém faktu, že byl člověk v televizní organizaci již nějakým
způsobem přítomen. Asi nejjasněji to dokazují okolnosti vzniku ostravského televizního
studia (respektive vytváření jeho štábu), jehož prvnímu řediteli Jaroslavu Vondrovi bylo
v době, kdy mu Karel Kohout nabídl funkci, jen dvacet čtyři let a ještě neměl ani hotové
státnice na FAMU v oboru produkce a výroba filmových pořadů80. V knize Milana
Švihálka „Padesát let televizního studia Ostrava" Vondra obsáhle popisuje personální
politiku, kterou jako šéf studia prosazoval, takto: „Tenkrát byly dvě možnosti: buď do
Ostravy přizvat programové pracovníky z Prahy, nebo těžit z místních zdrojů. Já jsem
vsadil na druhou možnost. Věděl jsem totiž, že s Pražáky v Ostravě příliš neuspějeme.
Cítil jsem, že místní lidé například režiséra Ivo Paukerta nějak zvlášť neberou. Ne, že by
si ho nevážili, ale Paukert byl na drsné podmínky začátků vysílání příliš zhýčkaný
pražskými poměry. Kdyby to tak mělo jít dál, postupně by do Ostravy přešla druhá, třetí,
čtvrtá garnitura a kvalitě vysílání by to neprospělo. Začali jsme tedy dělat nábor
u místních lidí, například i ochotníků. K takovým patřil například Čeněk Rábl, legendární
postava prehistorie ostravské televize. Původním povoláním byl pošťák, ale on vždycky
vyvěsil ceduli „jsem na revizi v Muglinově"

a pospíchal do televize. Pochopitelně ho

z pošty záhy vyhodili. My jsme ho s chutí přijali. Stal se vynikajícím asistentem režie,
i když jsme mu tak nesměli říkat - oficiálně byl totiž veden jako inspicient scény. Oldřich
Klásek, pozdější kameraman zpravodajství, byl zase původním povoláním tramvaják.
Měl elektrikářské zkoušky, a tak jsem mu řekl: „Hele, najdi pět elektrikářů a to budou
televizní osvětlovači!" Takhle postupně v televizi přibývalo nadšených, zapálených
lidí."81
Hlavním personálním zdrojem (jak v krajích, tak v Praze) byl pro televizi v jejích
začátcích Československý rozhlas, což vyplývalo zejména z institucionální provázanosti,
tedy toho, že televize pod rozhlas spadala formálně. Dobře to ilustruje příklad první
programové hlasatelky Ostravské televize Evy Mudrové, která byla po celou dobu svého
televizního působení (1956-1968, tedy i v době, kdy se obě instituce oddělily)
zaměstnána v rozhlase a v ČST, přestože byla její krajskou tváří, působila jen jako
externistka. „V rozhlase bylo daleko víc pestrých příležitostí. Navíc jsem té instituci byla
vděčná za to, že jsem se naučila spíkrovské řemeslo. Natáčela se různá pásma a jejich

80 Švihálek: Padesát let televizního studia Ostrava, s. 12.
81 Švihálek: Padesát let televizního studia Ostrava, s. 16.
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režiséři nás honili na výslovnost, opravovali nás, učili, v rozhlase jsme měli i hlasovou
výchovu. Televize za to byla vděčná, protože po komkoliv z rozhlasu sáhla, ten se v ní
uplatnil," popisuje poměry v Ostravě Mudrová, podle níž byl jednou z hlavních motivací
k přestupu rozhlasových pracovníků do televize možný kariérní růst a také získání
nových

zkušeností82. Mudrová, která do rozhlasu přišla v devatenácti přímo po

vystudování obchodní akademie a v době spouštění krajské televize zde za sebou měla
tříleté působení (včetně půlroční praxe v Praze), soudí, že k jejímu výběru pro první
vysílání došlo jen náhodou, právě kvůli provázanosti rozhlasu a televize. „Vedení si
říkalo: no, ohlásit to může třeba někdo z hlasatelů... a tak jsem tam skončila já. Nedělala
jsem ani žádné kamerové zkoušky, nic takového. V rozhlase byli dva kolegové-hlasatelé
a naše šéfka. Vedení to tehdy zkrátka odhadlo na mě, které bylo třiadvacet roků,"
vzpomíná Mudrová83.
Valter Feldstein uvádí, že když začala mít televize úspěch, vzbudilo to v samotné
instituci rozhlasu neklid a znepokojení, takže přímo rozhlasoví pracovníci mezi sebou
řešili, jakou má „jejich" médium s novou konkurencí budoucnost, zda ho televize nezničí
či úplně neodsune na vedlejší kolej a nestane se
významným činitelem."84

tak „jen nedůležitým, málo

Rozhlasový režisér Jiří Horčička potvrzuje, že televize

postupem času rozhlas personálně značně vyčerpávala, protože z něj „přetahovala"
především pracovníky do odborných funkcí. „Probíhaly

různé

nábory,

částečně

i administrativních pracovníků. Rádio bylo zdrojem toho kádru, který se vytvořil hned na
začátku televize. Jako režiséry ale brali lidi od filmu a z divadel. My jsme jim byli moc
abstraktní," říká Horčička85, který sám zůstal činný výhradně v rozhlase. Mezi odborníky,
kteří do televize přišli z rozhlasu v době, kdy se nové médium začalo rozmáhat, byla
zvukařka Svatava Hrubcová. Ta uvádí, že v roce 1955, tedy po dvou letech fungování
televize, ji k přestupu přemluvil první zvukový mistr ČST Otakar Bretschneider a že
jedním z důvodů, proč na tento přestup nakonec přistoupila, byly lepší platové
podmínky. O své další tehdejší motivaci říká: „Nalákali mě jednak na peníze a jednak to
bylo obrovské novum. Nikdo nevěděl, co televize je a já tam šla s ideou, že doteď tam
nikdo nic neuměl a já vstoupím na scénu jako ta chytrá. (...) Když jsem

odcházela

z rozhlasu, myslela jsem si, jak obrovské zkušenosti už jsem získala a jak to všem

82
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84
85

Rozhovor s Evou Mudrovou uskutečněný 27. dubna 2006, viz příloha č. 4.
Rozhovor s Evou Mudrovou uskutečněný 27. dubna 2006, viz příloha č. 4.
Feldstein: Televize včera, dnes, zítra, s. 47.
Osobní rozhovor uskutečněný v únoru 2006.

V televizi ukážu."86

Následkem rychlého nástupu, úspěchu a rozvoje televize se tedy

zvedl zájem o technologickou novinku nejen ze strany diváků, ale i u jinde působících
mediálních pracovníků. Svou roli v tom hrála i finanční motivace.
To,

že

po

pokusných

začátcích

televizní

organizace

do

svého

provozu

potřebovala čím dál víc zkušenějších pracovníků a tedy o procesu její profesionalizace
svědčí začátky vlastního zpravodajství, které blíže rozebírám v kapitole 5.2.

Podle

Feldsteina byl z personálního hlediska rozvoj zpravodajství ve svých začátcích brzděn
mj. i „naprostým nedostatkem odborných televizních novinářů" 87 . Protože zpravodajsky
nejvýznamnějším médiem té doby byl stále ještě rozhlas, čerpala televize kádrově opět
právě odtud. Zpravodajská hlasatelka Kamila Moučková uvádí, že z rozhlasu se do
televize postupně dostávali zkušení zpravodajci, kteří měli novinářskou práci zažitou.
Jediné, co si museli osvojit, byla specifika a rozdíly televize oproti rozhlasu. Moučková
sama působila před přestupem do televize v rozhlase na pozici hlasatelky zpráv
přibližně pět let. Tuto práci získala bez jakýchkoliv novinářských zkušeností (předtím se
živila jako herečka) na základě konkurzu, sama uvádí, že redakční a profesionální práci
se naučila až během praktického působení v rozhlase. O své motivaci, proč reflektovala
nabídku z televize, Moučková říká: „Protože to bylo něco úplně nového. V padesátém
šestém jsem v podstatě byla v rozhlase až na stropě. V té situaci a v té době jsem si
říkala, že už nemůžu nikam moc výš. Tohle byl důvod proč jsem tam šla. Že je to něco
nového, že k tomu rozhlasovému

mikrofonu přibude i kamera. Také mě motivovalo,

že

to přede mnou nikdo nedělal. Já jsem v podstatě první ženská v Evropě, která začala
číst zprávy.

Předtím

to byla jednoznačně

mužská

doména."88

Zajímavé je, že její

přestup nebyl úplně samozřejmý - Moučková uvádí, že v několikaměsíčním období od
podzimu 1956 do ledna 1957 působila jako zpravodajka jak v televizi, tak v rozhlase.
„Okolo vánoc jsem se úplně zhroutila, protože jsem pořád vysílala. Dopolední jsem měla
v rádiu, pak jsem přišla do televize, tam jsem dělala Televizní noviny89, nástup byl ve
dvě, protože jsme všechno připravovali jenom v sedmi nebo osmi lidech, no a pak jsem
mnohdy, jak bylo potřeba, přecházela ještě na noční do rozhlasu.

(...) Po

několika

pokusech, kdy jsem žádala, aby mě v rádiu propustili, se to konečně k prvnímu
povedlo

a já jsem

nastoupila

napevno jako

zpravodajská

redaktorka

do

lednu

televize."

86 Rozhovor s Evou Cihelkovou a Svatavou Hrubcovou uskutečněný 28. března 2006, viz příloha č. 2.
87 Feldstein: Televize včera, dnes, zítra, s. 119.
88 Rozhovor s Kamilou Moučkovou uskutečněný 15. února 2006, viz příloha 3.
89 Ve skutečnosti Televizní aktuality a zajímavosti.

Hlasatelský kolega Kamily Moučkové Richard Honzovič v rozhovoru s Jarmilou
Cysařovou uvádí, že byl do televize v roce 1959 v podstatě nalákán lstí, když ho jednou
při návštěvě v Měšťanské besedě přiměli prezentovat se před kamerou. „Nic jsem
nechápal, v představě, že jde o komentování mimo obraz. Posadili mě před kameru a
říkali, co s těma vlasama, nikdy jsem jich neměl moc, patku mi zčesali na stranu, já jsem
říkal, že nechci před kameru a oni, no ne, my si vás jenom vyzkoušíme. (...) Pak mi řekli,
že by mě chtěli do obrazu. Zkusil jsem to," vzpomíná Honzovič90.
Výše uvedené příklady ilustrují, jací lidé a odkud do televize přicházeli, jaké měli
zkušenosti a jaký jim televize nabízela profesní růst. Zatímco na začátku se ČST
snažila co nejrychleji získat dostatek schopných lidí pro provoz, s tím, jak její organizace
rostla a vytvářela se specializovaná pracovní místa, začala na jejich obsazení
potřebovat víc profesionálů. Hlavním kádrovým zdrojem byl od začátku rozhlas, dále
pak barrandovská studia (film), divadla a FAMU. Lidé, kteří přicházeli do televize, byli
zpočátku motivováni možností vytvářet něco nového, později se přidala i ekonomická
motivace. Až do roku 1958, kdy došlo k institucionální změně televize, nehrál (jak bylo
popsáno v druhé kapitole) v kontextu ostatních médií významnější roli kádrový profil ani
minulost pracovníků televize.

Pracovní podmínky v ČST
S technickou a personální nevybaveností ČST v začátcích vysílání souvisela
i nepřipravenost provozní. Stejně jako se teprve vytvářela nová pracovní místa a vyvíjely
se vysílací prostředky, hledalo vedení (většinou v souladu s institučními proměnami
a s nimi spojenými vnitřními tlaky) ideální model i pro samotný provoz televize.
K formálním změnám v uspořádání, hierarchii, kompetencích a fungování redakcí
docházelo

průběžně v celém sledovaném období vývoje ČST, ty nejdůležitější byly

popsány výše. Absence zkušeností s fungováním organizace podobné televizní a to, že
se ČST ani po této stránce neinspirovala v již fungujících zahraničních provozech
společně s uspěchaným startem

pokusného vysílání měly za důsledek výběr

nevyhovujícího objektu Měšťanské besedy (více viz kapitola 2). Právě se specifiky této
budovy ve vztahu k televiznímu vysílání se museli zaměstnanci ČST vypořádat. Martin

90 Cysařová: 16x život s televizí, hovory za obrazovkou, s. 90.
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Glas ve svých vzpomínkách91 a František Filip v rozhovoru s Jarmilou Cysařovou
uvádějí, že televize fungovala v takových podmínkách, že když v prvním roce přijeli na
prohlídku provozu a vysílání ČST profesionálové z BBC, mysleli si, že jim česká strana
skutečné místo přípravy vysílání a odbavování zatajuje, protože nevěřili „že je
v takových podmínkách možné vyslat do éteru signál."92
Jarmila Cysařová také cituje vyjádření závodní lékařky ČST Zdeny Mauderové,
která v roce 1964 upozorňovala na to, že v televizi přibývá chorob z psychického
vyčerpání, a na celkovou nevhodnost prostředí a způsobu práce v televizi. „V televizi je
málo místa, lidé jsou na sebe namačkáni, ohlušeni hovory, telefony... pracovala jsem
v Technoexportu, v Masně i jinde, ale takový soubor špatných pracovišť a vyčerpaných
lidí jsem nezažila... třeba střižna a zvuk jsou strašná pracoviště. Tahali jsme lidi z toho,
aby nám tam neohluchli... V televizi často není práce, ale nádeničina. A kameramani,
produkční i jiní nedělají v takovém prostředí šestnáctky a dvacítky kvůli penězům, ale
proto, že jim nic jiného nezbývá, má-li se dokončit pořad v termínu... Je-li třeba, dělají od
režiséra po maskéry a techniky ve dne v noci,"93 uvádí Mauderová ve výročním článku
v deníku Práce, který sice pochází až z roku 1968, kdy televize slavila patnáct let
existence, ale (jak částečně potvrzují výpovědi pamětníků) dá se vztáhnout i na období,
které sleduje tato práce, protože popisuje prostředí Měšťanské besedy.
Ze vzpomínek pamětníků vyplývá, že kromě psychické a fyzické zátěže
způsobené stresem a přepracováním, plynula zdravotní rizika i z technického vybavení
televize, konkrétně pak ze svícení, které muselo být kvůli na světlo málo citlivým
superikonoskopickým snímacím elektronkám použitým ve studiových kamerách velmi
silné. „Bylo to fyzicky náročné. Studio bylo strašně zasvícené a vydržet v něm nonstop
půldruhé hodiny, to bylo o život. Holky mikrofonistky byly pod pracovním pláštěm nahé,
všem se dělalo špatně, herci vypadali příšerně a ze všech lilo," popisuje vysílací
podmínky Svatava Hrubcová94. Kvůli horku, které ze světel sálalo, vysílali například
sportovní hlasatelé běžně oblečení jen od pasu nahoru a nohy měli v lavoru s vodou.
Jarmila Šusterová vzpomíná, že kvůli tomu, že byla blondýna na ní osvětlovači museli
svítit až dvěma tisíci luxy a lékaři ji varovali, že kvůli tomu může mít v budoucnosti

91 I podle něj jde ale spíše o součást televizní mytologie.
92 Cysařová: 16x život s televizí, hovory za obrazovkou, s. 27.
93 Cysařová, Jarmila: Česká televizní publicistika, svědectví šedesátých let. Praha: Česká televize odborové dokumentační a informační středisko, 1993, s. 12.
94 Rozhovor s Evou Cihelkovou a Svatavou Hrubcovou uskutečněný 28. března 2006, viz příloha č. 2.

problémy se zrakem95. O dalších přímých zdravotních potížích, které televizní provoz
způsobil, hovoří Svatava Hrubcová v souvislosti s inscenací Antonína Moskalyka
0 Egonu Ervinu Kischovi: „Nechala jsem si postavit za dekoraci lávku, po které měl
chodit mikrofonista.

Bylo to ode mě neuvážené rozhodnutí.

V závěrečném

obraze

najednou skončil zvuk ránou a dialog v několika posledních minutách byl velice špatně
slyšet. Nevěděli jsme, co se stalo, protože ta lávka byla v uzavřeném prostoru. Poté, co
inscenace skončila, jsme zjistili, že ten mikrofonista z toho, jak mu pražilo přímo do
hlavy 200

Watů, omdlel.

Mikrofon

tam jenom

visel dolů.

Toho hocha

odvezli

v bezvědomí pryč."96 Martin Glas uvádí, že přehnanou teplotu často nevydrželo ani
vybavení studia. Přímo při vysílání jedné inscenace prý vybouchl hasící přístroj, při jiné
se úplně ohnuly silné voskové svíce do tvaru písmene U. Místnost televizního studia se
přitom nedala větrat okny, protože by do ní pronikal hluk z ulice a vzduchotechnika tu
nebyla vůbec zavedena. Problémy se svícením se televizní technika podle Glase
snažila řešit například zavedením rtuťových výbojek, které byly použity v hlasatelně
HB2. „Ty sice dobře exponovaly a byly energeticky úsporné, ale vytvářely mrtvolně
namodralé světlo, ve kterém se diskutujícím dělalo zle. Proto se pak rtuťové výbojky
vyřadily z provozu a dále používala jen normální svítidla," uvádí Martin Glas97. Stejné
problémy se svícením ve svých začátcích řešila, podle vzpomínek Evy Mudrové,
1 ostravská televize, v jejímž studiu se po více než hodinovém intenzivním svícení občas
spustil požární hlásič. „Jednou se stalo, že z vrátnice přiletěl vrátný a strážný v jedné
osobě, během

vysílání otevřel dveře a křičel: „Všichni

ven! Hoříte!","

vzpomíná

98

Mudrová .
Technika a vedení televize přitom podle všeho o uvedených problémech a z nich
plynoucích nevyhovujících pracovních podmínek věděla už před startem vysílání
z Měšťanské besedy. Dokládá to vzpomínka ostravského režiséra Zdeňka Havlíčka,
který se již v roce 1951 účastnil jednoho z přípravných televizních vysílání. „Tehdy jsme
byli pozváni do Radioústavu, kde různí odborníci zkoumali, jak má vlastně televizní
vysílání vypadat. (...) Svítilo se vším možným - například zářivkami, různými druhy
žárovek, kohosi líčili na modro, jiného zase na zeleno, na žluto, účinkující zkrátka hráli
všemi barvami. Zkoumalo se totiž, jaké osvětlení a jaký typ líčení bude pro budoucí
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98

Rozhovor s Jarmilou Šusterovou z července-srpna 2005, viz příloha č. 1.
Rozhovor s Evou Cihelkovou a Svatavou Hrubcovou uskutečněný 28. března 2006, viz příloha č. 2.
Glas: Osobní historie-vzpomínky na počátky televize u nás.
Rozhovor s Evou Mudrovou uskutečněný 27. dubna 2006, viz příloha č. 4.
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vysílání nejvhodnější."99 Přestože o potřebě takto silného svícení se tedy vědělo, stav,
úprava a vybavení televizního studia tomu neodpovídalo. Podobně to bylo i s některými
materiály, které - jak televizní pracovníci zjistili až během provozu - studiové kamery
prostě „neviděly", respektive nedokázaly zabrat. Podle Jarmily Šusterové se to týkalo
zejména silonu nebo jiných umělých vláken. Jednou prý až těsně před vysíláním na
kontrolní obrazovce zjistila, že jí kamera zabírá „skrz" šaty jen v podprsence, hlasatelka
Milena Vostřáková zase stejným způsobem zjistila, že je na obrazovce dokonce úplně
bez podprsenky.
S tím, jak televize fungovala a jaké v ní byly pracovní podmínky souvisí
i strukturní rozdělení a využití televizní budovy. V začátcích televize byl objekt
Měšťanské besedy televizí konkrétně využíván následovně:

Přízemí
Zde se nacházelo nejdůležitější místo televize - vysílací studio a vše, co s ním
bezprostředně souviselo, tedy malá šatna s kostymérnou a skleněným průhledem
oddělená společná režie pro obraz a zvuk, kterou tvořil jeden spojený stůl se zvukovým
pultem, magnetofony a gramofony. Krom toho tu byla malá zvuková hlasatelna, kam se
vešli maximálně dva lidé, truhlářská dílna dekorační techniky a rekvizitárna. Rekvizity se
vyráběly přímo na dvoře, který ze začátku (do doby než televize vybudovala nový
průchod mezi Vladislavovou a Jungmanovou ulicí) zůstal průchozí i pro veřejnost.
Průjezd na dvoře vedl mezi truhlárnou a studiem, pod schody do dalších pater byla
později zřízena malá vrátnice, blízko zázemí studia zase bufet, kterému televizní
pracovníci přezdívali Kufr.
Protože samotné televizní studio připravovali lidé z rozhlasu, mělo i charakter
studia rozhlasového, jen v něm byly navíc světla a kamery. V praktickém provozu se
nedostatky tohoto řešení ukázaly záhy. Na rozdíl od rozhlasu se interiér televizního
studia musel často měnit, jediným přístupem do něj ale byly dveře s rozměry 1x2 m
oddělené zádveřím. „Toto byla jediná cesta pro pracovníky a účinkující i technické
zařízení a do studia se tudy dopravovaly i veškeré kulisy, praktikáble a dekorační díly
zhotovené naproti v truhlárně, případně na dvoře mezi studiem a truhlárnou, dále
rekvizity a rekvizitní nábytek, zpočátku vše půjčované z Barrandova,"

popisuje

99 Švihálek: Padesát let televizního studia Ostrava, s. 10.
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nepraktičnost rozhlasového řešení pro televizní provoz Martin Glas100. Na delší straně
studia situované naproti truhlárně proto byla záhy vybudována velká vrata. Na rozdíl od
rozhlasového studia muselo být to televizní lehce přístupné i přímo během vysílání.
V každém rohu studia musela být připravená jiná část programu, která měla jít do
vysílání po aktuálním pořadu. „Na všechno byla jediná místnost, která se měnila
kulisami. Neexistovaly ani diapozitivy, takže se třeba dával na stojan obrázek s nápisem
přestávka," vzpomíná Eva Cihelková101. Signalizace, že se právě vysílá, byla nejprve
umístěna jen ve studiu a v předsíňce před studiem, nikoliv v „přestupové komoře" do
studia, Jenž od ní bylo odděleno masivními zvukotěsnými dveřmi, které se otvíraly
těžkými pákami. Martin Glas uvádí, že než bylo zavedeno červené signalizační světlo
i do zádveří, bylo občas ve vysílání slyšet, jak se někdo snaží dveře otevírat, ale neví na
jakou stranu má pohnout klikou.
Problémy s tím, jak bylo studio navrženo, řešila hlavně technika. Kromě

již

popsaných potíží s osvětlováním, se museli s nevyhovujícím prostorem vyrovnávat
hlavně kameramani, pro jejichž práci nebyla vhodná ani prkenná podlaha ve studiu. Aby
se záběry netřásly, mohli totiž s kamerou jezdit jen po směru prken a po předem
vymezené trase102. Problémy s nerovnou podlahou trvaly poměrně dlouhou dobu. Dopis
z 23. srpna 1954

adresovaný ministerstvu spojů dokládá, že ani provedené úpravy,

v rámci nichž mělo dojít k jejímu vyrovnání a odstranění škvír, tyto potíže nevyřešily.
„Dnes konstatujeme, že požadavek ministerstva spojů na vyklizení celého studia byl
zcela zbytečný. Tzv. „úprava" podlahy byla provedena nedostatečným způsobem. Ještě
v sobotu 21.8.54 byli jsme ujištěni, že i když podlaha nebude zcela rovná - což je nutný
požadavek s hlediska práce s kamerami - že vyvýšeniny nebudou činit více jak 3 mm.
Dnes zjišťujeme, že podlaha nebyla vůbec zhoblována, že rozdíly v podlaze činí tak jako
předtím 1- !4 2 cm.

Jediným výsledkem je

časová ztráta a tíseň při zkouškách na

závažné programy tohoto týdne," shrnuje situaci v době, kdy už televize více než rok
vysílala, nepodepsaná stížnost103. Podle Martina Glase přitom tehdy ke zbroušení
nedošlo kvůli tomu, že po použitých dekoracích zůstávaly v podlaze hřebíky, které
ztupily brousící zařízení. Realizace kompletní výměny podlahy za štěrkovou nakonec
proběhla až po deseti letech provozu studia. Samotné kamery byly v televizi k dispozici
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tři, přičemž jedna fungovala jen jako rezervní a režiséři ji mohli používat jen po podpisu
reversu.

Pro vzájemné dorozumívání mezi jednotlivými pracovišti televize fungoval

hlasitý odposlech.
Na to, jak konkrétně také vypadala práce v televizním studiu a do jaké míry byla
improvizovaná, vzpomíná Jarmila Šusterová takto: „Vzpomínám si třeba na to, že když
jsem začínala, vysílala se - samozřejmě živě - inscenace Liják, kterou režíroval pan
režisér Krejčík. Já jsem k tomu neměla žádný úvod, ale pan režisér si vzpomněl, že by
tam vlastně nějaký úvod být měl. A vzpomněl si krátce před začátkem té inscenace.
Říkal: „Podívejte se, je to strašně jednoduchý. Musíte se postavit před Mildu Kopeckýho,
on bude jako nakloněný u postele nad Božkou. Vy se tam postavíte tak, aby ona nebyla
vidět, a budete povídat - stačí minutka - o tom, jak je to hrozný, když je liják." A já na to:
„Jako co, pane režisére?" A on: „No, jak vám to teče za krk, jak je to protivný, jak člověk
zmokne..." Prostě mě úplně zblbnul... Byl tam u toho i ústřední ředitel televize a ten mi
říká: „Neboj Jarmilo, pojď, to bude jednoduchý, to zvládneš." Já jsem se tedy postavila
k posteli, kde pololežel Kopecký a začala mluvit o tom, jak je ten liják hrozný. Pak jsem
musela podlézt kameru, protože první záběr byl na tu postel.

Vešla jsem

úplně

vyklepaná do režie, a tam oba dva - jak pan ředitel, tak pan Krejčík říkali: „Vidíte, jak
vám to šlo, to bylo přesně ono!""104

První patro
V

prvním patře Měšťanské

besedy se nacházely

kanceláře spojů

(tedy

Televizního studia a vysílače Praha), technika patřící (alespoň v začátcích) programu,
tedy zvukové oddělení,

a ve velkém sále nad televizním studiem byla vybudována

zkušebna. Prvním zvukařem byl Otakar Bretschneider, kterého rozhlas kompetenčně
přidělil pod Televizní studio Praha. V jeho případě se asi nejnázorněji
problémy pramenící z dualismu v řízení ČST.

projevily

Zvukové zařízení totiž - stejně jako

ostatní technika - patřilo spojům, od kterých Bretschneider v začátcích vysílání vůbec
neměl oprávnění ho používat105. Až později se situace vyřešila tak, že zvukaře
zaměstnaly

přímo spoje. Na to, co se v prvním patře dělo, vzpomíná Svatava

Hrubcová: „Tam můj kolega Bretschneider dělal zvukové záznamy a připravoval - jak na
gramofonových deskách, tak na magnetofonových páscích - určité ozvučení na průběh
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večera. Rezervy na přestávky i rezervy na technické závady, protože technické závady
byly de facto součástí programu.

Denně došlo k několika."106 V této souvislosti

upozorňuje Eva Cihelková na další fakt, který dobře ilustruje vztah program - technika.
Spoje si prý tehdy nepřály (zřejmě kvůli reputaci), aby se hlášení o poruchách
z technických důvodů na obrazovkách vůbec objevovala.

Druhé patro
V začátcích Československé televize tu v jediné kanceláři sídlily všechny
programové redakce. „Byla to podlouhlá místnost, která začínala takzvanou dětskou
redakcí, která byla hned u dveří. V podstatě to byl jeden větší pivní stůl, který neměl
žádné šuplíky, ale měl telefon a dvě židle. (...) Za námi byl další stůl, tam byli, dnes by
se dalo říct, zpravodajci, pak byla literárně-dramatická redakce, pak huliza, tedy humor
a lidová zábava, a hudební redakce... Dohromady bylo v té jedné podlouhlé

místnosti

šest nebo sedm stolů, tedy redakcí," popisuje tehdejší rozložení pracovního prostoru
Jarmila Šusterová107. Jednotlivé redakce byly (podle Martina Glase) odděleny málo
pevnými přepážkami z hobry. Z místnosti, kde sídlili „programáci" se dalo volně přejít do
kanceláře ústředního ředitele Karla Kohouta a kjeho sekretářce. Zaměstnanci na tomto
patře neměli k dispozici vlastní sociální zařízení a byli „odkázáni na laskavost" běžných
nájemníků domu. Pracovní atmosféru v této části Československé televize popisuje
Jarmila Šusterová takto: „Všichni jsme to brali smrtelně vážně. Každý úspěch byl
úspěchem celé party těch padesáti „programáků". U jednotlivých stolů - redakcí vládlo
obrovské nadšení. Lezli jsme po čtyřech, třídili scénáře, snažili jsme se. A dělali to
všichni. Bylo jedno jestli to byl ústřední ředitel nebo šéfdramaturg.

Všichni dělali

108

všechno."

V pozdějších letech bylo v druhém patře vybudováno pracoviště pro snímání
filmu a postaveny dvě obrazové hlasatelny s označením HB 1 a HB 2. První sloužila pro
uvádění programu a druhá pro zpravodajství a diskuse. Od srpna 1958 tu také sídlil
telerecording.
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Třetí a čtvrté patro
„Ve třetím a čtvrtém patře Měšťanské besedy zůstávali ještě dost dlouho bydlet
nájemníci, kteří tak byli rušeni zvukem z odposlechu modulace, linoucí se z přízemí a
prvního patra velkým zrcadlem schodiště až ke střeše. Později byl ve čtvrtém patře
získán další byt, ve kterém se upravilo zvukové přepisové pracoviště a archiv zvukových
pásků, zárodek budoucí fonotéky," popisuje další uspořádání televize v budově
Měšťanské besedy Martin Glas109. Soužití nájemníků a televizního provozu bylo
v mnoha ohledech složité, což dokládají četné vzpomínky pamětníků. Jedním z velkých
problémů byl konec vysílání po desáté hodině večerní, který televizní pracovníci
pravidelně hlasitě oslavovali110. Valter Feldstein dokonce uvádí111, že kvůli rušení
„večerního a nočního klidu" pracemi ve studiu, zkouškami a vysíláním nájemníci často
podávali místnímu národnímu výboru stížnosti na ČST. Později, když se všichni
nájemníci vystěhovali, v horních patrech sídlilo například zvukové oddělení. Na střeše
Malostranské besedy byla ještě malá věžička, která zajišťovala retranslační spojení
s vysílačem, který byl umístěn na petřínské rozhledně.

