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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje dosud neprobádané oblasti studia, a to prostředkům a funkcím 

medializace měnové odluky a vzniku české koruny v únoru roku 1993. Práce mapuje český 

mediální diskurs věnovaný této problematice a odpovídá na otázku, zda sdělovací prostředky 

mohly prostřednictvím svých obsahů přispět k pozitivnímu vnímání a přijetí této podstatné 

ekonomické reformy, která fakticky dovršila proces rozdělení československé federace 

k 1. lednu 1993. Využívá k tomu kvalitativní metody výzkumu - sémiotickou analýzu 

a analýzu diskursu. Úvod práce stručně nastiňuje společensko-politickou situaci v zemi. 

Teoretická část práce popisuje roli peněz a měnové politiky, technickou přípravu měnové 

odluky včetně vytvoření nové série bankovek a nastiňuje trendy českých médií po roce 1989. 

Metodologická část obsahuje konkrétní cíle, klade výzkumné otázky a podrobněji představuje 

zvolený postup výzkumu. Praktická část práce analyzuje mediální obsahy věnované měnové 

odluce v českých denících Blesk, Hospodářské noviny, MF Dnes a Rudé právo 

a ve vybraných pořadech České televize v prvním čtvrtletí roku 1993. Hlavní výstup této 

analýzy tvoří diskuse nad vyplynulými závěry a jejich rozvedení do hypotéz, které je možné 

testovat v dalších studiích zejména kvantitativního charakteru výzkumu. 
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Abstract 

This diploma thesis describes an unexplored field of study – the medialization 

of the monetary separation and Czech koruna formation in February 1993. The thesis maps 

Czech media discourse devoted to this theme and answers the question whether the media, 

through its contents, could contribute to a positive perception and acceptance of this 

fundamental economic reform that actually completed the dissolution of Czechoslovakia 

process on January 1, 1993. For this purpose the thesis uses the qualitative research methods, 

the semiotic analysis and the discourse analysis. The introduction briefly outlines 

the sociopolitical situation in the country. The theoretical part describes the role of money 

and monetary policy, the technical preparation of the currency separation, including a new 

series of banknotes, and outlines Czech media trends after the 1989. The methodological part 

contains specific objectives, research questions and widely presents the selected research 

methods. The practical part analyzes media contents devoted to the currency separation in 

Czech newspapers Blesk (Flash), Hospodářské noviny (Economic Newspaper), MF Dnes 

(Today), Rudé právo (Red Law) and selected program of Česká televize (Czech Television) 

in the first quarter of the year 1993. The main outcome of the analysis is a discussion 

of the findings and their extension into hypotheses that can be tested in further studies, 

especially by quantitative research methods. 
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Discourse analysis, Czech koruna, Czech National Bank, Czech Television, monetary 
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Úvod 

 

„Když jde o peníze, každý je téhož vyznání.“ 

       VOLTAIRE 

 

Vznik samostatných národních měn, české koruny a slovenské koruny, se stal jakýmsi 

ekonomickým epilogem rozdělení československé federace k 1. lednu 1993. Kořeny události, 

která v dějinách nemá obdoby a kterou světová média nazvala „mírumilovným rozvodem“,
1
 

nalezneme již na jaře 1990, tedy pár měsíců po „sametové revoluci“, když prezident Václav 

Havel přišel do Federálního shromáždění s návrhem nového názvu státu
2
 a také státního 

znaku, čímž symbolicky odstartoval divergenční tendence.
3
 První explicitně a veřejně 

vyjádřená myšlenka na rozdělení Československa ale padla až o půl roku později, a to 

v televizním pořadu. Předseda Slovenské národní strany Víťazoslav Móric ji vyslovil 

v nedělní politické debatě České televize s názvem „Co týden dal“.
4
 Tehdy tento nápad údajně 

vyvolal rozruch a zděšení, avšak ve skutečnosti pouze zahájil proces urychlený volbami 

do Federálního shromáždění v červnu 1992
5
 a završený právě 1. lednem 1993, kdy vznikly na 

mapě Evropy dva nové státy – Česká republika a Slovenská republika. Příčiny rozpadu 

Československa mají hlubší sociálně-historický kontext zasluhující samostatnou analýzu.
6
 

Jedním z těchto důvodů, který je navíc úzce spjatý s tématem této diplomové práce, byla 

rozdílná hospodářská situace a perspektivy české a slovenské strany republiky. Ekonomická 

data po roce 1990 jasně ukázala, že České republice se daří rychleji adaptovat na tržní 

hospodářství, lépe exportovat a získávat většinu zahraničních investic. Slovensku se naopak 

nedařilo s těmito pozitivními českými výsledky držet krok.
7
 Tyto a další argumenty tak 

                                                 
1
 Událost bez obdoby v dějinách. Hospodářské noviny. 4. 1. 1993, r. 37, č. 1, s. 14. 

2
 Havlův návrh přejmenovat Československo socialistickou republiku na Československo vyústil v tzv. 

„pomlčkovou válku“, která vedla ke konečnému názvu Česká a Slovenská federativní republika (ČSFR) místo 

sporných označení Československá federativní republika na české straně a Česko-slovenská federatívna 

republika na straně slovenské. 
3
 ŽANTOVSKÝ, P. Česká politika a média po roce 1989. Praha: Institut Václava Klause, 2013, s. 57. 

4
 Nápad na rozpad Československa zazněl poprvé v televizní diskuzi. In: Česká televize [online]. 23. 4. 2012 [Cit. 

2014-05-08]. Dostupné z www. 
5
 Na české straně v těchto volbách zvítězila ODS Václava Klause, na straně slovenské HZDS Vladimíra 

Mečiara. 
6
 Např.: KORYCH, L. Rozpad Československa, jeho příčiny. Bakalářská práce. Hradec Králové: Univerzita HK, 

2009. Nebo: PAVLÍČKOVÁ, G. Česká a slovenská identita po rozpadu Československa. Plzeň: Západočeská 

univerzita, 2014.  
7
 HELÍSKOVÁ, P. Měnová odluka v České republice v roce 1993. Bakalářská práce. Praha: VŠE, 2010, s. 7. 
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podpořily nutnost rozdělení společného ekonomického prostoru na dva samostatné. Měnová 

odluka, která je předmětem této práce, pak tuto transformaci fakticky završila. 

Tehdejší premiér Václav Klaus při oficiálním projevu k rozdělení československé 

měny poznamenal, že rozpad Československa byl způsoben „dlouhodobými slovenskými 

snahami o vlastní státní suverenitu.“
8
 Průzkumy veřejného mínění z počátku 90. let však 

ukazují, že pro rozdělení společného státu bylo jen 6 % Čechů a 11 % Slováků.
9
 Většina 

československých občanů (80 %) navíc považovala tento akt spíše za záležitost politiků 

než občanů.
10

 Z loňského průzkumu agentury STEM, uspořádaného u příležitosti dvacátého 

výročí rozpadu federace, vyplynulo, že názor na tento akt je dodnes spíše rozporuplný. 

Za správný ho označuje 37 % Čechů, negativně se vyjádřilo 36 % občanů, zbytek (27 %) 

neví, jak tento politický krok hodnotit.
11

 O mnoho lepších výsledků dosáhla při hodnocení 

samotná měnová odluka coby akt završení sporného rozdělení federace. Z průzkumu 

veřejného mínění z počátku března 1993 vyplynulo, že 47 % Čechů tehdy od této reformy 

očekávalo pozitivní přínos, každý desátý respondent se navíc vyjádřil k měnové odluce 

jako k aktu prospěšnému a užitečnému.
12

 Kladného hodnocení se procesu měnové odluky 

z února 1993 ale dostalo také z pohledu odborníků. Pavel Kysilka, nejmladší člen tehdejší 

bankovní rady
13

, na Konferenci k 20. výročí České národní banky a samostatné české měny 

připomněl, že „ta operace samozřejmě vzbudila velkou pozornost, je asi dobře známo, že 

Mezinárodní měnový fond nás potom pozval jako externí experty, abychom [s podobným 

procesem] pomáhali některým dalším zemím ve východním bloku.“
14

 Bývalý český prezident a 

tehdejší premiér Václav Klaus o měnové odluce ve své publikaci Dvacet let české měny 

dokonce říká: „Pro drtivou většinu občanů ČR se moment rozdělení měny stal neprostou 

‚neudálostí'. Dnes už si na onen den málokdo vzpomene, respektive není na co – za zmínku 

stojícího – vzpomínat.“
15

 Jak tedy vyplývá, měnová odluka z počátku 90. let byla odborníky, 

ale především veřejností přijata velmi dobře a s důvěrou. Této skutečnosti navíc přidává 

na významnosti fakt, že mnozí ještě měli v paměti měnovou reformu z roku 1953, 

                                                 
8
 Nikdo nebude poškozen. Hospodářské noviny. 3. 2. 1993, r. 37, č. 23, s. 1. 

9
 LUKÁŠ, R. Rozdělení Československa: dvacet let poté. Praha: Mladá fronta, 2013, s. 62. 

10
 Tamtéž, s. 63. 

11
 Rozdělení Československa: Pro i proti stejný počet lidí. In: Česká televize [online]. 28. 12. 2012       

[cit. 2014-05-08]. Dostupné z www.  
12

 Přínos měnové odluky z pohledu občanů. Hospodářské noviny. 30. 3. 1993, r. 37, č. 62, s. 2. 
13

 Vrcholný orgán České národní banky. 
14

 KYSILKA, P. Měnová odluka: Vystoupení na Konferenci k 20. výročí České národní banky a samostatné 

české měny [online]. 7. 2. 2013 [cit. 2014-05-09]. Dostupné z www. 
15

 KLAUS, V. Dvacet let české měny. Praha: Institut Václava Klause, 2013, s. 17. 
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kdy obyvatelstvo prakticky přišlo o veškeré úspory (z oběživa z roku 1945 v hodnotě 52 

miliard korun zůstala po výměně, respektive po reformě zhruba 1,4 miliardy korun).
16

 

Svou diplomovou práci jsem rozhodla věnovat dosud neprobádané roli médií 

při přípravě a exekuci měnové odluky z roku 1993. Cílem práce je zmapovat český mediální 

diskurs kolem této tematiky a na jeho základě přinést poznatky o prostředcích a funkcích 

medializace. Práce se dále zaměří na důležitost, jakou vybraná média měnové odluce kladla, 

jaký postoj k ní zaujímala a které osobnosti s tématem spojovala. V neposlední řadě se chci 

ptát na otázku, zda mohla média přispět k pozitivnímu vnímání a přijetí této podstatné 

ekonomické reformy. Novinář Petr Žantovský totiž tvrdí, že „v první polovině 90. let 

publikum k médiím vzhlíželo takřka s posvátnou úctou a důvěřovalo víceméně každému 

mediálnímu sdělení.“
17

 Zároveň ale poznamenává: „Žurnalistika zpravidla kráčí ihned 

vzápětí za událostmi. Sama však je už trochu pokřiveným obrazem těchto událostí, 

protože kromě suché deskripce do ní pronikají názorové posuny, komentáře a zájmy aktérů 

událostí.“
18

 Právě tyto aspekty „pokřivující“ obraz událostí jsou předmětem této diplomové 

práce. 

Pro dosažení vytyčených cílů jsem jako prostředek zvolila diskursivní a sémiotickou 

mediální analýzu. Důvody pro využití kvalitativního výzkumu, kam zvolené metody patří, 

shrnují čeští mediální odborníci Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská: „Řada běžných 

analýz mediálních sdělení (zejména kvantitativní obsahová analýza) izoluje významy 

od prostředí, ve kterém vznikají, a soustředí se pouze na zjevnou rovinu jednotlivých sdělení. 

V životě společnosti ale mediální sdělení nejsou izolována od podmínek jejich produkce 

ani podmínek jejich percepce, zároveň se svým obsahem vztahují a odkazují k řadě dalších 

textů (tématem, aktéry, detaily), se kterými si je pravděpodobně naše vnímání propojuje.“
19

 

Při analýze mediálních obsahů o měnové odluce se chci zaměřit nejen na jednotlivé texty 

a sdělení, ale také na jejich vyšší rovinu. Využití kvalitativních metod výzkumu 

proto považuji za adekvátní. Analyzovaný vzorek tvoří obsahy deníků Blesk, Hospodářské 

noviny, MF Dnes a Rudé právo, které se věnují zkoumanému tématu v období 

od 1. ledna do 31. března 1993. Oproti schváleným tezím diplomové práce se v délce 

analyzovaného období odchyluji. Při testovacím souboru deníku MF Dnes v původně 

stanoveném časovém úseku od června 1992 do června 1993 bylo totiž zjištěno, že měnová 

                                                 
16

 Srov. Peněžní reforma 1953. In: ČNB [online]. [Cit. 2014-05-09]. Dostupné z www. 
17

 ŽANTOVSKÝ, P. Česká politika a média po roce 1989. Praha: Institut Václava Klause, 2013, s. 56. 
18

 Tamtéž, s. 51. 
19

 TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 170. 
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odluka si své místo na stránkách denního tisku našla až po rozpadu federace, tedy po 1. lednu 

1993. Testovací soubor navíc ukázal, že padesát dní po exekuci
20

 měnové odluky je toto téma 

v tisku zmiňováno spíše sporadicky a v souvislostech, které nejsou předmětem této diplomové 

práce. Zkoumané období proto bylo přizpůsobeno těmto okolnostem a také faktu, že 

kvalitativní obsahová analýza nevyžaduje tak (kvantitativně) široký vzorek. Z vysílacích 

médií práce analyzuje dostupné
21

 pořady České televize věnované měnové odluce ve dnech 2. 

– 8. února 1993. 

Teoretická část diplomové práce je rozdělena do tří kapitol. První seznamuje čtenáře 

s rolí peněz a měnové politiky. Tento teoretický koncept považuji za důležitý z hlediska 

pochopení principu a možných nástrah finančních reforem. Druhá kapitola je věnována 

technické přípravě a průběhu měnové odluky v roce 1993. Tato část práce obsahuje také 

pohled na vývoj a podobu nových českých, ale i slovenských bankovek. Součástí jsou 

výsledky ankety o názoru na česká platidla a jejich osobnosti z pohledu dnešní generace lidí 

ve věku 20 až 30 let. Třetí kapitola pak patří mediím, jejich roli a struktuře na počátku 90. let. 

Empirická část práce pak obsahuje konkrétní cíle a výzkumné otázky, dále podrobněji 

představuje zvolené metody výzkumu, stěžejní částí je však samotná analýza mediálních 

obsahů. Hlavní výstup této analýzy tvoří diskuse nad vyplynulými závěry a jejich rozvedení 

do hypotéz, které je možné testovat v dalších studiích zejména kvantitativního charakteru 

výzkumu. 

  

                                                 
20

 Dne 8. února 1993. 
21

 Získání audiovizuálních materiálů České televize z období neexistence internetových archivů (iVysilání) je 

poměrně složitý a finančně náročný proces.  
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1 Peníze a měnová politika 

Pravděpodobně každý člověk od určitého věku či určitého stupně vývoje ví, respektive 

si myslí, že ví, co jsou to peníze. Peníze nosíme v peněžence, peníze dostáváme jako výplatu, 

peníze můžeme vyhrát i ukrást. Za peníze lze pořídit chleba, boty, ale také vlastní ostrov 

nebo let do vesmíru. Penězi lze ocenit nemovitost stejně jako práci kadeřníka. Co víc, 

na peníze je možné přepočítat dokonce i zdánlivě neuchopitelné věci, například obchodní 

značku.
22

 Britský historik Niall Ferguson ve své populárně naučné publikaci Vzestup peněz 

(v originále The Ascent of Money) připomíná právě stále častější neviditelnost peněz 

zosobněnou číslicemi na monitorech počítačů a s tím spojený fenomén finančních bublin.
23, 24

 

Ekonom Zbyněk Revenda spatřuje základní problém při definici peněz v rozporu mezi 

teoretickým vymezením a využitelností v praxi. To znamená, že si sice můžeme v učebnici 

či slovníku najít definici peněz, ale už se odtud asi nedovíme, co jsou to ještě peníze 

a co už ne (peněženka versus bankovní účet, bankovka versus směnka atd.), nebo které peníze 

jsou v oběhu a které nikoliv (peníze uložené v peněžence versus peníze skutečně utracené 

za nákup).
25

 Peníze můžeme zkoumat z mnoha perspektiv, pro účely této diplomové práce 

však postačí stručný nástin teoretické definice peněz, jejich funkce, role měnové politiky 

a v neposlední řadě vysvětlení termínu oběživo. 

1.1 Peníze 

Obecně lze peníze definovat jako „jakékoli aktivum, které je všeobecně přijímáno 

při placení za zboží a služby nebo při úhradách dluhů.“
26

 Právě možnost splácení dluhů 

vyzdvihuje v obecném konceptu teorie peněz také profesor Jílek, expert České národní 

banky.
27

 Navzdory problematickému vymezení teorie peněz a její kompatibility s praktickým 

využitím se ekonomové shodnou na jejich trojí funkci: 

 

                                                 
22

 Každý rok vydává společnost Interbrand žebříček nejcennějších značek. V roce 2013 se stala vítězem 

americká počítačová společnost Apple s hodnotou značky 98,3 mil. dolarů. Zdroj: Coca-Cola spadla ze zlatého 

místa: Už není nejcennější značkou světa. Předběhl ji Apple. In: iHNed.cz [online]. 30. 9. 2013 [Cit. 2013-03-08]. 
Dostupné z www. 
23

 Ke vzniku (nafukování) finančních bublin dochází, pokud je s určitým finančním instrumentem (např. s akcií) 

masivně obchodováno a jeho cena neustále narůstá. Později může ale i nepatrný impuls způsobit prasknutí 

bubliny, tzn. prudký pokles ceny. 
24

 FERGUSON, N. The Acsent of Money. A Financial History of the World. London: Allen Lane, 2008, s. I. 
25

 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2012, s. 14-17. 
26

 Tamtéž, s. 14. 
27

 JÍLEK, J. Peníze a měnová politika. Praha: Grada, 2004, s. 26. 
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I) Peníze jako prostředek směny 

V základním kurzu ekonomie profesora Holmana se dočteme, že peníze jsou olejem, 

který nejenom promazává směnu, ale vůbec ji umožňuje. Peníze vznikly na určitém stupni 

lidského vývoje, aby nahradily naturální směnu a odstranily tak vysoké transakční náklady 

na vyhledávání a uzavírání obchodů.
28

 Významným prvkem pro funkci peněz jakožto 

prostředku směny je důvěra. Podstatná je víra lidí, že peníze budou při směně přijímány, ne 

z čeho jsou vyrobeny. Tento princip vysvětluje existenci papírových peněž, respektive 

ne nutnou existenci platitel vyrobených z cenných kovů, která se historicky uplatňovala.
29

 

A ve spojitosti s tématem diplomové práce je nutné zmínit, že tento princip je podstatný 

pro bezproblémové a úspěšné zavedení měnové reformy či odluky. Přehled vývoje systémů 

emise a oběhu peněz ilustruje Obrázek č. 1. 

Obrázek č. 1: Vznik peněz 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. Praha 2011, s. 53 

II) Peníze jako účetní jednotka 

Prostřednictvím peněz vyjadřujeme cenu, ať už zboží (potraviny), služeb (připojení 

k internetu), práce (mzda) nebo zahraniční měny, například eura (směnný kurz). Díky cenám 

se při směně dokážeme orientovat. Pokud známe svou mzdu (cenu práce) a zároveň víme 

                                                 
28

 HOLMAN, R. Ekonomie. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 447. 
29

 Tamtéž. 
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Zlato 702 Bankovky a mince oběhu 422 707

Devizové rezervy 813 138 Účty tuzemských bank 383 642

… … … …

Celkem 878 318 Celkem 878 318

Rozvaha České národní banky k 31. 12. 2012 (v mil. Kč.)

Aktiva Pasiva

například ceny potravin, oblečení a dovolené u moře, umíme si spočítat, kolik kterého atributu 

si můžeme koupit.
30

 

III) Peníze jako uchovatel hodnoty 

Jednou z možností, jak naložit s penězi, jsou úspory. Peníze, které nutně 

nepotřebujeme na své okamžité výdaje tak můžeme uložit doma nebo v bance. V obou 

případech peníze vystupují jako uchovatel hodnoty, případně též ukazatel bohatství, 

protože peníze jsou jedním z aktiv, které člověk může vlastnit.
31

 

1.2 Oběživo 

Pokud o někom řekneme, že je bohatý nebo má hodně peněz, pravděpodobně 

nemyslíme jen to, co má dotyčný právě v peněžence. Ne všechny peníze jsou zároveň 

oběživem, ale veškeré oběživo jsou peníze, respektive součást peněžní zásoby. Každá 

ekonomika, například ekonomika České republiky, disponuje určitým množstvím peněz 

neboli peněžní zásobou. Oběživo může být chápáno a vykazováno rozdílně. U peněžních 

agregátů je oběživem pouze to, co drží v rukách nebankovní subjekty. V měnové bázi 

se za oběživo považují také prostředky na pokladnách obchodních a dalších bank.
32

 Účetní 

vykazování oběživa a rozdíl mezi centrální bankou a obchodní bankou, případně koncovým 

klientem (občanem) ilustruje Tabulka č. 1. 

Pro účely této práce budeme za oběživo považovat jeho povahu z měnové báze. 

Zjednodušeně lze tedy říci, že oběživem jsou bankovky a mince, ať už v peněženkách lidí, 

nebo na pokladnách bank.  

Tabulka č. 1: Zobrazení oběživa v rozvahách 

Česká národní banka 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva České národní banky za rok 2012, s. 62 (vlastní úprava) 

                                                 
30

 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2012, s. 17. 
31

 JÍLEK, J. Peníze a měnová politika. Praha: Grada, 2004, s. 26. 
32

 REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011, s. 73. 
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Pokladní hotovost 33 333 Vklady klientů 3 451 664

Povinné rezervy u ČNB 384 372 Vlastní kapitál 426 865

Poskytnutné úvěry 2 780 080 Závazky vůči ČNB 9 633

… … … …

Celkem 4 633 330 Celkem 4 633 330

Rozvaha obchodních bank v ČR k 31. 12. 2012 (v mil. Kč.)

Aktiva Pasiva

Běžný účet v bance 120 000 Vlastní kapitál 1 000 000

Hotovost 2 800 Hypotéka 1 500 000

Nemovitost 1 850 000 Spotřebitelský úvěr 100 000

… … … …

Celkem 3 000 000 Celkem 3 000 000

Rozvaha fiktivního klienta (v Kč)

Aktiva Pasiva

Bankovní sektor ČR 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Základní ukazatele o bankovním sektoru k 31. 12. 2013 (vlastní úprava) 

 

Klient/občan ČR 

 

 

 

 

Zdroj: Fiktivní údaje (vlastní úprava) 

1.3 Role měnové politiky 

Hlavním aktérem měnové politiky v tržních ekonomikách, kterou se Česká, respektive 

Československá republika po roce 1989 stala, jsou centrální banky. V České republice tedy 

Česká národní banka (dále též ČNB), před rokem 1993 Státní banka československá (dále též 

SBČS). Ústava ukládá ČNB povinnost „pečovat o cenovou stabilitu“,
33

 profesor Revenda 

považuje centrální banky za „strážkyně zdraví národních měn.“
34

 Praxe současné měnové 

politiky „spočívá v tom, že centrální banka reguluje (řídí) krátkodobé úrokové míry, 

aby nakonec ovlivnila inflaci, HDP a nezaměstnanost.“
35

 

Do roku 1989, kdy bylo Československo centrálně plánovanou ekonomikou,
36

 neměla 

centrální banka jakožto strážkyně cenové stability smysl, protože ceny byly regulovány přímo 

(vládnoucí stranou).
37

 SBČS, vzniklá v roce 1950, byla kompletně podřízena státnímu plánu, 

                                                 
33

 ČESKO. Ústavní zákon č. 1/1993 - Ústava ČR. Hlava šestá – Česká národní banka, čl. 98. 
34

 REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011, s. 67. 
35

 JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika. Praha: Grada, 2013, s. 15. 
36

 Atribut zejména socialistických ekonomik. Stát pomocí několikaletého plánování (v Československu známé 

pětiletky) se snaží nahradit roli trhu a určuje tak, kolik a čeho vyrobit atp. 
37

 JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika. Praha: Grada, 2013, s. 15. 
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a dokonce suplovala roli obchodních bank. V roce 1953 SBČB prakticky provedla, avšak 

logicky na příkaz vlády, měnovou reformu. Ta spočívala v omezení množství peněz v oběhu 

a výrazném snížení kupní síly československých obyvatel. Až do roku 1989 tak SBČS plnila 

roli pouhého administrátora cen, oběživa a devizového kurzu. Fungoval režim jednotných 

cen, takže inflace neexistovala. To se však změnilo po sametové revoluci, kdy se 

československá ekonomika stala ekonomikou tržní a kdy začaly fungovat běžné mechanismy. 