Vymezené prostory v budově Měšťanské besedy brzy přestaly rychle se
rozvíjejícímu provozu televize stačit. ČST se za pochodu rozšiřovala nejen do dalších
pater besedy, ale i do přilehlého objektu v Jungmanově ulici a dalších externích studií.
Podle Martina Glase postupem času počet externích prostor, které televize jen v Praze
využívala, přesahoval číslo sto dvacet112. Přitom o vybudování studiového areálu
v Praze na Kavčích horách, kde sídlí televize dodnes, Ministerstvo spojů rozhodlo již
24. října 1957 a první plán na výstavbu televizního střediska byl pražské plánovací
komisi předložen už 1. prosince 1958. K realizaci tohoto velkého přesunu, respektive
k otevření nové budovy televize (na plánování její podoby se, jak dokládá Jarmila
Šusterová a dokumenty z jejího osobního archivu, podíleli i původní zaměstnanci ČST)
došlo po mnoha peripetiích (schvalování vládou, schvalování finančního plánu, ale
i přerušení výstavby na dva roky z rozhodnutí ÚV KSČ z 16. července 1963)
třinácti letech, 17. října 1970
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kino Skaut (fungovalo od roku 1958), které se nacházelo ve Vodičkově ulici a bylo
přebudováno z posluchárny ČVUT ve studio pro dětské vysílání, studio Burza, které
později využíval druhý program pro programovou hlasatelnu či kanceláře a filmové
střižny v Jindřišské ulici.
Pro další fungování a rozvoj televize byl zřejmě nejdůležitější dům, který
z Jungmannovy ulice přiléhá Měšťanské besedě, který byl také památkově chráněný.
Přesto právě tady televize postupně vybudovala další pracoviště.

Na dvoře, který byl

postupem času zastřešen a pokryt dřevěnou podlahou, se vyráběly dekorace. V přízemí
byly dále umístěny dvě střižny na 16 mm film a promítací přístroj, vedle nějž, jak uvádí
Martin Glas114, ze zdi trčely dráty. Později se ukázalo, že byly po celou dobu fungování
střižen pod proudem. Na dvoře byla vybudována i filmová laboratoř, přičemž během
prací na ní stavbaři našli pozůstatky těl z hřbitova sebevrahů, který tu kdysi byl. Další
využití budovy v Jungmannově ulici popisuje Martin Glas takto: „V prvním patře byla
vybudována předváděčka filmů (nejprve vybavená archaickými projektory, které se
musely roztáčet ručně klikou!), zvukové přepisové pracoviště, pracoviště fonotéky (...) a
filmotéky a dále kanceláře redakcí. Ve druhém patře byla dílna filmové kamerové
techniky."
To, jak se televize postupně a bez jakéhokoliv jasného podrobnějšího plánu do
budoucnosti rozšiřovala do okolních prostor Měšťanské besedy, přinášelo další provozní
potíže. V nově zřizovaných kancelářích například úplně chyběly telefony. Týkalo se to
i zpravodajské redakce, ve které byla i v době, kdy v ní pracovalo kolem deseti lidí,
k dispozici jediná linka, na kterou redaktoři a produkční museli stát frontu115. Kvůli
rozšiřování se do dalších objektů zase televize potřebovala vozy k přepravě rekvizit,
scény, filmů, techniky a dalších věcí. V tomto směru měl rozhlas, který měl dopravu
zajišťovat, nedostačující prostředky. „Právě služby autoprovozu byly charakteristické pro
postoj pracovníků rozhlasu k potřebám televize. Říkali: My vysíláme na třech okruzích
skoro nepřetržitě a máme jen jedno nákladní auto, vy vysíláte jen dvakrát týdně pár
hodin a potřebujete náklaďák každý den!" píše Martin Glas116. Prakticky to podle jeho
vzpomínek znamenalo, že například filmy, které se měly v televizi vysílat, se ze skladu
ve Vysočanech do Měšťanské besedy dovážely veřejným trolejbusem, jindy se
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za pomoci taxislužby převážely jednotlivé díly přímo mezi kinem, které film promítalo,
a televizí, která ho zároveň vysílala. Nedořešená situace byla také ohledně vyvolávání
filmové suroviny, kterou televize používala na filmové předtáčky a zpravodajství.
Laboratoře Československého státního filmu neuměly spolehlivě vyvolat televizí
používaný 16 mm formát, televizní pracovníci se proto museli spoléhat na holešovické
laboratoře družstva Fotografia či filmovou laboratoř v Gottwaldově, která ale surovinu
zpracovávala velmi dlouho.
Improvizované pracovní prostředí bylo i v krajských studiích. Ostrava měla
zpočátku

k dispozici jen

několik

kanceláří

ve

čtvrtém

patře

budovy

rozhlasu

ve Šmeralově ulici a malé studio o rozloze 20 1712 umístěné přímo v objektu vysílací věže
v Hošťálkovicích (která byla navíc původně stavěna pro Bratislavu), s jehož využitím se
původně moc nepočítalo, protože ostravská televize měla podle původních plánů
zejména přejímat vysílání z Prahy117. I zde byla

- podobně jako v rozhlase

- režie

oddělená od studia velkým sklem. Vybavení bylo jen základní - jeden stříhací stůl, malý
studiový magnetofon, jednoduchý diasnímač, projektor na 35 mm film a dva gramofony.
Samotné studio mělo k dispozici jedinou superikonoskopickou kameru z Prahy, jako
improvizovaná maskérna byly používány toalety. Při delimitaci v roce 1958 byla celková
hodnota studia a jeho vybavení vyčíslena na 4 391 000 Kč118. Přestože studio bylo velmi
malé, fungovalo nakonec jako hlavní vysílací prostor po celý rok 1956, než byla
vybudována retranslační trasa mezi Ostravou a Prahou a poté bylo využíváno dalších
16 let. Nedostatek prostoru řešili televizní pracovníci různě. Milan Švihálek například
uvádí, že když byl v létě na programu film, vyvezli (na dvojkoláku pro odvoz popelnic)
kameru před vysílač a hlasatelka program ohlásila z exteriéru. Eva Mudrová na různé
využití studia vzpomíná takto: „V tom malém prostoru se ale tehdy dělaly i docela
odvážné věci. Vysílala se třeba jednoaktová

opera Bastien a Bastienka. Protože ten

prostor byl tak malý, musely být otevřené dveře a část dekorací byla na chodbě. "119
Pro další rozvoj ostravského studia byl zásadní přenosový vůz, který Ostrava
získala od Prahy v červenci 1956 a využívala jako náhradní mobilní studio. „Nestál za
moc, ale naši technici se tomu nesmírně věnovali a spravili ho, takže se pak stal
základem celého fungování ostravské televize. Díky přenosovému vozu jsme jako první
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v republice dělali přímé přenosy z různých závodů, z toho, jak to vypadá na pracovištích
jako

byly

Nové

ocelárny,

důl Ludvík,

nemocnice,

Moravské

chemické

závody,

Třebovická elektrárna... vše se vysílalo živě a my to s kolegou Ivanem Šedivým uváděli,"
popisuje význam přenosového vozu Eva Mudrová í20 . Díky přenosovému vozu začala
ostravská televize vysílat i svou verzi „pražské" soutěže Hádej, hádej, hadači z tzv.
studia Havránek, což byla ve skutečnosti normálně fungující restaurace, do které
televizní pracovníci nainstalovali přenosovou techniku. „V jedné části té budovy byla
hospoda, v druhé byl obyčejný vchod, chodba, šatny a v podstatě

divadelní

sál

s jevištěm. Je pravda, že když jsme vysílali ty Hadače, museli jsme kolikrát hospodu
umravňovat, protože to tam bylo hodně slyšet," popisuje podmínky v tomto studiu Eva
Mudrováí27.
Stejně jako Praha musela i Ostrava řešit problémy s vyvoláváním filmů, k jejichž
natáčení byla v počátcích k dispozici jedna kamera značky Moskva, která podle
vzpomínek Evy Mudrové vážila třicet kilogramů a jako zdroj používala

baterii

z autobusu. V tomto ohledu popisuje nepřipravenost televizních pracovníků, kteří měli
na starosti spuštění ostravského vysílání, Milan Švihálek prostřednictvím vzpomínek
Jaroslava Vondry: protože televizní vysílání připravovali lidé z rozhlasu, kteří neměli
žádné zkušenosti s filmem, nakoupili v počátcích vany, ve kterých chtěli filmy sami
vyvolávat. Protože to bylo technicky nemožné, vyvolával se nakonec filmový materiál
v Gottwaldově. Ivo Paukert popisuje první natáčení Měsíčníku ostravské televize (pořad
se měl podobat filmovým týdeníkům) tak, že ihned po natočení materiálu odletěl do
Gottwaldova, kde se film vyvolal, nahrubo sestříhal v negativu a po návratu do Ostravy
šel rovnou (bez jakékoliv kontrolní projekce) do vysílání122. Přes tyto nevyhovující
podmínky a neznalost pravidel televizního provozu u většiny tamních pracovníků se
právě v Ostravě i díky častému využívání přenosového vozu a absence stálého většího
vysílacího studia vyvinula tzv.tOstravská publicistická škola.
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3.3 Budování rutin televizní práce
Jak vyplývá ze zprávy Karla Kohouta z 2. července 1954, mělo v červnu tohoto
roku Ústřední televizní studio Praha pouhých 58 stálých zaměstnanců123.

Další

personální statistiky o počtech zaměstnanců sice dostupné materiály nenabízejí, lze ale
s určitostí konstatovat, že televize pro svůj provoz potřebovala stále víc lidí a to jak na
externí spolupráci, tak jako zaměstnance. Televizní organizace i její struktura se
rozšiřovala živelně s ohledem k aktuálním potřebám a byla čím dál tím složitější. Pouhé
sloučení způsobů rozhlasové a filmové práce se v praxi ukázalo být nedostačující,
1 v oblasti pracovní náplně chyběl hlouběji promyšlený počáteční plán a specifika
televizního provozu od pracovníků vyžadovala vysokou míru improvizace. Formálně
budování rutin televizní práce úzce souvisí s institucionálním vývojem ČST, kterým se
zabývá druhá kapitola této práce, zejména pak s plánováním a naplňováním programu,
kterému byly logicky podřízeny zbývající složky televizní organizace - tedy technika
a provoz.
Fungování televize z programového hlediska včetně vývoje programového
plánování ve sledovaném období rozebírá Valter Feldstein, podle/nějž právě růst
televizního programu spolu s rozvíjející se žánrovou pestrostí rriěl za následek
diferenciaci a specializaci programových pracovníků a potažmo i vznik samostatných
programových útvarů124. Pro ilustraci: v prvním roce své existence televize odvysílala
6 estrád, 5 divadelních představení a 27 celovečerních filmů, v roce 1954 39 činoher,
2 opery, 7 estrád a 75 celovečerních filmů a v roce 1956 už 81 činoher, 19 oper,
7 operet, 52 estrád a 160 celovečerních filmů125. Program tvořily také sportovní přenosy
(od zprovoznění přenosového vozu 26. ledna 1955), populárně vzdělávací pořady,
vlastní zpravodajství (od 2. října 1956), vlastní televizní hry a seriály, besedy, program
přejímaný v rámci Intervize a Eurovize atp. Od roku 1956 začalo fungovat první pevné
vysílací schéma - každý den byl něčím charakteristický, například ve středu se vysílaly
inscenace, v neděli odpoledne vždy sport a večer film126. Objem vysílaného programu
se přitom pořád zvětšoval: v počátcích televize vysílala jen tři dny v týdnu
(o prázdninách dva), postupem času se přidávaly další dny, prodlužovala se i doba
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vysílání, takže od 29. prosince 1958 už Československá televize vysílala každý den
v týdnu. V roce 1954 televize odvysílala celkem 457 hodin za rok, což znamená
průměrně 8,8 hodiny týdně, konkrétně šlo celkem o 189 pořadů. Na konci sledovaného
období, v roce 1963, to bylo už 2977,9 odvysílaných hodin za rok rozložených do 4490
pořadů. V té době se vysílalo už 60 hodin týdně127. Tento nárůst byl umožněn
i postupným budováním dalších studií a retranslačních tras mezi nimi - v praxi například
každé pondělí od prosince 1958 programově zajišťovalo bratislavské studio atp.
Struktura ústředního televizního programu, která určovala, jak se budou jednotlivá
studia (v té době fungovalo jen pražské, ostravské a bratislavské) podílet na celostátním
programu a kdy přesně budou vysílat, byla schválena už 1. ledna 1958128. Vyvíjelo se
také složení odvysílaného programu. V roce 1954 tvořily politicko-zpravodajské pořady
21% celkového vysílání, dramatické pořady 24,9%, filmy 32,6%, hudební pořady 5,5% a
vysílání pro děti 16%. Na konci sledovaného období, v roce 1964, program tvořilo z 26%
zpravodajství a sport, z 28% osvěta, z 12% divadlo a hudba, z 25% zábava a film a
z 9% ostatní druhy pořadů129. Z toho vyplývá, že televize vyráběla čím dál tím víc
vlastních původních obsahů ryze televizního charakteru, jako bylo např. zpravodajství či
naučné pořady.
Není v možnostech této práce komplexně popsat budování rutin práce a
profesionalizaci ve všech

rozvětvených

složkách činnosti televize.

Přechod

od

počátečního stavu, kdy (jak popisují pamětníci) „všichni dělali všechno" a televize
vysílala jen několik stovek hodin vlastního programu ročně (1953-1955), do období, kdy
každý dělal jen to, co musel, a všechna televizní studia ročně dohromady vyprodukovala
3898 hodin vlastního programu (1963)130, proto nastiňuji zejména prostřednictvím
vzpomínek pamětníků.
Důležitou pozici pro pochopení chodu televize v jejích začátcích zastávala Eva
Cihelková, která z asistentky produkce brzy povýšila na nově zřízené místo programové
inspektorky. Jako taková měla na starosti chod celého vysílacího dne. „Do práce jsem
přišla tak v osm hodin a musela jsem si sehnat všechny podklady, které se vztahovaly
k aktuálnímu dni. Na základě nich jsem začala psát takzvaný vysílací plán. Od kolika do
kolika se bude co vysílat, jaký čas budou mít vyhrazeny hlasatelky, jaký čas bude mít
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vyhrazený hudba. (...) Hlavně jsem se snažila, aby to sedlo časově, což se stejně nikdy
úplně nedodrželo," popisuje začátek svého běžného pracovního dne Cihelková131. Poté,
co na základě informací o pořadech připravených pro aktuální vysílání v nevysílacích
dnech sestavila plán, několikrát ho přepsala a roznesla na všechna potřebná pracoviště
jako byla technika, korekce obrazu, filmový snímač, osvětlovači, programové redakce,
pracovníci HSTD a do místnosti denní režie, kde kromě režiséra fungovali i střihač,
zvukař, hudební režisér a dramaturg. V začátcích televize tedy neexistoval předem
daný, v tisku avizovaný televizní program, jen interní plán na jeden aktuální den, který
se všichni pracovníci ze všech složek televize snažili dodržovat. Samotné programové
ústředí v televizi vzniklo až v roce 1954 a za celou dobu fungování televize se
organizačně několikrát změnilo.

Programový

inspektor měl kromě vyhotovení

a

distribuce programového plánu na starosti také jeho naplňování a z části také produkční
činnost. Eva Cihelková uvádí, že krom kontroly, zda jsou přítomni všichni, kteří mají
vysílat, a zda mají k dispozici potřebné texty, musela například zabezpečit i to, aby byli
ti, kteří mají jít do vysílání, střízliví. Přímo během vysílání potom nejprve z režie a
později ze své pracovny kontrolovala, jak je vysílací plán naplňován časově. „Měla jsem
stopky a dva telefony a měřila jsem každý kousek vysílání, jestli alespoň jakž takž
odpovídá tomu, co je napsáno v plánu. Potom, když skončilo vysílání, jsem nemohla
hned jít domů, ale musela jsem o všem sepsat protokol. Ale to jsem si někdy nechávala
i na druhý den ráno," popisuje Cihelková132.
Za každý pořad zodpovídal konkrétní pracovník televize a ten měl za úkol právě
i dodržení časového harmonogramu. Vymezený čas byl důležitý i z ekonomického
hlediska. V začátcích totiž byli například herci, které televize využívala jako programové
hlasatele, honorování podle toho, jak dlouho byli reálně ve vysílání. V případě, že
překročili vymezený čas pro ohlášení pořadu, měli tedy paradoxně dostat víc peněz.
Na otázku, zda tento systém někdo nezneužíval odpovídá Eva Cihelková takto: „Ne, to
ne. On jim to potom leckdy ekonomický ředitel doktor Ráž škrtal. Honorář třeba podle
rozpisu vycházel na šedesát korun, on to škrtnul a napsal pětapadesát..."133
O míře improvizace a úrovni, na jaké televize fungovala^vypovídá i to, jak byl
vlastně přesný televizní čas určován. Podle Martina Glase byly v televizi dvoje hodiny,
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které často ukazovaly rozdílný čas. Určující přitom byly hodiny vteřinové, protože byly
napojeny na hodinovou ústřednu a čas na nich, na rozdíl od hodin poháněných
střídavým proudem, nekolísal. O tom, jak televizní pracovníci řídili tzv. přesný čas, který
se potom vysílal na obrazovce, Martin Glas říká: „Udávaly ho obyčejné hodiny
poháněné synchronním motorkem, tedy střídavým proudem ze sítě, snímané televizní
kamerou. Byly upevněné na stojanu pultíku na noty, obvykle odstaveném někde v koutě
studia, aby nepřekážel. Půl hodiny před okamžikem, kdy měl být vysílán přesný televizní
čas, odnesl určený asistent kamery stojan před jednu z kamer, rozsvítil na hodiny
reflektor a nastavil hodiny na čas začátku televizního vysílání minus deset minut. Pak
uchopil do ruky síťovou zástrčku přípojného kabelu hodin a přikrčil se poblíž některé
síťové zásuvky. Druhý asistent kamery se posadil do režie ke stolu střihače a sledoval
vteřinové hodiny v režii. Když se přiblížil určený čas, řekl do hlasitého dorozumívání do
studia: „Pozor!" a asistent ve studiu přiblížil zástrčku k zásuvce. Krátce před určeným
časem začal asistent v režii odpočítávat: „Pět, čtyři, tři dva, jedna, teď!" Současně vrazil
asistent ve studiu zástrčku do zásuvky a „televizní přesný čas" začal běžet."134
Jarmila Šusterová, která v ČST ze začátku působila v „provozní" části.,, jako
asistentka dětské redakce, uvádí, že v prvních letech v televizi panovala natolik komorní
a přátelská atmosféra, že v podstatě neexistovala žádná pevná pracovní doba. „Nikdo
tam nebyl takový, že by řekl, hele ve čtyři končím a sejdeme se ráno v osm.OMě nikdo
neurčoval, v kolik mám chodit do práce a v kolik z práce. Ale věděla jsem, že tak do
devíti tam přijít prostě musím. A odcházela jsem prostě podle potřeby," vzpomíná
Šusterová135, do jejíž původní pracovní náplně patřilo zvedání telefonů, rozepisování
scénářů a částečně i produkční činnost. Podle ní došlo k hlavní změně ve vnitřním
fungování televize

spolu

se zrušením jediné

společné

místnosti

programové pracovníky, v níž sídlily všechny redakce. „Atmosféra

pro

všechny

se

změnila

v okamžiku, kdy jsme každý měli svou místnost. Všichni jsme byli v jednom baráku, ale
každý už měl svojí cimru a svůj okruh spolupracovníků,"
televizní práce Šusterová

136

shrnuje vývoj ve způsobu

, která z dětské redakce na krátký čas přešla do oddělení

styku s diváky a následně, když se stala programovou hlasatelkou (1956), do uváděcího
oddělení. Funkce programové hlasatelky nebyla jen mechanická, kromě nutného
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ohlašování

nadcházejícího

programu, vyjmenování herců a autorů (v té době

neexistovaly titulky a kromě nepravidelných avíz v novinách ani předem tištěný televizní
program), byla hlasatelka samotnou televizí chápána jako reprezentant celého tvůrčího
a technického štábu, který vytvářel televizní program a jejím hlavním úkolem bylo
„působit na diváky příjemně a pravdivě"137. O konkrétním naplňování této velmi obecné
formulace Jarmila Šusterová říká: „Já jsem byla taková spojnice s divákem. Musela jsem
je přivítat, říct jim, co se bude vysílat, o čem to bude a být s nimi až do úplného konce.
(...) V práci jsem byla od odpoledne138 až do absolutního konce vysílání, protože tenkrát
bylo třeba se s diváky rozloučit, popřát hezkou dobrou noc, říct, kdy se sejdeme příště,
pustit jim nějakou písničku a říct, která je to písnička a kdo ji zpívá nebo složil."139
Základní rutiny pro práci televizních hlasatelek a styl uvádění pořadů, který byl vytvořen
v druhé polovině padesátých let, v ČST (a následně v ČT) víceméně přetrval až do
úplného zrušení této pracovní pozice v roce 2005. Protože na obrazovce v uvádění
programu vystřídali herce dosavadní amatéři.jako byla Šusterová, a také rozhlasové
pracovnice

(např.

Heda

Čechová),

televize je

začala

částečně

vzdělávat

po

profesionální stránce: zařizovala jim kursy pohybové výchovy (u herců) či jazykové
průpravy (v rozhlase). Jak vzpomíná Šusterová, mnoho z těchto aktivit přispívajících
k profesionalizaci vzešlo i z vlastní iniciativy samotných pracovníků ČST.
Ustálenou podobu vlastní práce nejrychleji nacházela technická složka televize,
která - jak bylo popsáno výše - improvizací řešila hlavně technologické nedostatky
vyplývající ze stupňujících se požadavků programu. „Postupně organizace práce ve
studiu dospěla k dokonalosti dobře fungujícího stroje: Večer po inscenaci se vynesly
rekvizity a nábytek, demontovala dekorace a odnesly její díly na dvůr před studiem, kde
na jiném místě byly připravené díly pro dekoraci dalšího pořadu. Pak se zametla a
umyla podlaha, která do rána uschla. V šest ráno nastoupila nová směna dekorační
techniky a začala stavět novou dekoraci," popisuje standardy fungování televizního
studia při vysíláních inscenací Martin Glas140. Pracovníci dekorační techniky přitom
v začátcích po skončení ranní „stavební" směny působili i jako asistenti kamery- podle
poznámek ve scénáři při zkouškách i přímo při vysílání „přetahovali" kamery, které kvůli
nerovné podlaze musely být statické nebo se pohybovat po kolejnicích, na místa
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označená ve scénáři. Štáb a kamery byly obyčejně umístěny uprostřed hlavního studia,
po jehož obvodu byly připraveny dekorace pro jednotlivé scény, které kamery, když bylo
třeba, zabíraly- tomuto systému televizní pracovníci říkali „komůrkový". „Akční scény se
ve scénáři situovaly do filmových dotáček, protože při živém vysílání se nemohl herec
v jednom záběru třeba vyválet na podlaze a v dalším záběru už zase stát zcela
upravený nebo naopak obvázaný. Při aranžování scény bylo nutné myslet na to, aby se
kamery a mikrofony dostaly vždy včas na místo odkud měly snímat a přitom
nezasahovat do záběru jiným kamerám a stínit reflektorům. Při tom všem se nebylo
možné vyhnout hluku pozadí, ani vyloženým kiksům, ale živé vysílání muselo běžet dál,"
popisuje způsob inscenování televizních her a seriálů Martin Glas141, podle nějž
problémy s hlučností celého štábu televize nakonec vyřešila tak, že televizní pracovníci,
kteří se pohybovali „za kamerou" vyfasovali tenisky. O častých chybách v počátcích
provozu způsobených technickým uspořádáním studia a nízkou mírou zkušenosti
televizních pracovníků hovoří i Svatava Hrubcová: „Největší problémy, které jsme jako
zvukaři řešili, byly, jak se dostat k interpretovi a neovlivnit svícení a nevlézt do záběru.
Beseda byla v tomhle lepší než jiná studia, protože byla malá, takže jsme se tam
vždycky všichni nějak vešli a řešili jsme hlavně stíny, které vrhal mikrofon. Osvětlovači
se to prostě teprve museli naučit svítit..."142 Postupné učení se televizní práce (a tedy
vytváření rutin) praxí se týkalo v zásadě všech složek televize. Svatava Hrubcová
například vzpomíná, že profese mikrofonistů v ČST v podstatě neexistovala a že až ona
příslušným zaměstnancům vysvětlovala, jakou má obrovský a těžký studiový mikrofon
charakteristiku a jak s ním správně pracovat. V tomto ohledu byla situace ještě
komplikovanější v krajských studiích, což vyplývá i z příkladů týkajících se ostravské
televize uvedených v předchozích kapitolách. Eva Mudrová vzpomíná, že v Ostravě
působilo dohromady pět lidí (Ivo Paukert, František Mudra, Jaroslav Vondra, Milan
Peloušek a Milan Vilím), kteří se v televizi alespoň trochu vyznali a ostatní pracovníci se
od nich za pochodu učili. František Mudra, který na FAMU vystudoval režii a střih, si tak
například zaučoval vlastní střihače. Když měla Ostrava dělat první přenos opery (šlo
o Prodanou nevěstu z Divadla Zdeňka Nejedlého), byl jako kameraman z Prahy povolán
Eduard Landisch, který ostatním ostravským kameramanům v praxi předvedl, jak se
vlastně televizní přenos dělá.
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Spolu s překonáváním technických problémů a postupným růstem se ustaloval
i způsob televizní práce a využití zaměstnanců. Svatava Hrubcová uvádí, že zatímco
v počátku její pracovní den vypadal tak, že v 11.00 ráno přišla do televize, kde sloužila
nepřetržitě až do konce vysílání ve 22.00, ať už se vysílalo cokoliv, časem se situace
změnila. „Postupem doby, jak režiséři měli svoje představy, začali mít i svoje požadavky.
Na začátku měli hlavního kameramana

a hlavního dramaturga,

potom střihače a

zvukového mistra, případně maskéry a osvětlovače. My jako zvukaři jsme byli členové
štábu. To znamená, že režisérův produkční

napsal písemnou

žádost, abych byla

nasazena na tu kterou konkrétní inscenaci. Plánovalo se na čtvrt roku dopředu. U nás
byla taková velká kniha, kterou jsem otevřela a viděla v ní, kolik má na následující tři
měsíce práce.1:143
Vysoká míra improvizace a hledání ideálního tvaru a způsobu fungování televizní
organizace, byly sice pro začátky televize charakteristické, ale i tehdy měli minimálně
zaměstnanci na vyšších pozicích alespoň rámcovou představu o tom, jak má vysílání
vypadat. Důležitým prostředkem pro formování profesionálního prostředí, jasných
představ o vysílání a jejich naplňování, byly kromě školení, učení a vychovávání
zaměstnanců v různých oblastech televizní práce, také hodnotící porady. Předtím, než
se televize hierarchizovala a rozdělila do víceméně samostatně fungujících redakcí a
štábů, byla tato hodnocení, která následovala vždy bezprostředně po vysílání, vedle
porad plánovacích a provozních pro další rozvoj televize stěžejní. „Sešli jsme se úplně
všichni a hodnotilo se úplně všechno. Náš výkon, jaký byl obraz, jak to jinak mohl brát
kameraman. (...) Hodnocení bylo takové, že jsem odcházela buď s úsměvem nebo i s
brekem," popisuje noční porady Jarmila Šusterová. „Většinou
vedoucí pracovníci,

ale každý měl právo

na nich

se vyjádřit. Ústřední

vystupovali

ředitel býval

na

Barrandově šéfem osvětlovačů, takže vždycky všechny setřel kvůli tomu, jak to bylo
nasvícené. Kromě toho se hodnotilo mluvení, kamerová práce a tak dále. Myslím, že to
pro nás všechny bylo zásadní, že jsme si to brali velice k srdci. Byly to mnohdy bouřlivé
diskuse. Někdy se stalo, že přišli hodnotit i ti, kteří v baráku normálně bydleli. Oni šli po
chodbě nebo jsme se potkali a říkali nám, kdy to bylo dobré a kdy ne."144 Hlavní slovo
v hodnocení pracovních výkonů zaměstnanců ČST měli logicky nadřízení jako byl
ústřední ředitel Karel Kohout nebo šéf programu František Kovářík, kterému televizní
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pracovníci přezdívali „strýček Kovářík". Jarmila Šusterová uvádí, že právě jemu

byla

v době, kdy už působila na pozici programové hlasatelky, odpovědná a po každém
vysílání si od něj také vyslechla soukromě hodnocení (které měla dokonce v popisu
práce145)- pokud byl s jejím výkonem na obrazovce spokojený, dostávala od něj
pravidelně knížku pro děti.
Způsob práce ve studiu v Měšťanské besedě, jeho vývoj a zavádění rutin
ovlivňovaly i některé specifické faktory. Mezi ně patřili například nájemníci, kteří si - jak
bylo popsáno výše - na televizní provoz a zejména jeho ukončování po desáté hodině
večerní často stěžovali, dále pak pracovníci HSTD, jejichž schválením muselo projít vše,
co se mělo objevit na obrazovc^. a kteří byli samotnému vysílání neustále přítomni.
Jejich činnosti, stejně jako přípravě vlastního televizního zpravodajství se věnuji
v kapitole o sovětské teorii médií v praxi.

Vztah k divákům: Utváření vlastního obrazu a popularity TV
Nástup televize v květnu 1953 neměl zpočátku žádný významnější společenský
dopad a to především díky souhře dvou faktorů:
1) Technická a obsahová kvalita televizního vysílání, stejně jako jeho atraktivita
pro diváky (lidé v té době velmi často chodili do kina, kde byly promítány filmové
týdeníky), nebyly na vysoké úrovni. Pro oblast celé republiky byl na víc v provozu jen
jediný vysílač Petřín s omezeným dosahem (Praha, Střední Čechy), takže většina lidí
neměla vůbec šanci televizní vysílání vidět.
2) Většina obyvatel Československa se vyrovnávala s měnovou reformou, která
znehodnotila všechny jejich úspory. Televizní přijímače značky Tesla 4001 se navíc
začaly prodávat až dva měsíce po zahájení pokusného vysílání, protože výroba měla
problémy s nedostatkem elektronek, jež dostala přednostně armáda. Když se následně
televizní přijímače dostaly do obchodů, jejich cena byla pro většinu lidí neúnosná,
protože činila čtyřnásobek průměrného platu (jeden stál 4000 Kč). K 1. prosinci 1953 se
prodalo pouhých 500 televizních přijímačů a základní organizace KSČ

145

podniku

Popis náplně práce programových hlasatelek (z archivu Jarmily Šusterové), viz příloha č. 6.