Uvolnění (liberalizace) cen způsobilo nárůst inflace, čemuž se centrální banka, už jako 

nezávislá instituce, snažila pomocí svých nástrojů zabránit.
38

 

1.3.1 Činnost centrální banky v tržní ekonomice 

Úlohou, kterou je pro účely této práce nutné vyzdvihnout, je uvádění oběživa 

do oběhu, laicky tisk a ražba peněz. Centrální banky téměř všech vyspělých zemí jsou totiž 

monopolními (výlučnými) emitenty hotovostních
39

 peněz. Dalšími činnostmi centrální banky 

pak jsou zmíněná měnová politika (péče o cenovou stabilitu), devizová činnost (nákup prodej 

a nakládání s cizími měnami), regulace a dohled bank (funkce nadřízeného obchodních bank), 

banka bank (slouží jako banka obchodním bankám - přijímá vklady, poskytuje úvěry atd.) 

a banka státu (vede účty, spravuje dluh atp.).
40

  

ČNB, jakožto centrální banka samostatné České republiky vzniklé k 1. lednu 1993, 

pak sehrála významnou roli při přípravě, organizaci i exekuci měnové odluky, kdy přestala 

platit československá koruna (Kčs) coby společná měna a nástupními měnami se staly česká 

(Kč) a slovenská (Sk) koruna. Následující část popíše vývoj a významné aspekty této odluky 

na české straně. 

  

                                                 
38

 Více o historii centrální banky v Československu: Historie měnové politiky na území České republiky. In: 

ČNB [online]. [Cit. 2014-03-06]. Dostupné z www. 
39

 Vedle hotovostních (peníze, bankovky) mají v dnešní době významnou roli peníze bezhotovostní, tzn. peníze 

na bankovních účtech. Ty mohou emitovat i obchodní banky prostřednictvím poskytování úvěrů. Zdroj: 

REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2011, s. 49. 
40

 Více k jednotlivým činnostem centrální banky např.: REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. Praha: 

Management Press, 2011, s. 67-127. 
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2 Měnová odluka a vznik české koruny 

2.1 Měnová odluka v roce 1993 

Události z listopadu 1989 změnily prostředí v Československu nejenom po stránce 

politické a státoprávní, ruku v ruce s těmito změnami šla také transformace ekonomiky. 

Z hospodářství centrálně plánovaného, kde byly veškeré mechanismy řízeny vládnoucí 

stranou a kde prakticky neexistoval soukromý sektor,
41

 se stala tržní ekonomika se všemi 

jejími pozitivy i nástrahami. Scénář ekonomické transformace, zpracovaný federální vládou 

a přijatý v září roku 1990, jasně definoval měnovou politiku spolu s politikou fiskální jako 

prioritní
42

 oblast státní hospodářské strategie.
43

 Počátkem 90. let se pak skloňovaly zejména 

dva ekonomické pojmy, resp. procesy - liberalizace a privatizace. 

Středobodem transformačního procesu se stala cenová liberalizace. Po socialistické 

praxi, kdy ceny neplnily svou ekonomickou roli, což v praxi znamenalo například chronický 

nedostatek, případně přebytek určitých statků, bylo nezbytné dát cenám funkci relevantního 

informátora o tržních poměrech. „Stát se tedy prakticky vzdal zasahování do tvorby cen 

a od 1. ledna 1991 bylo liberalizování 85 % cen, což s sebou přineslo inflaci potlačovanou 

z předchozího období [po roce 1989].“
44

 Společně s liberalizací cen proběhla také liberalizace 

zahraničního obchodu. Jejím cílem bylo prostřednictvím uvolnění dovozu a vývozu zvýšit 

nabídku pro domácnosti i firmy a vytvořit tak konkurenci pro domácí monopoly.
45

 

Liberalizací, která se dotýká tématu této práce, pak byla liberalizace měn a směnných kurzů. 

Jedná se ovšem o poměrně složitý mechanismus, jenž není třeba pro tyto účely podrobně 

vysvětlovat.
46

 Od ledna 1991 se pak datuje také počátek privatizačního procesu. Nejdříve 

proběhla tzv. malá privatizace, při které byly aukčně draženy menší provozovny nabízející 

služby (např. restaurace a obchody).
47

 Ekonomicky významnější však byla velká nebo taky 

masová privatizace, která probíhala až do roku 1994. Hlavní metodou tohoto procesu se stala 

kupónová privatizace, jež měla umožnit rychlý převod vlastnických práv.
48

  

                                                 
41

 JAKUBEC, I. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992. Praha: Oeconomica, 2008, s. 202 
42

 Vedle měnové jedna z hospodářských politik. Jejím úkolem ale není pečovat o měnovou stabilitu, to je úkolem 

centrální banky a monetární politiky. Fiskální politika je de facto zasahování státu (vlády, ministerstva financí) 

do hospodářského vývoje. 
43

 VENCOVSKÝ, F. Vzestupy a propady československé korun. Praha: Oeconomica, 2003, s. 179. 
44

 ŽÍDEK, L. Transformace české ekonomiky: 1989-2004. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 57. 
45

 Více: Tamtéž, s. 61. 
46

 Více: VENCOVSKÝ, F. Vzestupy a propady československé korun. Praha: Oeconomica, 2003, s. 181-183 
47

 ŽÍDEK, L. Transformace české ekonomiky: 1989-2004. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 161-164. 
48

 ŽÍDEK, L. Transformace české ekonomiky: 1989-2004. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 171-190. 
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1992 Příjmy Výdaje Bilance

ČSFR 487 970 468 528 19 442

   # ČR 251 379 219 390 31 989

   # SR 117 576 123 123 -5 547

   # federace 119 015 126 015 -7 000

Československá ekonomika se tedy na počátku 90. let, pomocí mnoha mechanismů 

a politik, transformovala na plnohodnotné tržní hospodářství. Díky relevantním cenám 

a ekonomickým ukazatelům bylo možno pozorovat reálné rozdíly mezi Českou a Slovenskou 

republikou, které nakonec spolu s politickými aspekty
49

 vedly k rozpadu federace.
50

 Obecně 

lze říci, že mezi ekonomikami na české a slovenské straně bylo možné pozorovat diference 

v makroekonomickém vývoji (HDP, produktivita práce aj.), struktuře dovozu a vývozu (SR 

byla náročnější na import), vzájemné provázanosti a ve schopnosti přizpůsobit ekonomiku 

delšímu časovému horizontu (ČR se adaptovala na tržní prostředí lépe).
51

 Tabulka č. 2 

ilustruje příjmy a výdaje rozpočtu ČSFR (v mil. Kčs) v roce 1992 podle teritoriálního přístupu 

(rozpočet ČSFR se skládal ze tří rozpočtů – českého, slovenského a federativního.) Z obrázku 

je patrné, že celkově byl rozpočet v přebytku (přibližně 1,7 % HDP)
52

, k čemuž však přispěla 

zejména česká část, která jako jediná vykazovala vyšší příjmy než výdaje. 

Tabulka č. 2: Státní rozpočet ČSFR v roce 1992 (v mil. Kčs) 

  

 

 

 
Zdroj: HELÍSKOVÁ, P. Měnová odluka v ČR v roce 1993. Praha 2010, s. 7 

 

2.1.1 Příprava a průběh měnové odluky 

 Odborné diskuze na téma oddělení měny České republiky od dosavadní společné 

československé měny se vedly už na konci roku 1992, tedy ještě před skutečným rozdělením 

federace. Nevznikaly z žádných úvah konspiračního charakteru, ale čistě pragmaticky, 

protože bylo nezbytné včas připravit smlouvu o měnovém systému mezi Českou 

a Slovenskou republikou.
53

 Ještě před 1. lednem 1993 byl přijat zákon o České národní bance, 

který určil, že „peněžní jednotkou v České republice je koruna česká - Kč.“
54

 

                                                 
49

 Připomenout lze například tzv. „pomlčkovou válku“, což byl spor o název federace po listopadu 1989.  
50

 Ekonomickému srovnání se podrobněji věnuje: HELÍSKOVÁ, P. Měnová odluka v ČR v roce 1993. 

Bakalářská práce. Praha: VŠE, 2010, s. 5-7. 
51

 Více: KOLEKTIV AUTORŮ. Otázky měnové spolupráce mezi nástupnickými státy ČSFR. Praha: Institut 

ekonomie Státní banky československé, 1992.  
52

 HELÍSKOVÁ, P. Měnová odluka v ČR v roce 1993. Bakalářská práce. Praha: VŠE, 2010, s. 6. 
53

 VENCOVSKÝ, F. Vzestupy a propady československé koruny. Praha: Oeconomica, 2003, s. 187. 
54

 ČESKO. Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Část čtvrtá – Emise bankovek a mincí, § 13. 
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Pavel Kysilka, předseda Řídící komise pro přípravu a realizaci měnové odluky 

v České republice, říká, že cílem přípravné fáze nebylo měnovou odluku reálně připravit, 

ale nachystat se na její eventuální nutnost. Poznamenává navíc, že přípravná komise si byla 

vědoma toho, že jejich projekt možná nebude nikdy využit.
55

 Tato myšlenka ale „vzala za své 

rychlým vývojem v oblasti devizových rezerv a mezirepublikového toku peněz v rámci měnové 

unie už lednu 1993.“
56

 Ještě v první polovině roku 1992 se totiž předpokládalo, že bude 

započata emise nových společných československých bankovek. Po volbách do Federálního 

shromáždění v červnu téhož roku však bylo možné, s velkým přispěním předchozího 

politického vývoje, zřetelně pozorovat, že rozdělení federace se stane brzy realitou.
57

 

Z přípravy nového československého oběživa se tak stala technická příprava měnové odluky. 

Přípravná fáze, která probíhala již od července 1992, intenzivně pak v období 

od listopadu 1992 do ledna 1993,
58

 měla před sebou následující úkoly:
59

 

 

a) Stanovení doby pro výměnu bankovek 

Určení počtu dní, kdy budou moci občané vyměnit staré československé bankovky 

za „nové“- okolkované, bylo podstatné. Ukázalo se totiž, že maximální horní hranice, tedy 

maximální počet dní pro výměnu, je velmi omezená.
60

 Před měnovou odlukou se hodnota 

oběživa v československé federaci pohybovalo kolem 101 mld. Kčs, což fyzicky 

představovalo asi 350 mil. kusů bankovek a 3,2 mld. mincí.
61

 Pro realizaci měnové odluky 

bylo potřeba stáhnout z oběhu a okolkovat velké množství bankovek (minimální nutné 

množství se odhadovalo na 30 mil. Kčs).
62

 Československá ekonomika, kde hotovostní peníze 

hrály důležitou roli, by takovýto šok neunesla příliš dlouho. Odborníci se shodli, že rozmezí 

pro výměnu by se mělo pohybovat v rozmezí dvou až čtyř dnů. Politické rozhodnutí ze dne 

19. ledna 1993 nakonec zvolilo nejdelší variantu, která znamenalo větší komfort pro občany.
63

 

 

                                                 
55

 HRDÁ, A. Bankovky a mince České národní banky 1993-1994. Praha: Nuga, 1994, s. 13-14. 
56

 Tamtéž, s. 14. 
57

 PROKOP, L. Příprava a průběh měnové odluky v České republice v r. 1993. Praha: Institut ekonomie ČNB, 

1994, s. 7-8. 
58

 Tamtéž, s. 8. 
59

 Úkoly podle: HRDÁ, A. Bankovky a mince České národní banky 1993-1994. Praha: Nuga, 1994, s. 14-17. 
60

 Tamtéž, s. 14. 
61

 PROKOP, L. Příprava a průběh měnové odluky v České republice v r. 1993. Praha: Institut ekonomie ČNB, 

1994, s. 13. 
62

 HRDÁ, A. Bankovky a mince České národní banky 1993-1994. Praha: Nuga, 1994, s. 14. 
63

 Tamtéž. 
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b) Souběh platnosti bankovek 