Velkoobchod potřebami pro domácnost oficiálně žádala vládu o zastavení výroby,
protože měla zásoby na deset let dopředu146.
Prodej televizorů vzrostl až po snížení ceny na polovinu a zkvalitnění úrovně
vlastního vysílání. V průběhu roku 1954 bylo prodáno téměř třináct tisíc televizorů, další
nárůst televize zaznamenala po zprovoznění přenosového vozu v roce 1955, respektive
po prvních přímých sportovních přenosech. Počáteční nízké prodeje přijímačů ale
neznamenaly, že by lidé nástup nového média ignorovali: pro začátek padesátých let
bylo typické hromadné sledování televize ve veřejných prostorách jako byly závodní
kluby, knihovny, nádraží nebo restaurace. Se zvyšujícím se množstvím televizních
koncesionářů se zvyšoval i počet lidí, kteří písemně reagovali na vysílání. Televize,
která prozatím řešila hlavně technické zajištění provozu, se, kromě toho co a jakým
způsobem

vysílá, začala zabývat i otázkami, pro koho vlastně vysílá a co si o tom

diváci myslí. Absence zpětné vazby byla pro řídící pracovníky soustavný problém po
celé sledované období provozu. „Televize má proti ostatním kulturním a uměleckým
institucím, poskytujícím „podívanou", tu největší přednost, že má daleko největší počet
diváků při jediném představení, ale zároveň tu největší nevýhodu, že to jsou diváci
rozptýlení do nesmírného množství miniaturních hledišť, nespjatí vzájemně společnými
zážitky,

navzájem se neovlivňující,

a hlavně

bez jakéhokoliv

přímého

spojení

s účinkujícími," píše Valter Feldstein v roce 1963 v kapitole nazvané příznačně Televizní
divák - hlavní měřítko televizní tvorby147.
Jedinou zpětnou vazbou, kterou televize v začátcích měla, byly dopisy, telefonní
ohlasy a občasná televizní kritika v tištěných periodikách. To, že lidé televizi sledují a jak
ji sledují televizním pracovníkům potvrzovalo právě vzrůstající množství diváckých
dopisů. „Asi tak do roka přišla doba, kdy jsme zjistili, že nám píše tolik lidí, že bychom
měli mít kromě redakcí také oddělení dopisové148. Po něm následovalo oddělení styku
s diváky, protože, když nám někdo napsal, tak jsme odepisovali," vzpomíná Jarmila
Šusterová149, která měla v začátcích jako asistentka dětské redakce příslušnou část
korespondence s diváky na starosti. Dopisy se většinou týkaly určitého programu a
televizní pracovníci i podle nich měřili úspěšnost konkrétního vysílání. Jarmila Šusterová
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například uvádí, že do dětské redakce začalo chodit víc dopisů ve chvíli, kdy se ve
vysílání začala objevovat Štěpánka Haničincová s dětskou loutkou jménem Emánek.
Nezamýšleným vedlejším efektem televizního vysílání byla vzrůstající popularita tváří,
které se objevovaly na obrazovce. Velkou odezvu v tomto ohledu také měly specifické
televizní žánry, později to byly zejména televizní seriály. Úplně první, „Rodina Bláhova"
režiséra Jaroslava Dudka, se vysílal od 9. prosince 1959. „Tři chlapi v chalupě",
nejproslulejší seriál té doby, vysílaný od 18. října 1961, vyvolával významné reakce
v celé společnosti (při natáčení svatební scény v závěrečném díle se například
u Staroměstské radnice sešlo plné náměstí lidí, podle vzpomínek herců mnozí diváci
nechápali, že jde jen o fiktivní dílo a považovali svatbu i další události v seriálu za
reálné.)
Sílící zájem diváků v uvedených oblastech vedl televizi nejen k tomu, aby se
začala zabývat detailnějším výzkumem jejich reakcí na program, ale také vlastním
obrazem

a

popularizací

například

prostřednictvím

výjezdních

besed

s

diváky.

V teoretické rovině se přitom televize začala sama sebou zabývat až po téměř deseti
letech od spuštění pokusného vysílání, a to konkrétně založením knižní Edice České
televize, jejíž první svazek vyšel 1. ledna 1963. Kromě několika studií o konkrétním
fungování ČST a číselných přehledů v ní vyšly

hlavně knihy zabývající se sovětskou

teorií televize, vymezením specifik televizní produkce a způsobů její percepce oproti
ostatním stávajícím médiím jako byl film, rozhlas a divadlo a tím, zda je televizní
produkce novým uměním či ne. Od 1. března téhož roku také začal vycházet čtvrtletník
televizní teorie pod názvem Televizní tvorba.

Improvizované měření sledovanosti a jeho vliv na vysílání
Československá televize jako státem řízená komunistická mediální organizace
s monopolním postavením na trhu neměla potřebu obchodovat s publiky za účelem
prodeje reklamy. Její hlavní funkce tedy nebyla z podstaty ekonomická, ale osvětově
propagační a z tohoto důvodu se i ona zabývala zkoumáním publika a jeho reakcLa to
zejména podle strukturální tradice výzkumu a tradiční metodou počítání a klasifikace
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publik150. Poznatky o tom, co si diváci o vysílání myslí, televize získávala zpočátku
neorganizovaně

ze

spontánních

reakcí

na vysílání,

které se

dostaly

k jejím

pracovníkům, a záhy po zahájení pokusného vysílání také prostřednictvím prvních
organizovaných průzkumů.

1) Spontánní reakce na vysílání
Jako neorganizované zjišťování reakcí publika chápe Feldstein151 zejména dopisy
a telefonáty, kterými diváci bezprostředně reagovali na vysílání. Jak uvádím už výše,
právě kvůli rychle rostoucímu množství dopisů (v roce 1955 bylo televizí evidováno 6152
došlých dopisů, o dva roky později něco kolem 9000152) a faktu, že většinu z nich
televize zpracovávala a reagovala na ně, bylo pro tyto účely postupně zřízeno oddělení
pro styk s diváky, prostřednictvím něhož televize později začala s průzkumem
organizovaným. Do této kategorie spadá i náhodný osobní styk televizních pracovníků
s lidmi z jejich nejbližšího okolí, kteří televizi sledovali. K tímto způsobem získaným
informacím vedení televize sice přihlíželo,

ale zároveň si bylo vědomo jejich

nereprezentativnosti. „Jde tu tedy o spontánní ohlas, který je nutno pečlivě a pozorně
podchycovat, sledovat a využívat. Je to zdroj cenný a významný, ale bohužel i přes
celkově velký počet dopisů a telefonátů úzký a nevydatný. Jen nepatrný zlomek
z celkového množství diváků má čas a náladu napsat své dojmy z určitého pořadu nebo
z celkové programové skladby televize. Je třeba uvážit, že i když dojde na některý pořad
třeba několik stovek dopisů, nemusí zdaleka vyjadřovat skutečný názor diváků," shrnuje
postoj televize k takto zjištěným údajům Valter Feldstein153. I přes vědomí subjektivního
a kusého charakteru dopisů, telefonátů a osobním stykem získaných informací, je
televizní pracovníci při své další činnosti brali alespoň v potaz a tyto tedy minimálně
z části ovlivňovaly vývoj programu.

2) Organizovaný výzkum
Přestože, jak bylo popsáno v první kapitole, v začátcích nepřikládala státní
správa televizi z hlediska šíření ideologie větší význam, docházelo už v prvních
měsících fungování televize k improvizovanému výzkumu sledovanosti a reakcí publika,
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který byl podle všeho iniciovaný přímo tvůrci televizního programu, jimž chyběla
jakákoliv zpětná vazba a byli tedy v nejistotě, zda televizní produkce vůbec někoho
oslovuje a jak ho oslovuje. Z dnešního hlediska lze tento výzkum v terminologii
mediálních studií popsat jako pravidelný, improvizovaný, nereprezentativní a s prvky
etnografického přístupu (který se přitom pro analýzu mediálních publik začal využívat
až v osmdesátých letech). Jarmila Šusterová situaci v druhé polovině roku 1953
popisuje takto: „Protože televizí bylo strašně málo a kdo měl televizi, měl zároveň okruh
svých přátel, kteří k němu chodili na televizi, měli jsme takové speciální služby, že jsme
chodili do restaurací a sledovali jsme, kolik lidí se na tu televizi dívá, jak reagují, co
říkají, jestli se jim to líbí, jestli tam celou dobu zůstávají nebo odcházejí. Druhý den jsme
o tom podávali hlášení. Sešli jsme se a padaly otázky typu: Tak jak to bylo u tebe? Jak
reagovali tvoji diváci? Jak se na to tvářili?"154 Žádná konkrétnější metodologie pro
provádění a vyhodnocování tohoto průzkumu neexistovala. Šusterová uvádí, že protože
její rodiče bydleli na tehdejším Wilsonově nádraží, měla obyčejně za úkol „sledovat
sledující" v tamější restauraci. „Já jsem jenom seděla v té hospodě a pozorovala.
S nikým jsem přímo nemluvila. Určující byl počet lidí, který televizi sledoval.

Počkala

jsem si třeba až všichni odcházeli a poslouchala jsem, o čem se baví. Někdy jsem si to
zapisovala, někdy jsem si to pamatovala. Vždycky šlo o namátkou vybraných pár lidí.
Na poradách jsme pak třeba říkali: do hospody se vejde bratru tři sta lidí a všichni
koukali a ani u toho nejedli. To byla úplně první hodnocení," popisuje Šusterová jak
konkrétně vypadalo jí prováděné pozorování
Do

kompetence

oddělení

pro

styk

s

diváky

a jeho

následné

spadalo

i

zpracovávání755

pořádání

osvětových

popularizačních besed, v rámci nichž mimo jiné (viz další kapitola) televizní pracovníci
zjišťovali názory na vysílání přímo od lidí: na těchto besedách se údajně často
opakovaly stejné otázky a řešily podobné problémy156. I tyto nereprezentativní formy
výzkumu sledovanosti brali televizní pracovníci vážně (zpočátku to byla jedna z mála
zpětných vazeb, které měli) a zřejmě podle nich i upravovali podobu vysílání.
Postupem

času157

přestaly

jak

neorganizované

tak

organizované

nereprezentativní průzkumy vedení televize stačit - dalším z úkolů, které mělo oddělení
pro styk s diváky v kompetenci,

154
155
156
157

byly první organizované telefonické výzkumy
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55

sledovanosti

a spokojenosti

publika s víceméně

stálým okruhem

respondentů,

sdružených - ve spolupráci se stranickými a odborovými orgány velkých závodů a JZD do tzv. ohlasových skupin. Ani tyto výzkumy, jejichž metodika byla dokončena až
v průběhu roku 1961, tedy neprobíhaly na úplně

reprezentativním vzorku diváků

(zpočátku měla televize jen jedenáct důvěrníku v závodech Středočeského kraje a tři
v Severomoravském kraji158). Valter Feldstein je popisuje následovně: „Již několik let je
oddělení pro styk s diváky v každodenním spojení s řadou důvěrníků, kteří podávají
vždy druhý den ráno telefonicky stručnou zprávu o tom, jak večerní program působil
mezi několika desítkami lidí v okruhu jejich pracoviště a do jaké míry byl vlastně
sledován. Výsledek tohoto průzkumu je denně zveřejňován rozmnoženými bulletiny,
rozesílanými vedoucím jednotlivých programových úseků. Tak se získává jakýsi
reprezentativní pohled na ohlas pořadů z minulého dne od několika set televizních
diváků."159 Kromě takřka okamžité zpětné vazby, kterou tento výzkum televizním
pracovníkům poskytoval,

byly bulletiny zpracovávány do měsíčních

statistických

přehledů, jimiž byla interně posuzována celá programová skladba. Největším omezením
této metody, které si televize začala uvědomovat až začátkem šedesátých let, byl stále
úzký okruh stále stejných respondentů a jejich koncentrace v městech a to, že si byli
z demografického a sociálního pohledu příliš podobní. Na začátku šedesátých let proto
došlo i k prvním konkrétním výzkumům na větším vzorku publika. V dubnu 1962 takto
ČST

na vzorku

550

respondentů

zkoumala

sledovanost

Televizních

novin160.

K pravidelnému organizovanému měření sledovanosti ale dospěla až během let
sedmdesátých.

I vzhledem k tomu, že přibližně už od roku 1960 světové televizní organizace
(například BBC) dělaly rozsáhlé a metodicky ujasněné průzkumy, přestaly dosavadní
formy zjišťování sledovanosti ČST v průběhu šedesátých let postačovat. Valter Feldstein
přímo píše: „Uvedené způsoby průzkumu jsou velmi užitečné a nadále žádoucí, ale na
vyšším stupni rozvoje potřebují doplnit a rozšířit o vědecky podložené a metodicky
prováděné systémy šetření, kterých se u nás používá v daleko menším měřítku než
v zahraničí."161 Kromě již popsaných nedokonalostí dosavadních metod průzkumu podle

158
159
160
161

Cysařová: Televize a moc 1953-67, s. 63.
Feldstein: Televize včera, dnes, zítra, s. 215.
Cysařová: Televize a moc 1953-67, s. 64.
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Feldsteina ČST také postrádala potřebné údaje „jak pro co nejhlubší pochopení
společenského působení televize, tak i pro rozvoj televizní teorie a poznání zákonitostí
televizní tvorby,"162
Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že Československá televize
ani po deseti letech fungování neměla spolehlivý relevantní přehled o tom, v jakou denní
dobu ji kdo sleduje, kolik diváků reálně má (existoval pouze přehled počtu koncesí), jaké
je její potenciální a zasažené publikum a jaké má televizní vysílání přímé či nepřímé
účinky na společnost.

4.2 Televizní pracovníci jako propagátoři na besedách
Důležitou formou sebeprezentace a propagace nového média byly výjezdní
besedy, které televize začala ve sledovaném období (Jarmila Šusterová uvádí, že už od
roku 1954) pořádat „ve spolupráci s různými institucemi, průmyslovými a zemědělskými
závody, osvětovými besedami, vojenskými útvary, na rekreačních místech a jinde."

163

Tato organizovaná přímá setkání s diváky sice původně měla pomoci zejména při
zjišťování názorů diváků na vysílání, zároveň tu ale zúčastnění pracovníci z celé škály
televizních profesí (od kameramanů a techniků přes dramaturgy a programové
pracovníky po „tváře televize" jako byly hlasatelky) působili jako propagátoři, kteří
objasňovali fungování televizního provozu. „Hlavní účel ale byl zjistit, co se divákům líbí,
co by chtěli vidět, o co moc zájem nemají. Když se začala vysílat hudba, byl klasický
požadavek:

My nechceme

Vlacha, my chceme

Valdaufa. Později pak,

abychom

opakovali Tři chlapi v chalupě. Pořád bylo něco. My jsme z toho v době těch besed
opravdu vycházeli, bylo to pro televizi určující," vzpomíná na hlavní účel těchto setkání
s diváky Jarmila Šusterová164. Nápad na jejich pořádání podle ní vznikl spontánně:
skoro každý dopis, který tehdy televize obdržela, prý končil větou: „Přijeďte k nám" a
vedení se na základě toho rozhodlo, že „televize" za diváky opravdu bude jezdit. Stejně
jako celý televizní provoz byly ze začátku i besedy organizovány živelně a s velkou
mírou improvizace. „Tenkrát ještě nebyl televizní autoprovoz, tak se najal náklaďák,
který vypadal slušně. Tam se daly lavice a jelo se na besedu. Kdo mohl, ten jel.
Vystoupili jsme v hospodě, sokolovně nebo tovární hale. Všichni lidi se tam postavili a
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spustili: co chtějí, co nechtějí, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Každý z nás měl za úkol
odpovídat na otázky za tu svojí oblast. Když se někdo ptal na Valdaufa, tak mu někdo
od muzikantů musel vysvětlit co a jak..." popisuje první výjezdy Šusterová165, která
potvrzuje, že dotazy se na besedách často opakovaly, a to zejména v souvislosti
s programy, které byly hodně oblíbené, jako například zmíněný seriál Tři chlapi
v chalupě. Postupem času se tyto besedy pořádaly skoro každý den a pokaždé na ně
jezdil někdo jiný. Někteří televizní pracovníci ale podobné výjezdy odmítali, protože se
často konaly na vzdálených místech a byly proto časově náročné166. To potvrzuje třeba
Eva Mudrová, která se účastnila jen několika mála besed organizovaných ostravským
televizním studiem. Jako důvod, proč na tato setkání -na nichž podle ní zejména
dramaturgové a techničtí pracovníci divákům vysvětlovali, jak se připravují konkrétní
pořady a jak to funguje ve studiu- většinou nejezdila, uvádí právě vzdálenost (z Ostravy
se dojíždělo třeba na Jesenicko) a s tím související časovou náročnost167.
O atmosféře výjezdních televizních besed hovoří také Kamila Moučková, z jejíchž
slov vyplývá, že hlavními lákadly, která pro diváky podobná setkání měla, byla
přítomnost tváří známých z obrazovek. „Já jsem z toho byla tehdy taková trošku
vykulená. Holky jako Jarmila Šusterová nebo Štěpánka Haničincová se

suverénně

podepisovaly na fotky a já jsem vždycky zčervenala a byla z toho rozpačitá. Pak jsem
taky začala, ale nikdy mi to nedělalo moc dobře," vzpomíná Moučková168. Mezi časté
dotazy, na které ona sama odpovídala, patřil zejména ten, jak se dělají Televizní noviny.
Moučková také dále uvádí, že občas lidé reagovali přímo na některé reportáže a jejich
námitky se následně promítaly i do programu. „Někdy

to byly naivní a hloupé

připomínky, jindy to opravdu sedlo, takže jsme přišli a na poradě řekli:

Podívejte,

támhleta paní říká, že jsme to natočili špatně, že to bylo jinak. Názory lidí jsme
respektovali," říká Moučková169.
Výjezdní televizní besedy byly i v kontextu světových mediálních organizací
raritou. Jak vyplývá ze slov Valtera Feldsteina, televizi na ní šlo hlavně o sblížení a
konfrontaci

televizních

pracovníků

s

připomenout, pro koho vytvářejí program
165
166
167
168
169
170

diváky,
170

které

mělo

zaměstnancům

ČST

. Jak bylo popsáno, fungovala tato setkání ve

Rozhovor s Jarmilou Šusterovou z července-srpria 2005, viz příloha č. 1.
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dvou směrech: Stejně jako se na nich televize dozvídala mnoho informací o svých
divácích, televizní diváci se zde naopak dozvídali mnoho o televizi.

4.3
Utváření popularity: první televizní hvězdy
Jedním

z

neplánovaných

účinků

televizního

vysílání,

které

přispěly

k uvědomování si moci a potenciálu nového média, byla rychle rostoucí popularita tváří,
které se pravidelně objevovaly na obrazovce (ale i „hlasů", které zněly mimo obraz.)
Mezi první osobnosti, jejichž popularitu vytvořila televize, patřili sportovní komentátoři a
sportovní, zpravodajští a zejména programoví hlasatelé.
Právě uvádění přímých sportovních přenosů (zejména ze zahraničí) mělo v letech
1955 a 1956 za následek prudký nárůst prodeje televizorů. První domácí přímý
sportovní přenos byl odbaven ze stadionu na Štvanici 11. února 1955, šlo o hokejové
utkání Praha - Leksand IF (Švédsko) a komentovali ho Vít Holubec a Josef Vachlář a
režíroval sám ředitel televize Karel Kohout. První, značně improvizovaný (signál šel po
operativně vybudované trase z Německa, kvalita obrazu byla špatná, často chyběl
komentář toho, co se na obrazovce vůbec děje171), přenos ze zahraničí proběhl
28. ledna 1956 ze Zimních olympijských her v Cortině ďAmpezzo. Protože byly
sportovní pořady velmi oblíbené, začala televize záhy (od 11. března 1956, tedy
dokonce několik měsíců před zahájením vlastního zpravodajství) vysílat zpravodajskou
sportovní relaci Branky -

body -

vteřiny. Vít Holubec, který do televize přešel

z armádního rozhlasu (ještě předtím, do roku 1951, pracoval jako redaktor v Mladé
frontě) a coby hlasatel byl k prvnímu sportovnímu přenosu pozván jen na výpomoc172,
se záhy stal velmi populárním komentátorem. V televizi pracoval až do roku 1991 a
v pozdější době komentoval zejména fotbalové přenosy, které pokaždé uváděl větou:
„Sportu zdar a fotbalu zvlášť."173
Do doby rozmachu televize byl hlavním médiem, které dokázalo popularitu
spoluvytvářet, film a před ním ještě divadlo. Ten po době boomu ve dvacátých a
třicátých letech, kdy byl v podstatě jediným audiovizuálním médiem, začal v konfrontaci
s rozmáhající se televizí ztrácet. Televize byla technologická novinka a na rozdíl

171
Šmíd, Milan. Historie televize v ČR-4, kouzlo přímého přenosu - diváci objevili televizi, [online],
2001 [cit. 2006-05-07], Dostupný z WWW: <http://www.louc.cz/pril01/p38his4.html>.
172
Šmíd: Historie televize v ČR - 4, kouzlo přímého přenosu - diváci objevili televizi
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od filmu dokázala v jednom okamžiku bezprostředně zasáhnout více lidí najednou,
navíc v jejich domácím prostředí. Boj o diváky se i v kontextu politického zřízení tehdejší
ČSSR odehrával ve dvou rovinách: ekonomické a umělecké174.
Zatímco film přispíval především k známosti a oblíbenosti herců, kteří jen svou
profesi adaptovali pro filmové prostředí, televize měla potenciál vytvářet dobové
„hvězdy" téměř z kohokoliv, přičemž přílišná herecká stylizovanost působila v tomto
ohledu spíš kontraproduktivně.

Ryze televizními

hvězdami se staly

programové

hlasatelky, jejichž činnost až do roku 1956 suplovali právě především herci a herečky
(například v Ostravě ale i hlasatelé z rozhlasu). Valter Feldstein o této profesi píše: „Na
práci programového hlasatele či hlasatelky se výrazně projevuje základní požadavek
televizní estetiky: požadavek pravdivosti, prostoty, upřímnosti a bezprostřednosti,
nestrojeného vztahu k lidem, kteří musí mít vždy nejen pocit, ale i vědomí, že hlasatel se
obrací osobně k nim, že s nimi rozmlouvá nikoli podle namemorovaného textu, který
kdosi nezúčastněný vypracoval, nýbrž tak, jak to odpovídá jeho vlastní osobitosti. Právě
osobitost a prostota

hlasatelova

působivosti a úspěchu u diváků."

projevu je

175

hlavním,

nezbytným

předpokladem

Jak vyplývá z dobových dokumentů, samotná

televizní organizace definovala postavení hlasatele takto: „Televizní hlasatelka je
tvůrčím pracovníkem, který vystupuje jako mluvčí a prostředník televize ve styku
s divákem."176
Mezi průvodní jevy popularity televizních hlasatelek patřily dopisy od diváků
(rozebírám je v následující kapitole) a další zájem o ně, jejich práci, ale i rodiny ze
strany novin a neodborných periodik, jako byly například časopisy pro ženy, módní
žurnály atp. Právě reakce na vystupování hlasatelek se podílely na sebeuvědomování si
vlastní moci televize v oblasti účinků média. Jarmila Šusterová například hovoří
o neplánovaném televizním vstupu z první poloviny šedesátých let, kdy kvůli technickým
potížím nedošlo ke spojení s bratislavským studiem a ona musela improvizovaně vyplnit
čas před začátkem fotbalového přenosu. Přestože byla silná kuřačka, mluvila v něm
o škodlivosti kouření a celý ho zakončila zhasnutím cigarety a prohlášením, že to byla
její

poslední.

I když

s

kouřením ve

skutečnosti

přestat

nechtěla,

strhla

celospolečenskou reakci, jejíž dopad se netýkal jen televizních konzumentů. „Celé
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Feldstein: Televize včera, dnes, zítra, s. 56.
Feldstein: Televize včera, dnes, zítra, s. 112.
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tím

brigády socialistické práce se tehdy začaly zavazovat, že když jsem přestala kouřit já,
tak oni taky. Svaz žen mi napsal, že jsem přední bojovnicí proti kouření. Továrna Orion
mi udělala obrovskou cigaretu z čokolády vycpanou bonbóny a v každé bonboniéře,
která se tehdy prodávala, byla moje fotografie," vzpomíná Šusterová177, která po této
události na veřejnosti asi tři měsíce nekouřila. Mezi běžné reakce ilustrující vztah diváků
k těm, kteří na obrazovce reprezentovali televizní organizaci, podle ní patřilo i posílání
dárků v reakci na skutečnosti uvedené ve vysílání. „Třeba jsem účinkovala v nějakém
pořadu, kde jsem dostala podvazkové pasy. Na obrazovce jsem si posteskla, že jsou
krásně růžové, ale škoda, že nejsou bílé. Od všech obchodů, od všech galanterií z celé
republiky mi najednou chodily bílé podvazkové gumy. Všechny v televizi jsem potom
pasovala podvazkovým

řádem.

Nebo si kolegyně

posteskla,

že nemůže

sehnat

malovanou truhlici... no, dostala asi čtyři," uvádí jako příklad individuálních reakcí
publika Šusterová178. I když dosah a vliv regionálního vysílání byl o poznání menší,
podobnou hromadnou zpětnou vazbu na dění na obrazovce v podobě kolektivní reakce
popisuje i programová hlasatelka Ostravské televize Eva Mudrová v souvislosti
s vysíláním regionální verze soutěže Hádej, hádej, hadači, kterou spolu s Josefem
Kobrem pravidelně uváděla ze studia Havránek: „Jednou jsme také na začátku přenosu
vyhlásili soutěž- kdo přinese nejdřív pět kilogramů papíru a tři kilogramy textilu, bude
zařazen do losování o novou pračku... Já jsem to přehodila a ohlásila tři kila textilu a pět
papíru, chtěli, ať to jdu opravit, ale ve výsledku to bylo úplně jedno, protože se začaly dít
naprosto příšerné věci. Hrnula se na nás spousta lidí, začaly jezdit nákladáky
sběrem. Vstup, chodba a šatna - to všechno bylo zavalené

se

sběrnými surovinami. My

jsme se to s Kobrem na jevišti dovídali, říkali nám, ať to zatneme, ale to už bylo úplně
zbytečné, protože lidé to tam pořád vozili a dokonce se hrnuli za námi na jeviště. Stáli
jsme úplně na okraji a vzpomínám si, jak jsem Kobrovi říkala: Tak Pepíku, ještě dva
kroky a my spadneme z jeviště! Nakonec jsme prchali zadním vchodem."179
Popularitu a pocit důvěry, které v divácích hlasatelky vzbuzovaly, si (jak dokládá
přiložený popis jejich práce) televize začala brzy uvědomovat a také k těmto faktorům
aktivně přispívat. Kromě již popsaných hlasových a pohybových školení se tato podpora
týkala především zvláštních zaměstnaneckých výhod spojených s

177
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reprezentací.
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V nedatované
povinnostmi

pracovní

smlouvě Jarmily

Šusterové je

přímo

mezi

pracovními

uvedeno, že hlasatelka musí „být na výši současné oděvní i kadeřnické

tvorby při zachování prostého a skromného vzhledu, tj. bez extrémní módnosti a
provokujícího přepychu."180 Kamila Moučková v rozhovoru uvádí, že programové
i zpravodajské hlasatelky dostávaly přímo od televize příspěvek na ošacení, za který si
musely nechat šít šaty v několika vybraných salonech v Praze. Podle Šusterové šlo
0 částku ve výši zhruba 6000 Kč na rok a všechny šaty zůstávaly majetkem televize.
Oblečení a účesy televizních hlasatelek se brzy staly jedním z hlavních témat reakcí
televizních diváků, módní salóny a kadeřníci, jejichž služeb hlasatelky využívaly, si jejich
prostřednictvím budovaly vlastní jméno. Zřejmě i proto od 7. července 1961 vedení
televize v dokumentu s názvem Návrh opatření deklarovalo potřebu „s okamžitou
platností přenést odpovědnost za úpravu vlasů na maskérské odd. ČST. To znamená,
že tvorba účesu je záležitostí maskérského oddělení a hlasatelka nemá právo do práce
česajícího maskéra zasahovat svým osobním přáním."181 Stejný dokument měnil
1 postup v oblasti výbavy hlasatelek oblečením tak, že odpovědnost za výběr a střih
kostýmů přenášel přímo na kostymérku ČST. V oblasti udávání módních trendů se také
projevil rozdíl mezi programovými a zpravodajskými hlasateli. „Mně začali psát lidi, ptát
se, kde šiju a jestli bych jim neposlala střih na ty či ony šaty. Já jsem si najednou
uvědomila, že nejsem žádná manekýna na pódiu, ale že tam jsem od toho, abych těm
lidem něco sdělila. Proto jsem si sama na sebe upletla bič. Od té doby, zhruba od
šedesátého roku, nosím pořád stejné kostýmy a pořád stejně ostříhanou hlavu, kterou
mám takhle celý život. Nějaké módní výstřelky, to šlo u těch programových hlasatelek, u
nás ne. Richard Honzovič byl v obleku, já v kostýmu. Nikdy nic jiného," vzpomíná
Kamila Moučková182.
Popularita získaná prostřednictvím televizní obrazovky se projevovala i v nových
pracovních nabídkách, které programoví i zpravodajští hlasatelé dostávali. „Ze začátku
to bylo tak, že chtěli na nějakém maturitním plesu průvodní slovo, pak to byl Silvestr
v Lucerně. Potom mě chtěli třeba na Moravě - a to už se dělala takzvaná šňůra. To
jsem jela na několik dnů a vystupovala různě. Trvalo to třeba i týden. (...) Začali mě zvát
na estrády, na vážnou muziku, jeden čas jsem uváděla koncerty na Hradě," popisuje
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Rozhovor s Kamilou Moučkovou uskutečněný 15. února 2006, viz příloha 3.

nové pracovní příležitosti, které získala díky televizi, Jarmila Šusterová183. Eva Mudrová
zase často uváděla módní přehlídky a pořady v ostravském Divadle hudby. Kamila
Moučková vzpomíná, že zpravodajští hlasatelé měli podobných nabídek méně, ale zase
často pracovali mimo obraz na Barrandově, například při namlouvání filmových žurnálů.
Jediným omezením ze strany televize, které se týkalo obou hlasatelských profesí byl
zákaz účinkování v reklamách a to, že veškeré vystupování mimo televizi musel schválit
odpovědný pracovník ČST184. Intenzita výjezdů u některých hlasatelů dosáhla takové
míry, že se o ně začala starat umělecká agentura Pragokoncert185.