Dalším úkolem, který bylo třeba pro bezproblémový průběh měnové odluky vyřešit, 

byla možnost souběžné platnosti jak starých, tak nových bankovek. Pro občany by tato 

varianta znamenala větší pohodlnost, protože by nemuseli tolik přemýšlet, jakou hotovost 

vyměnit a kolik si ponechat například na běžné nákupy ve dnech výměny. Proti souběhu 

ale hovořily ekonomické aspekty, zejména pak složité účetnictví. Proto byla tato varianta 

vyloučena. Nutno ale dodat, že kolkovány byly pouze tři bankovky s nejvyšší nominální 

hodnotou, tzn. 100, 500 a 1000 Kčs. Zbytek bankovek (o nominální hodnotě 10, 20 a 50 Kč) 

plus veškeré mince zůstaly platné jako neokolkované.
64

 

c) Maximální částka k výměně občanům 

Agenda kolem stanovení maximální možné částky, kterou si budou moci občané 

vyměnit, byla jednou z nejvážnějších. Pokud by se totiž zvolila příliš vysoká suma, 

znamenalo by to velký tlak na stažení bankovek k okolkování a tím možnost měnového 

kolapsu. Opačná varianta, čili příliš nízká částka, by zase vedla k jistému omezování 

obyvatelstva, což mohlo mít nežádoucí politické dopady.
65

 Zákon ze dne 2. února 1993 

o oddělení měny nakonec stanovil, že „oprávněným osobám starším 15 let výměnné místo 

vymění bankovky do částky nejvýše 4000 Kčs na osobu a osobám mladším 15 let vymění 

bankovky do částky nejvýše 1000 Kčs na osobu.“
66

 Směnný poměr československé koruny 

k české zákon stanovil na jedna ku jedné,
67

 nejednalo se tedy o snížení hodnoty jako například 

při reformě v roce 1953. Běžná čtyřčlenná rodina si například mohla vyměnit bankovky 

do výše 12000 Kčs.
68

 Zbytek oběživa, který nebylo možné podle zákona vyměnit, nejednalo-li 

se o mince a bankovky s nižší nominální hodnotou, které zůstaly platné bez kolku, mohli 

občané uložit u komerčních bank např. na vkladní knížky.
69

 

  

                                                 
64

 HRDÁ, A. Bankovky a mince České národní banky 1993-1994. Praha: Nuga, 1994, s. 14-15. 
65

 PROKOP, L. Příprava a průběh měnové odluky v České republice v r. 1993. Praha: Institut ekonomie ČNB, 

1994, s. 27-28. 
66

 ČESKO. Zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny, § 2. 
67

 Tamtéž, § 1. 
68

 PROKOP, L. Příprava a průběh měnové odluky v České republice v r. 1993. Praha: ČNB, 1994, s. 28. 
69

 Tamtéž. 
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D - 7 ukončení přípravy nové emise

D - 7, 6, 5 rozvoz bankovek do výdejních míst

D -6
vystoupení premiéra a zástupců centrální řídící 

komise v TV

vysílání instruktážní videokazety o nových 

bankovkách a pravidlech výměny

zablokování bezhotovostních převodů přes 

hranice ČR - SR v obou směrech

D - 5
informační kampaň v TV, rozhlase, tisku v 

obcích a městech

D - 4, 3, 2, 1
výměna bankovek pro občany na výměnných 

místech

D - 1 ukončení platnosti starých bankovek 24.00

D = 8. 2. 1993 zahájení platnosti nových bankovek 00.00

D - 1, D, D +1 výměna bankovek institucí u bank

DODATEČNÁ VÝMĚNA D + 180

ukončení možnosti požádat o výměnu složené 

částky bankovek, které nemohly být ze 

zákonem stanovených důvodů vyměněny ve 

dnech výměny

NOVÉ BANKOVKY Září 1994
horizont emise nových (nekolkovaných) českých 

bankovek a mincí

ORGANIZAČNÍ                   

A TECHNICKÁ 

PŘÍPRAVA

INFORMAČNÍ KAMPAŇ

DNY VÝMĚNY

2.1.2 Harmonogram měnové odluky 

Průběh samotné měnové odluky a proces výměny bankovek ilustruje Obrázek č. 2. 

Obrázek č. 2: Časový harmonogram měnové odluky 

Zdroj: PROKOP, L. Příprava a průběh měnové odluky v ČR v r. 1993. Praha 1994, s. 53 (vlastní úprava)  
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Jak je patrné z harmonogramu, skutečná realizace měnové odluky začala 1. února 

1993, kdy byla ukončena přípravná fáze zahrnující především stažení určitého množství 

oběživa a jejich nakolkování pomocí nalepovacího kolku.
70

 Až do 3. února pak probíhal 

rozvoz bankovek do téměř 4000 výdejních míst – Česká pošta zajišťovala výměnu na 2857 

provozovnách, Česká spořitelna pro tytu účely vyčlenila 833 poboček.
71

 Podstatnou součástí 

měnové odluky byla informační kampaň, které se budu podrobně věnovat a analyzovat 

v praktické části této diplomové práce. Realizátoři odluky si totiž byli vědomi, že neúčast 

či spekulace sdělovacích prostředků může realizaci měnové odluky značně ztížit a vyvolat 

nedůvěru a obavy občanů.
72

 Rozhodli se proto uskutečnit širokou informační kampaň, kterou 

připravil odbor pro styk s veřejností ČNB. Veřejnost tak byla již v lednu 1993 informována 

o hlavních principech a technických aspektech měnové odluky, což mělo vést k vytvoření 

důvěry v novou samostatnou českou měnu.
73

 Týden před odlukou proběhla v rámci 

pravidelného nedělního pořadu České televize „Debata“ diskuze expertů, kteří se vyjádřili 

k zejména technické stránce věci. Česká národní banka vydala tiskovou zprávu, publikovanou 

dne 3. února v denících. Kampaň probíhala také v rozhlase.
74

 Samotná výměna bankovek 

pak proběhla ve zmiňovaných čtyřech dnech před měnovou odlukou, tzn. 4. – 7. února. Staré 

bankovky přestaly platit o půlnoci v neděli 7. února a kontinuálně k 8. únoru 1993
75

 

tak započala platnost nových okolkovaných již samostatných českých bankovek. Na skutečně 

vizuálně nové, již ne pouze okolkované oběživo, jaké známe dodnes, si ale lidé v České 

republice museli ještě chvíli počkat. 

2.2 Nové bankovky a mince 

Formální oddělení měny, které proběhlo k 8. únoru 1993 a jemuž předcházelo 

kolkování a výměna československých bankovek, bylo pouze prvotním, byť podstatným 

a organizačně náročným krokem. Měnová odluka mohla být fakticky završena a ukončena 

až kompletní výměnou oběživa, tzn. implementací nových českých bankovek do oběhu. 

Ladislav Prokop, autor publikace Příprava a průběh měnové odluky v České republice v roce 

                                                 
70

 Původně bylo zvažováno několik variant: a) emise provizorních bankovek, b) razítkování bankovek na 

frankotypech, c) kolky přímo natištěné na bankovkách, d) nalepovací kolek jako „vítězná“ varianta. Více 

k tématu: PROKOP, L. Příprava a průběh měnové odluky v ČR v r. 1993. Praha: Institut ekonomie ČNB, 1994, 

s. 18-21. 
71

 Tamtéž, s. 58. 
72

 HRDÁ, A. Bankovky a mince České národní banky 1993-1994. Praha: Nuga, 1994, s. 26. 
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 8. únor 1993 byl interně nazýván dnem D. Tento termín proto používám i v této diplomové práci. 
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1993, poznamenává, že za běžných okolností by takový proces mohl trvat i několik let,
76

 

což potvrzuje například situace s přijetím eura ve vybraných zemích Evropské unie.
77

 V tomto 

případě však příprava nových bankovek začala již na konci 80. let, a to zcela bez souvislostí 

s budoucí měnovou odlukou. 

2.2.1 Příprava nových československých bankovek 

Ačkoli se tedy o nových československých bankovkách diskutovalo již před 

listopadem 1989, skutečná příprava začala až v roce 1991. Proces pak nabral poměrně rychlý 

směr, a to zejména ze tří důvodů. Za prvé bylo třeba zpřísnit bezpečnostní prvky tak, 

aby odpovídaly tehdejším standardním požadavkům. Dále bylo nutné na bankovky uvést, 

vzhledem k politickým změnám, novou státní symboliku (například nový státní znak). 

Posledním důvodem ke změně byl ekonomický vývoj země, který vyžadoval emisi bankovek 

s dalšími (vyššími) nominálními hodnotami.
78

  

Na technických parametrech nových bankovek panovala údajně poměrně shoda.
79

 

Odborníci Státní banky československé vytvořili návrhy devíti bankovek o nominálních 

hodnotách 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 Kčs, zahrnující rozměry, barvy 

či ochranné prvky. Složitější situace vznikla na straně výtvarné, respektive co se týče námětů 

jednotlivých bankovek. Když byla po událostech z listopadu 1989 stažena stokoruna 

s komunistickým politikem Klementem Gottwaldem, obdržela prý podle Aleny Kolínkové, 

jedné z autorek knihy o českých bankovkách a mincích z let 1993-1994, SBČS na 600 dopisů 

od občanů s návrhy, jaká osobnost má být na této vyřazené bankovce zobrazena. Podle mého 

názoru není překvapením, že část návrhů zahrnovala nápady spíše recesistního charakteru, 

jako například zobrazit na nové stokoruně fiktivního Járu Cimrmana nebo současné populární 

zpěváky či herce.
80

 SBČS tak z důvodu všech výše uvedených skutečností vypsala v září 1990 

veřejnou anonymní soutěž na námět (nikoli výtvarné zpracování) nové sady 

československých bankovek. Zadáním bylo, aby „návrhy všech devíti nominálních hodnot 

bankovek tvořilo jednotný celek vyjadřující vzájemné vztahy českého a slovenského národa 
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 PROKOP, L. Příprava a průběh měnové odluky v ČR v roce 1993. Praha: Institut ekonomie ČNB, 1994, s. 71. 
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Lícová strana Rubová strana

10 kníže Pribina Nitra

20 Cyril a Metoděj rotunda a hlaholice 

50 Přemysl Otakar I. Zlatá bula sicilská

100 Karel IV. Pražský hrad

200 J. A. Komenský Fulnek, Orbis Pictus

500 Ľ. Štůr Bratislava

1000 B. Němcová sousoší z Babiččina údolí

2000 M. R. Štefánik Mohyla na Bradle

5000 T. G. Masaryk alegorie Republiky

Lícová strana Rubová strana

10 kníže Pribina Nitra

20 Cyril a Metoděj Velehrad

50 Přemysl Otakar I. Zlatá bula sicilská

100 Karel IV. Univerzita Karlova

200 J. A. Komenský Fulnek, Orbis Pictus

500 Ľ. Štůr Bratislava

1000 F. Palacký moravský motiv

2000 M. R. Štefánik Mohyla na Bradle

5000 T. G. Masaryk Pražský hrad

a jejich kulturní, vědecké nebo politické tradice. Nutné rovněž bylo, aby lícní a rubové strany 

spolu souvisely.“
81

   

Do soutěže se nakonec přihlásilo celkem 128 návrhů. Jako osobnost se na nich 

nejčastěji objevil T. G. Masaryk (celkem 54x), následoval M. R. Štefánik (49x), Karel IV. 

(45x), Cyril a Metoděj (34x), Ľ. Štúr (33x), J. A. Komenský (28x), B. Němcová (22x), J. Hus 

(21x) či J. Kollár (20x).
82

 Porota složená z rozmanitých zástupců společensko-politického 

spektra (např. z Kanceláře prezidenta republiky, právnických fakult české i slovenské strany, 

historických ústavů či obou sněmoven Federálního shromáždění) ocenila 2. místem návrh 

pana Zdeňka Babiče z Bohumína. První místo uděleno nebylo, protože ani Babičův návrh 

nakonec nebyl přijat v plném znění. Porota proto doporučila úpravy. Finální tematické 

a technické zpracování bylo schváleno v prosinci 1990.
83

   

Tabulka č. 3: Návrhy nových československých bankovek 1990 

  Oceněný návrh pana Babiče            Úpravy poroty 

Zdroj: HRDÁ, A. Bankovky a mince ČNB 1993-1994. Praha 1994, s. 54 

Následovalo vyřešení výtvarné části nových bankovek. Osloveno bylo celkem šest 

osobností - tři výtvarníci se zkušenostmi v soutěžích na bankovky z České republiky (Karel 

Hruška, Oldřich Kulhánek a Ivan Strnad) a tři grafici spíše mladší generace ze Slovenské 

republiky (Robert Brun, Jozef Bubák a Dušan Stopiak).
84

 Po čtrnácti měsících složitého
85

 

rozhodování a upravování podmínek či zadání nakonec bankovní rada SBČS dne 
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 SURGA, L. České bankovky a mince 1993-2012. Praha: Jerome, 2012, s. 36. 
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 Například nakonec vítězný výtvarník Oldřích Kulhánek z původní soutěže odstoupil pro svůj dlouhodobý 

pracovní pobyt v zahraničí. 
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Lícová strana Rubová strana Dominantní barva