Analýza reakcí publika na základě dobových dopisů
Hlasatelky tedy reprezentovaly televizi jako celek a tím, že prostřednictvím
obrazovky v pravidelných frekvencích promlouvaly přímo k recipientům v prostředí jejich
domovů, u nich často vyvolávaly dojem důvěry, blízkosti, intimity a osobní známosti,
o čemž kromě osobních vzpomínek svědčí i dochované dopisy od diváků. Výběr ze
soukromého archivu Jarmily Šusterové, který je k nalezení v příloze této práce,
nastiňuje následující hlavní tématické okruhy těchto dopisů. Vzhledem k tomu, že jde
jen o dochovaný výsek týkající se jen jediné hlasatelky z celého objemu tehdejší
televizní korespondence a jelikož se na základě tohoto vzorku nedá ani nijak blíže
definovat reagující publikum, byl by jakýkoliv detailnější pokus o rozbor a interpretaci
dopisů snadno zpochybnitelný. Proto se v jejich analýze omezuji jen na vyjmenování
shodných a opakujících se atributů a jejich krátký popis.

1) Zájem o vnější vzhled
Hlavní okruh individuálních dopisových reakcí se týkal estetického působení
hlasatelek na recipienty, a to především na základě vnějších znaků jako byly oblečení a
účes, které hlasatelky na obrazovce měly, ale také barva (melodie) jejich hlasu.
Vzhledem k tomu, že byla televize černobílá, diváci se v ohlasech často ptali na barvy
oblečení a jeho dostupnost (například: „Moc hezky Vám sluší šaty tmavší barvy, dále
Vám sluší ten světlý kuli kabátek, ale nesluší Vám rozhodně šaty s těmi pruhami."186).
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jako důvod, proč je Jarmila Šusterová jejich nejoblíbenější hlasatelka je v několika
dopisech jednoznačně uvedeno, že to je kvůli blonďaté barvě jejích vlasů, kvůli níž
Šusterovou vnímali na škále zlatovláska - jedna americká herečka, blondýnka. Sama
Šusterová vzpomíná, že každá změna účesu s sebou nesla zvýšený počet psaných
ohlasů (například: „Rádi se s mojí rodinou díváme na televizi, kterou zvláště sledujeme,
když programy uvádíte vy. Proto se na nás nezlobte, když budeme k vám upřímní. Moc
se nám líbíte v blondových vlasech a proto se nám nelíbí váš nynější účes a nějaká
tmavá barva vlasů."187), zvláště pokud se jednalo o nějaký módní výstřelek. „Stírali mě,
kdykoliv jsem měla jiný účes, než který pro ně byl dlouhodobě přijatelný Stalo se mi, že
mi maskérka odbarvovala vlasy a zapomněla

zředit kysličník. Byla to čtyřicítka, což

v praxi znamenalo, že jsem měla před vysíláním plné ruce chomáče vlasů. Honem se
sháněla blonďatá paruka, ale jediná, co se našla, byla s lokýnkami...

To byl příval

dopisů, co ze sebe dělám carevnu! Že mi tohle nesluší, proč mám lokýnky?" vzpomíná
Šusterová188. O diváckých reakcích na jakoukoliv změnu oproti běžným konvencím
mluví i Eva Mudrová, na kterou zase kvůli tomu, že se jednou na obrazovce objevila
v károvaném

kabátu

přišlo

s odůvodněním, že je chuligán

udání

189

na

kádrové

oddělení

ostravského

rozhlasu

.

2) Rozbor televizního programu
Jak už bylo uvedeno výše, televize definovala funkci programové hlasatelky
reprezentačně, ve vztahu k divákovi měla působit jako mluvčí, která zastupuje všechny
složky televizní organizace. Na této úrovni také celá řada diváků televizní hlasatelky
chápala a komunikovala s nimi. Značná část dopisů proto obsahovala konkrétní výtky
k programu, který dané hlasatelky pouze uváděly (například: „Co se týče pořadů, razím
zde heslo: více ukázek výstřelků a výbuchů v módě - pryč s operama. Ale to je jen můj
názor, který vyvrátí každá pražská penzistka, která kdysi zpívala, a které již nepomáhá
k obnově jejího hlasu ani syrové vajíčko."190). To ukazuje, že minimálně tato část diváků
chápala televizní vysílání jako souvislý tok a místo toho, aby případné výtky adresovala
přímo autorům jednotlivých pořadů nebo televizi jako takové, posílala je „mluvčím" ČST,
tedy příslušným hlasatelkám, které měly v ten který den službu. V jejich očích tedy
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hlasatelka neměla pouze oznamovací roli, ale mohla ze své pozice přímo ovlivňovat
konkrétní podobu televizního vysílání.

3) Fotografie
Kromě běžných žádostí o zasílání podepsaných fotografií televizní hlasatelky od
diváků často dostávaly i fotografie, na nichž byly ony samy zachyceny u diváků doma,
na obrazovce. Někteří televizní diváci si tedy k hlasatelkám vytvořili jednosměrný vztah
přátelství, který si posíláním fotografií z „televizní návštěvy" tímto potvrzovali.

4) Milostná vyznání
Vyhrocenou formou tohoto jednosměrného vztahu k hlasatelkám byla milostná
vyznání a návrhy, které se v korespondenci objevovaly pravidelně. Několik dopisů
tohoto charakteru shodně obsahuje i žádosti o skrytou signalizaci přímo z obrazovky,
která měla potvrdit souhlas s uvedenými návrhy. Například: „Prosím, můžete-li splnit
podmínky, dejte mi znamení v televizi při Vašem hlášení tím, že budete v ruce držeti
3 květy kterékoliv květiny a opakujte prosím toto znamení asi 2 a 3 krátě v týdnu
od 19 hod. Večer mezi 2 3 - 3 1 . květnem."191 Někteří oddaní fanoušci televizní hlasatelky
vyhledávali i přímo v budově Měšťanské besedy nebo v okolí jejich domovů.

Vztah diváků k hlasatelkám se dá na základě skutečností uvedených v jejich
dopisech popsat jako důvěrný a uctivý, televizní hlasatelky fungovaly (například v oblasti
udávání módního stylu) jako vzory a dopisy, které jim diváci psali, byly často velmi
osobní a přesahovaly tedy rovinu formální komunikace s televizní institucí, jíž hlasatelky
reprezentovaly.

Sovětská teorie médií v praxi
V roce 1956 definovali Siebert, Peterson a Schram čtyři teorie tisku, v nichž
popsali základní normativní teorie jednání médií192. Podle tohoto rozdělení patřila
Československá televize, už vzhledem k tehdejšímu státnímu zřízení republiky, do
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oblasti tzv. sovětské teorie médií, pro kterou jsou určující myšlenky Karla Marxe,
Friedricha Engelse a Vladimíra lljiče Lenina. Hlavním cílem komunistických médií, jak je
definuje tato teorie, je sloužit zájmům lidu v zájmu dosažení beztřídní společnosti,a to
mj. prostřednictvím socializace jedinců formou vzdělávání, informování, motivování a
mobilizování193. Na rozdíl od kapitalistických médií tedy není hlavním motivem existence
médií vytváření ekonomického profitu, ale šíření ideologie prostřednictvím mediálních
obsahů.

Přestože

byly

čtyři

teorie

tisku

podrobeny

kritice

především

kvůli

upřednostňování liberálního pojetí fungování médií, z jehož tradic autoři vycházeli, jejich
definice se do značné míry shoduje s tím, jak funkci (v tomto případě) Československé
televize popisovala sama komunistická strana. Valter Feldstein definuje povahu televize
v komunistickém státním zřízení takto: „Televize má v socialistických zemích jasné
společenské poslání, oproštěné od jakýchkoliv výdělečných zřetelů. Jejím úkolem je
napomáhat rozvoji všech tvůrčích společenských sil, sloužit pokroku, posilovat morální a
politickou jednotu lidí a obohacovat jejich život."194 Zároveň také cituje usnesení ÚV
KSČ „O stavu a úkolech Čs. televize a jejích vztazích k ostatním kulturním institucím"
z 24. května 1960, v němž sama strana doceňuje schopnost televize prostřednictvím
kombinace filmových a rozhlasových postupů účinně

zasáhnout v jednom okamžiku

miliony recipientů. V tomto dokumentu, který přesunul dohled nad televizí přímo pod ÚV
KSČ, se mj. píše: „Televize má mimořádně významnou úlohu v rozvoji kulturní revoluce
také proto, že je jedinečným prostředkem k odstraňování rozdílů mezi městem a
venkovem."195 Podle tohoto usnesení měl také vzniknout jednotný ideově-tematický plán
a započít přípravy na vysílání pro druhé směny a také na vysílání druhého programu196.
V kapitole o mediálních organizacích Denis McQuail uvádí, že institucionální
strukturující činitele jako například velikost, forma vlastnictví a mediálně-průmyslová
funkce se „přímo odrážejí ve vedení konkrétních mediálních organizací

(včetně

systematické činnosti uvnitř nich). Vedení zase ovlivňuje chování (performance) těchto
médií ve

smyslu

relativního

množství

a typu vytvářeného

mediálního

nabízeného publiku."197 V sovětském modelu mediální organizace bylo

obsahu

organizační

vedení spíše než pod tlakem ekonomickým pod tlakem ideologickým. Strukturující
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činitele Československé televize tedy byly dány tím, jakou váhu novému médiu
přikládala státní moc a postupem času se souběžně s tím také vyvíjely. Přestože, jak
popisuji v druhé kapitole, státní moc Československou televizi jako vlivné médium
zpočátku podceňovala, s rostoucím počtem koncesionářů a postupem času se situace
měnila. V závěrečné části této práce rozebírám, pomocí jakých prostředků a postupů
státní moc v první dekádě fungování ČST konkrétně naplňovala výše popsané
teoretické koncepty sovětské (či marxistické) teorie médií.

Uplatňování ideologických požadavků na vysílání
Vzhledem k tomu, že Československou televizi v jejích začátcích

tvořili

především nestraníci a pracovali tu i z kádrového hlediska pro režim nevyhovující lidé
(víz výše), bylo pro kontrolu a ideologické a propagandistické usměrňování televizních
obsahů zásadní fungování cenzury. Tu především ve formě předběžné cenzury
vykonávali pracovníci Hlavní správy tiskového dohledu, která byla založena, stejně jako
televize samotná, v roce 1953. Televize a rozhlas formálně spadaly do kompetence
třetího oddělení prvního odboru ministerstva vnitra198. Cenzura byla kromě různých
usnesení ÚV KSČ (který v roce 1958 za účelem boje proti liberalismu zřídil jako vlastní
poradní orgán ideologickou komisi) i pozdějších kádrových prověrek spadajících do
oddělení zvláštních úkolů HSTD hlavním ideologickým nástrojem, který státní moc ve
vztahu k televizi (ale i ostatním médiím) uplatňovala. V praxi se v televizi nesmělo
objevit nic, coby úředníci HSTD předem neschválili,a to buď ve formě scénáře nebo
(později v souvislosti s příchodem telerecordingu) při schvalovacích projekcích. Pokud
se přesto do vysílání nějaký ideologicky nevyhovující obsah dostal, řešila HSTD vzniklý
problém

zákazem

reprízy,

případně

požadavkem

na

kádrová

opatření199.

V pravomocích HSTD bylo libovolně zasahovat do obsahu prostřednictvím střihů, škrtů
a další úpravy výsledného materiálu. Mezi oblasti strategického významu, o nichž
televize neměla nic vysílat (a které tedy byly hlavním předmětem kontroly HSTD)
Jarmila Cysařová řadí informace „o umístění vojenských posádek, o epidemie chřipky,
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grafy, mapy, rozsah výroby velkých závodů, dopravní infrastruktura, ale i některé
tváře."200
V praxi vypadaly postupy cenzorů takto: Podle vzpomínek Evy Cihelkové měli
pracovníci HSTD dohlížející na televizní provoz malou kancelář v horním patře
Měšťanské besedy, ve které četli všechny scénáře a kontrolovali vysílací plán.
Předmětem jejich zájmu bylo vše včetně námětu, kulis a rekvizit, výběru herců
i pracovních verzí scénáře. Kvůli tomu, že živé vysílání nebylo možné úplně kontrolovat
předem, dohlíželi potom osobně i na dodržování finální podoby schváleného scénáře
z režie přímo během vysílání tak, že každou „odvysílanou" stránku znovu orazítkovali
a tím schválili201. Podle Jarmily Šusterové pracovníci HSTD jednali výhradně ve vztahu
k dramaturgům, režisérům a řídícím pracovníkům a přestože například pozice hlasatelky
byla z části tvůrčí (hlasatelka jen nečetla či nepřednášela namemorované texty, ale
sama si vytvářela jí vyhovující podobu sdělení), nevzpomíná si, že by někdy musela
absolvovat jakékoliv školení HSTD ohledně toho, co a jak na obrazovce říkat. O tom, že
se s působením pracovníků HSTD během své práce pro ČST v podstatě nesetkala,
hovoří také Eva Mudrová: „V rozhlase to bylo, ale v televizi si na nic takového
nevzpomínám. V rozhlase se stávalo, že jsme měli už texty připravené ke čtení, když
do dveří vtrhla paní a říkala: tohle tam nesmí být! A začala to vyškrtávat. Nic takového si
v souvislosti

s televizí nevybavuji.'*202 Prakticky se cenzura zpočátku soustředila

zejména na zpravodajství (v příslušné redakci měla vždy nejvíc pracovníků), svým
působením ale měla pod kontrolou veškerou činnost televize. První následný cenzurní
zásah a s ním související posílení cenzurního aparátu v rámci ČST datuje Jarmila
Cysařová k 26. lednu 1954. Došlo k němu poté, co televize odvysílala starší dokument
o výrobě Rudého práva, který zachycoval neaktuální způsob lámání novin podle
západních standardů203. Kromě shora definovaných nevhodných témat (Jiří Pelikán
například uvádí, že když náčelník nádraží v České Třebové v jednom dramatickém
pořadu mluvil o tom, že nádražím projede 300 vlaků za den, HSTD to považovala
za vyzrazování státního tajemství204) bylo pro pracovníky HSTD typické hledání
dvojsmyslů ve scénářích a činnosti televizních pracovníků vůbec. Eva Cihelková
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y

vzpomíná, že jednou (zřejmě v roce 1958) došlo k zákazu

vysílání

celého

silvestrovského programu kvůli větě „udeřili hřebík na hlavičku", která se dotkla
tehdejšího ústředního ředitele Československého rozhlasu Jaromíra Hřebíka205. Zákaz
tuto estrádu vysílat byl přitom vydán až po generální zkoušce. Mezi další absurdní
zákazy patří pozdržení uvedení loutkové pohádky „Jak vepřík uschnul docela na
placičku" s odůvodněním, že loutka vepříka by mohla připomínat Nikitu Chruščova, který
měl v původně plánované době vysílání navštívit Prahu206. Jak vyplývá ze vzpomínek
Jindřicha Poláka, některé neshody mezi televizními pracovníky a HSTD také vyplývaly
z neznalosti televizního pracovního prostředí, postupů a pracovního slangu ze strany
„plnomocníků". Například při natáčení pořadu o Stalinově smrti dal Polák střihačovi
pokyn, ať udělá ze Stalina mrtvolku - tj. ať zmrtví obraz - což přítomný cenzor
nepochopil

a

odmítl

proto

schválit

poslední

odvysílanou

stránku

scénáře207.

O specifickém přístupu k pracovníkům HSTD v začátcích televize dále Polák říká: „Při
schvalování nikdy nekoukali na levou, situaci popisující stranu scénáře. Četli jenom
pravou půlku, text. Tenkrát ještě vůbec netušili, co se dá říct obrazem."208
Vztah vedení televize k HSTD definuje ústřední ředitel Jiří Pelikán jako
permanentní válku a podobu cenzury v období svého působení (červen 1963 až září
1968) popisuje takto: „Cenzoři byli ve všech redakcích a bez jejich souhlasu nesmělo jít
nic do vysílání. Při živém vysílání muselo být razítko na scénáři a rovněž záznam musel
mít razítko, že je povolen. Vedoucí vysílání nosil všechno ke schválení cenzorům.
Ti denně podávali svodku do své centrály, která ji potom postupovala Novotnému a
politbyru. Jako ústřední ředitel jsem však měl možnost, pokud pracovník HSTD text
neschválil, odvolat se na ideologické oddělení ÚV KSČ, kde se potom konalo promítání
a rozhodovalo, jestli má pravdu HSTD nebo Pelikán. Dnes asi působí absurdně fakt, že
jsem se mohl odvolat i k Novotnému, který někdy rozhodl i v náš prospěch."209 Síla
cenzurního tlaku a požadavků na televizi se podle Pelikána měnila v souvislosti
s mocenskými změnami v Sovětském svazu i ČSSR a postupem času se zejména
v období šedesátých let cenzura postupně uvolňovala, což ilustruje zejména rozvoj
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publicistických pořadů (jejichž vysílání ale beztak většinou končilo zákazem), ale
i stížnosti na televizi ze strany sovětského velvyslanectví.

Začátky televizního zpravodajství a publicistiky
Specifickým a zároveň nejdůležitějším nástrojem pro šíření ideologie byly
zpravodajské a publicistické pořady, které v souladu s tím Valter Feldstein chápe jako
„moderní prostředky novodobé žurnalistiky, významně rozšiřující a znásobující možnosti
informací, propagandy a ideologického působení."210 V ideální formě (které měli
pracovníci zpravodajství dosáhnout) byla televizní žurnalistika chápána jako kombinace
vlastností, kterými dosud disponoval rozhlas (schopnost přenést informaci okamžitě
v prostoru a čase) a film (názornost). Podle Feldsteina využívala již od začátku všech
základních forem televizní práce, tedy živého vysílání ze studia, přímého přenosu a
vysílání ze záznamu,, a to jak samostatně, tak kombinovaně. Jak vyplývá z prvních
statistik, patřily Televizní noviny vedle filmů k nejsledovanějším pořadům televize211.
Historicky začala ČST pravidelnou zpravodajskou relaci pod názvem Televizní
noviny vysílat až po pěti letech existence 1. ledna 1958, do té doby přejímala pravidelné
zpravodajství z rozhlasu (do roku 1956), které vysílala většinou v čase mezi 19.00-19.30
pod titulkem „Posloucháte rozhlasové noviny", obrazové zpravodajství suplovaly filmové
týdeníky. Vlastní pořad žánrově spadající do oblasti zpravodajství, konkrétně první
televizní aktualitu reflektující dění z téhož dne, přitom televize vysílala již 1. srpna 1954.
Šlo o fotografickou reportáž složenou z 12 fotografií z brigády zaměstnanců nuselského
pivovaru při sklizni Inu v Břežanech u Prahy212. Od té doby se v programu nepravidelně
objevovaly aktuální reportáže točené na filmovou surovinu pod titulkem Stalo se dnes a
později též Vteřiny dne213. S přípravami vlastního pravidelného zpravodajství začala
Československá televize až během roku 1956, kdy se jako jeden ze tří programových
útvarů vyčlenil i útvar politicko-zpravodajský. 1. října 1956 pak byla formálně zřízena
hlavní redakce televizního zpravodajství s šéfredaktorem Vladimírem Růžičkou a již
2. října došlo k pokusnému vysílání vlastní zpravodajské relace pod názvem Televizní
aktuality a zajímavosti (s hlasatelem Jaroslavem Bouzem), která se se zvyšující se
pravidelností na obrazovkách udržela až do nástupu Televizních novin. Ty se od

210
211
212
213

Feldstein: Televize včera, dnes, zítra, s. 116.
Cysařová: Televize a moc 1953-67, s. 65.
Kopplová a kol.: Dějiny českých médií v datech, s. 197.
Feldstein: Televize včera, dnes, zítra, s. 120.

70

{

začátku vysílaly ve dvou vydáních (druhé bylo vždy na konci vysílání), šestkrát týdně
z Prahy, jednou z Bratislavy214. Hlavní důvod, proč k zavedení pravidelného televizního
vysílání došlo až po tak dlouhém čase, v době kdy už ^ e státní moc sílu televize
uvědomovala, byl determinován technologicky: televizní provoz nebyl pro zpravodajství
(které z podstaty potřebovalo každý příspěvek doprovodit obrazově)

materiálně

připravený, což vyplývalo i z již popsaného unáhleného spuštění televizního vysílání.
„Chyběly filmové kamery, ve studiu nebylo dlouho zavedeno ani snímací zařízení na
16mm film, kterého se v televizním zpravodajství nejen u nás, ale i na celém světě
téměř výhradně používá. Vážné problémy byly i s filmovou surovinou a se zajištěním
laboratorního zpracování i střihu," popisuje technologické nedostatky televizního studia
Valter Feldstein215. Dalším z faktorů,

který podle něj zdržel spuštění pravidelného

zpravodajství, byl nedostatek odborných televizních novinářů, jejichž získávání (téměř
výhradně z rozhlasu) jsem již přiblížil na příkladech Kamily Moučkové a Richarda
Honzoviče v kapitole 3.2.
Organizační uspořádání politicko-zpravodajského programového útvaru popisuje
ve svých vzpomínkách Martin Glas takto: „Postupně se organizace redakce ustálila na
této skladbě: Vedení redakce, redakce směny, odborné redakce - politická (zahraniční a
vnitropolitická), průmyslová, zemědělská, kulturní, sportovní, věda a technika, výroba a
provoz. Redakce vyráběly příspěvky do Televizních novin a také samostatné pořady.
Aktuality natáčely nejprve jednotlivé redakce, později se vytvořila samostatná redakce.
Mimopražské zpravodajství natáčeli tzv. kamdopové, tedy kameramani - dopisovatelé,
což byli amatéři s vlastním vybavením, kteří buď natáčeli na objednávku nebo sami
nabízeli typy aktualit. Časem se pro styk s nimi vytvořila samostatná redakce. Později
vznikla technická redakce a také detašované pracoviště grafiků."216 Zpravodajci
v začátcích sídlili v několika kancelářích v objektu budovy v Jungmannově ulici, vysílalo
se nejprve z hlavního studia za použití jednoduché dekorace jako byla mapa světa atp.,
později z pro tyto účely zřízených hlasatelen B I a B II217.
V roce 1962 ČST odvysílala 3804 obrazových zpravodajských šotů domácích
a 6551 šotů zahraničních218. Než si televize vybudovala vlastní funkční síť zpravodajců,
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byla obsahová stránka zpravodajství závislá především na servisu ČTK, ze kterého
televize několikrát denně prostřednictvím poslíčků odebírala písemné i obrazové
zpravodajství. Kvůli urychlení tohoto systému byl později zřízen pro komunikaci s ČTK
dálnopis a poté i potrubní pošta. Co se týče zahraničního zpravodajství, využívala
televize v začátcích nabídky z ostatních socialistických zemí, které měly dostatečně
vyvinutou televizi (například NDR či SSSR), později čerpala i z nabídky služeb
mezinárodních zpravodajských agentur United Press a Visnews219. Konkrétní podobu
přípravy Televizních novin a okolnosti s tím související popisuje Kamila Moučková takto:
„My jako hlasatelé jsme nastupovali ve dvě hodiny odpoledne. Ze všeho nejdřív jsme si
šli přehrabat to, co vychrlila „Četka", probrali jsme si zprávy zrovna tak jako redaktor.
Pak jsme to společně zkonzultovali, řekli si co ve vysílání musí být a co ne. S tímhle
jsme si hráli asi tak dvě hodiny. Pak jsme dali všechny zprávy, o kterých bylo jasné, že
půjdou do vysílání, přepsat našim písařkám. Já nebo redaktor jsme jim to diktovali.
Potom se chodilo na iPavlač a připravovaly

se zahraniční šoty. Tam byla taková

produkční místnost, kam jsme lítali tu z maskérny, tu z redakce, tu ze studia, zkouknout
ten šot, protože jsme ho potom večer museli živě komentovat ze studia. (...) Kolem páté
hodiny do redakce naskákali „háestédáci", kteří na to buď dali štempl nebo zprávu
proškrtali nebo i úplně vyhodili. Pak se šlo do střižny a připravovaly

se šoty. (...)

Všechno muselo být hotové do sedmi, protože to už jsem musela naskočit do studia a
začalo se živě vysílat. (...) Vysílání trvalo dvacet minut a dělal ho vždycky jeden
moderátor. Nebyl tam čas na oddych. I když jsem byla mimo obraz, musela jsem
komentovat ty šoty, co jsem předtím viděla na[ Pavlači."220 Odpovědnost za konečnou
podobu zpravodajské relace měl vždy tzv. směnař, který měl zároveň hlavní slovo
v řazení zpráv a určování jejich důležitosti. Redaktorskou práci a činnost editorů
prováděli (podle vzpomínek Kamily Moučkové) částečně i sami zpravodajští hlasatelé.
Samotné zpravodajství se postupem času rozšiřovalo o besedy s odborníky a podobné
prvky. Od roku 1958 se začalo na závěr vysílání uvádět ještě druhé vydání Televizních
novin. „Vždycky jsme měli v půl osmé poradu, řekli jsme si, co z té Jedničky" tam půjde
a co půjde pryč. Opět jsme vybírali to nejdůležitější. Do druhého vydání se už přidali
i sporťáci, takže my jsme měli jen deset minut. Samozřejmě, když přišla nějaká aktualita,

219
220

Glas: Osobní historie- vzpomínky na počátky zpravodajství.
Rozhovor s Kamilou Moučkovou uskutečněný 15. února 2006, viz příloha 3.

72

tak jsme to tam šoupli," popisuje jeho, přípravu Moučková221. K televiznímu zpravodajství
patřily také pravidelné porady, jejichž součástí bylo i hodnocení vydání Televizních
novin z předcházejícího dne ze strany někoho, kdo zpravodajskou relaci sledoval
s čistou hlavou v domácím prostředí. Moučková uvádí, že ona sama měla podobné
hodnocení provádět jednou týdně.
Vzhledem k tomu, že bylo zpravodajství chápáno jako jeden z nejsilnějších
prostředků pro šíření propagandy, bylo silně prodchnuté dominantní ideologií. Přílišnou
schematičnost v jeho začátcích podrobil kritice dokonce i programový náměstek Valter
Feldstein, když napsal: „V televizním zpravodajství se podařilo překonat mnohé
pozůstatky schematismu a byly opuštěny některé nesprávné principy dogmaticky
chápané „prověřenosti" každé aktuality a reportáže, stejně jako kdysi časté „lakování
narůžovo", zastírání skutečného stavu věcí. To vše značně oslabovalo žádoucí
pohotovost a propagandistickou, agitační účinnost televizního zpravodajství."222 Vztah
mezi pracovníky zpravodajství a plnomocníky HSTD byl ze strany zaměstnanců ČST
podřízený - svou práci v oblasti sestavování zpravodajské relace dokonce často chápali
jen jako předvýběr zpráv, z nichž potom dávali finální podobu Televizních novin
dohromady v podstatě právě cenzoři223. O tom, že výběr zpráv je ideologický a že při
něm ve velké míře dochází k manipulaci se skutečností přitom věděli všichni, kdo se na
přípravě zpravodajství podíleli. To vyplývá například ze vzpomínek Martina Glase, který
uvádí: „ČTK dodávala kromě oficiálního zpravodajství také tzv. flashe pro interní potřeby
redakcí, které z ideologických důvodů nebyly určené ke zveřejnění. Takto jsem se
dozvěděl o požáru na sovětské polární stanici v Antarktidě v roce 1957, při němž
zahynul jeden ze dvou pracovníků naší Akademie věd, kteří na stanici pracovali. Pokud
vím, zpráva nebyla nikdy ve zpravodajství zveřejněna. Jindy se mi dostalo do ruky
telefoto, na němž byl vzadu nalepen jeden lístek s anglickým textem a druhý s českým
"překladem", který hlásal pravý opak."224 O pevném ideologickém řízení televizního
zpravodajství svědčí také Jindřich Polák, který byl s filmovou delegací v Maďarsku
v době krvavě potlačeného povstání v říjnu 1956. Když ho po návratu společně se
scénáristou Jiřím Cirklem pozvala televize do zpravodajské debaty, dostali od redaktora
připravené texty, podle kterých se měli ve vysílání řídit s tím, že celou situaci „politicky
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nedomysleli". Poté, co Jindřich Polák odmítl za těchto okolností na obrazovce vystoupit,
nedostával od televize po blíže nespecifikovanou dobu žádné zakázky225.
Hranice toho, co se mohlo na obrazovce objevit posouvala (byť samozřejmě
pouze do určité míry) činnost publicistická, která se zprvu omezovala na obecná,
ideologii potvrzující či historická témata. Za přelomový publicistický pořad, který tyto
standardy přerušil a kombinací hraných scének a společenského komentáře se věnoval
i aktuálním problémům, označuje Jarmila Cysařová pořad Haló noviny režiséra Jaromíra
Vašty, dramaturgů Vlastimila Vávry a Karla A. Krejčího a komentátora Jiřího Brunnera.
Přestože se několik vydání pořadu dočkalo mnoha diváckých i novinových ohlasů, byly
Haló noviny nakonec zakázány a jejich spoluautor Karel A. Krejčí přeřazen z pozice
vedoucího redaktora Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky do redakce zábavy.
Vzhledem k tomu, že publicistické reakce na aktuální témata měly velký divácký ohlas,
začaly se v programu s rostoucí tendencí objevovat po celá šedesátá léta. Jiří Pelikán
například popisuje pokus o zavedení nového diskusního formátu s názvem Interview
s ministry, v němž měli mít občané možnost střetnout se v dialogu přímo s vládními
úředníky. „V letech 1963-1964 ministry nikdo neznal, nanejvýš je diváci viděli stříhat
nějakou pásku nebo při jiných oficialitách. A najednou měli ministři a představitelé
veřejného života odpovídat na otázky novinářů. Jenomže byli zvyklí hovořit pouze
prostřednictvím svých náměstků^, nebo číst text napsaný sekretáři. Takže první série
rozhovorů, které jsem zdůvodnil jako prostor pro dialog mezi vládou a občany, dopadl
pro postoje ministrů katastrofálně. Chtěli otázky předem, aby mohli odpovědi číst,
neuměli reagovat. Lidé viděli, že ministři nejsou schopni samostatně myslet. Takže asi
po osmi nebo deseti relacích a po jejich stížnostech, že pořad diskredituje vládu a KSČ,
jsme museli hovory stáhnout z programu," vzpomíná Pelikán226.
Vzhledem k tomu, že Praha byla přeci jen pod silnějším ideologickým dohledem,
začala se aktuální publicistika rozvíjet především v krajských studiích. Z Brna se vysílal
pořad Mohu do toho mluvit?, který měl charakter besedy s lidmi z ulice a v Ostravě se,
v době, kdy tamní program řídil Jan Neuls, přímo vyvinula tzv. (Ostravská publicistická
škola, jejíž síla se naplno projevila v průběhu druhé poloviny šedesátých let. A to přesto,
že ostravská televize měla podle původních plánů produkovat v podstatě jen lehčí a
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zábavné žánry jednoduché na výrobu227. Ze sledovaného období lze zmínit například
reportážní cyklus Ostravské vteřiny uváděný Evou Mudrovou, který se zabýval hlavně
příběhy obyčejných lidí, přírodopisně laděné Lovy beze zbraní a především „detektivní"
Negordické uzly autorů Jiřího Vrožiny a Milana Vilíma. „Formálně šlo o montáž otázek a
odpovědí, o konfrontaci svědectví, faktů a dokumentů. Používán byl veškerý materiál
(...) fotografie, výstřižky z novin, dopisy, razítka, různé předměty a součástky,
magnetofonové pásky, grafy a hlavně svědecké výpovědi lidí," popisuje pořady z tohoto
cyklu Milan Švihálek228. Každý z celkově sedmi odvysílaných dílů Negordických uzlů
(první se vysílal 7. dubna 1963) se zabýval do hloubky jedním aktuálním tématem a
docházelo v něm i ke konfrontaci se státní mocí prostřednictvím ukazování chyb
státních úředníků. Se státní mocí začali mít autoři vážné problémy poté, co v třetím díle
s názvem Kůň versus kůň ukázali na chybné rozhodnutí v otázce zrušení výroby důlních
lokomotiv, které učinil ředitel ČKD Praha Antonín Kapek, jenž byl zároveň zetěm
prezidenta republiky Antonína Novotného229.
Popsaný vývoj v ideologických požadavcích kladených na televizní zpravodajství
a publicistiku ilustruje atmosféru částečného tání poměrů v období šedesátých let. Ve
spojení s rozvíjejícími se technickými možnostmi, rostoucí profesní sebejistotou,
nacházením rutin televizní práce a reagováním na ohlasy diváků se na obrazovce
objevilo mnoho dříve nepřijatelných materiálů. Přes tyto dílčí úspěchy ale všechny
pořady (a činnost televizních pracovníků) stále podléhaly ideologickému a cenzurnímu
dohledu ze strany HSTD a tomu musel být podřízen i jejich obsah.