10 kníže Svatopluk _ bankovka nebyla vydána

20
Přemysl Otakar I. královská koruna a pečeť Zlaté buly sicilské modrá

50
sv. Anežka Česká

gotické "A" na klenbě kostela Sv. Salvátora      

v Anežském klášteře v Praze
růžová

100 Karel IV. pečeť Univerzity Karlovy světlá zelená

200 J. A. Komenský spojené ruce dospělého a dítěte oranžová/hnědá

500 Božena Němcová dívčí hlava s květy a trním hnědozelená

1000 František Palacký orlice, zámek v Kroměříži fialová

2000 Ema Destinová symbolická hlava Můzy, housle a violoncello zelená

5000 T. G. Masaryk seskupení významných pražských staveb modrá/růžová

24. února 1994 schválila návrh českého zástupce Oldřicha Kulhánka. Jako první měla být 

emitována nová dvousetkorunová bankovka s J. A. Komenským, jejíž definitivní nátisk byl 

schválen v listopadu 1992. V té době se ale již nahlas mluvilo o rozdělení federace 

a diskutovalo o osudu společné měny.
86

 

2.2.2 Vznik nových českých bankovek 

Až do listopadu 1992 byly nové bankovky připravovány jako federační, 

tzn. československé. Zajímavostí je, že po měnové odluce v únoru 1992 se v médiích 

spekulovalo, že Čech Kulhánek byl pro výtvarné zpravování nakonec vybrán proto, že SBČS 

chystala od samého počátku tajně sadu bankovek pouze českých.
87

 Příprava samostatné české 

řady bankovek ale skutečně začala až později, kdy bylo zřejmé, že rozdělení federace si 

vyžádá také oddělení měny. Ze schváleného libreta z roku 1990 tak byly vyřazeny tři 

slovenské motivy, respektive osobnosti (kníže Pribina, Ľ. Štúr a M. R. Štefánik). Bylo 

doporučeno, aby je, v souladu s ohlasy veřejnosti už při původní soutěži, nahradily portréty 

významných žen české historie a kultury. Vybrány nakonec byly sv. Anežka Česká, 

spisovatelka Božena Němcová a operní pěvkyně Ema Destinová.
88

 Finální libreto nových 

českých bankovek včetně barevného provedení ilustruje Tabulka č. 4. 

Tabulka č. 4: Návrh nových českých bankovek 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: BAJER, J. et al. Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919-2010. Praha 2010 
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Tabulka ilustruje fakt, který podle mého názoru nemusí být všeobecně známý, a to, 

že osobnosti jsou na bankovkách od nejnižší po nejvyšší nominální hodnotu seřazeny 

chronologicky. Podle Leopolda Surgy, ředitele peněžní sekce ČNB a autora publikace České 

a bankovky a mince 1993-2012, má tato posloupnost navíc také symbolický význam, protože 

vyjadřuje příběh budování české státnosti od vydání Zlaté buly sicilské roku 1212 

za Přemysla Otakara I. (zobrazen na dvacetikoruně) po vznik samostatné Československé 

republiky v roce 1918 a jejího prvního prezidenta Tomáše Garrique Masaryka (zobrazen 

na bankovce s hodnotou 5000 Kč).
89

 Tato symbolika přitom z čistě technických důvodů vůbec 

nemusela vzniknout. Po rozhodnutí o měnové odluce a nahrazení tří slovenských motivů 

ženskými osobnosti české historie musel být portrét Přemysla Otakara I., otce sv. Anežky 

České, přesunut na bankovku o nižší hodnotě. Tím pádem se na úplně nejnižší původně 

zamýšlenou bankovku (10 Kč) posunuli věrozvěstové Cyril a Metoděj. Jenže ti by se 

na zároveň rozměrově nejmenší papírové platidlo nevešli, respektive by to způsobilo značné 

potíže, proto byli nahrazeni portrétem velkomoravského knížete Svatopluka.  Papírová 

desetikoruna však nakonec emitována nebyla, nahradila ji mince.
90

 

Zobrazovat osobnosti na bankovkách patří v Evropě k tradici, která vychází z pojetí 

bankovky coby reprezentanta státu. Podle autora českých bankovek, výtvarníka Oldřicha 

Kulhánka, je tento princip správný a lepší než zobrazování stromů či zvířat, byť národních.
91

 

Ne vždy ale měly československé bankovky osobnosti nutně personifikované, zobrazen 

na nich byl např. sovětský voják nebo žena v kroji, známá byla stokoruna z druhé poloviny 

minulého století s vyobrazeným párem socialistických dělníků (žena a muž). Významné 

osobnosti se však na československých bankovkách objevují od počátku. Už prvorepubliková 

papírová platidla z dílny Maxe Švabinského zobrazovala T. G. Masaryka, J. A. Komenského 

či F. Palackého. V průběhu 20. století mohli lidé platit bankovkami s Petrem Parléřem, 

K. H. Borovským, Jiřím z Poděbrad, Sv. Václavem nebo Janem Žižkou. Některé osobnosti 

na nových českých bankovkách, vzniklých po roce 1993, tedy nefigurovaly v této kategorii 

poprvé. O to těžší to však výtvarník Oldřich Kulhánek měl. Nejvíc se mu prý jakási 

všeobecná představa o vzhledu dané osobnosti vymstila u Komenského, kterého musel 

nakonec přepracovávat. Přitom všechny Komenského podobizny vznikly až po jeho smrti, 
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takže jeho skutečná podoba je spíše mýtem.
92

 Zcela podle své fantazie pak Kulhánek vytvořil 

Anežku Českou, u které podobizna vůbec neexistovala nebo se nedochovala. Další ženu, 

operní pěvkyni Emu Destinovou, pak prý výtvarník pro dvoutisícovou bankovku nechal 

zkrásnět, protože ve skutečnosti měla oči příliš blízko u sebe, což u žen nevypadá dobře.
93

 

Na internetových serverech lze najít pár anket o nejkrásnější českou bankovku ze série 

po roce 1993. Oblíbenou bývá fialová tisícikoruna s historikem Františkem Palackým,
94

 

která navíc získala od International Association of Currency Affairs - světové asociace 

odborníků zabývajících se hotovostí - ocenění „Bankovka roku 2008“. Nutno ale dodat, 

že asociace přihlížela kromě vizuální podoby také k technické stránce (bezpečnostním 

prvkům) platidla.
95

 Ke statutu oblíbenosti české tisícikoruny může napomáhat také fakt, že je 

to bankovka s největším podílem v kusech v oběhu (zastoupená 33 %; údaj k 31. 12. 2013).
96

 

V konkurenci bankovek třeba první republiky se v anketě serveru Peníze.cz, vypsané 

u příležitosti výročí 90 let českých a československých peněz, umístila na pomyslných 

stupních vítězů nejnovější bankovka o nominální hodnotě 2000 Kč s Emou Destinovou.
97

 

2.2.3 Vznik nových slovenských bankovek 

Zatímco česká strana měla po rozvíření diskuzí o měnové odluce a vzniku 

samostatných měn jak schválené původní československé libreto, ze kterého pouze vyjmula 

slovenské motivy a nahradila je českými ženskými velikánkami, tak i českého vítěze výtvarné 

soutěže Oldřicha Kulhánka, Slováci se v obou těchto aspektech museli vrátit o krok zpět. 

Bratislavský Oblastní ústav SBČS na jaře 1992 vypracoval tři tematické náměty pro nové 

bankovky. První návrh se věnoval politickým osobnostem a osobnostem vědy či kultury. 

Druhý námět, údajně chronologický, logický a velmi konzistentní, zahrnoval pouze 

představitele slovenské vědy. Třetí návrh obsahoval představitele vědy a umění, přičemž 

neopomněl ani ženské osobnosti.
98

 Libreto nových bankovek bylo pro Slováky příležitostí 
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Lícová strana Rubová strana Dominantní barvy

20 kníže Pribina Nitranský hrad zelená

50 Cyril a Mětoděj kostel v Dražovcích modrá

100 Levočská Madona Levoča červená, žlutá, zelená

200 Anton Bernolák Trnava modrozelená, fialová

500 Ľudovít Štůr Bratislava zelená, hnědá

1000 Andrej Hlinka kostel sv. Ondřeje v Ružomberoku fialová

5000 M. R. Štefánik Štefánikova mohyla na Bradle žlutá, hnědá, červená, zelená

a jakousi výzvou k vytvoření „takzvaného pravdivého obrazu nově vzniklého státu.“
99

 Žádné 

velké novinky a výjimečnosti se však nakonec nekonaly, což je podle autorů knihy Kronika 

peněz na Slovensku škoda, protože se tak Slováci mohli vyhnout již tolikrát zobrazovaným 

osobnostem (M. R. Štefánik, Ľ. Štúr, S. Hlinka), naopak popularizovat další významné 

přestavitele státu a ukázat tak, že Slovensko má bohatou kulturní i vědeckou tradici.
100

 I když 

se tedy Slováci pokusili vyvrátit mýtus o jakémsi dějinném a osobnostním vakuu zejména 

na bankovkách vyšších nominálních hodnot, podle Silvie Mihálikové se tato snaha podařila 

jen napůl. Podle ní se na slovenských bankovkách příliš zrcadlí křesťanská zakořeněnost 

a význam tradic, naopak zde chybí pohled do budoucnosti a vize moderní společnosti.
101

  

Výtvarníkem slovenských bankovek se stal Jozef Bubák, který se účastnil již původní 

soutěže na československé bankovky. Finální skladbu slovenských bankovek ilustruje 

Tabulka č. 5. 

Tabulka č. 5: Návrh nových slovenských bankovek  

Zdroj: BAJER, J. et al. Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919-2010. Praha 2010. 

 

Při srovnání československého (viz Tabulka č. 3) a nového slovenského libreta je 

patrné, že Slováci si ponechali své tři národní motivy (kníže Pribina, Ľ. Štúr a M. R. Štefánik) 

a z původních námětů přidali také věrozvěsty Cyrila a Metoděje, které Češi z technických 

důvodů vyřadili. „Novými“ postavami se tak stali pouze politik Andrej Hlinka, který však byl 
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zobrazen už na slovenské bankovce platné za druhé světové války, jazykovědec Anton 

Bernolák a spirituální Levočská Madona, umělecké dílo řezbáře Mistra Pavla z Levoče. 

I když tedy ve slovenské sérii bankovek chybí bankovka o nominální hodnotě 2000 Kč, 

čímž se libreto zúžilo, námět zcela postrádá ženské (reálné) osobnosti. 

2.3 České bankovky v roce 2014 

Jak jsem již zmínila, na počátku 90. let byla vyhlášena veřejná soutěž na libreto 

nových bankovek. Možnost podílet se na podobě národní měny tak měl v podstatě každý 

občan.  Vítězný československý návrh z roku 1990 shrnula Tabulka č. 3, pozdější (platné 

od roku 1993 dodnes) samostatné české libreto ukázala Tabulka č. 4. České bankovky tedy 

nosíme v peněženkách již 21 let, což je období téměř jedné generace,
102

 navíc takové, která se 

narodila již do nového společensko-politického uspořádání po roce 1989. Na základě tohoto 

poznatku jsem provedla anketu o názoru na české bankovky u lidí ve věku 20-30 let. 

2.3.1 Design ankety 

Anketa pod názvem „České bankovky a jejich osobnosti“ (kompletní znění ankety viz 

Příloha č. 11) byla realizována pomocí internetové dotazníkové služby Vyplňto.cz
103

 ve dnech 

2. - 11. dubna 2014.  Respondenty, které jsem získala buď přímo prostřednictvím serveru 

Vyplňto (anketa byla veřejná), nebo vlastním přímým oslovením skrze e-mail s odkazem na 

tuto anketu, byli lidé narození v letech 1984-1994. Horní věkovou hranici (30 let) jsem zvolila 

z  důvodu, že tito lidé na počátku 90. let nemohli nijak ovlivnit a příliš vnímat náměty nových 

bankovek. Dolní hranici (20 let) pak proto, že s osamostatněním se (přibližně kolem 20. roku 

života) člověk začíná skutečně vydělávat a vnímat peníze v jejich pravém ekonomickém 

smyslu. Anketa je pouze doplňujícím prvkem, nikoli stěžejním pramenem ani podstatou této 

diplomové práce, čemuž odpovídá metodologie a volba tohoto způsobu průzkumu veřejného 

mínění.
104

 

                                                 
102

 Jedním ze způsobů definování generace je průměrný věk žen při porodu. Podle Eurostatu činil v České 

republice v roce 1990 24,8 let a v roce 2011 29,7 let. Zdroj: Průměrný věk žen při porodu ve vybraných 

evropských zemích v letech 1960–2011. In: ČSÚ [online]. [Cit. 2014-04-21]. Dostupné z www. 
103

 Více o službě: Řešení pro Váš online průzkum. In: Vyplňto.cz [online]. [Cit. 2014-04-21]. Dostupné z www. 
104

 Velký sociologický slovník (Praha: Karolinum, 1996, s. 76-77): „Anketa je nesystematickým průzkumem 

názorů, kdy se obvykle dotazujeme menší skupiny respondentů, kteří nesplňují statistická kritéria.“ 
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2.3.2 Anketní okruhy 

Anketa si kladla za cíl zjistit postoj k českým bankovkám 21 let po měnové odluce 

očima dnešních dvacátníků a najít v něm zajímavé kulturální aspekty. Zkoumala jsem názor 

v následujících okruzích: 

AO1: Která z českých bankovek je nejkrásnější bez ohledu na její nominální hodnotu? 

AO2: Která osobnost si zaslouží být zobrazena na českých bankovkách nejvíce/nejméně? 

AO3: Která osobnost na českých bankovkách vizuálně nejvíce/nejméně odpovídá všeobecné 

představě o ní?  

AO4: Která osobnost českých dějin do roku 1918 na českých bankovkách nejvíce chybí? 

AO5: Která osobnost českých dějin po roce 1918 by se měla objevit na potenciální české 

bankovce o nominální hodnotě 10 000 Kč? 

2.3.3 Výsledky 

Anketa „České bankovky a jejich osobnosti“ získala celkem 168 respondentů 

požadované cílové skupiny 20-30 let.
105

 

Z ankety vyplynulo, že zcela nadpoloviční většině respondentů (tj. 92 %) se české 

bankovky líbí.
106

 Tento výsledek vnímám jako pozitivní fakt vnímání platidla jakožto součásti 

národní identity. Nejlepšího hodnocení, co se týče aspektu krásy,
107

 dosáhly bankovky 

s nejvyššími nominálními hodnotami (viz Graf č. 1), které mají propracovanější technickou 

i vizuální stránku zejména kvůli ochranným prvkům, takže větší líbivost je logická. Na třetí 

pozici ale dosáhla dvacetikorunová, tedy nejnižší bankovka. Tento fakt si vysvětluji jistou 

mírou nostalgie, protože tato bankovka byla stažena z oběhu a plně nahrazena kovovou mincí 

v roce 2008. Na druhou stranu i z údajů ČNB vyplývá, že vedle pětitisícikoruny 

s T. G. Masarykem je modrá dvacetikoruna s Přemyslem Otakarem I. po vizuální stránce 

jednou z nejoblíbenějších.
108

 

Podle generace lidí ve věku 20-30 let si místo na českých bankovkách nejvíce zaslouží 

první československý prezident T. G. Masaryk (téměř 55 % respondentů), panovník Karel IV. 

                                                 
105

Kompletní výsledky a sociodemografické charakteristiky jsou uvedeny ve zveřejněných výsledcích výzkumu: 

ŠIMEČKOVÁ, B. České bankovky a jejich osobnosti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné z www. 
106

Znění otázky: „Líbí se Vám současné české bankovky?“ 
107

 Znění otázky: „Která česká bankovka je/byla podle Vás nejkrásnější (bez ohledu na hodnotu)?“ Otázka 

doprovázena obrázkem s vizuály českých bankovek. 
108

 SURGA, L. České bankovky a mince 1993-2012. Praha: Jerome, 2012, s. 50. 
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(28 %) a myslitel J. A. Komenský (10 %).
109

 Tento výsledek je podle mého názoru v souladu 

s výkladem učebnic dějepisu a obecně rozšířeném povědomím o těchto osobnostech. 

Připomenout lze také již zakořeněná přízviska „Tatíček Masaryk“ (T. G. Masaryk), „Otec 

vlasti“ (Karel IV.), „Učitel národů“ (J. A. Komenský) nebo „Otec národa“ (F. Palacký; 

v anketě na 4. místě se 3 %), které přispívají k pozitivnímu vnímání a jisté mytizaci těchto 

postav. Nejmenší zásluhu pak dnešní dvacetiletí připisují s jasným výsledkem operní 

zpěvačce Emě Destinové (63 %), následuje spisovatelka Božena Němcová (14 %), Přemysl 

Otakar I. (11 %) a Anežka Česká (8 %).
110

 U této otázky lze sledovat názor o neadekvátnosti 

zobrazení žen na bankovkách, což kopíruje výsledky ankety z roku 1990, která se s absencí 

ženských postav také potýkala. Ke zjištění důvodu tohoto genderového aspektu by ale bylo 

třeba hlubšího průzkumu. 

Graf č. 1: Která česká bankovka je/byla podle Vás nejkrásnější (bez ohledu na 

hodnotu)? 

Zdroj: České bankovky a mince - výsledky průzkumu, 2014 (vlastní zpracování) 

 

Jednoznačné odpovědi se dostalo otázce týkající se všeobecné představy o podobě 

dané osobnosti ve srovnání se zobrazením na bankovce. Podle více než dvou třetin 

respondentů je to T. G. Masaryk, kdo se nejvíce podobá vizualizaci známé z fotografií, knih 

                                                 
109

 Znění otázky: „Která osobnost si podle Vás na českých bankovkách zaslouží být NEJVÍCE?“ 
110

 Znění otázky: „Která osobnost si podle Vás na českých bankovkách zaslouží být NEJMÉNĚ?“ 
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a obrazů.
111

 Výsledek vnímám jako logickou implikaci Masaryka coby nejmladší osobnosti 

českých bankovek, čili s možností dohledat fotografie. U podoby Masaryka navíc můžeme 

najít mnohé symbolicky výrazné prvky (kulaté brýle, výrazný bílý knír a vousy), 

které výtvarník Oldřich Kulhánek neopomněl. Na opačném pólu tohoto anketního okruhu se 

ocitl panovník Karel IV.
112

 Podle respondentů (35 %) se jeho podoba na stokorunové 

bankovce nejméně shoduje se všeobecnou představou. Následuje Přemysl Otakar I. (19 %) 

a Anežka Česká (17,5 %). Zde se analogicky nabízí vysvětlení s historickým stářím postav. 

U Karla IV., který patří, na rozdíl od Anežky České, mezi často zobrazované postavy, by ale 

výsledek mohl sloužit jako námět pro další výzkum. 

Poslední anketní okruh se věnoval postavám chybějícím na českých bankovkách. 

Generace dnešních dvacátníků na nich nejvíce postrádá Jana Husa a Svatého Václava, a to jak 

v otázce otevřené,
113

 kde je jmenovalo 22 a 13 respondentů, tak při otázce s nabídnutým 

výčtem osobností.
114

 U nabídnutého výčtu zasáhl výrazněji do pořadí ještě hudební skladatel 

Bedřich Smetana. Při otevřené otázce se četněji objevili Jára Cimrman, Antonín Dvořák 

nebo Marie Terezie. Výsledky této otázky částečně korespondují se soutěží na libreto českých 

bankovek v roce 1990. Velkého zastoupení se tedy také dočkal Jan Hus, rozdíl můžeme 

pozorovat v postavách Cyrila a Metoděje, kteří u dnešních dvacátníků spíše neuspěli. 

 Na potenciální desítitisícovce by pak měl být zobrazen Václav Havel. Uvedla ho více 

než třetina respondentů při otevřené otázce bez nápovědy
115

 a většina Havla označila také 

v otázce s nabízeným výčtem osobností českých dějin po roce 1918.
116

 S velkým odstupem 

prvního českého prezidenta následoval v obou typech otázek spisovatel Karel Čapek. 

Při otázce s nápovědou se výrazněji umístili Jan Werich, Tomáš Baťa, Jan Palach nebo Karel 

Kryl. Ve volných odpovědích nechyběl opět Jára Cimrman, tři návrhy zaznamenal také 

hokejista Jaromír Jágr. Výsledky podle mého názoru nejsou překvapením, jelikož odráží 

pozitivní (nejen mediální) obraz Václava Havla.
117

 Po jeho smrti v prosinci 2011 začala 
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 Znění otázky: „Která osobnost na českých bankovkách podle Vás vizuálně NEJVÍCE odpovídá všeobecné 

představě o ní (takto ji znám z fotek, obrazů, knih apod.)?“ 
112

 Znění otázky: „Která osobnost na českých bankovkách podle Vás vizuálně NEJMÉNĚ odpovídá všeobecné 

představě o ní (takto ji znám z fotek, obrazů, knih apod.)?“ 
113

 Znění otázky: „Která osobnost na českých bankovkách podle Vás nejvíce chybí? Uvažujte postavy české 

historie do roku 1918.“ 
114

 Otázka s nabídnutým výčtem osobností (viz Příloha), respondenti mohli označit 1-3 odpovědi. 
115

 Znění otázky: „Pokud by vznikla nová česká bankovka o hodnotě 10 000 Kč, která osobnost by se na ní podle 

Vás měla objevit? Uvažujte postavy novodobé české historie po roce 1918.“ 
116

 Otázka s nabídnutým výčtem osobností (viz Příloha), respondenti mohli označit 1-3 odpovědi. 
117

 Srov. ŽUROVCOVÁ, V. Mediální obraz V. Havla a V. Klause v období jejich II. prezidentské volby: 

komparativní obsahová analýza. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 
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společenská diskuse o možnostech pojmenovat po Havlovi některé instituce. Bulvární deník 

Blesk přišel hned v lednu 2012 s návrhem desetitisícové bankovky, která připomínala 

již neplatnou modrou dvacetikorunu s Přemyslem Otakarem I. (viz Příloha č. 1).
118

 Výskyt 

Járy Cimrmana, který byl zmiňován i v původní soutěži z počátku 90. let, případně Jaromíra 

Jágra, je možné interpretovat jako kontinuální „zálibu“ Čechů napříč generacemi 

pro mystifikaci, satiru a smysl pro humor.  

Výsledky celé ankety vnímám především jako námět pro možnou hlubší analýzu 

v oblasti kulturálních studií. 

                                                 
118

 Bude Havel na desetitisícovce? Numismatik navrhuje novou bankovku. In: Blesk.cz [online]. Vyd. 16. 1. 2012 

[cit. 2014-04-12]. Dostupné z www. 
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3 Česká média na počátku 90. let 

„Žurnalistika spočívá v tom, že koupíte bílý papír za dva centy a prodáváte ho 

za deset.“ 

        CH. A. DANA
119

 

 

Události z listopadu 1989 odstartovaly nejen ekonomické změny, o kterých jsem se ve 

 spojitosti s tématem této práce stručně zmínila v předcházející kapitole, ale zejména 

společenské, jež se dotkly a proměnily také mediální sféru. Svou roli si média dokázala najít 

hned 20. listopadu 1989, tedy pouhé tři dny po událostech z Národní třídy, které započaly 

tzv. „sametovou revoluci“. Právě tehdy poprvé vyšel deník Informační servis,
120

 na jehož 

tvorbě se podíleli tvůrci samizdatových periodik. Byl to v prvních dnech po začátku 

„revoluce“ jediný masově šířený deník bez kontroly podléhajícího obsahu.
121

 Rozdělení 

československé federace v roce 1993 pak mělo také důležitý dopad na česká média, a to 

zejména v oblasti vlastnictví a struktury. Trend české žurnalistiky po roce 1989 lze ale 

charakterizovat také pomocí dnes již etablovaných „Čtyř teorií tisku“ Petersona, Sieberta 

a Schramma. Od sovětského pojetí (státní vlastnictví médií, kontrola, cenzura, 

podpora vládnoucí strany apod.), aplikovaného v druhé polovině 20. století, jsme se posunuli 

k pojetí liberálnímu (výhradně soukromé vlastnictví, kontrola vlády a vrcholných 

představitelů, svoboda myšlenek atp.). Kompletní přehled stěžejních aspektů jednotlivých 

teorií uvádím na následující straně (viz Obrázek č. 3). 

  

                                                 
119

 Charles Anderson Dana (1819-1897) byl americký novinář a editor. Psal například pro New York Tribune. 
120

 Od roku 1990 týdeník Respekt. 
121

 KONČELÍK, J., VEČEŘA, P. a ORSÁG, P. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 256. 
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Obrázek č. 3: Čtyři teorie tisku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PETERSON, T., SIEBERT, F. S. a SCHRAMM, W. L. Four theories of the press, 1956, s. 7   
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3.1 Trendy v české žurnalistice 

Česká média prošla na počátku 90. let obdobím transformace. A jestli se na poli 

ekonomie skloňovaly zejména pojmy liberalizace a privatizace, v oblasti médií se mluvilo 

především o deetatizace,
122

 vzniku legislativy a zániku cenzury, ale také o komercionalizaci, 

komodifikaci a nástupu bulvarizace. 