6. Závěr
I po deseti letech existence se televize stále vyrovnávala se svým unáhleným
startem a technologickou nepřipraveností pro vysílání. Pracovníci techniky, provozu i
programu ve svých oborech často teprve začínali a s prací podobnou televizní neměli
žádné významnější zkušenosti. Teprve zvolna za chodu, improvizovaně a bez
podstatnější inspirace ve vyvinutějších zahraničních televizních organizacích nacházeli
rutiny a specifika televizní práce, čímž dávali základ pojetí profesionál ismu v kontextu
československého televizního prostředí v podstatě až do doby počátků komerčního
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Švihálek: Padesát let televizního studia Ostrava, s. 27.
Švihálek: Padesát let televizního studia Ostrava, s. 32.
Cysařová: Česká televizní publicistika, svědectví šedesátých let, s. 25-40
a Švihálek: Padesát let televizního studia Ostrava, s. 27-33.
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televizního vysílání. Jak ukázaly rozhovory s pamětníky, televize se nevyvíjela na
základě jakéhokoliv dlouhodobějšího předem daného plánu. Naopak, organizační
struktura televize (stejně jako způsob jejího řízení) byla spíše vytvářena až na základě
poznatků získaných televizní praxí.
Československá televize se za dobu prvních deseti let profilovala jako médium
s potenciálem oslovit zcela specifickými prostředky velké množství lidí najednou a
vyvolávat u nich různé individuální i kolektivní reakce. Vzhledem k tomu, že její dosah
byl spolu se vzrůstajícím počtem televizních koncesí čím dál tím větší, dokázala na
konci toho období vytvářet i celospolečenská témata a to jak v oblasti zábavy (např.
seriál Tři chlapi v chalupě), tak v oblasti politické (např. publicistický cyklus Negordické
uzly). Přestože tedy televize dokázala účinně zasáhnout největší množství diváků ze
všech tehdy fungujících médií, neměla žádný relevantní nástroj pro výzkum publika a
vlivu televizního vysílání. Svou práci s publikem v podstatě omezovala jen na pořádání
propagačních besed.
Svůj vztah k novému médiu, jeho ideologickému pojetí, propagandistickým
možnostem i způsobu organizace si teprve vyjasňovala také státní moc: zatímco
zpočátku pro ni byla televize z ideologického hlediska nepodstatná,

na konci

sledovaného období byly požadavky, které na

ukotvené

nové médium měla,

v samostatném zákonu. Kontrolu vhodnosti televizních obsahů z hlediska státní moci a
režimu už od počátku vysílání prováděli prostřednictvím nástrojů předběžné cenzury
plnomocníci Hlavní správy tiskového dohledu. I když formálně se televize v roce 1964
stala z původně pokusně fungujícího média bez větších ambicí důležitou institucí
s celospolečenským dosahem, která byla navíc zakotvena v zákoně, vnitřně (i přes řadu
reorganizací)

částečně stále fungovala

provozně i technologicky

na

principech

vytvořených v začátcích vysílání.
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7. English Summary:

From experimental broadcasting to institution
(The organization of work in the first decade of Czechoslovak television, from the
start of broadcasting in 1953 till the acceptance of thefirst law on Czechoslovak
television in 1964)

The first decade of TV in Czechoslovakia was characterised by technological
difficulties,

improvization

and

underestimation

of

iťs

potenciál

for

ideological

propaganda. After ten years of existence TV organization was still struggeling with the
hurried start of broadcasting caused by the Communist govermenťs aspiration to catch
up with well-developed western tv organizations (such as French TV or the British BBC)
and to get ahead of them. This was ment to be done without any actual technical,
operational and creative inspiraton from the West. The date of the first broadcast was 1.
5. 1953. By this time Czechoslovak televison was based on its own (unreliable)
technology, situated in the inconvenient building of Měšťanská Beseda, with only a
limited reach of the one transmitter which was on Petřín hill. The TV receivers Tesla
4001, which were put on sale two months after the start of broadcasting, cost four times
more (approx 4000 Kčs) than was the average income after financial reform from 31. 5.
1953. Along with the fact, that during the first years TV content was limited by the level
of technology (there were 3 broadcasting days only), not many people were interested in
the new medium. The rapid change came not only with a price reduction, but also with
the first outside broadcasts of sports competitions, especially with the first international
broadcast from the Olympic games in Cortina ďAmpezzo during January 1956. By the
end of 1954 there were 3833 tv licenses only. By the end of 1964 the number of licences
had increased to 1 898 946. Along with this process the first „stars" (for example
programme presenters) appeared, whose popularity was based on their appearence on
TV. During this time the goverment started to become aware of the potential of the new
medium in spreading ideology and propaganda. This was finally made law on 15.10.
1964. This does not mean, that TV was not under ideological control before. Employees
of the censorship organization HSTD were present in TV organization from the begining
and they checked and confirmed everything, that was broadcast. However as in the
early years television wasn't ideologicaly important, even politically undesirable people
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could work for it. Most of the first tv employees came partly from Czechoslovak rádio,
Czechoslovak film and the universities. There were only a few profesionals, who knew at
least something about TV, so all the work routines were created, along with conceptions
of proffesionalism, gradually within TV development.
The organization and institutional structure of televison was very complicated. It
was originally based on Russian TV. The programming organization was under the
Ústřední televizní studio Praha (the head was Karel Kohout) and this was a part of
Czechoslovak Rádio (under the jurisdiction of the Ministry of Culture). Technical aspects
(including equipment and workers) were under the jurisdiction of the Ministry of
Communications. This meant, that the cooperation between those responsible for the
creative content of programmes and those responsible for the technical aspects of
production was difficult and full of misunderstanding. The programme workers kept
trying to improve the quality of the broadcast content, but it wasn't technically easy. As
this systém didn't work, the organization and institutional structure was changed severa!
times.
The early years of Czechoslovak televison has already been well described in
many books and historical studies. That is why I have chosen a different method, based
on a comparison of the memories of originál employees (gained mostly in interviews)
with historical facts and literature. The disadvantage of this method is that the work has
to partly rely on the memories of witnesses as there is no other available source to
prove what they say. On the other hand these recollections help to realise the main aim
of the work, which is to describe in full - along with the institutional, organizational and
ideological development of Czechoslovak TV - the everyday life of tv workers and the
creation of theirwork routines.
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10. Přílohy

Příloha 1: Rozhovor s Jarmilou Šusterovou

Jarmila Šusterová: první programová hlasatelka, asistentka dětské redakce
(V televizi od listopadu 1953)
Zlenice, červenec-srpen 2005

Tak jak to všechno začalo?
Já jsem přišla do televize v listopadu roku 1953 už jako mladá maminka. V květnu, kdy
začínala televize vysílat, se mi narodila první dcera Jana. Původně jsem po

mateřské

chtěla jít do rozhlasu, ale tam mi všichni říkali: „Neblázni, začíná televize a potřebují každou
ruku. Ty jsi odmala Dismanče, ty víš, co je mikrofon, tomuhle rozumíš, hrála jsi divadlo, ty
znáš všechny tyhle fígle, jdi do televize!" No a tak jsem šla do Měšťanské besedy...

Co jsi v době nástupu o televizi věděla?
Abych pravdu řekla, tak vlastně nic. O televizi jsem se dozvěděla, až když jsem chtěla jít do
rozhlasu. Říkali mi, že potřebují každého, kdo ví, co je mikrofon, co je to scénář, kdo umí
psát na stroji. Sháněli prostě kohokoliv. Dokonce než jsem začala hlásit, tak jsem v životě
předtím žádné podobné vysílání neviděla. To, jak ten program bude vypadat, jak se budu
loučit s lidmi, to jsme vymýšleli sami v redakci.

Viděla jsi před nástupem do televize ten přístroj fyzicky?
Ne. Já jsem televizi začala vnímat a vidět až v redakci. Tam jsme měli dva přístroje. Jeden
pro všechny redakce a jeden měl ústřední ředitel. Byly to ruské modely s malinkou
obrazovkou. Na to jsme všichni čučeli. Ten, kdo zrovna nevysílal, ten sledoval...

Co jsi dělala předtím, než si přišla do televize? Jakou jsi měla pro tu práci
kvalifikaci?
Za prvé jsem byla od svých sedmi let do roku 46 u Dismana. Mezitím jsem hrála různě v
divadle, včetně Kožíkovy Meluzíny v Národním. Potom jsem měla roli v prvním
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československém barevném filmu Jan Roháč z Dubé. Tehdy všude visely veliké plakáty,
kde seděl chlapeček a holčička a nad nima paní Nademlejnská. A ta holčička, to jsem byla
já. Následně jsme po válce zakládali Mládežnické divadlo v Kotvě. Hráli v něm lidi jako
Jirka Šašek, Jarda Chod, muziku dělal Macourek, režíroval doktor Kuhn. Byli jsme taková
fajn parta. Pak jsem se vdala a šla na dva roky na zahraniční obchod do právního oddělení.

Jak to v televizi vypadalo, když jsi tam nastoupila?
Tehdy tam bydleli lidi. Byl tam kožešník, obchod. My jsme měli de facto dvě místnosti na
pavlači. Když jsem tam přišla, byla jsem čtyřicátý devátý zaměstnanec, takže nebyl
problém, abychom si všichni potřásli rukou. Každá redakce měla vlastní stůl. Byla to
podlouhlá místnost, která začínala takzvanou dětskou redakcí, která byla hned u dveří. V
podstatě to byl jeden větší pivní stůl, který neměl žádné šuplíky, ale měl telefon a dvě židle.
Já jsem přišla coby třetí člen redakce, kterou tvořil Olda Kryštofek a Jindřich Fairaizl. Byla
jsem tam v podstatě jako holka pro všechno. Když jsem poprvé přišla do televize, provázel
mě ředitel Karel Kohout. Byl docela fajn, i když trochu zvláštní patron. Nebyl takový, že by
dával příkazy, rozdával pokuty nebo prémie. První, co řekl, bylo: „Tak podívej, kam by sis
sedla? Tak třeba tady mají místo. A to je dětská redakce." Tím, že tam bylo místo, jsem se
dostala zrovna do dětské redakce. Kdyby byla židle u zpravodajců, tak jsem možná byla
tam...
Takže jsi vlastně začínala jako asistentka?
Já ani nevím, co jsem oficiálně byla. Prostě třetí člen redakce. Dělala jsem všechno, co
bylo třeba. Od volání umělcům po pomoc při psaní scénáře. Pak jsme vždycky všichni
seděli na zemi a ty scénáře třídili, aby každý dostal ten správný.
Jak to bylo uspořádáno dál - za dětskou redakcí?
Za námi byl další stůl, tam byli, dnes by se dalo říct, zpravodajci, pak byla literárnědramatická redakce, pak huliza, tedy humor a lidová zábava, a hudební redakce...
Dohromady bylo v té jedné podlouhlé místnosti šest nebo sedm stolů, tedy redakcí. Z té
místnosti se volně obloukem přecházelo do druhé, kde byl ústřední ředitel Karel Kohout a
jeho sekretariát. Ta dívka, co tam byla, začala záhy dělat dopisové oddělení. Všichni jsme
se museli do těch dvou místností prostě vejít.
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Jak vypadal tvůj pracovní den?
Přišla jsem do práce a musela jsem brát všechny telefony. Pokud na mě udělali: Jarmilo,
nejsem tady, tak jsem to musela zatlouct. Potom jsem musela pomáhat se scénáři, protože
jsem se přiznala, že umím psát všema deseti a dokonce jsem vyhrála Stříbrnou vidličku,
byla jsem asi pátá v republice, tak jsem je rozepisovala. Tenkrát se to dělalo přes kopíráky,
Kolikrát bylo potřeba. Potom se to třídilo a rozdávalo těm, co bylo třeba. Neměla jsem žádný
stálý úkol. Vždycky jsem dělala, co bylo potřeba.

Vy jste neměli přesnou pracovní dobu?
Asi byla, ale nevím pro koho. Protože nikdo tam nebyl takový, že by řekl, hele ve čtyři
končím a sejdeme se ráno v osm. Mě nikdo neurčoval, v kolik mám chodit do práce a v
kolik z práce. Ale věděla jsem, že tak do devíti tam přijít prostě musím. A odcházela jsem
prostě podle potřeby.

Jaký byl tvůj nástupní plat. A bylo to na tu dobu dost?
Když jsem nastoupila, měla jsem 800 korun, což byl začátečnický plat. Když jsem začala
hlásit, měla jsem najednou 1800 Kčs, což byl vysokej plat. Když jsem potom vystupovala i
mimo televizi, bylo to 500 Kčs za vystoupení, to bylo taky hodně. V šedesátých letech, v
době největší slávy, jsem měla 3200 Kčs osobní plat. Po roce 68 mi ho snížili na 1600,
protože jsem šla rovnat kartotéku do fonotéky.

Jaké jste měli v začátcích pracovní podmínky?
Nic moc. Nejtěžší to bylo tehdy s nájemníky. Byli takoví, že po desáté hodině musí být
všude klid a my jsme samozřejmě měli pořád dost práce. To byly příšerný story. Tam
například vůbec nebylo sociální zařízení. Oni měli na pavlači vlastní záchod, ale my neměli
žádnej! Takže jsme byli odkázáni na jejich laskavost, že jsme tam chodili. Teď bylo deset
hodin večer, zařvali jsme radostí, že to bylo pěkný a oni vyšli v pyžamu a začali na nás
tlouct, co tam ječíme. Navíc byl ten barák průchozí. Když se potom vystěhovali, průchod se
zavřel, udělala se v patře zkušebna a dole bylo jediné studio.
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politici si vás tehdy nevšímali?
Co já vím, tak ne. To přišlo až později, až když přišli zprávaři. Postupem let si nás politici
bohužel moc všímali. Až tak, že mě zakázali...

Měli jste - krom té od nájemníků - už tehdy v začátcích nějakou zpětnou vazbu?
Po každém vysílání bylo hodnocení, jaké to bylo. A pak byly úkoly. Moji rodiče bydleli na
Hlavním, respektive Wilsonově, nádraží a tam byla velká restaurace. A protože televizí bylo
strašně málo a kdo měl televizi, měl zároveň okruh svých přátel, kteří k němu chodili na
televizi, měli jsme takové speciální služby, že jsme chodili do restaurací a sledovali jsme,
kolik lidí se na tu televizi dívá, jak reagují, co říkají, jestli se jim to líbí, jestli tam celou dobu
zůstávají nebo odcházejí. Druhý den jsme o tom podávali hlášení. Sešli jsme se a padaly
otázky typu: „Tak jak to bylo u tebe? Jak reagovali tvoji diváci? Jak se na to tvářili?"

A ten konkrétní průzkum vypadal jak?
Já jsem jenom seděla v té hospodě a pozorovala. S nikým jsem přímo nemluvila. Určující
byl počet lidí, který televizi sledoval. Počkala jsem si třeba až všichni odcházeli a
poslouchala jsem, o čem se baví. Někdy jsem si to zapisovala, někdy jsem si to
pamatovala. Vždycky šlo o namátkou vybraných pár lidí. Na poradách jsme pak třeba říkali:
do hospody se vejde bratru tři sta lidí a všichni koukali a ani u toho nejedli. To byla úplně
první hodnocení.
Psali vám přímo lidi?
Samozřejmě. Asi tak do roka přišla doba, kdy jsme zjistili, že nám píše tolik lidí, že bychom
měli mít kromě redakcí také oddělení dopisové. Po něm následovalo oddělení styku s
diváky, protože, když nám někdo napsal, tak jsme odepisovali.
Vy jste odepisovali na všechny dopisy?
Ano. Většinou to přišlo na redakci, že se někomu líbilo tohle nebo támhleto, a ta daná
redakce reagovala. K nám do dětské redakce začalo chodit nejvíc dopisů, když přišla
Štěpánka a začalo se vysílat s ní. To bylo tehdy pro děti hrozně zajímavý a hezký. Jenomže
Štěpánka velice záhy poté, co začala být velice úspěšná, čekala dcerku Sašenku. A teď
nastal problém, kdo to bude dělat místo ní. Tak mi dali do ruky Emánka,
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což byla taková dětská loutka, a řekli: Jarmilo, zkus to, pro tebe to nebude problém.

předpokládám, že na základě toho ses dostala i k práci hlasatelky...
Najednou začali všichni - od ředitele po šéfa programu Vladimíra Kováříka - chodit a
říkat: Sakra, my na ty večerní programy pořád hledáme herce. Kdo má volno, aby přišel
a uvedl program a je to hrozně náročné. Jednou sehnali Frantu Filipovského, po druhé
Boba Švarce, po třetí Jiřinu Švorcovou. Oni z toho byli sami smutní, protože to nebylo to
pravé, co by chtěli. Tak říkali: Jarmilo, ty to budeš muset zkusit. Pro ty děti ti to šlo, tak
proč by to nešlo pro dospělé. To bylo v roce padesát pět, kdy já jsem čekala druhé dítě.
Aby byly splněny všechny regule, musela jsem projít řádným konkurzem. Na ten mě
velice tvrdě připravoval pan režisér Josef Kořán. Zkoušeli na mě věci jako: Nepřipojila
se Bratislava, musíš to spatra okamžitě ohlásit. Dával mi takové úkoly, abych s klidem a
úsměvem dokázala na obrazovce reagovat a omluvit se lidem za potíže.

Zvládala j s i to od začátku?
Ano, dala jsem tehdy děti na hlídání své mamince a šla dělat konkurz, na který se
samozřejmě dívali všichni zaměstnanci televize. Což nebylo tak moc - vešli se do režie
a na kraj do studia. No a v roce padesát šest jsem byla přijata jako první programová
hlasatelka.

Jak ta tvoje první vysílání vypadala zevnitř, „ m i m o " obrazovku?
Nikdo z nás nikdy žádnou jinou televizi neviděl. Jak jsme si to vymysleli, tak to, třeba
u hlasatelek, běželo až než je zrušili. Jenom mohly stát a všechno měly předtočené. Já
jsem byla taková spojnice s divákem. Musela jsem je přivítat, říct jim, co se bude vysílat,
o čem to bude a být s nimi až do úplného konce. Tehdy nebyly ani titulky. Zahraniční
věci tehdy nebyly, byli jsme šťastní, když nám dal Barrandov nějaký film. Inscenace šly
živě ze studia... Z vysílání si vzpomínám hlavně na to, že tam bylo hrozné vedro od
monitorů. Já jsem vždycky vysílala oblečená, ale třeba sporťáci byli oblečení jen od
pasu nahoru a nohy měli v lavoru. Ta vedra byla hrozná, ale museli jsme to vydržet.
Tím, že jsem byla blondýna na mě museli svítit ještě víc, prý asi 2000 luxů. Říkali mi, že
jednou přijdu o oči. Taky byl problém, když bylo něco ze silonu nebo umělého vlákna.
Měla jsem třeba takové šaty, jednou jsem si v nich sedla a koukám na obrazovku, že
jsem jenom v podprsence, protože ty šaty prostě zmizely. Mileně (Vostřákové -pozn.
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autora) se zase stalo, že byla úplně bez podprsenky. Naštěstí v té době se to dalo
kontrolovat, protože jsme měli ještě před vysíláním monitory, abychom viděly jak
vypadáme. Naštěstí to nešlo ven, ale měly jsme tedy hrozné fofry...

Prostě některé

materiály se na obrazovce vůbec neukázaly, některé barvy vypadaly hrozně nebo
naopak -

jednou jsem měla blůzu, kvůli které mi přišla spousta dopisů, jak je krásná.

Ve skutečnosti to byla prachobyčejná bílá blůza s červenými pruhy, ale na té obrazovce
prostě vypadala skvěle.

Jak jste řešili to, že se vysílalo všechno naživo?
Různě. Vzpomínám si třeba na to, že když jsem začínala, vysílala se - samozřejmě živě
- inscenace Liják, kterou režíroval pan režisér Krejčík. Já jsem k tomu neměla žádný
úvod, ale pan režisér si vzpomněl, že by tam vlastně nějaký úvod být měl. A vzpomněl si
krátce před začátkem té inscenace. Říkal: „Podívejte se, je to strašně jednoduchý.
Musíte se postavit před Mildu Kopeckýho, on bude jako nakloněný u postele nad
Božkou. Vy se tam postavíte tak, aby ona nebyla vidět, a budete povídat - stačí minutka
- o tom, jak je to hrozný, když je liják." A já na to: „Jako co, pane režisére?" A on: „No,
jak vám to teče za krk, jak je to protivný, jak člověk zmokne..." Prostě mě úplně zblbnul...
Byl tam u toho i ústřední ředitel televize a ten mi říká: „Neboj Jarmilo, pojď, to bude
jednoduchý, to zvládneš." Já jsem se tedy postavila k posteli, kde pololežel Kopecký a
začala mluvit o tom, jak je ten liják hrozný. Pak jsem musela podlézt kameru, protože
první záběr byl na tu postel. Vešla jsem úplně vyklepaná do režie, a tam oba dva - jak
pan ředitel, tak pan Krejčík říkali: „Vidíte, jak vám to šlo, to bylo přesně ono!" Na ty nervy
nikdy nezapomenu.

Jak bys popsala atmosféru, která tehdy v televizi panovala?
Sice jsem tomu technicky nerozuměla, ale hrozně jsem tomu fandila. Všichni jsme to
brali smrtelně

vážně.

Každý

úspěch

byl

úspěchem celé

party těch

padesáti

„programáků". U jednotlivých stolů - redakcí vládlo obrovské nadšení. Lezli jsme po
čtyřech, třídili scénáře, snažili jsme se. A dělali to všichni. Bylo jedno jestli to byl ústřední
ředitel nebo šéfdramaturg. Všichni dělali všechno. To ale neznamená, že bychom se
jenom všichni plácali po zádech. Když jsem začala hlásit, bylo po každém vysílání
hodnocení...
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Co a jak se hodnotilo?
Sešli jsme se úplně všichni a hodnotilo se úplně všechno. Náš výkon, jaký byl obraz, jak
to jinak mohl brát kameraman. Bylo to důležité, protože všechno šlo živě, žádné
nahrávání, žádný telerecording neexistoval. Kamera byla taková, že jsem nemohla
udělat žádný větší pohyb. Musela jsem úzce sedět a nehýbat moc rukama. Hodnocení
bylo takové, že jsem odcházela buď s úsměvem nebo i s brekem. Šéf programu mi
třeba řekl: Jarmilko, to si dneska dělat neměla, to nebylo dobrý. Základem bylo, že jsme
mluvili všichni do všeho, protože všem šlo o všechno. V těch začátcích jsme byli všichni
ohromná parta a pořád jsme po sobě pokřikovali.

Fungovalo to tedy v televizi systémem pokus - omyl nebo tam byl někdo
s přesnou koncepcí?
Byli tam lidi, co přesně věděli, co chtějí... Třeba za éry, kdy jsem začala hlásit, byl šéfem
programu František Kovářík. Přezdívali jsme mu Strýček Kovářík. Byl to báječnej chlap,
který měl takzvaně „svý lidi", kterým fandil, ale na které byl ras. Mezi nimi jsem byla i já.
Po každém vysílání jsem k tomu Strýčkovi Kováříkovi musela jít a buď jsem odcházela s
recenzním výtiskem nějaké knihy pro děti, nebo s pláčem. Ale vždycky s dobrou radou.
Takže ten určitě věděl.

Měli jste nějaké zadané cíle nebo byl jediný cíl vysílat?
No hlavně, aby se to lidem líbilo, aby se jich čím dál tím víc koukalo. Abychom na ty
porady chodili s tím, že v hospodách bylo narváno. Cíl byl mít všechno co možná
nejpestřejší a věrohodné. Předtím než se začaly vysílat vlastní zprávy šlo hlavně
o zábavu. Vysílat pro děti nebo nějakou inscenaci...

Jak probíhaly porady?
Jednak jsme měli porady redakcí a jednak porady celé televize o tom, co se bude
vysílat. Nejdůležitější byly noční hodnotící porady hned po vysílání. Většinou na nich
vystupovali vedoucí pracovníci, ale každý měl právo se vyjádřit. Ústřední ředitel býval na
Barrandově šéfem osvětlovačů, takže vždycky všechny setřel kvůli tomu, jak to bylo
nasvícené. Kromě toho se hodnotilo mluvení, kamerová práce a tak dále. Myslím, že to
pro nás všechny bylo zásadní, že jsme si to brali velice k srdci. Byly to mnohdy bouřlivé
diskuse. Někdy se stalo, že přišli hodnotit i ti, kteří v baráku normálně bydleli. Oni šli po
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chodbě nebo jsme se potkali a říkali nám, kdy to bylo dobrý a kdy ne.
Hrály v těch diskusích nějakou roli i názory diváků?
Ano, chodilo nám čím dál tím víc dopisů, a proto vzniklo už i to zmiňované oddělení pro
styk s diváky. To už potom bylo organizované, jakože televize jede na besedu s diváky.
Ty besedy byly přímo kvůli tomu, abyste zjistili, co se divákům líbí nebo spíš kvůli
tomu, abyste jim vysvětlili, co je vlastně televize?
No, to taky, protože s námi jezdili i kameramani a technici. Hlavní účel ale byl zjistit, co se
divákům líbí, co by chtěli vidět, o co moc zájem nemají. Když se začala vysílat hudba, byl
klasický požadavek: My nechceme Vlacha, my chceme Valdaufa. Později pak, abychom
opakovali Tři chlapi v Chalupě. Pořád bylo něco. My jsme z toho v době těch besed
opravdu vycházeli, bylo to pro televizi určující.
Jak jste vlastně přišli na to podobné besedy pořádat?
Jak jsem říkala, lidi nám tehdy strašně moc psali. Psali, co všechno chtějí vidět, co se jim
líbilo nebo nelíbilo a většinou ty dopisy končily větou: Přijeďte k nám. Tím to někdy koncem
roku 54 začalo. Pak jsme si říkali: No jo, ale čím my přijedeme, protože najednou nás bylo
moc, kteří chtěli na besedu jet. Tenkrát ještě nebyl televizní autoprovoz, tak se najal
náklaďák, který vypadal slušně. Tam se daly lavice a jelo se na besedu. Kdo mohl, ten jel.
Vystoupili jsme v hospodě, sokolovně nebo tovární hale. Všichni lidi se tam postavili a
spustili: co chtějí, co nechtějí, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Každý z nás měl za úkol
odpovídat na otázky za tu svojí oblast. Když se někdo ptal na Valdaufa, tak mu někdo od
muzikantů musel vysvětlit co a jak...
Opakovaly se často nějaké dotazy?
Ano, samozřejmě. Většinou, když skončil nějaký hodně sledovaný pořad, jako seriál Tři
chlapi v chalupě. Lidi tím dávali spoustu podnětů dramaturgům k další činnosti. Besedy
potom byly skoro každý den a pokaždé na ně jezdil někdo jiný.
Kromě počtu diváků se rychle zvyšoval i počet zaměstnanců televize. Jak se změnila
atmosféra v redakcích?
Hlavní změna byla, že nás najednou bylo víc. Atmosféra se změnila v okamžiku, kdy
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jsme každý měli svou místnost. Všichni jsme byli v jednom baráku, ale každý už měl svojí
cimru a svůj okruh spolupracovníků. Já jsem tou dobou ze všeho trochu vypadla tím, že
jsem začala hlásit. Už jsem dělala spíš poloprodukční práci, už jsem nezvedala telefony a
tak, spíš se zajímala o to, kdy točí jaký režisér. Navíc jsem tam moc nebyla, protože se mi
narodila druhá dcera Eva. Tak jsem vlastně vyšuměla z dětské redakce. Chviličku jsem byla
v oddělení styku s diváky, ale brzy na to se zakládalo další oddělení, tzv. uváděcí oddělení.
To se skládalo z hlasatelky, asistenta, kameramana a režiséra dne.