 Aby se česká média mohla vymanit z nástroje propagandy vládnoucí strany, sloužící 

jejím zájmům, a začít hrát roli tzv. „hlídacího psa demokracie“, protože „hlavní rolí 

žurnalistiky je přinášet informace a upozorňovat na souvislosti mezi jevy, událostmi 

či osobami a institucemi,“
123

 musela být vyřešena vlastnická stránka, resp. deetatizace. 

Odstátnění proběhlo za pomocí privatizace, která dala vzniknout prostoru pro soukromé 

vlastníky, čímž se média mohla stát předmětem podnikatelských aktivit. Tento fenomén, 

kdy se média transformují ve zboží se všemi svými atributy (nabídka, poptávka, směna, zisk 

apod.), nazýváme komodifikace. Změna vlastnických struktur se dotkla všech tištěných médií 

i většiny médií vysílacích (televize, rozhlas).
124

 Přestože napříč mediálním spektrem tato 

transformace proběhla odlišně (více k jednotlivým mediatypům dále), počátek, jenž se silně 

dotýká tématu této práce, mají společný. Ihned na počátku 90. let se mezi českou 

a slovenskou politickou reprezentací objevily, kromě jiných, neshody ohledně budoucí 

organizace mediálního provozu v rámci ČSFR. Ukončil je až zákon č. 136/1991 Sb., 

o rozdělení působnosti mezi ČSFR a ČR a SR ve věcech tisku a jiných informačních 

prostředků (tzv. malý kompetenční zákon).
125

 Díky tomuto právnímu předpisu tak později 

mohla vzniknout samostatná Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář, 

na Slovensku pak analogicky Slovenská televize, Slovenský rozhlas a Tlačová agentúra 

Slovenskej republiky.
126

 

3.1.1 Tisk 

Jak již bylo zmíněno, změna vlastnických struktur se dotkla všech tištěných médií. 

Charakteristickým rysem porevolučních změn u tohoto mediálního typu se stal fakt, že vývoj 

transformace tištěných médií předbíhal legislativu. Deetatizace tedy probíhala de facto 

protiprávně, avšak v tehdejším „prostředí s vysokou mírou tolerance ne zcela legálním 

                                                 
122

 Oddělení médií od státu, odstátnění. 
123

 ŽANTOVSKÝ, P. Česká politika a média po roce 1989. Praha: Institut Václava Klause, 2013, s. 52. 
124

 BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J. a KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: 

Grada, 2011, s. 368. 
125

 KONČELÍK, J., VEČEŘA, P. a ORSÁG, P. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 257. 
126

 Tamtéž. 
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postupům při zakládání soukromých médií“
127

 to bylo bráno jako nutná součást privatizačního 

procesu. Ten probíhal u tištěných médií, kterých bylo coby „dědictví“ minulého režimu 

logicky nejvíc, třemi hlavními způsoby.
128

 

1) Přeměna stávajících titulů 

U tohoto způsobu transformace tisku se tolerance „protiprávních“ postupů projevila 

nejvíce. Šlo totiž velmi často o tzv. spontánní privatizaci zdola, kdy se majetkovými podílníky 

jednotlivých listů stali zaměstnanci redakcí.
129

 V další fázi privatizačního procesu pak často 

přešly takto transformované tituly odkupem do rukou zahraničních vlastníků. Postupně se pak 

právě tyto tituly velmi rychle měnily, jak po stránce formální, tak obsahové, a přizpůsobovaly 

se novým poměrům a trendům.
130

 Pomocí přeměny stávajících titulů byly privatizovány 

například deníky Mladá fronta
131

, Rudé právo, Lidová demokracie, Svobodné slovo 

nebo týdeník Hospodářské noviny
132

. Nutno však poznamenat, že velké množství titulů 

během 90. let zaniklo.
133

 

2) Obnova zakázaných/zrušených titulů 

Typickým představitelem tohoto způsobu transformace tištěných médií je deník 

Lidové noviny, který byl jakýmsi žurnalistickým symbolem meziválečného Československa.  

A porevoluční období počátku 90. let bylo ideálním prostředím pro vzkvétání „nostalgie 

a snahy o rekonstrukci minulých, často silně idealizovaných etap politického života 

společnosti.“
134

 Kromě Lidových novin měly ambice navázat na své slavné éry také časopis 

Přítomnost, spjatý za první republiky s Ferdinandem Peroutkou, Literární noviny, Právo lidu, 

Venkov či týdeník Reportér.
135
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3) Vznik nových titulů 

Na počátku 90. let se objevila možnost, která se ještě před pár lety, kdy tisk ovládala 

komunistická strana, jevila zcela nereálně. Deetatizace a privatizace však teoreticky nastolila 

fakt, že svůj titul si mohl založit a vydávat prakticky každý. Však se také v letech 1990 a 1991 

objevila na trhu celá řada periodik, která se snažila vyjádřit jasný politický postoj. 

Šlo zejména o tituly liberálně konzervativní nebo čistě konzervativní, což logicky odráží 

snahu distancovat se od předlistopadového systému. Žádný z těchto politicky či stranicky 

vyhraněných titulů však neměl dlouhého trvání.  Důvodem krátké doby životnosti nových 

tiskových médií se stal zejména nedostatek kapitálu, nezkušenost tuzemských vlastníků 

a v neposlední řadě také logická absence tradice.
136

 Situaci na poli obnovených a nově 

vzniklých titulů shrnuje statistický fakt, že z deníků se na trhu udržely pouze Lidové noviny 

a bulvární deník Blesk. U obou je ale nutné připomenout příliv zahraničního kapitálu 

a znalostí jiných trhů.
137

 Na časopiseckém poli byla situace, co se týče přežití titulů, o poznání 

příznivější. Dobře byl přijat Reflex či již zmíněný Respekt (dříve Informační servis). Rozvíjet 

se začal také trh s převzatými zahraničními tituly.
138

 

V roce 1993 vycházelo v ČSFR celkem 31 deníků a 1336 ostatních periodik, 

oproti předrevolučnímu roku 1988 se počet obou kategorií téměř zdvojnásobil (18 deníků 

a 755 ostatních periodik).
139

 Tabulka č. 6 přináší přehled nejčtenějších titulů, jejich 

vydavatelů a tištěných nákladů za rok 1993. 
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NÁZEV VYDAVATEL
PRŮMĚRNÝ 

NÁKLAD

DENÍKY

Blesk Ringier 376 028

Mladá fronta DNES Mafra 342 043

Rudé právo Borgis 324 220

České a moravskoslezské zemědělské 

noviny (později ZN Noviny)
ZN - 1. zemská 199 751

Hospodářské noviny Economia 150 798

Svobodné slovo Melantrich 164 030

TÝDENÍKY

Týdeník Televize Delta 358 339

Týdeník Květy Kwěty české 252 619

Mladý svět Mladá fronta 113 491

Ekonom Economia 98 939

Český a slovenský Profit Profit 85 318

Tabulka č. 6: Nejčtenější tištěné tituly v roce 1993 

Zdroj: ABC ČR - Kancelář ověřování nákladu tisku (vlastní úprava) 

3.1.2 Bulvární vs. seriózní žurnalistika 

Jedním z prvků, a na počátku možná překvapením polistopadového mediálního 

vývoje, se stalo etablování bulvární žurnalistiky.  Hned v roce 1990 se objevil první pokus 

o vydávání tohoto typu periodika, a totiž listu Expres. Své publikum si však nezískal a v roce 

1996 definitivně odešel z vydavatelského trhu. Mohlo se zdát, že česká společnost, která spíše 

neměla sklon (ve srovnání s dějinným vývojem francouzského, anglického či amerického 

tisku) a za totalitního režimu podle mého názoru ani možnost tíhnout k bulvárním deníkům, 

tento styl žurnalistiky nepřijme. Vstup deníku Blesk na trh v dubnu roku 1992 však tuto 

hypotézu zcela vyvrátil a dodnes je tento dnešními slovy startup považován za „jeden 

z nejúspěšnějších mediálních počinů v oblasti tištěných médií v České republice.“
140

  Deník 

Blesk tak získal výjimečné postavení, vyplnil mezeru na trhu a postupně se stal nejčtenějším 

deníkem, což mu vydrželo dodnes.
141

 Přitom vydavatelský koncern Ringier „pouze“ převzal 
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osvědčený koncept švýcarské předlohy - deníku Blick. Vstupem Blesku na trh tak vznikl 

prostor nejen pro nové mediální obsahy, ale také pro nové marketingové strategie.
142

  

Z profesního pohledu je podle mě zajímavé, že na počátku 90. let se k bulvární 

žurnalistice v Česku moc novinářů hlásit nechtělo. Spíše prý převládaly zásady a touha 

podílet se na obnovení seriózní žurnalistiky.
143

 Novinář Petr Žantovský to ale vidí jinak. 

Podle něj v průběhu 90. let z novin postupně odcházela „stará“ novinářská garnitura 

a přicházeli mladí lidé často bez vzdělání. A právě to je důvod klesající kvality a rostoucí 

touhy po bulvarizaci mediálních obsahů.
144

 

Pro potřeby této práce je vhodné vymezit si základní předpoklady, prostředky a funkce 

bulvární žurnalistiky a srovnat je s atributy serózních periodik. 

Obecně můžeme říci, že bulvarizace je určitý přístup k vytváření mediálních obsahů. 

Tímto přístupem myslíme způsob zobrazování těch, kdo se do zpráv dostávají, ale také to, 

jak jsou tyto zprávy zachyceny a podávány. U bulvární žurnalistiky převládá jakýsi 

„senzacechtivý“ diskurs nad diskursem „racionálním“. Mezi hlavní témata patří skandály, sex, 

krimi, celebrity apod. Vše navíc v co nejvíce konfliktním pojetí.
145

 Kromě obsahu však 

můžeme u bulváru nalézt zřetelné jazykové i vizuální prvky, které ho rozlišují od seriózních 

tištěných médií. Jde především o nespisovný jazyk („výkřiky ulice“), výrazné titulky, velké 

barevné fotografie, celková pestrost, uspořádání a sazba článků na stránce.
146

 

Jak už napověděla čísla o nákladech tisku, bulvár dosahuje oproti seriózním titulům zpravidla 

vyšších, často až násobných čísel. Sociologicky je určen co nejširšímu publiku různých 

zájmů, společenského postavení a také vzdělání. 

Naproti tomu seriózní tisk staví své obsahy zejména na relevanci, aktuálnosti, 

pravdivosti, srozumitelnosti, nestrannosti, věcnosti a vyváženosti.
147

 Významným ukazatelem, 

podle kterého často posuzujeme kvalitu (serióznost), je objektivita coby „zvláštní forma 

mediální činnosti a zvláštní postoj k úloze shromažďovat, zpracovávat a rozšiřovat 

informace.“
148

 Cílem seriózní žurnalistiky by tedy měla být snaha dělat zpravodajství 

co nejpřesnější a nejúplnější. Oproti bulváru se vyznačuje vizuální střídmostí 
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(obzvláště na počátku 90. let zpravidla černobílé texty i fotografie) a jazykovou korektností 

(spisovnost). Typické jsou nižší náklady a vzdělanější publikum. 

3.1.3 Televize a rozhlas 

Na trhu vysílacích médií byla oproti tisku situace podstatně složitější a technicky 

náročnější. Podstatným aktem v této mediální oblasti se stalo rozhodnutí o vzniku 

tzv. duálního systému po vzoru Německa nebo Velké Británie, tedy režimu, kdy vedle sebe 

fungují jak veřejnoprávní, tak soukromí vysílatelé.
149

 Nutné bylo samozřejmě legislativní 

ukotvení. Díky již zmiňovanému kompetenčnímu zákonu mohly vzniknout významné právní 

předpisy, a to zejména zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a TV vysílání, 

ale také zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém 

rozhlase.
150

 

U rozhlasového vysílání totiž zpočátku panovala, co se legislativy týče, podobná 

situace jako u tištěných médií. Kromě nově ustanoveného veřejnoprávního Českého rozhlasu, 

který byl zvláštním politickým rozhodnutím odstátněn, začalo  v říjnu roku 1990 

bez formálního povolení vysílat pražské rádio Stalin, které se stalo pravděpodobně první 

soukromou stanicí v českém éteru. Až zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového 

a TV vysílání dal vzniknout základní legislativní úpravě pro fungování elektronických médií 

v ČSFR. V praxi to znamenalo, že fyzické či právnické osoby mohly začít získávat licence 

k vysílání, což otevřelo vstup na rozhlasový trh soukromým vlastníkům.
151

 Postupně tak 

od roku 1991 vznikaly soukromé lokální stanice jako například Radio 1, Evropa 2, Bonton 

či Vox. První celoplošným rádiem se stalo Rádio Alfa v roce 1993.
152

 

Také televize se podobně jako Český rozhlas proměnila za pomocí zvláštního 

politického rozhodnutí ze státního monopolu na médium veřejné služby. Odstátnění technické 

stránky vysílání (telekomunikační síť, kmitočtové spektrum) pak navíc pomohlo uvolnění 

vysílacího prostoru pro soukromé subjekty. Zajímavostí dotýkající se tématu této práce je 

fakt, že v roce 1992, tedy v posledním roce společného státu, vedle sebe fungovaly Česká 

televize, Slovenská televízia a Československá televize. V létě roku 1991 totiž Slovenská 

národní rada rozhodla o vzniku samostatné Slovenské televízie, na podzim pak Česká národní 

rada dala vniknout instituci nazvané Česká televize. Obě tyto národní televize se podílely 
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na vzniku pořadů pro společný federální
153

 program, každá zvlášť si pak zajišťovala vysílání 

na svých národních
154

 programech.
155

 Československá televize zanikla společně se zánikem 

federace k 1. lednu 1993. Shodou okolností jen o měsíc později, tedy v únoru 1993, získala 

licenci k soukromému vysílání společnosti CET 21 pro budoucí televizní stanici Nova. 