To, co jsi měla hlásit, jsi měla připravené?
Samozřejmě, že mi to připravili. Nezapomínej, že tehdy fungovala Hlavní správa tiskového
dozoru. Měla jsem jednak od dramaturga napsáno, co mám říkat a za druhé jsem si sama
dělala přehled pořadů. To jsem odříkala a nakonec jsem měla říct, kterou písničkou se
rozloučíme a kdy se zase uvidíme. Tahle hlášení jsem si připravovala sama a dávala je
přečíst režisérovi, aby věděl, co budu přesně říkat. Já jsem byla taková spojnice s divákem.
Musela jsem ho přivítat, říct mu, co se bude vysílat, o čem to bude a být s ním až do
úplného konce. Tehdy nebyly ani titulky. Zahraniční věci tehdy nebyly, byli jsme šťastní,
když nám dal Barrandov nějaký film. Inscenace se vysílaly živě ze studia...

Měla jsi nějaké školení od HSTD ve smyslu, co a jak říkat a neříkat?
Ne, to nikdy. My jsme měli takového „háestéďáka", který byl docela, mno sympatický. Oni
si to s dramaturgem schválili už předem a já jsem prostě nemohla říct nic jiného než to, co
mi předali, a to už bylo po kontrole. Jenom když byla porucha, tak se muselo improvizovat.
Nikdy mě nesprdli, tak to asi bylo v pořádku. Jenom jednou se mi stala taková spíš pro mě
osobně nepříjemná věc. To na mě uhodili: „Jarmilo, musíš zpátky do obrazu, protože
Slováci se nepřipojili." Já povídám: „A co mám říkat před fotbalem?" Držela jsem cigaretu v
ruce, tak mi řekli: „Hele,

vejdi tam s cigaretou, vezmi si popelník a mluv o škodlivosti

kouření. Pointa bude, že si dáš sluka a řekneš: Tak přátelé, a to je poslední. Kdo mě bude
následovat? A pak típneš tu cigaretu, no a pak se snad už Slováci připojej. Tak jsem tam - s
hasičem za zády - šla, mluvila o škodlivosti kouření, splnila jsem úkol, típla tu cigaretu,
vyšla jsem ze studia a v tom baráku to odspoda nahoru vřelo. Všichni se chechtali. Pro mě
ovšem nastalo strašné martýrium..."
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Co se stalo?
Zjistila jsem, že díky televizi mi lidi v tomhle státě věřili. Celé brigády socialistické práce
se tehdy začaly zavazovat, že když jsem přestala kouřit já, tak oni taky. Svaz žen mi
napsal, že jsem přední bojovnicí proti kouření. Továrna Orion mi udělala obrovskou
cigaretu z čokolády vycpanou bonbóny a v každé bonboniéře, která se tehdy prodávala,
byla moje fotografie. Já jsem ovšem naprosto neměla v úmyslu přestat kouřit! Jestli
budu mít ještě někdy možnost vystoupit v televizi, chtěla bych se omluvit těm divákům,
co to pamatují a říct jim, že teď po těch letech už opravdu nekouřím. Byla mi tehdy
šílená hanba. Ty lidi mi věřili a já jsem jim lhala. Byl to rok 63 nebo 64 a tenkrát už byla
televize snad v každým bytě. Když jsem přišla domů, obě holky říkaly: Mami, to je bašta,
že už nekouříš...

Co si pamatuji, byla jsi vždycky silný kuřák...
Také jsem se v té době musela dlouhou dobu schovávat po záchodech a podobně.
Zlomilo se to až na jedné zdlouhavé besedě. Když jsme tam lidem odpovídali asi tři
hodiny, tak jsem řekla kolegovi, ať mi dá cigaretu. To bylo asi po třech měsících, co
jsem takzvaně nekouřila. Najednou se tam postavil jeden chlap a říká: „Tak to teda ne!
Jestli v tý televizi plníte všechny závazky, jako ten s kouřením, tak to můžete jít...
kamsi." On to řekl naplno. Já jsem zrudla a hned jsem to zase típla.

Jak to chápu, byla jsi tehdy všude, i v těch bonboniérách. Cítila ses být
populární?
Tenkrát se nedělalo z popularity moc. V jedněch novinách třeba Milan Schulz napsal, že
si vedu dobře, to člověku dělalo hezky. Později média začalo zajímat, co moje dcery,
vycházely s nimi fotky. Začali mě zvát na estrády, na vážnou muziku, jeden čas jsem
uváděla koncerty na Hradě.

Takže to, že ses začala objevovat na obrazovce, ti přineslo nové pracovní
možnosti?
Ze začátku to bylo tak, že chtěli na nějakém maturitním plesu průvodní slovo, pak to byl
Silvestr v Lucerně. Potom mě chtěli třeba na Moravě - a to už se dělala takzvaná šňůra.
To jsem jela na několik dnů a vystupovala různě. Trvalo to třeba i týden.
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Kdo tyhle výjezdy a „bokovky" zařizoval?
Organizátoři nejdřív volali přímo mně. Pak samozřejmě existovala agentura Pragokoncert.
Tam jsem ani nedělala konkurz, když ho po mně chtěli, tak jsem jim zdvořile řekla, ať se
podívají večer na televizi. Potom fungovali jako normální agentura, která mě zastupovala.

Musela si mít výjezdy schválené televizí?
Ne, nic mi schvalovat nemuseli. Byly ovšem věci, které jsem jako hlasatelka dělat nemohla.
Stejně jako zpravodajci jsme nesměli číst reklamy, natož v nich hrát. Bylo období, kdy
zpravodajci nemohli uvádět ani plesy nebo společenské akce. Všechno to začalo tím, že,
jak jsem se začala objevovat na obrazovce, tak mě lidi najednou chtěli vidět naživo. A tak
jsem začala hodně, hodně moc jezdit na besedy s diváky. Většinou tam byli hrozně milí
lidé. A říkali třeba: „Paní Šusterová, vy jste měla v televizi tak hezký šaty, až je nebudete
nosit, nemohla byste je dát naší Marii?" Jakoby přátelské vztahy šly opravdu hluboko, že
řekli i tohle a nepřišlo jim to divné, když mě ve skutečnosti ani neznali.

Měli tě jako kamarádku?
Tehdy se říkalo, že hlasatelka je první dáma televize, že televizi reprezentuje. Lidi se nám
dokázali se vším svěřit, ale taky nám všechno věřili. Párkrát jsem se spálila a řekla takovou
blbost, jako s tím kouřením. Třeba jsem účinkovala v nějakém pořadu, kde jsem dostala
podvazkové pasy. Na obrazovce jsem si posteskla, že jsou krásně růžové, ale škoda, že
nejsou bílé. Od všech obchodů, od všech galanterií z celé republiky mi najednou chodily
bílé podvazkové gumy. Všechny v televizi jsem potom pasovala pod vážkovým řádem. Nebo
si kolegyně posteskla, že nemůže sehnat malovanou truhlici... no, dostala asi čtyři. Jenom

Co tehdy lidi psali tobě osobně?
Přestože byla televize černobílá a já jsem se v barvě v podstatě viděla až po roce 89,
byly to často neuvěřitelné věci. Lidi mi psali: „Vy máte strašně hezkou halenku, tu
prouhatou. Můžete nám napsat, jakou má barvu?" Oblečení lidi zajímalo strašně moc. Pak
mě strašně stírali,

kdykoliv jsem měla jiný účes, než který

pro ně byl

dlouhodobě

přijatelný. Stalo se mi, že mi maskérka odbarvovala vlasy a zapomněla zředit kysličník.
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Byla to čtyřicítka, což v praxi znamenalo, že jsem měla před vysíláním ruce plné chomáčů
vlasů. Honem se sháněla blonďatá paruka, ale jediná, co se našla, byla s lokýnkami... To
byl příval dopisů, co ze sebe dělám carevnu! Že mi tohle nesluší, proč mám lokýnky?
Popravdě jsem odpovídala na každý dopis, že se mi stal malér a ať mají lidi tři neděle
trpělivost než mi to doroste a že do té doby samozřejmě najdeme jinou paruku a jiný
příčesek. Lidi prostě reagovali na všechno.

První televize měly hrozně malou obrazovku. Poznávali tě na ulici?
Ano. Dokonce jsem měla svoje ctitele. My jsme bydleli v Dejvicích v takovém hezkém
domě, který měl před hlavním vchodem takový malinkatý vestibul. A tam se mi několikrát
stalo, že tam na mě někdo čekal, že se mu líbím...
A jak se na tvojí popularitu tehdy tvářila rodina?
Holky mi většinou braly oblečení, než jejich tatínek přišel na to, jak se dá zamknout skříň.
Jela jsem třeba v kostýmu na nějaké vystoupení s panem Lipským a panem Homolou, kteří
spolu dělali takovou scénku. Přijedu tam, oblíkám si takové bleděmodré šaty a pan Homola
byl takovej pintlich a že mi zapne zip. Tak tam stojím, přede mnou pan Lipský a říká:
„Jarmilko, v tomhle vy chcete vystupovat?" Tak se tak podívám po těch šatech a zjistím, že
je mám nad kolena! Protože malá Janinka si je zkrátila. Naštěstí je neustřihla, ale jenom
založila... Každopádně ten večer jsem šla rychle zpátky do kostýmu...
Starala se vám o oblečení přímo nějaká firma?
My jsme za mé éry v televizi dostávali asi šest tisíc na ošacení na rok. Museli jsme za ně šít
u Rosenbaumů, což byl velice módní a drahý obchod. Měla jsem za to tak dvoje
společenské šaty a nějakou halenku. Ty šaty přitom nebyly moje, ty šly do fundusu a já je
měla jen k používání. Když jsem z televize odcházela, tak jsem vracela všechno včetně
županu. Poslali to prý potom někam do Vietnamu nebo do Koreje.

Kopírovali diváci v oblékání to, co sis vzala na obrazovku?
Samozřejmě. Mám dokonce jednu smlouvu, že udávám tón v módě, účesech a ve
vystupování. To tam bylo přímo uvedeno jako součást pracovní náplně! Měla jsem třeba
svého kadeřníka a ten byl tím pádem okamžitě vyhlášený. Samozřejmě byly i časopisy,
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kde byly různé účesy a my jsme se tam coby hlasatelky objevovaly...

Jak se změnil tvůj pracovní den, když si začala hlásit?
Ze začátku se hlásilo jenom večer. Do práce jsem chodila nejméně tři hodiny před
vysíláním. Jednak jsem se musela upravit a hlavně nalíčit. Prvním kamerám se říkalo
„markóny" (podle výrobce, britské firmy Marconi Ltd. - pozn. autora) a byl u nich problém
se svícením. Protože jsem byla světlovlasá, svítilo se na mě asi 2000 luxů a to dělalo s
líčením hrozné věci. Ale hlavně jsem si musela připravit text. Vždycky to muselo být
aktuálně k tomu, co se bude vysílat, to se nedalo připravit předem. Ze začátku nebyly
žádné programy. Když se mě teď ptali, jestli zrušit hlasatele, tak jsem řekla, že ano,
protože už nemají zdaleka tu funkci jako dřív. Tenkrát bylo jenom pár novin, které občas
napsaly, co se bude vysílat. Tehdy nebyl žádný věstník s programem. Nic takového. V
práci jsem byla od odpoledne až do absolutního konce vysílání, protože tenkrát bylo
třeba se s diváky rozloučit, popřát hezkou dobrou noc, říct, kdy se sejdeme příště, pustit
jim nějakou písničku a říct, která je to písnička a kdo ji zpívá nebo složil.

Kdo byli tehdy tvoji nadřízení?
Jednak šéf programu a jednak šéfka uváděcího oddělení. Ale na začátku, když jsem
odešla z dětské redakce, byli jsme v uváděcím oddělení vlastně jenom čtyři - já,
kameraman, režisér dne a asistentka. Jedna z těch prvních byla Slovenka. Já jsem
dostala nějaký text. Četla jsem si ho a bylo tam, že se v Badíně mají setkat
paradesantní jednotky. Já jí říkám: Olinko, zavolej toho redaktora, ten Badín mi připadá
neznámej... Ona zvedne ten telefona říká: Súdruh, tu máme taký text: Paradentózní
jednotky se mají setkat v Badíně. Já na ní křičím: „Olinko, paradesantní!" „Však
povedám..." No, oni jí nakonec potvrdili, že to je opravdu Badín. A s tímto já jdu do
studia a celou dobu si říkám: paradesantní jednotky, paradesantní jednotky. Co myslíš,
že jsem řekla? Samozřejmě, že paradentózní jednotky se mají setkat v Badíně. V tu
chvíli telefon. Nějaký akademik a říká: „Jestli neumíte vyslovit paradesantní, tak říkejte
výsadkáři." Pak volá ústřední ředitel a říká: „Proboha, Jarmilo!" Já na to, že se jdu
omluvit. A On: „Opovaž se o tom vůbec někdy ještě na obrazovce mluvit!" No a druhý
den v Mladé frontě vyšel obrázek, parašutista letí z nebe má otevřenou pusu a žádnej
zub! Televize měla opravdu velký vliv. Cokoliv člověk řekl, bylo vážné. Dodneška za
toho parašutistu čekám na honorář.
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Měli jste hodně přeřeknutí?
No jějě. To jednou byla inscenace z Národního divadla. Nešlo to jinak, než že jsem musela
těsně před koncem vklouznout do studia, stoupnout si před nějakou kameru, kterou mi
ukázali a až když Ivo Žídek dozpíval poslední slova, tak jsem já ten pořad měla odhlásit.
Perfektně jsem řekla všechny účinkující, udělala si es pauzu, aby to vyznělo: „A
spoluúčinkovali členové z baru a z baretu Národního divadla v Praze." Rozuměj: sboru a
baletu. Než jsem dořekla režiséra Kašlíka, tak tam všichni leželi na zemi a nevěděli, co
dělat, aby nebylo slyšet, jak se chechtaj. Nebo pan režisér řekl na přenosu: „Jarmilo, my
jsme zapomněli, že pan režisér Novotný dostal řád. Nezapoměň mu ho říct!" Opět jsem
řekla všechny účinkující, v pohodě si udělala es pauzu a: „Režii měl Jaroslav Novotný,
nositel vyznamenání za vynikající přání." Kamera se zatměla, lidi v plzeňském divadle
tleskali, já jdu do přenosového vozu a říkám: „Prokristapána, promiň mi to." A o n na to: „Ne,
to musíš zdůvodnit. Jaký přání jsem měl?" Nebo když v inscenaci vystupoval František
Filipovský a režii měl František Filip. Všechno bylo v pohodě až na to, že jsem řekla: „Režii
měl František Filipovský." On mi hned pak volal: „Ježíšikriste, cos to řekla, jak já teď
vypadám, už teď mi v divadle říkaj, že jenom rejžuju a teď tohle a ještě k tomu v televizi."
Šla jsem za panem Filipem a omlouvala se: „Prosím tebe, odpusť mi to." A on říká: „Heleď
se, jestli se to lidem líbilo, tak je jim úplně jedno, kdo to režíroval. A jestli se jim to nelíbilo,
tak ať je to na tom Filipovským." Lidi to naštěstí brali dobře. Obyčejně, když jsem třeba
měla nějaký brept nebo se mi něco naopak povedlo, chodilo víc dopisů. Psali mi, že jsou
rádi, že jsem taková jaká jsem...
Měli jste kvůli vystupování před kamerou nějaké školitele, abyste chybám předešli?
Ze začátku si dokonce nade mnou vzali

patronát někteří herci. Jako

první byla

paní

Vlasta Matulová, která dokonce tvrdila, a celá rodina se tomu vždycky hrozně smála, že
mám hrozně milý melodický hlas a že musím určitě hezky zpívat. Další kdo mě velice
dlouho, až do doby, kdy jsem skončila, vedl, byl pan Pešek. Když jsem se dozvěděla, že
už nesmím na obrazovku, tak jsme

se potkali a

řekli si, že v tomhle

směru

spolu

končíme. Na jazykovou průpravu jsem chodila k paní profesorce Šaškové, což byla
maminka Jirky Šaška a učila na V^mu. Potom jsem chodila k režisérovi Horčičkovi, který
mi vždycky říkal, že špatně klesám do tečky. Vždycky jsem přišla do rozhlasu, on mi
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předhodil nějaké noviny a nechal mě je přečíst. Vždycky jsem si dávala velký pozor, abych
klesala správně do tečky. Když jsem ten článek přečetla, tak se mě zeptal: „A o čem to
bylo?" A já, protože jsem se celou dobu soustředila na to, jak klesám do tečky, jsem
samozřejmě nevěděla. Říkala jsem si, to že je kamarád?!

Na ta školení vás vysílala televize?
Spíš to byla naše iniciativa. Televize zařizovala třeba pohybovou výchovu u paní
Podhajské. Ta nás učila, jak chodit na jevišti a neklátit se, jak stahovat hýždě, jaké dělat
kroky...

Ale ty ses před kamerou moc nenachodila, ne?
No nenachodila. Já jsem povětšinou seděla. Ze začátku jsem musela mít kvůli kameře,
která by to jinak nevzala, úsporné pohyby. Lidi dlouho ani nevěděli, jak jsem velká.
Postupem let jsem se ale i prošla. Třeba když jsem uváděla nějaký koncert, který se
přenášel, nebo když jsem uváděla Pražská jara nebo Závod míru...

Ty jsi uváděla Závod míru?
Jistě. Z toho mám taky krásný zážitek. Mezitím, než závodníci dojeli, se hrálo nějaké
důležité mezinárodní fotbalové utkání. Kameraman byl na tribuně, měl transfokátor a pořád
si mě rychtoval. Jak mám stát, jak mám koukat a jak mám tohle. Já jsem koukala na něj,
couvala jsem a couvala, až jsem nacouvala do hřiště. Nakonec kvůli mě odpískali
mezinárodní utkání, protože přese mě zakopl nějaký sportovec. Vypadl mi mikrofon a on z
toho byl tak zhlouplej, že mi dal do ruky nějaký míč nebo co. Já jsem hledala ten mikrofon a
v tom na mě ten kameraman začal dělat: Pozor, Jarmilo, už jdeš do obrazu. Já jsem tam
stála rozcuchaná, naštěstí s mikrofonem, a měla jsem hovořit česky, polsky a německy,
protože to přenášela Intervize. První, co mě napadlo bylo začít polsky, pak jsem se
vzpamatovala, všechno to odříkala, jenomže nepromluvili žádní komentátoři, protože nebyli
schopní říct slovo, jak se váleli smíchy. Ve studiu byli úplně zblblí a říkali: „Ta Jarmila, byla
rozcuchaná, proč začalalPolsky? Proč nikdo nemluví? Proč to bylo odpískaný?" Nikdo mě
neviděl, jak ležím na zemi, jenom že je odpískaný utkání.
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Jak vypadala doba tvojí největší „slávy", tedy šedesátá léta?
Televize se tehdy hodně rozjela. Jezdili jsme i do světa. Já jsem třeba v Bulharsku
uváděla československý týden televize spolu s kolegou, který byl jejich prvním
televizním hlasatelem. Donutili mě, abych se za tři dny naučila s ním bulharsky
„rozhovorovať. Když jsem uváděla večerníčka, vyhrkly mi slzy. To mělo tak ohromný
úspěch. Ale, když jsem viděla, jak to v tom Bulharsku chodí, říkala jsem si, že jsme nóbl
televize. Zajímavé je, že když se začalo přemýšlet o tom, že se Měšťanská beseda zruší
a založí se Kavčí hory, tak jsem byla v komisi, která měla říct, jak si představuje, že
bude vypadat hlasatelna, jak bude vypadat odpočívárna, maskérna, společenská
místnost, kde se lidi můžou dívat na televizi. Když se všechno včetně židlí a stolků a
prostředí udělalo, tak už jsem se tam nikdy nedostala...

Přišel rok 68. Co ty jsi tehdy dělala, když šlo do tuhého?
Já jsem zrovna byla na chatě ve Zlenicích a jednadvacátého jsem odjížděla do Prahy,
hned jsem se hlásila a od ústředního ředitele se dozvěděla, že musím poslouchat pouze
příkazy od těch a těch lidí a hlavně, když mi bude volat třeba rádio Vltava, abych šla
vysílat tam a tam, tak to abych odmítla a jenom čekala na instrukce. Do studia už jsem
se nedostala, i když jsem měla ten den vysílat. První přišla zpráva, že mám jet na
Žižkov, kde se monitorovalo všechno, co se dělo. Den, kdy jsme mohli znovu vysílat
jsme ještě neměli Měšťanskou besedu, ale vysílal jsme z tzv. Skautu, kde se dělaly
dětské programy. Absolvovala jsem první vysílání hned po okupaci. Přede mnou začal
Luděk Munzar recitovat, pak jsem se já přivítala s diváky a pak Kamila Moučková četla
zprávy. Všichni jsme to obrečeli. Pak, když jsme vyšli ven, tak před tím Skautem byla
snad půlka Prahy. My jsme se vůbec nemohli dostat ven. Pak se začalo všechno
„uklidňovat". Jednou jsem se kysele tvářila, když jsem uváděla nějaký film, pak když se
stalo to s Palachem, vzala jsem si černý šaty a to už byl můj definitivní konec. Pak jsem
v Českých Budějovicích špatně tvářila při nějaké módní přehlídce. Dokonce mi přišel
dopis, že už jsem na obrazovce moc dlouho a že svým vystupováním pobuřuji pokojné
občany této země. Krátce na to mi zakázali vysílat. Sebrali mi služební televizi, kterou
jsem dostala v roce 56, když jsem začala hlásit, šaty, župan, všechno.
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V televizi jsi ale zůstala...
Když už jsem nesměla na obrazovku, tak na mě byli tak laskaví, že mě nechali číst věci
mimo obraz. Třeba reklamy, které šly živě. Když byl 21. srpen, tak tam bylo nastoupené
celé studio a hlídalo, co řeknu. Třásli se, že řeknu něco jako: všichni se sejdeme v šest
U kalicha. Já jsem tu reklamu přečetla, šíleně jsem se namíchla, vešla jsem do režie a
řekla: Tak už se nemusíte bát, já už v životě reklamy číst nebudu, abyste se nemuseli
třást. Pak jsem šla pracovat do kartotéky...
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Příloha 2: Rozhovor se Svatavou Hrubcovou a Evou Cihelkovou

Eva Cihelková: asistentka produkce, programová inspektorka
(V televizi od příprav prvního vysílání v roce 1953)
Svatava Hrubcová: zvukový mistr
(V televizi od roku 1955)
Praha, 28.3. 2006

Jak jste se dostaly k televizi?
EC: Skončila jsem na škole a hledala zaměstnání a jedna moje spolužačka byla na
Barrandově jako kostymérka a říkala, že se tam uvolnilo místo a že mi to tam vyjedná.
Když jsem tam přišla, tak tam ale to místo nebylo a místo toho mi nabídli práci
v produkci na pozici asistenta. Byla jsem rok na Barrandově, zalíbilo se mi to, a tak jsem
se přihlásila na produkci na FAMU a tam mě vzali. Měli jsme za úkol dělat takové
prázdninové práce a já měla známé v té skupině, která právě v kanceláři na Václavském
náměstí připravovala start televize, tak jsem si na ně vzpomněla, šla tam a už v televizi
nadobro uvízla.

Co jste tehdy na Václavském náměstí dělali?
EC: Těžko říkat konkrétně. Tam dělali všichni všechno. Já jsem do toho, co se tam
tehdy pod vedením Karla Kohouta dělo a chystalo, až tak neviděla. Vím jenom, že
kromě něj tam nastálo byla ještě sekretářka Marie Kořená a šéf vnitřní studiové techniky
Lojza Pauer. Já jsem ale konkrétně byla v partě s režisérem Edou Hoffmanem a
kameramanem Jirkou Brunerem, kteří byli oba

z Barrandova. Natáčeli jsme film

v zoologické zahradě, byl to úplně první televizní film a jmenoval se Veselý přírodopis.
Natáčelo se o velikonocích, tedy ještě před prvním květnem.

Měl ten film nějaká specifika kvůli tomu, že byl určený pro televizi?
EC: Ne, jaké jsou rozdíly, to tenkrát ještě nikdo nevěděl. Dělali na tom tehdy vlastně
pouze lidi z Barrandova, takže to točili jako normální film, pokud si dobře vzpomínám tak
na 35mm.
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Vzpomenete si, co se tehdy na tom Václaváku

řešilo, jak se k televizi

přistupovalo?
£C: To vám bohužel neřeknu. Já jsem tam původně nastoupila v podstatě jenom na
takové praktické cvičení. Ráno jsem přišla na Václavák, tam jsme měli takovou
dodávku, do té jsme všechno naložili, jeli jsme natáčet do zoologické zahrady a vrátili se
zase večer, takže jsem vlastně byla pořád někde mimo. Až když to cvičení skončilo, tak
mi nabídli zaměstnání. Dodneška mám ještě schovaný dopis od Karla Kohouta...

Zvažovala jste tehdy, jestli to vezmete nebo to pro vás byla jasná věc?
EC: Jasná věc to nebyla. Mělo to celé finanční podtext, protože jsem tehdy měla
ovdovělou maminku a žily jsme já ze sirotčího a ona z vdovského důchodu. Jak to
jednou nazval produkční Martin Glas, „už se to nedalo ufinancovat", takže finanční
situace mě tlačila do toho, abych tu práci vzala. Měla jsem tehdy vystudované teprve
dva roky na FAMU, zbytek jsem dodělávala jako mimořádný student při zaměstnání.
Museli mi to povolit z ministerstva školství. Ty dokumenty tehdy podepisoval sám
Zdeněk Nejedlý...

Víte proč byla nakonec pro televizi vybrána, jak se později ukázalo, nevyhovující
budova Měšťanské besedy?
U žádného rozhodnutí jsem nebyla, ale ono vlastně nebylo moc na výběr. Jenom vím,
že se tehdy říkalo, že odtamtud je nejlepší signál k vysílači na Petřín.

Jak jste se dostala k práci v televizi vy, paní Hrubcová?
SH: Přes kolegu Bretschneidera z rozhlasu, který lanařil lidi do televize. Předtím jsem
pracovala jako zvukový mistr v rozhlase. Když jsem odtamtud v roce 55 odcházela,
myslela jsem si, jak obrovské zkušenosti už jsem získala a jak to všem v televizi ukážu.
V rozhlase jsem poznala maximalisty jako byli režisér Jiří Horčička nebo Josef Bezdíček
a pochopila, co vlastně herec dokáže vyjádřit slovem a hlasem. S touhle ideou jsem
přišla do televize a setkala se s něčím úplně jiným a musela se učit odznova a často to
přinášelo i konflikty a problémy.

Můžete být konkrétnější?
I já jsem byla maximalistka a tím pádem se vytvářely konfliktní situace, zejména mezi
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mnou a hlavními kameramany. Ale bylo to vždy pracovní, všechny konflikty samozřejmě
vzaly za své po ukončení živého vysílání. Jednou ale došlo i k jedné víceméně tragické
situaci. Antonín Moskalyk točil něco o Egonu Ervinu Kischovi. Každý režisér, který přišel
do televize, měl vždycky obrovskou vizi a v první řadě tlačil architekta a chtěl po něm,
aby bylo vidět něco nového. Já jsem to vždycky spolkla a snažila se pomoc. V tomhle
případě jsem si nechala postavit za dekoraci lávku, po které měl chodit mikrofonista.
Bylo to ode mě neuvážené rozhodnutí. V závěrečném obraze najednou skončil zvuk
ránou a dialog v několika posledních minutách byl velice špatně slyšet. Nevěděli jsme,
co se stalo, protože ta lávka byla v uzavřeném prostoru. Poté, co inscenace skončila,
jsme zjistili, že ten mikrofonista z toho, jak mu pražilo přímo do hlavy 200 Watů, omdlel.
Mikrofon tam jenom visel dolů. Toho hocha odvezli v bezvědomí pryč a já to měla na
triku a řvala jsem na Tondu Moskalyka, že je to jeho vina, že si neměl vymýšlet.

Proč jste se rozhodla odejít z rozhlasu, na co vás zlanařili?
SH: Jednak na peníze a jednak to bylo obrovské novum. Nikdo nevěděl, co televize je a
já tam šla s ideou, že doteď tam nikdo nic neuměl a já vstoupím na scénu jako ta chytrá.
EC: Tam chodili lidi z rozhlasu a z Barrandova a všechno se to prolínalo. Každý přišel
se svojí představou - jedni jako rozhlasáci, druzí jako filmaři - a v televizi se ty jejich
přístupy míchaly. Skloubit to byl občas opravdu problém.
SH: Lidi z Barrandova například znali postsynchrony, které jsme my neuznávali a proto
je ve zvuku tlačili k tomu, že všechno musí být reálné. Ono taky v začátcích
postsynchrony dělat nešlo, když se vysílalo všechno živě...

Jak to tehdy bylo v Měšťanské besedě uspořádáno?
SH: Část Měšťanské besedy ústí do Vladislavky a část do Jungmanky. Ve druhém
poschodí té části, která ústí do Vladislavky, byly asi dvě místnosti, kde seděli všichni
programáci.

Honza Zelenka za programovou tvorbu, Miloš Pavlinec

připravoval

zpravodajství. Byl to takový pelmel, všichni byli v jedné kupě. Ve studiu jako takovém
bylo v každém rohu něco jiného.
EC: Na všechno byla jediná místnost, která se měnila kulisami. Neexistovaly ani
diapozitivy, takže se třeba dával na stojan obrázek s nápisem přestávka.
SH: A v prvním poschodí na Pavlači byla technika. Ovšem technika patřící programu
neboli zvukové oddělení. Tam můj kolega Bretschneider dělal zvukové záznamy a
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připravoval - jak na gramofonových deskách, tak na magnetofonových páscích - určité
ozvučení na průběh večera. Rezervy na přestávky i rezervy na technické závady,
protože technické závady byly de facto součástí programu. Denně došlo k několika.
EC: Pamatuji si, že tehdy byly velké dohady s radiokomunikacemi, které nechtěly, aby
se na obrazovce objevilo, že poruchy jsou z technických důvodů. Jakmile se objevilo
„omluvte technickou závadu", tak řvaly. Potom se vždycky „hledalo", kde ta závada
doopravdy je.

Jak vypadal váš pracovní den? Měli jste nějaké rutiny, které jste museli splňovat?
SH: Tam tehdy nešlo vůbec o rutinu. V průběhu období živého vysílání absolutně
neexistovalo nic rutinního.
EC: Když nastala nějaká problémová situace, tak se prostě ihned řešila. Já jsem brzy
získala pozici, které se říkalo programový inspektor. Měla jsem v podstatě celý vysílací
den na triku. Do práce jsem přišla tak v osm hodin a musela jsem si sehnat všechny
podklady, které se vztahovaly k aktuálnímu dni. Na základě nich jsem začala psát
takzvaný vysílací plán. Od kolika do kolika se bude co vysílat, jaký čas budou mít
vyhrazeny hlasatelky, jaký čas bude mít vyhrazený hudba...

Takže v začátcích nebyl daný program?
EC: Ten jsem právě kompletovala já. Musela jsem to nějak seřadit. Hlavně jsem se
snažila, aby to sedlo časově, což se stejně nikdy úplně nedodrželo. Když jsem to měla
hotové, tak jsem ten vysílací plán roznesla na patřičná pracoviště - technice, korekci
obrazu, filmovému snímači, osvětlovačům, každé programové redakci, háestéďákům a
nakonec do místnosti denní režie. Tam seděl vpravo střihač, potom zvukař a mezi nimi
režisér. Vedle něj byl ještě hudební režisér nebo dramaturg...
SH: Vedle

mě seděly ještě dvě

magnetofonistky.

Byly tam čtyři

asynchronní

magentofony a dva kotoučové gramofony. A ty holky musely obstarat několik set
hudebních vstupů. Byla to těžká práce - pořád musely něco nastavovat a nesmělo se
jim stát, že by pustily něco jiného, než měly. Ten vysílací plán byl důležitý, podle něj
jsme alespoň tušili, co se bude dít dál.
EC: Když jsem ten plán roznesla, tak jsem šla zkontrolovat, jestli mám hlasatelku, jestli
má hlasatelka texty, jestli funguje maskérna, ale taky to, jestli jsou ti, co měli jít do
vysílání, střízliví. Když ne, tak jsem musela opatřit kávu. Když hlasatelé odešli do studia,
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tak jsem si šla sednout na takovou stoličku do režie. Až později nám vyčlenili samostatnou
místnost,

kde jsem byla já jako inspektorka programu, režisér dne a mohli si tam jít

sednout hlasatelé, když měli pauzu. Měla jsem stopky a dva telefony a měřila jsem každý
kousek vysílání, jestli alespoň jakž takž odpovídá tomu, co je napsáno v plánu. Potom, když
skončilo vysílání, jsem nemohla hned jít domů, ale musela jsem o všem sepsat protokol.
Ale to jsem si někdy nechávala i na druhý den ráno.

Mělo nějaké větší nedodržení času určeného pro vstup nebo pořad nějaké důsledky?
SH: I v době, kdy ještě nefungovaly redakce jako takové, byli lidi, kteří měli dané pořady na
starosti. A Karel Kohout je za to buzeroval. Pořady se hodnotily z mnoha hledisek a měly
jim přidělený čas dodržet. Ale jinak šlo od toho třiapadesátého hlavně o to udržet obraz a
mít co vysílat.
EC: Ale důsledky to mělo. V tom protokolu byla přesně odstopovaná délka - dejme tomu
hlasatelských vstupů - a podle toho byli ti hlasatelé nebo hlasatelky, kteří byli na začátku
externí, honorováni. Peníze se počítaly podle toho, jak dlouho byli na obrazovce.

Nepokoušel se to někdo zneužít?
EC: Ne, to ne. On jim to potom leckdy ekonomický ředitel doktor Ráž škrtal. Honorář třeba
podle rozpisu vycházel na šedesát korun, on to škrtnul a napsal pětapadesát...
A co jste dělali v ty dny, kdy televize nevysílala?
EC: Mezitím jsme sháněli podklady pro nejbližší vysílací den, abychom měli z čeho sestavit
ten vysílací plán. Postupně se taky vytvářel filmový archiv, což byl v podstatě dostupný
materiál, kterým se měla obrazovka zaplnit v případě nouze.
Jak ovlivňovalo vaši práci to, že televize byla rozdělena mezi rozhlas a spoje...
SH: My jsme byly takříkajíc na opačných stranách barikády. Já u techniky a Eva u
programu. Když jsem odešla z rozhlasu, stala jsem se zaměstnancem Spojů. Největší
konflikty, které vznikaly, byly pracovního rázu, protože se jednak pracovalo přes čas a za
druhé jsme měli špatné pracovní podmínky. Bylo to fyzicky náročné. Studio bylo strašně
zasvícené a

vydržet

v něm nonstop

půldruhé

hodiny, to

bylo o

život.

Holky

mikrofonistky byly pod pracovním pláštěm nahé, všem se dělalo špatně, herci vypadali
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příšerně a ze všech lilo. A technici měli pocit, že je program využívá. Řekli jim: Pokládejte si
za čest, že můžete tu hodinu přetáhnout, že vůbec tu televizi máme.
EC: Docházelo k situacím, kdy technika říkala: „Kdybychom tady my nebyli, tak vy
nemůžete vysílat" a programáci zase: „Kdybychom tady nebyli my, tak vy zas nemáte co
vysílat."
SH: Ta rivalita vycházela také z toho, že byl každý placen podle jiného katalogu. My jsme
měli pocit, že oni jsou na tom lip a oni měli pocit, že my jim děláme zbytečně potíže.
Nejdramatičtější to vždycky bylo mezi osvětlovači. To byla takzvaně dělnická třída:
osvětlovači a stavba. Musím říct, že my s kolegy v režii jsme nikdy neměli žádné nároky
jako: zaplaťte nám přesčas. Ale oni se prostě postavili na zadní a řekli: zaplaťte. To pak
bylo vždycky na produkčních, kteří jim museli ty peníze tajně vyplatit. Nešlo to jinak,
protože oni to často vyhnali do extrémů. Byli jsme na exteriérech a oni ve chvíli, kdy byl
celý štáb nastoupený, zhasli. A teď co? Tak je produkční musel vzít stranou a ten problém
vyřešit.
Programákům tohle nevadilo?
SH: Ne, oni měli vyšší platy, protože měli smlouvu o dílo, zatímco my jsme byli
zaměstnanci.
EC: A když už tam později byli zaměstnanci programu, jako třeba dramaturgové, tak si
prostě vypsali honoráře sami, třeba za komentář.
SH: Tvůrčí profese na to v televizi byly vždycky lépe. Ale zase si nemyslete, že kvůli tomu
vznikaly nějaké krvavé střety. To ne. Kohout a generalita si byli vědomi toho, že všichni ti
technici jsou v televizi maximálně zainteresovaní, takže se vždycky všechno vyřešilo.
Paní Cihelková, vy si vzpomínáte, že byste musela coby produkční řešit situaci
podobnou té, o které jsme mluvili?
EC: Ne, v té době jsem už tuhle práci nedělala, byla jsem na pozici programového
inspektora. Seděla jsem v místnosti, které se říkalo programové ústředí. Tam byli inspektoři,
režisér dne a hlasatelky.
SH: Teprve během provozu se zjišťovalo, co všechno je vlastně

zapotřebí. Trvalo

to

nějaký čas, než se to všechno zkoordinovalo, aby všichni věděli, co mají dělat v příští
minutě. Až když se vytvořily

redakce, tak každá z nich měla své tvůrčí

štáby, své
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dramaturgy a své ekonomické oddělení. Redakce byly úplně uzavřené celky. Měly svůj
programový plán na celý rok a ten dodržovaly. Když se něco natočilo, byl takzvaný
KOPR, tedy kontrolní projekce po sestřihu. A to se hodnotilo, jestli to může na
obrazovku.
EC: V začátcích jsme hlavně museli do toho, co se v televizi dělo, zavést nějaká
pravidla. Mým šéfem byla Helena Sýkorová, která byla vedoucí programového ústředí.
Ta dala všechny podklady na hromadu na stůl a já to, jak už jsme o tom mluvili, začala
spisovat.

Pro srovnání, jaké jste měly vy dvě platy?
EC: Já jsem nastoupila jako asistentka produkce za plat 726 Kčs, to jsem měla asi půl
roku, potom mi přidali na 912 Kčs a to jsem měla skoro dva roky...
SH: Já jsem měla asi o tisíc korun víc, než mí kamarádi v rádiu po šesti letech. Bylo to
asi 2100 korun, když se sloučila technika a program, měla jsem asi 2800 Kč. To už jsme
byli placeni lip, ale pořád to nebylo dost. Proto byl vytvořen takzvaný pobídkový systém.
V praxi to znamenalo, že jsme dostávali takové „doplňky" honorářů. K základnímu platu
byly za každý pořad doplňky v rozpětí určitého honoráře, který určil šéf. A to už jsme byli
lordi. Tedy na televizní poměry. Když přišel někdo z Barrandova nebo ze Slovenské
televize, tak na tom byl mnohem lip. Když přišel kolega ze Slovenska, tak udělal za
měsíc jednu inscenaci a měl za to tolik, co já obyčejně za měsíc. Slováci byli mnohem
lip placení než my.
EC: Neustálé problémy byly i s honoráři pro herce. Já jsem jednou zažila, že bylo po
generálce jedné opery - myslím, že to byla buď Rusalka nebo Hubička - a ta hlavní
představitelka řekla: Tak, a já chci tisíc korun nebo večer nenastoupím. Šlo se to řešit
k Rážovi a nakonec je musela dostat, protože jinak by se nevysílalo.

Byl tehdy v televizi cítit nějaký tlak „shora"? Ze strany státní moci?
SH: Oni byli nadšený. Tehdy se dokonce říkalo, že televize začala vlastně vysílat na
přání Gottvaldovy vnučky, která někde viděla nějaké vysílání a tlačila na dědečka, aby
se to spustilo...

Oficiální verze zní, že strana chtěla dohnat kapitalistické státy, které už vysílaly...
SH: Ano tehdy se říkalo nejenom dohnat, ale i předehnat...
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Nicméně v televizi jste se musely setkávat také s pracovníky HSTD...
SH: To ano. Pamatuji si, že tam tehdy vždycky jeden stál během celého vysílání.
EC: Taky četli všechny scénáře. Měli takovou vlastní kancelářičku, vím, že k ní vedly
takové točité schody, protože jsem z nich jednou málem spadla, když jsem jim nesla ten
vysílací plán.
SH: Všichni jsme na ně naráželi, ale oni měli takové... specifické vystupování. Všude
byli, ale nikdy se s nikým nebavili.
EC: Byl tam jeden, kterej se jmenoval Havlíček a to byl prototyp. Ten vždycky stál někde
v pozadí, přešlapoval a mlčky koukal.

Vybavíte si nějaké jejich konkrétní zásahy?
EC: Vzpomínám si, že jednou byl velký konflikt ohledně Silvestra. Byla tam nějaká
scénka, kterou napsal -tuším - Jaroslav Dietl. V textu bylo něco o tom, že „udeřili hřebík
na hlavičku." V té době byl ředitelem rozhlasu jistý Hřebík, který se urazil a zakázal to.
Bylo po generálce Silvestra a všechno šmitec a vysílal se místo toho nějaký film.

V roce 58 došlo v televizi k prověrkám. Dotkly se vás nějak?
EC: V té době si nic takového nevybavuji. To přišlo až v roce 68...
SH: To jsem dostala dotazník, ve kterém byla jediná otázka: jestli souhlasím se vstupem
vojsk. A já jsem tam napsala, že nesouhlasím, že k nám vstoupila vojska Polské lidové
armády. Dělali jsme si z toho srandu, ale pak jsme se divili.

Jak vypadal, paní Hrubcová, váš pracovní den?
SH: Já byla v televizi od jedenácti hodin, to jsem musela nastoupit do režie a končila
jsem až s koncem vysílání v deset večer. Největší problémy, které jsme jako zvukaři
řešili, byly, jak se dostat k interpretovi a neovlivnit svícení a nevlézt do záběru. Beseda
byla v tomhle lepší než jiná studia, protože byla malá, takže jsme se tam vždycky
všichni nějak vešli a

řešili jsme hlavně stíny, které vrhal mikrofon. Osvětlovači se to

prostě teprve museli naučit svítit... Všechny profese se tehdy učily za chodu. Například
profese mikrofonistů se teprve vytvářela, ti lidi vůbec nevěděli, o co jde. Já jsem jim
musela vysvětlovat, co je to mikrofon, jakou má charakteristiku, co se s ním dokáže...
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Jak vypadala technika, kterou jste používali?
SH: K dispozici jsme měli jeřáb, pojízdný mikrofon a statický mikrofon. Problém byl, že
tehdy byly mikrofony ohromných rozměrů a byly strašně těžké. Jednou si třeba pan
Prachař napsal nějakou hru, ve které sám hrál přednostu stanice. Kolegyně jela na
šibenici s tím velkým otočným mikrofonem, jehož mechanika ovládání byla na lanka,
která ona ovládala. Něco se stalo a ono se to rozšroubovalo a ten mikrofon spadnul
Prachařovi při vysílání přímo na tu nádražáckou čepici. Ona z toho naštěstí couvla
nahoru a zachránila situaci...

Jak se rozhodovalo o tom, který zvukař bude co dělat?
SH: Postupem doby, jak režiséři měli svoje představy, začali mít i svoje požadavky. Na
začátku měli hlavního kameramana a hlavního dramaturga, potom střihače a zvukového
mistra, případně maskéry a osvětlovače. My jako zvukaři jsme byli členové štábu. To
znamená, že režisérův produkční napsal písemnou žádost, abych byla nasazena na tu
kterou konkrétní inscenaci. Plánovalo se na čtvrt roku dopředu. U nás byla taková velká
kniha, kterou jsem otevřela a viděla v ní, kolik má na následující tři měsíce práce.
Režiséři se mnou chtěli hodně dělat, takže jsem postupně dělala jenom tohle. A dobré
vztahy se štábem mě dokonce jednou zachránily od vyhazovu z televize...

Můžete být konkrétnější?
Dělala se velká třídílná inscenace Rozrušená země s Honzou Třískou v hlavní roli,
režíroval to Honza Matějovský a dramaturga dělal Jaroslav Dietl. Mělo se to vysílat
k devátému květnu, ke dni vítězství nad fašismem. Několikrát jsme to zkoušeli ve studiu,
když tu mě někdo udal, že jsem řekla, že můj kolega Kanzelsberger je protěžovaný,
protože je člen strany a je díky tomu jinak odměňovaný. Jednou ráno jsem šla do práce
do Besedy, přijdu do vrátnice a tam proti mě stojí dva strážní a vrtí hlavou, jakože ne.
Tak se jich ptám: Co blbnete? A oni: Ne, ty nesmíš vstoupit do televize. Telefonovala
jsem okamžitě nahoru, kde mi řekli, abych počkala na vyjádření, že se mnou chtějí
rozvázat pracovní poměr a že si mě ještě bude volat pan Vejdovský na koberec. Já jsem
si s sebou ovšem přinesla magnetofon a to oni vyskočili úplně do nebe. Řekla jsem, že
chci vědět, kdo proti mně co má. S tím materiálem jsem pak běžela do Jindřišské za
Jardou Dietlem a Zdeňkem Bláhou a doktorem Pokorným a řekla jim: pánové, někdo si
musí vzít Rozrušenou zemi, já totiž nesmím. Tekly mi přitom slzy, jak jsem byla
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rozrušená. Oni to vzali do ruky a museli to odvolat, protože jinak by se ta inscenace
nevysílala.

Bylo to tak, že vy když jste šly do televize, tak jste nemusely být členky strany?
SH: To je věc, která se málo ví. Třeba technika čítala obrovské množství lidí a mezi nimi
bylo naprosté minimum straníků. U zvukařů byl konkrétně jenom jeden ze dvaceti!
U Evy to bylo jinak, protože ona začala šéfovat Intervizi a tam to byl předpoklad.
EC: No, to zas ne, tam byl hlavně předpoklad umět se domluvit jednacím jazykem
,.f\

/A

Intervize, to znamená Německy a Rusky...

\J

Co jste konkrétně dělala, když jste dostala na starost Intervizi?
EC: Tam ze začátku mezi členskými státy probíhala výměna pořadů po trase. Byli jsme
tam my, Němci, Rusové, Poláci, Rumuni, Bulhaři a volně přidružená i Jugoslávie. Já
jsem s těmi státy udržovala kontakty. Měli jsme jednou týdně takový dispečink. Sešli
jsme se a přes hlasitý odposlech tam po linkách probíhaly nabídky. Bylo to vlastně
takové tržiště. Já jsem to všechno zaznamenala, jaká byla nabídka, a potom se na to
podíval šéfredaktor programu a vybral, co by se hodilo. Nebo jsme to rozepsali po
redakcích a každá redakce si vybrala, co jí zajímalo. Pak jsme to u kolegů objednali a
bylo.

Měli lidi v pracovním týmu v začátcích televize nějaké společné znaky?
SH: Úspěch televize byl opravdu dán entuziasmem a mládím lidí, co ji dělali. Pamatuji
si, že jednomu kolegovi nebylo ani padesát, ale mým pohledem byl strašně starý,
normálně dědek, který nemá nárok. Tam byly opravdu vidět generační rozdíly, on neměl
tu schopnost reagovat včas na povel na střih. Byla to seberealizace pro každého z nás.
A koho to nebavilo, ten prostě odešel.
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Příloha 3: Rozhovor s Kamilou Moučkovou

Kamila Moučková: první televizní zpravodajské hlasatelka
(v televizi od září 1956)
Praha, 15.2. 2006

Do televize jste přišla z rozhlasu, tam jste dělala také zpravodajství?
Já jsem dělala vždycky jeriom zpravodajství. Byla jsem v rozhlase zhruba pět let. Přijata
jsem byla na konkurs, který dělalo asi tři sta lidí. Vzali nás tři. Jednu kolegyni a jednoho
kolegu. Rozdělovalo se to tehdy stejně jako v televizi - hlasatelé zpravodajství nebo
programoví hlasatelé. V rádiu jsem dělala zpravodajství a když potom lidi odcházeli
z rozhlasu do televize, tak mi házeli lano, abych šla taky. Odcházela tehdy celá řada lidí,
protože odkud by se žurnalisti a redaktoři brali odjinud než z rozhlasu. Já jsem to takhle
pytlíkovala od září 56 do prvního ledna 57, kdy se děly dramatické události v Maďarsku.
Doma jsem přitom měla tři děti. Takže jsem takzvaně padala na hubu. Okolo vánoc
jsem se úplně zhroutila, protože jsem pořád vysílala. Dopolední jsem měla v rádiu, pak
jsem přišla do televize, tam jsem dělala Televizní noviny (ve skutečnosti Televizní
aktuality a zajímavosti TAZ - pozn. autora), nástup byl ve dvě, protože jsme všechno
připravovali jenom v sedmi nebo osmi lidech, no a pak jsem mnohdy, jak bylo potřeba,
přecházela ještě na noční do rozhlasu. To bylo samozřejmě všechno živé vysílání, takže
jsem dostala pořádný záhul. Po několika pokusech, kdy jsem žádala, aby mě v rádiu
propustili, se to konečně k prvnímu lednu povedlo a já jsem nastoupila napevno jako
zpravodajská redaktorka do televize.

Proč jste si v rozhlase zvolila zrovna zpravodajství?
Oni hledali všechny hlasatele s tím, že si to potom sami rozdělí na programové a
zpravodajské. U mě pochopili, že se hodím na zpravodajství. Samozřejmě jsem uměla
zaskočit za programovou hlasatelku, když bylo třeba.

Měla jste pro tu práci nějakou kvalifikaci?
Ne, jenom hlasovou. Redakčně a profesionálně jsem se všechno naučila za pět let
v rádiu. To pro mě byla taková vysoká škola žurnalistiky. Předtím jsem hrála divadlo,
měla dvě děti a nemohla dostat angažmá v Praze, protože to bylo dost složité. Dostala
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jsem nabídku na angažmá v Kladně, ale to nešlo právě kvůli dětem. Náhodou jsem
slyšela, o náboru na hlasatele, tak jsem tam ze srandy šla.

Jak jste tehdy získávali zprávy do vysílání a jakými síty musely projít?
Všechny zprávy šly z „Četky" do redakce. Měli jsme dvě oddělení - zahraniční a
domácí,

později se trhli sporťáci.

Zprávu dostal člověk, který měl službu, takzvaný

směnař. Během dne jsme začali řadit zprávy podle důležitosti. Všechno muselo být
hotové do sedmi, protože to už jsem musela naskočit do studia a začalo se živě vysílat.

Jak vlastně konkrétně vypadal váš pracovní den, co jste všechno dělala?
My jako hlasatelé jsme nastupovali ve dvě hodiny odpoledne. Ze všeho nejdřív jsme si
šli přehrabat to, co vychrlila „Četka", probrali jsme si zprávy zrovna tak jako redaktor.
Pak jsme to společně zkonzultovali, řekli si co ve vysílání musí být a co ne. S tímhle
jsme si hráli asi tak dvě hodiny. Pak jsme dali všechny zprávy, o kterých bylo jasné, že
půjdou do vysílání, přepsat našim písařkám. Já nebo redaktor jsme jim to diktovali.
Potom se chodilo na Pavlač a připravovaly se zahraniční šoty. Tam byla taková
produkční místnost, kam jsme lítali tu z maskérny, tu z redakce, tu ze studia, zkouknout
ten šot, protože jsme ho potom večer museli živě komentovat ze studia. Vysílání trvalo
dvacet minut a dělal ho vždycky jeden moderátor. Nebyl tam čas na oddych. I když jsem
byla mimo obraz, musela jsem komentovat ty šoty, co jsem předtím viděla na pavlači.

Vy jako hlasatelé jste tedy vlastně vykonávali i funkci editorů?
V podstatě ano. Měli jsme jednu produkční, která dělala všechny věci jako smlouvy,
výpisy a tak podobně. A samotná redakční práce se opravdu dělala maximálně tak
v deseti lidech. Byla tam paní Dáša Táborská, střihačka, Láďa Ryška, střihač, asi tři
redaktoři v domácím a tři v zahraničním zpravodajství a vlastně jsme všichni dělali
všechno. Já jsem si vždycky zprávu přeformulovala tak, aby mi šla do pusy. Vždycky
jsme se s redaktorem domluvili, jak zprávu prezentovat divákovi.

Jaký byl vztah rozhlas - televize? Byla tam nějaká řevnivost?
Kupodivu ne. Jediný problém byl, když jsem kolegu Richarda Honzoviče přetahovala do
televizních novin. Spíš jsme si později lidi z rozhlasu zvali, aby se vyjádřili k nějakému
tématu.
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proč jste nakonec dala přednost televizi?
protože to bylo něco úplně nového. V padesátém šestém jsem v podstatě byla v rozhlase
až na stropě. V té situaci a v té době jsem si říkala, že už nemůžu nikam moc výš. Tohle byl
důvod, proč jsem tam šla. Že je to něco nového, že k tomu rozhlasovému mikrofonu
přibude i kamera. Také mě motivovalo, že to přede mnou nikdo nedělal. Já jsem v podstatě
první ženská v Evropě, která začala číst zprávy. Předtím to byla jednoznačně mužská
doména. Později jsem jezdila služebně po různých televizích a kromě mě to dělala ještě v
Paříži taková maličká drobná židovka, která kouřila obrovský doutníky. Byla chytrá jak opice
a dělala zahraniční zpravodajství. Jinak jsem se v Evropě nesetkala s žádnou ženskou.

Byl v televizi stejný plat?
Tehdy jsem měla úplně směšné peníze. Ze začátku to bylo téměř totožné s rozhlasem.
Televize taky žádný prachy neměla. O tohle v té době nešlo v žádném případě.

Jak vypadala televizní redakce, byli jste všichni v jedné místnosti?
Zahraničáři byli v Jungmance, protože k nám se nevešli. Ze začátku bylo na všechno jedno
studio - tam, kam chodil tancovat Neruda. V tom sále za mě vždycky strčili takovou mapu.
Když jsem skončila, protože tenkrát nebyly reklamy, dala se tam fofrem nějaká písnička,
fofrem tu mapu sundali a za tím už byla postavená nějaká inscenace. Asi po deseti letech
jsme se dopracovali k tomu, že nám v druhém patře udělali zpravodajské studio. Tam byla
sekretářka a všechno, jak to znáte z normálních redakcí.

Měli jste od vedení televize nějaké výnosy, jak by mělo zpravodajství vypadat?
Moc ne. Opravdu jsme to tu dělali na zelené louce. Začalo se tím, že ven se vysílaly čistě
zprávy, postupně jsme si začali přibírat i nějaké externisty, třeba nám přišel Honza Petránek
povídat o Sovětském svazu. Když byla významná kulturní událost, jako třeba Pražské jaro,
vzali jsme někoho z rádia, aby o tom promluvil. Ale například vlastní kulturní redakci jsme
na začátku vůbec neměli.
Jaká byla hierarchie ve zpravodajství, jak to vlastně všechno vznikalo?
Byl takzvaný

směnař, který měl všechno na triku a rozhodoval o tom, která zpráva se
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bude vysílat, která zpráva se nebude vysílat, co je nejdůležitější, co se dá upozadit.
Kolem páté hodiny do redakce naskákali „háestéďáci", kteří na to buď dali štempl nebo
zprávu proškrtali nebo i úplně vyhodili. Pak se šlo do střižny a připravovaly se šoty...

Jaký byl vztah mezi redakcí a HSTD?
Hrozný. Vždycky jsme to brali tak, že to musí být. Jako nutné zlo. Fungovalo to tak, že
my jsme udělali předvýběr, oni přišli a proškrtali to.

Seděli s vámi v redakci?
Ne, oni přišli večer, aby mohli prohlídnout až to, co jsme připravili do vysílání.

Stávalo se, že vám toho vyškrtli hodně a museli jste improvizovat?
Stávalo. Oni se velice snažili, byli to přímí zaměstnanci UV KSČ, a my jsme se s nima
často dohadovali. My jsme je neměli rádi. Vždycky jsme se hrozili, co zase vyhodí, až
přijdou. Někdy to bylo úplně absurdní. Třeba zprávu, která pro nás byla z lidskýho
hlediska úplně normální, jakože pan Werich má někde úplně fantastickou roli, nám
úplně vyhodili. Myslím, že šlo o Uspořenou libru.

Měli jste nějaké školitele, kteří vás učili vystupovat před kamerou?
Celkem ne. Já jsem to, pravda, měla jednodušší. Já už jsem měla z rozhlasu zažitý
mikrofon. Kdysi jsem chtěla být herečka a začala jsem studovat soukromě divadlo.
Samozřejmě u toho byla i hlasová výchova. Vždycky jsem milovala češtinu. Můj tatínek
byl Vilém Nový, komunista, vysoký funkcionář, a byl vynikající řečník, tenkrát se říkalo
táborový řečník. Asi jsem to měla geneticky zakódované, takže jsem s hlasem nikdy
neměla těžkou práci. Ale vím, že později začaly být problémy u programových
hlasatelek, které docházely na Damu na kurzy. Jediné, čeho jsem se já zúčastnila, bylo,
když jsme jednou o prázdninách jeli do takové vesnice asi deset kilometrů od Prahy a
měli tam nějaké školení.

Co nějaké porady ohledně obsahu, jakým tématům se věnovat a podobně?
Ne, to ne. Do televize přicházeli už velice zkušení zpravodajci - redaktoři jako Jirka
Stehlík nebo Jarda Bouz- a spousta lidí, kteří už tu práci měli ošahanou, už to byli hotoví
redaktoři. Tohle nebyl vůbec problém, všichni jsme tyhle věci měli v malíku. Brzy
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po zahájení zpravodajství, někdy v šedesátém roce (ve skutečnosti již od 28.1. 1958 pozn. autora), se začalo připravovat i druhé vydání Televizních novin. Vždycky jsme
měli v půl osmé poradu, řekli jsme si, co z té „jedničky" tam půjde a co půjde pryč. Opět
jsme vybírali to nejdůležitější. Do druhého vydání se už přidali i sporfáci, takže my jsme
měli jen deset minut. Samozřejmě, když přišla nějaká aktualita, tak jsme to tam šoupli.

Jaká byla atmosféra v začátcích zpravodajství. Bylo to chaotické?
Ne, nebylo. Vůbec. My jsme byli strašně príma parta. Richard Honzovič byl jako můj
brácha. Později, když se v šedesátých letech nabírali noví lidé, tak už to samozřejmě
začalo skřípat, ale na tom začátku ne, na to si nemůžu stěžovat.

Fungovalo

to fantasticky. Po poradě v půl osmé jsme chodili sborově na večeři do Vodičkovky do
slavné čínské restaurace, která byla tehdy za hubičku. Navštěvovali jsme se, chodili na
večírky, stýkali se soukromě. Teď mluvím o všech redakcích v celé televizi.
Samozřejmě, později tam třeba přišel jeden hnojař jako zemědělský redaktor, na
kterého jsme měli trošku pifku, protože chodil pořád pozdě. Já už jsem seděla ve studiu,
věděla jsem, že budu mít tři minuty na zemědělství a on to věděl a přinesl jich pět. To už
na mě blikali, že jdu do vysílání. Asi třikrát jsem ho vynesla v zubech ze studia, toho
vola. Samozřejmě, někdy jsme se chytli se směnařem, kterého celá léta dělal Miloš
Pavlina. Ale to bylo jen v rámci práce, kterou jsme měli všichni hrozně rádi a dělali ji
s gustem. Bylo to hrozně príma. Takovou náladu už jsem nikdy nezažila.

Měli jste pocit, že děláte něco nového...
Určitě! Třeba jsme vymýšleli s Mirkem Vaštou a režisérem Vlastíkem Vávrou, který
začínal v Televizních novinách, reportáž o tom, jak kradou uhlíři. Jezdili jsme celý den
za uhlířema a očkem - takovou skrytou kamerou - točili, jak šiděj na putnách starý
babičky. Jeden čas jsem si zase vymyslela něco na tramvajáky. Ti pitomci měli radost,
když mohli někoho skřípnout nebo mu těsně před nosem zavřít dveře. Viděla jsem
takovou babičku, jak jí skřípl kus kabátu a hůl, a řekla kameramanovi: pojď natočíme
tyhle hajzly. Prostě jsme si všichni vymýšleli. Kdo s čím přišel, to se dělalo.

Jaká byla zpětná vazba v rámci televize? Měli jste nějaká hodnocení?
Samozřejmě! Každý den v půl osmé byla povinná porada pro všechny, co vysílali.
Během týdne měl každý z nás alespoň jednou povinnost koukat na Televizní noviny.
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Šéfredaktor tomu říkal jasny glas - čisté oko nebo ucho, které to vidí z venku. Musela
jsem prostě jednou týdně sledovat Televizní noviny doma a druhý den dopoledne na
poradě říct, co bylo špatně a co bylo dobře.

Vzpomenete si na hlavní výtky a nedostatky, které jste řešili?
Jistě, je to podobné jako dneska. Většina věcí, jako třeba zahraničí šoty, byla ale daná.
Řešili jsme reakce na domácí reportáže, které jsme udělali, občas byla tahanice ohledně
řazení zpráv. Dělali jsme tehdy všechno na koleně. V dnešním news-roomu na Kavčích
horách bychom se nejspíš ztratili. Ze začátku šlo v podstatě pouze o základní zahraniční
a domácí zpravodajství, aby lidi měli základní informace o tom, co se děje. I to ale
samozřejmě bylo okleštěné HSTD.

Reagovala HSTD nějak zpětně na vysílání nebo šlo jenom o to proškrtávání zpráv?
Ne, do toho se nemontovali, to bylo jednoznačné. Kdybychom nedodrželi to, co oni
chtěli, tak bychom na hodinu vylítli. To jsme všichni bohužel museli respektovat, jestliže
jsme tu profesi vůbec chtěli dělat.

Co diváci? Psali vám dopisy a tak podobně?
Jistě. Ze začátku to bylo něco nového, takže lidi zdravili na ulici, dostávali jsme dopisy.
Nebylo to ale zas tak strašný. Strašný to u mě začalo být až v roce 68. A to všechno
protože jsem ten jeden den vysílala... Ale už na tom začátku to bylo třeba oproti
rozhlasu značné. Já jsem tomu ale nikdy nepropadla tak, že by mě to vykolejilo. Brala
jsem to tak, že mám takovou profesi, že ob večer lezu lidem do pokoje, takže jsem
naštěstí byla uchráněna toho, abych se z toho všeho zbláznila.

Účastnila jste se třeba výjezdních besed za diváky?
Já jsem z toho byla tehdy taková trošku vykulená. Holky jako Jarmila Šusterová nebo
Štěpánka Haničincová se suverénně podepisovaly na fotky a já jsem vždycky
zčervenala a byla z toho rozpačitá. Pak jsem taky začala, ale nikdy mi to nedělalo moc
dobře.

Co se na těch besedách dělo?
Lidi se různě ptali, třeba jako teď vy, jak se dělají Televizní noviny, jak se rodí pořad,
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inscenace, chtěli nás vidět živý... Taky se stávalo, že jsme někam přijeli a oni nám řekli:
„Tehdy, jak jste to měli v tý reportáži, ono to tak úplně nebylo!"

Brali jste na to zřetel? Promítalo se to do vysílání?
Těžko o tom mluvit obecně. Svým způsobem ano. Někdy to byly naivní a hloupé
připomínky, jindy to opravdu sedlo, takže jsme přišli a na poradě řekli: „Podívejte, támhleta
paní říká, že jsme to natočili špatně, že to bylo jinak." Názory lidí jsme respektovali.

Tehdy nebyly žádné výzkumy, kde jste brali jistotu, že to, co děláte děláte správně?
To nebyly, to máte pravdu. Tenkrát fungovalo takové bratrstvo - rozhlasoví žurnalisté,
Četkaři a Barrandov - my s Honzovičem jsme pro ně namluvili desítky týdeníků - a všichni
to byli zkušení žurnalisti, kteří o té profesi něco věděli, takže jistotu jsme měli. Samozřejmě
to nebylo ani náhodou tak dokonalé jako dneska, ale myslím si, že jsme kupodivu moc
nechybovali. Všichni jsme pro to byli ohromně zapálení.

Starala se televize i o vaše ošacení, o to, jak na obrazovce vypadáte?
Ano, ne že by nám dali peníze do ruky, ale byly asi tři módní salóny v Praze a my jsme si
mohly vybrat, ve kterém si necháme šít. U mě to bylo úplně jednoduché, protože já jsem si
sama vymyslela módu. Mně začali psát lidi, ptát se, kde šiju a jestli bych jim neposlala střih
na ty či ony šaty. Já jsem si najednou uvědomila, že nejsem žádná manekýna na pódiu, ale
že tam jsem od toho, abych těm lidem něco sdělila. Proto jsem si sama na sebe upletla
bič. Od té doby, zhruba od šedesátého roku, nosím pořád stejné kostýmy a pořád stejně
ostříhanou hlavu, kterou mám takhle celý život. Nějaké módní výstřelky, to šlo u těch
programových hlasatelek, u nás ne. Honzovič byl v obleku, já v kostýmu. Nikdy nic jiného.

Měla jste díky televizi nějakou jinou práci jako uvádění plesů?
Ani ne. Měli jsme hrozně práce v televizi na nic jiného nebyl čas. S Honzovičem jsme dělali
žurnály na Barandově, nějaké vědeckopopulární pořady občas, jinak se nic nestihlo. Ale
jediné, co jsme nesměli dělat, byly reklamy. To jsme měli ve smlouvě.
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Měli jste nějakou doporučenou literaturu o tom, jak dělat zprávy?
Ne, my jsme byli zkušení. Jediné podle čeho jsme jeli byla příručka o výslovnosti, protože
jsme samozřejmě všichni museli povinně znát výslovnost cizích jmen v ruštině, angličtině,
francouzštině, němčině a tak dále. Občas to byl opravdu oříšek, takže jeden moderátor z
rozhlasu, pan Štrál, který mě přijímal do rozhlasu, vydal takovej sešitek Základy
výslovnosti.
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Příloha 4: Rozhovor s Evou Mudrovou
Eva Mudrová: první programová hlasatelka Ostravské televize
(s televizí spolupracovala od 31. prosince 1955)
Ostrava, 27.04. 2006
Jak jste se dostala k práci v ostravském rozhlasu a potažmo k televizi?
Já jsem chodila do školy v Českém Těšíně na obchodní akademii a měli jsme ředitele, který
fandil kultuře. Hráli jsme ochotnicky divadlo a podobné věci. Měla jsem tam kamaráda z
lehké atletiky, který už v Ostravě v rozhlase dělal, a ten mě pozval k akustickým zkouškám,
u těch jsem uspěla a v padesátém druhém, ve svých devatenácti letech, se tak dostala do
rozhlasu, kde jsem vydržela až do šedesátého osmého jako programová hlasatelka. Bylo to
ve stejné době, kdy Kamila Moučková, Richard Honzovič nebo Heda Čechová už působili
v pražském rozhlase. Zřejmě tam měli nějaké vakuum, takže si v roce 1953, kdy už začala
vysílat televize, pozvali pár hlasatelů z krajských stanic, takže jsem byla asi půl roku na
zkušenou v Praze. Ale v tom ostravském rozhlase to bylo znamenité. Jak to v malých
stanicích bývá, i tady byl pestřejší výběr účinkování. Nedělali jsme jenom programové
hlasatele a nečetli jsme jenom zprávy, ale natáčeli jsme také literární pásma, průvodní
slova k operám, hrám, veršům a tak podobně. Byla to ohromně zajímavá práce, proto jsem
taky, když mě lákali do televize, odmítla. Já jsem vlastně rozhlas nikdy neopustila...

Přesto jste uváděla hned první program, který ostravská televize vysílala...
Ano, to bylo 31. prosince 1955. Řekla bych, že jsem k tomu přišla naprostou náhodou,
protože tehdy byl rozhlas a televize jako jeden podnik. Vedení si říkalo: „No, ohlásit to může
třeba někdo z hlasatelů..." a tak jsem tam skončila já. Nedělala jsem ani žádné kamerové
zkoušky, nic takového. V rozhlase byli dva kolegové - hlasatelé a naše šéfka. Vedení to
tehdy zkrátka odhadlo na mě, které bylo třiadvacet roků. Ostatní kolegové z rozhlasu se ale
uplatnili taky, ať už jako zprávaři nebo třeba ve čtení mimo obraz a podobně. Nicméně já
jsem od té doby působila souběžně v rozhlase i v televizi.

Jak tehdy to první vysílání vypadalo konkrétně?
Bylo to ze studia na vysílači v Hošťálkovicích.

Vysílání to

bylo

naprosto jednoduché.
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Řekla jsem na úvod sedm vět a další program uváděl herec Lubor Tokoš. Samozřejmě,
když Ostrava, tak musel být Petr Bezruč, tenkrát v podání Milana Holuba. Samozřejmě
pohovořil i ředitel ostravského rozhlasu, pod který televize spadala. No a nakonec se
promítnul nějaký film.

Do televize jste nepřešla z vlastní vůle nebo to nešlo?
Nechtěla jsem. Já jsem celou dobu svého působení byla v televizi jako externista. Stejně
jako v rozhlasu i tady jsme dostali různé další příležitosti. Nebyla jsem jenom programová
hlasatelka, ale v šedesátých letech i reportérka, pak se tu dokonce začal dělat i dabing, což
mě velmi bavilo. V televizi jsem se prakticky pohybovala skutečně jenom v té hlasatelně, ve
studovně a ve studiích. Když ode mě televize potřebovala nějakou práci, tak mě produkční
normálně objednal v rozhlase.
Takže žádná programová hlasatelka zaměstnaná televizí v Ostravě nebyla?
Ne, i když samozřejmě jsem nebyla jediná, kdo program uváděl. Později přibyly další jako
Pavla Pešatová, začínala tu Dagmar Dvořáčková, Marta Hajnová, ale všechny jako
externistky. Já jsem potom v rozhlase po nějaké době přešla na pouhý čtyřhodinový
úvazek, protože když jsem se po padesátém devátém roce vdala, tak jsem měla v říjnu 60
první dítě a v lednu 62 druhé dítě. Tehdy byla mateřská dovolená tři měsíce a mě šlo o to
místo, které jsem nechtěla ztratit, protože jsem ten rozhlas skutečně měla ráda. Šla jsem za
tehdejším ředitelem a říkala mu, že bych ráda pracovala i pro televizi. Naštěstí se to tehdy
nebralo jako: buď televize nebo rozhlas. Ředitel mi řekl: „Udělej si to, jak chceš. Jenom
pokud si úvazek snížíš na čtyři hodiny, musíš za sebe sehnat náhradu." A to se mi povedlo.
V televizi se to sice pořád stupňovalo, pořadů bylo víc a víc, ale i když se mě znovu
dotazovali, jestli bych tam nechtěla nastoupit jako zaměstnanec, tak jsem nešla.
Jaký jste k tomu měla důvod?
Rozhlas - má láska. Víte, v rozhlase bylo daleko víc pestrých příležitostí. Navíc jsem
té instituci byla vděčná za to, že jsem se naučila spíkrovské řemeslo. Natáčela se
různá pásma a jejich režiséři nás honili na výslovnost, opravovali nás, učili, v rozhlase
jsme měli i hlasovou výchovu. Televize za to byla vděčná, protože po komkoliv z rozhlasu
sáhla, ten se v ní uplatnil. Zbyněk Průša uváděl Lovy beze zbraní, Ivan Šedivý dělal
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sport, reportáže, četl zprávy a tak dále...
Neobjevila se s rostoucí popularitou televize řevnivost mezi rozhlasem a televizí?
Já bych řekla, že tady to bylo často tak, že někteří rozhlasoví redaktoři přešli do televize,
protože se jim zdála jako zajímavější médium. Televize se snažila je získat, protože už měli
alespoň nějaké zkušenosti. Stačilo je poučit něco o kameře... František (Mudra -pozn.
autora), který vystudoval režii a střih, si dokonce několik lidí vychoval jako střihače.
Řevnivost byla spíš v Praze, tady se to prolnulo a fungovalo společně. Ti, co chtěli dělat
větší kariéru třeba přešli z rozhlasu do televize, byli úspěšní a nakonec se dostali z Ostravy
až do Prahy.
Hrála třeba roli i finanční otázka? Jak jste na tom byla v televizi s penězi vy?
Já jsem se až později dozvěděla, že jsem měla na tu dobu naprosto protekční honorář
devadesát korun za večer. Některé kolegyně v hlasatelně měly třeba jen padesát korun. Ale
na rozdíl od Prahy jsme například neměly vůbec žádný příspěvek na ošacení a musely
jsme si platit i kadeřníka, takže ve výsledku to bylo na nic. Samozřejmě později za
reportáže nebo komentáře k filmům to už bylo víc peněz a úplně se to změnilo po roce
1968, ale to jsem už v televizi nebyla...
Jak byste, coby přímý účastník, popsala technické začátky ostravské televize?
Televizi dělala jen hrstka lidí. Byly to neuvěřitelně dřevní doby. František (Mudra - pozn.
autora) mi vyprávěl, jakou měli kameru. Jmenovala se Moskva, vážila asi třicet kilo a
baterku k ní měli z autobusu. Všechno se točilo na film, ale přitom tu zpočátku vůbec
nebyla střižna, laboratoře, nic. Natočený materiál se vždycky sbalil a jelo se do
Gottvaldova, tam se to vyvolalo, střihlo, přivezlo a rovnou vysílalo. Prostě neuvěřitelné věci.
Řekla bych, že profesionálové by se tu dali spočítat na pěti prstech. Z FAMU přišel Ivo
Paukert, František Mudra a Jaroslav Vondra, z čimelické filmové školy Milan Peloušek a
Milan Vilím. My ostatní jsme byli totální amatéři a učili se od nich. Až do roku 68 bylo
maličké studio pořád nahoře v Hošťálkovicích a pak ještě začalo fungovat takzvané studio
Havránek, což byla hospoda. Její původní majitel byl jistý pan Havránek, kterému byla
znárodněna, a on tam dělal vedoucího. Tam byl veliký sál s jevištěm a z něj se od té doby,
kdy Praha dala přenosový vůz, dělaly přímé přenosy.
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Vysílali jsme odtamtud ostravskou verzi Hádej, hádej, hadači, kterou jsme uváděli s
Josefem Kobrem. Byla to typická estráda, hrál tam orchestr, zpěváci, hudební čísla, no a
mezitím probíhaly soutěže lidí, kteří byli v sále.
Chápu to správně, že ve vedlejších dveřích stále i při vysílání fungovala hospoda?
Ano, v jedné části té budovy byla hospoda, v druhé byl obyčejný vchod, chodba, šatny a v
podstatě divadelní sál s jevištěm. Je pravda, že když jsme vysílali ty Hadače, museli jsme
kolikrát hospodu umravňovat, protože to tam bylo hodně slyšet. Jednou jsme také na
začátku přenosu vyhlásili soutěž- kdo přinese nejdřív pět kilogramů papíru a tři kilogramy
textilu, bude zařazen do losování o novou pračku... Já jsem to přehodila a ohlásila tři kila
textilu a pět papíru, chtěli, ať to jdu opravit, ale ve výsledku to bylo úplně jedno, protože se
začaly dít naprosto příšerné věci. Hrnula se na nás spousta lidí, začaly jezdit náklaďáky se
sběrem. Vstup, chodba a šatna - to všechno bylo zavalené sběrnými surovinami. My jsme
se to s Kobrem na jevišti dovídali, říkali nám, ať to zatneme, ale to už bylo úplně zbytečné,
protože lidé to tam pořád vozili a dokonce se hrnuli za námi na jeviště. Stáli jsme úplně na
okraji a vzpomínám si, jak jsem Kobrovi říkala: „Tak Pepíku, ještě dva kroky a my
spadneme z jeviště!" Nakonec jsme prchali zadním vchodem. Asistent režie nám potom
vyprávěl, že v závěru tam přiběhl pán, který prý tři roky pracoval na nějaké vědecké práci a
syn mu to všechno vzal a odvezl do sběru...
Jaké byly pracovní podmínky v hlavním studiu v Hošťálkovicích?
Studio mělo tak 20

metrů

čtverečních, víc ne. Byla

tam jedna

vysloužilá kamera z

Prahy, která byla tak málo citlivá, že se muselo svítit až 1200 luxů. A když třeba nějaká
beseda trvala víc než

hodinu,

tak se zaktivoval hlásič požáru. Jednou se stalo, že z

vrátnice přiletěl vrátný a strážný v jedné osobě, během vysílání otevřel dveře a křičel:
„Všichni ven! Hoříte!" Dále tam byla malá režie oddělená velkým oknem, jak to bývá v
rozhlase a technici, kteří v tom všem lehce plavali. Chybělo tam jakékoliv zázemí, jen na
chodbě

bylo nějaké sezení. Celé to fungovalo trochu chaoticky. Dramaturgové měli

například dát podklady pro vysílání den předem, ale stávalo se, že nám text dali až když
jsme jeli na vysílač a my si ho připravovali na WC, protože tam jedině byl klid. V zimě do
toho kopce do Hošťálkovic občas vůbec nevyjelo auto, takže jsme tam kolikrát museli
vylézat pěšky. V tom malém prostoru se ale tehdy dělaly i docela odvážné věci. Vysílala se
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třeba jednoaktová opera Bastien a Bastienka. Protože ten prostor byl tak malý, musely
být otevřené dveře a část dekorací byla na chodbě. Odvysílalo se to, ale nutno říct, že
některým lidem, kteří přišli třeba pohostinsky a měli trému, to bylo velmi nepříjemné.

Pro rozvoj ostravské televize bylo důležité zprovoznění prvního přenosového
vozu. Pamatujete si na to?
Ano. Ostrava tehdy v roce 56 dostala starý přenosový vůz z Prahy. Nestál za moc, ale
naši technici se tomu nesmírně věnovali a spravili ho, takže se pak stal základem celého
fungování ostravské televize. Díky přenosovému vozu jsme jako první v republice dělali
přímé přenosy z různých závodů, z toho, jak to vypadá na pracovištích jako byly Nové
ocelárny, důl Ludvík, nemocnice, Moravské chemické závody, Třebovická elektrárna...
vše se vysílalo živě a my to s kolegou Ivanem Šedivým uváděli. Úplně první vysílání
z přenosového vozu byla ale Prodaná nevěsta z divadla Antonína Dvořáka. Přenos dělal
Ivo Paukert, který si na to z Prahy jako hlavního kameramana přizval Eduarda
Landische, protože ti naši s ničím podobným zatím neměli žádné zkušenosti. Všichni
jsme se zkrátka učili...

Hodnotil vás někdo, jaké bylo vysílání, co byste měli zlepšit atp.?
To bylo úplně mimo nás, externisty. Samozřejmě byly pravidelné porady, kterých se
účastnili dramaturgové, režiséři nebo někdy i kameramani, ti na nás pak jenom přenášeli
to, co si tam řekli. Většinou se to týkalo techniky před kamerou. Než jsme pochopili, co
je detail, polodetail a naučili se tu specifickou filmovou hantýrku, chvíli to trvalo. Je
zvláštní, že když jsem se do televize po dvaceti letech v roce 89 vrátila, zjistila jsem, že
si to všechno pamatuji.

Jak vlastně konkrétně vypadala vaše práce hlasatelky?
Zpočátku byla taková podivná zvyklost, že se říkaly celé obsahy filmů. Jinak nám
dramaturgové nechávali volnost, jen jsme museli být s režisérem domluveni na poslední
větě.

To vás nekontroloval nikdo z HSTD?
V rozhlase to bylo, ale v televizi si na nic takového nevzpomínám. V rozhlase se stávalo,
že jsme měli už texty připravené ke čtení, když do dveří vtrhla paní a říkala: tohle tam
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nesmí být! A začala to vyškrtávat. Nic takového si v souvislosti s televizí nevybavuji snad jen, že na mě jednou přišlo anonymní udání, že jsem chuligán, protože jsem měla
takový lehce károvaný kabátek, což se tenkrát nenosilo - ale nepochybuji o tom, že tam
k tomu také docházelo. Hlavně později, když jsme dělali například Ostravské vteřiny, to
už se točilo na film, tak tam byla možnost střihu... S publicistikou měli určitě problémy
Milan Vilím a Jiří Vrožina, kteří dělali takzvané Negordické uzly. Vzpomínám si, že když
to začalo být politicky nebezpečné, tak třeba František (Mudra - pozn. autora) přestal
publicistiku úplně dělat a věnoval se jenom přírodě a později i hraným věcem.

Jaké byly v těch začátcích vztahy mezi Prahou a Ostravou?
Stejně jako Brňané mají i Ostravané mnohdy pocit, že je to ze strany Prahy trošku
nevyvážené. Tenkrát ale Ostrava měla jméno a Praha ji respektovala, zejména kvůli
takzvané ostravské publicistické škole. Potom se tady také začaly dělat pořady o přírodě
Lovy beze zbraní, což byl úžasný seriál, který trval dvacet let!

Pořádala Ostravská televize nějaké výjezdní besedy za diváky?
Ano, ale moc toho nebylo. Jezdilo se spíš do takových vzdálenějších míst, jako bylo
Jesenicko a podobně. Ostatní jezdili, ale já ne, já neměla tolik času a byla jsem v televizi
externě. Spíš tam dramaturgové vysvětlovali, jak se připravují pořady, jak to funguje ve
studiu a tak. Ale vzpomínám si, že než se začal vysílat ten Hadač, tak jsme vždycky
potřebovali soutěže odzkoušet, protože někdy to na papíře vypadalo zajímavě a pak se
ukázalo, že to vůbec nezabírá, že vtip nevychází, že to není vizuálně zajímavé na
kameru. Zkoušet jsme vždycky jezdili do nějakých uzavřených prostor, aby se to
takzvaně „nedostalo ven". Byli jsme třeba v Jablůnkově v plicním sanatoriu a tak
podobně.

Přineslo vám účinkování v televize nějaké další pracovní příležitosti?
Ano, já jsem hodně uváděla módní přehlídky a potom také pořady v Divadle hudby. Tam
jsem se dozvěděla spoustu věcí ať už z oblasti vážné hudby nebo jazzu.
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Příloha 5: Životopis (výňatek z archivu Jarmily Šusterové)

Jarmila Šusterová,
Hlasatelka
fi..t,l.vi«e->Prah.
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V televizi Jsem tedy od 14.XII.1953 a od svóho příchodu do
v,
redakce/ zaěátkem roku 1954/ pracovala j s e n v odbo/ech i l o ! ?
vá důvěrnice a výběrčí příspěvků. Tuto funkci jsem T J ^ l
^
nóvat koncem roku i 9 P 7 f kdy jsem přeSla na hlasatelskou prá7i
a nemohla jsem dost dobře tuto funkci vykonávat. Ssm- při s p ěvkv
jsem platila řádně, na schůzky jsem chodila, ale funkci jsem žádnou urevykonávala.
A nyní se vrátím trochu zpět :
Vyrůstala jsem ve skromných poměrech. M ó matka, Jarmila Hybšová
rozená Ger šlové, nar. v roce 1911 je vyučená švadlena. p 0 prováá-'
ní byla leta doma, až v roce 1959 v srpnu pracuje jako šatnářka v ^středním kulturním domě dopravy a spojů v Praze na Vinohradech," Politicky nebyla nikdy organisována, Její otec byl malíř
pokojů, matka v domácnosti.
Můj otec- Karel Hybš, nar.1906 je vyučený mechanik. Děd byl výhybkář u El.podniků, matka dělnice. Otec v roce 1926-28 absolvoval mistrovskou průmyslovou školu.Nastoupil v r.1930 u áSD, kde
pracuje dosud. Nyní je na Ministerstvu dopravy jako inženýr pro
zabezpečovací 2ařízení. Do strany vstoupil v roce 1948. Členem
strany je od listopadu 1950, Funkce ve straně: nyní vedoucí
stranické skupiny a propagandista. Pracoval v ROH, ve Svazu zaměstnanců v dopravě. Před rokem 1948 nebyl politicky organieován.
B y l členem Jednoty zaměstnanců železnic při straně nár.soc.
v Boce 1954-1956 studoval mimo změstnóní vyšší průmyslovou školu
elektrotechnickou. Maturoval a vyznamenáním.

Můj bratr-Karel HybŠ-nar.1943. Po skončení školy nastoupil jako,
sbStírw Po vyučení nastoupil vo-

Příloha 6: Náplň práce (z archivu Jarmily Šusterové)
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Příloha 2.

NAVKH OrATftlwt.

Od,1,7,61 přecházejí hlasatelky no plnSní uv^ku stanoveného r W
Platový, řádem tvflrčích pracovník ČST, kter* vch^íTpíntnoet

m

1/ Podle tohoto nového pintového řádu přísluSí hlasatelce programu
Plnit měsíčně 20 vysílacích frekvencí a 6 hodin, při Somž za
každou následující započtou hodinu po skončení je^né frekvence
se počítá 1/6 frekvence dalSí. Přípravu hlasatelek na vysílání
nutno hodnotit jako součást vysílací frekvence,
2/ Je-li takto oficielně stanoven úvazek hlasatelek programu, je
třebn uzavřít s hlasatelkami smlouvy, které by ovsem také řešily hodnocení dalšího účinkování uvnitř pořadů dle požadavků
jednotlivých vysílání. Toto ohodnocení jo nutné, protože za
současného stavu vysílání by hlasatelky nebyly schopny oplnit
úvazek na 100%. Podle propočtu je možno odoloužit v měsíci cca
40 frekvencí o zbývajících 100SS je nutno odslouSit účinkováním
v normálních programech.
Poznámka: Úvazek pro jednu hlasatelku Siní 20 frekvencí - 100%.
rozumí:

' a/ Uvádění televizního programového bloku hlášonín, komentářem
nebo hereckým výkonem,
b/ Uvádění .přonosů oper,činoher a estrád /včetně průvodního slova n. př. k oporám/2 divaUol a míst mimo televizi.
-Jako stupnici pro propočet uvazku hlasatelek navrhu.ieme:
a/ Povinný hlasatelský úvazek 20 frekvencí a 6 hodin a 5%,
b/ Výkony konferenciérské:
pořad do 30 minut
lfo uvazku
60
90

2§%

120
a vtfše45»
c/ Solové "výstupy herecké:
V pořadu do 30 minut 20$ uvazku a za každou další minutu

.

.• 1 * .
-0
Doložka k bodu a / : ' •
.
.v
,v
. J e - l i součástí v y s í l a c í frekv^noe cizojazyčné hlášení nebo
povinnost úpravy hlasatelského t e x t u z c i z í ř e č i / p ř i

do cieiny/ hodnotí ne navío 2 1/2% při $*edne»u oiaojazj
Botového a 5* p ř i v l a s t n í upapavS habo
I 1 S »

i l l f t u É M
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Příloha 2.-str,2
3 /

úprava

l 0 n i

h l a 8 a t e l k a

Z tlT,
°
právo do prúce česajícího maakéra aaaahovat svým osobním přáním.
K usnadněni práce maskérů navrhujeme, aby byl vyhledán odborník,
který všem hlasatelkám vytvoří stálý učes /pro určité období/,
typu hlasatelky a potřebám televize. Odborník by naučil
t jednotlivé maskéry.
nadále poskytovat hlasatelkám kostýmy pro jejich vyatoutelevizi. Praxe při zhotovování kostýmů: výběr látky d
kostým provede kostymérka ČST. n e t } Q
a c o v n
prostředky na nové .kostýmy disponu^^edScí^PU^kte^ý^'
, aby všechny hlasatelky byly rovnoměrně oblékány.
PU je dbát, aby v určitém čase, po dostatečném obnošení
, zajistilo vyřazeni kostýmů z používání hlasatelkou
ČST..
třet>a počítat s vystoupením externích hlasatelek m.o.
.o. a to v období dovolených a onemocnění hlasatelek ČST.
6/ Externí účinkování hlasatelek ČST mimo televizi je možné pouze
se schválením odpovědného pracovníka ČST.

7: Výběr z dopisů (z archivu Jarmily Šusterové)
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Předem prosím,aby jste mě neměla se slé,
že Vám píši.
Jsem majitelem televise,a vždy,když Vy
hlásíte tak se na Vás těším, i když Vás
někdy kritisuji.
Víte všem?
Moc hezky Vám sluší šaty tmavší barvy,
dále Vám sluší ten světlý kuli kabátek,
ale nesluší Vám rozhodně šaty s těmi pruhami.
Možná,že si budete myslet co je to za
blázna,ale líbí se mě váš zjev jinak
byoh Vám nepsal.
Považuji Vás,za nejhezfcí hlasatelku a
vždy,když Vás vidím tak je mě tak nějak
hezky.Jenom prosím Vás se trošku usmějte,když končíte*
Bodu v ě d ě t , ž e
pisu

nazlobíta.

a a

mě c h l a d n ě t o h o

do-

tfifc několikrát jaem si řekl,:
>£e budu
tat u televise,až půjdete do
o zaměstnání
ale nemám odvahu.Ala stejně to provedu.
Smyslete si,*e to pí š e nějaký mladík,už
je m* čtyřisetsedm r o ^ n e j s e ^ žádný
^
ošklivee a tudíž ohci aby Yy j 8 t , b y l f i t a .
ké ještě hezSÍ svým zjevem pro mě a pro
diváky.fcožná,že si to neuvědomíte,ale
mám dojem,že ostatní diváci také kritisuji
aspoň je to u nás,když k nám přijdou známí a říkají ta je hezká tak říkám ^armilki
je hezčí.
lak jsem Vám nechal nahlédnout do mého
srdce,že máte někoho o kom nevíte,že jste
mu moo simpatická,a že Vás moc rád vidím
v televisi.
Pochopitelně»že se nepodepíši i když vím,
že je to neslušné.Snad později*
Končím a ještě jednou moo pěkně proaím
usmějte&e v televisi po zprávách abych
měl jistotu,že se na mě nehněváte.
A jestli máte 4.2. jmeniny tak Vám přeji
hodně úspěchů a Stfctí ve VaSem podnikání.
Váš snámí e *
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grdejrui Vás pozdravujeme do
přesvědčeni, 2e sa Vám i celé Vábí rodin* u e r í o L S Íre * * "
ie^e
1 oy vsiohni ze srdce plejeme.
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- 3 í .U ks ao !
• vytvořila se oprávněnější e více rozmenitá s k u p i l - T ^& h
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vlastně je Plzeň bO « v n i k l e tek trochu na p o ^ e e ? ! 4o fi m í.
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f^-cot; « 4Q & <j I q .tedy
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biatoriokými.dokumenty. Patří
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6 0
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