Ta pak začala skutečně vysílat až o rok později – 4. února 1994, tedy mimo časový rámec 

měnové odluky.
156

  

Na počátku roku 1993
157

 v České republice vysílala pouze Česká televize, 

tedy s nulovou konkurencí, respektive maximálně v rámci vlastních programů. A vzhledem 

k tomu, že televizní přijímač vlastnila prakticky každá domácnost,
158

 dosah tohoto média byl 

obrovský. 

3.1.4 Role veřejnoprávních médií 

Stejně, jako jsme si definovali atributy bulvárních a seriózních (tištěných) médií, je 

pro analýzu medializace měnové odluky nutné vymezit si také roli a význam veřejnoprávních 

(vysílacích) médií,
159

 v našem případě zejména České televize. 

 „Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů 

[…], a to za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti 

a potřeby zachovat mediální pluralitu.“
160

 Mezi její hlavní úkoly z hlediska zpravodajství 

patří „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných 

informací pro svobodné vytváření názorů“
161

 a z hlediska tématu této práce pak „přispívání k 

právnímu vědomí obyvatel České republiky.“
162
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3.2 Role médií při dělení federace 

Společenské změny, které se na konci osmdesátých, respektive na počátku 

devadesátých let udály, nezměnily pouze vnější stránku mediální sféry (vlastnické struktury, 

legislativa, atp.). Svůj odraz našly také uvnitř, tzn. na stránkách novin či televizní obrazovce. 

Po desetiletích totalitního režimu, kdy se mediální obsahy (nejen) s politickou tematikou 

vyznačovaly zejména svou názorovou jednostranností, přišla doba plurality, polemiky 

a dialogu. Svou oblibu si našly všelijaké způsoby mediální prezentace, obzvláště pak 

ale veřejné projevy (např. televizní diskuze). Nová politická garnitura tak našla nezastupitelný 

prostředek, jak být vidět a slyšet, jak zůstat v zájmu obyvatel a získávat popularitu občanů-

voličů.
163

 Aktuální situace v nejvyšších patrech české politiky podle mého názoru dokazuje 

fakt, že tehdejší politici dokázali nové vlastnosti mediálního prostředí, společně se svými 

rétorickými a argumentačnímu schopnosti, využít ke svému prospěchu. Vždyť kromě Václava 

Havla se i další dvě velké postavy polistopadové politiky a veřejné rétoriky, Václav Klaus 

a Miloš Zeman, staly vrcholnými představiteli státu. 

Svou roli v novém mediálním uspořádání si ale uvědomovala i druhá strana, samotní 

novináři. S tím, jak se média po roce 1989 otevřela pluralitním názorům, začali jejich tvůrci 

společensko-politickou situaci pečlivě vnímat a bez cenzury komentovat. Jak popisuje novinář 

Petr Žantovský, co se rozdělení československé federace týče, žurnalisté se navzdory 

předpokladu o nestrannosti a vyváženosti pomalu diversifikovali na sympatizanty a oponenty 

této myšlenky, stejně jako na příznivce a odpůrce, co se týče jednotlivých osobností (Václav 

Klaus, Vladimír Mečiar).
164

 Žantovský explicitně píše: „[…] Čeští novináři si začali svět 

parcelovat na dvě názorové poloviny, v nichž se identifikovali s tou, která hlásala řečený 

mýtus (‚Václav Klaus rozbil federaci.'). Tu označili za správnou, morální, politicky 

prozíravou a odpovědnou.“
165

 Roli médií při dělení Československa dokážeme identifikovat 

ale i v případě odhlédnutí od kauzality rozpadu či hledání skutečných „viníků“, což ani není 

tématem této práce. Byla to právě televize, kde byla poprvé veřejně vyřčena myšlenka 

o rozdělení dosud společného státu, a to již na podzim roku 1990. V diskusním pořadu 

Československé televize „Co týden vzal“ ji k překvapení ostatních hostů, včetně Václava 
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Klause, vyslovil slovenský politik a předseda Slovenské národní strany Víťazoslav Móric.
166

 

Když se po volbách do Federálního shromáždění v roce 1992, ve kterých na české straně 

zvítězila ODS v čele s Václavem Klausem a na slovenské HZDS Vladimíra Mečiara, začala 

Móricova myšlenka stávat realitou, byli to právě zmínění lídři vítězných stran, kdo se stali 

personálními symboly rozdělení federace. Dnes již symbolická je také fotografie ze zahrady 

brněnské vily Tugendhat (viz Příloha č. 2) ze dne 26. srpna 1992. Záběr, na kterém se mezi 

čtyřma očima ve stínu stromů řeší celospolečenská otázka a který se následně objevil v tisku 

i televizi (schůzka byla silně mediálně sledována),
167

 pouze podporuje mýtus o tom, že 

federaci „rozbili“ Klaus s Mečiarem, navíc jako by jen tak v poklidné atmosféře jednoho 

letního odpoledne. 
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4 Medializace měnové odluky a vzniku české koruny 

Žurnalistika dokáže prostřednictvím svých produktů (článků, reportáží, sloupků, 

fejetonů, rozhovorů aj.) zprostředkovávat události. Novinář Pavel Žantovský dokonce tvrdí, 

že „žurnalistika je jedním z nejpřímějších a nejpohotovějších odrazů a obrazů společenské 

dynamiky.“
168

 Je ale nutné si uvědomit omezení, která produkci mediálních sdělení provázejí. 

Prvně je to jisté zpoždění, protože novinářská práce kráčí až samotným dějem události, 

obzvláště pohybujeme-li se v období, kdy internetové zpravodajství ještě neexistovalo, 

což období měnové odluky v roce 1993 splňuje.
169

 Dále je třeba brát v úvahu samotný proces 

zprostředkování – mediatizaci. Jelikož toto zprostředkování probíhá skrze média, můžeme 

mluvit také o medializaci. Mediální teoretici spatřují pět hlavní rozměrů medializace:
170

 

1) Příčiny – jaké jsou důvody a pohnutky pro zprostředkování událostí? 

2) Kontext – jak se může měnit dopad mediálního obsahu v závislosti na různých aspektech 

(aktéři, události, vizualizace aj.)? 

3) Kontrola – směřuje k vnější struktuře médií (nezávislost, organizace, vlastnictví, možnost 

udělování sankcí při porušení pravidel atp.). 

4) Externalizace nepředvídatelností – sledujeme mediální logiku a způsoby, jakými jsou 

řešeny nezamýšlené důsledky medializace. 

5) Konkurence – zaměřujeme se na rozdíly mezi médii, jejich konzumenty a „soutěží“ mezi 

nimi a o ně. 

Při analýze medializace událostí spjatých s měnovou odlukou a vznikem české koruny 

v únoru 1993 se zaměřím především na kontext, resp. diskurs událostí. Sledovat ale budu také 

dimenzi pohnutek pro zprostředkování těchto událostí, mediální logiku a konkurenci. 

4.1 Cíl práce 

Cílem práce je zjistit, jakým způsobem a jakými prostředky informovaly české deníky 

a vysílání České televize o měnové odluce a vzniku české koruny v únoru 1993. Tohoto cíle 
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bude dosaženo pomocí diskursní a sémiotické analýzy vybraných mediálních výstupů 

z období od ledna do března 1993. 

4.1.1 Výzkumné otázky 

VO1: Jaké prostředky využívaly při medializaci měnové odluky české deníky a jaké vysílání 

České televize? 

V rámci této výzkumné otázky se při analýze zaměřím na rozdíly mezi médii tištěnými 

a vysílacími, bulvárními a seriózními, všeobecnými a ekonomickými. 

VO2: Jakou důležitost kladla jednotlivá média tématu měnové odluky? 

Pro zodpovězení této výzkumné otázky podrobím analýze titulky článků o měnové odluce, 

budu sledovat umístění příspěvků v rámci vydání a také konkurenční témata. 

VO3: Jaký postoj zaujala jednotlivá média při medializaci měnové odluky? 

K zodpovězení této výzkumné otázky povede analýza titulků a obsahu příspěvků věnovaných 

tématu měnové odluky. 

VO4: Které osobnosti a v jakých souvislostech jednotlivá média spojovala s měnovou 

odlukou? 

V rámci této výzkumné otázky zanalyzuji příspěvky, které zmiňují osobnosti spjaté 

s měnovou odlukou. Zaměřím se na to, jak zde vystupují, jakou mají roli a v jakých 

souvislostech je média zmiňují. 

4.1.2 Analyzovaný vzorek 

Pro analýzu medializace v českých denících jsem zvolila celkem čtyři tituly – Blesk 

(zástupce bulvární žurnalistiky), Mladou frontu Dnes (transformovaný titul spíše 

liberálnějšího směru), Rudé právo (transformovaný přední titul režimu před rokem 1989) 

a Hospodářské noviny (médium se zaměřením na ekonomiku). Celkový průměrný náklad 

prvních tří jmenovaných, zároveň třech nejčtenějších deníků, činil přes milion výtisků 

(viz Tabulka č. 6). Sledovány a analyzovány budou příspěvky v těchto denících (zejména 

pak v domácí, případně ale i zahraniční zpravodajské rubrice), které se věnují měnové odluce, 

vzniku nové české měny a tématům s tímto úzce spojeným, a to v období od 1. ledna 1993, 
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kdy vznikla samostatná Česká republika, do 31. března 1993, tedy padesát dní po exekuci 

měnové odluky.
171

  

Z vysílání České televize budou podrobeny analýze celkem tři získané pořady spojené 

s měnovou odlukou: 

 Beseda k měnové odluce ze dne jejího odhlášení, tzn. 2. února 1993 

 Beseda k měnové odluce ze dne 4. února 1993 

 Události z 8. února 1993, tzn. dne D měnové odluky 

4.2 Metodologie 

S cílem zmapovat prostředky a funkce zprostředkování zvolené tematiky 

ve vybraných médiích, následně vyložit hlavní východiska a nastolit otázky pro další možné 

zkoumání (proces výzkumu viz Obrázek č. 4) jsem zvolila kvalitativní metody výzkumu. 

Konkrétně analýzu diskursu a na ni navazující sémiotickou analýzu. Hlavní přístupy 

a východiska těchto metod nyní pro účely této práce stručně představuji. 

 

Obrázek č. 4: Empirický výzkum jako nepřetržitý proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Wodaková, R. a Meyer, M. Methods for Critical Discourse Analysis. New York 2009, s. 24 
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4.2.1 Analýza diskursu 

Oxfordský slovník vysvětluje pojem diskurs jako „psanou nebo mluvenou rozpravu 

či debatu.“
172

 Z této definice vyplývá, že diskurs může mít podobu jak monologu, 

tak dialogu. Norman Fairclough, profesor lingvistiky a jeden z hlavních průkopníků 

diskursivní analýzy, vidí diskurs jako „způsob představování různých aspektů světa – 

‚materiálního světa' procesů, vztahů a struktur, ‚mentálního světa' myšlenek, pocitů, 

domněnek a také ‚sociálního světa'.“
173

 Jak tvrdí autoři knihy o metodách mediálních 

výzkumů, Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská, při hledání významů mediálních obsahů 

nám nestačí pouze analýza jednotlivých textů, je třeba jít na vyšší úroveň a zkoumat soubory 

těchto textů, ať už psaných, mluvených nebo vizuálních, jež o daném tématu kolují 

ve společnosti, protože právě ty vytvářejí významy.
174

 Právě analýza diskursu, jako jedna 

z kvalitativních metod mediálního výzkumu, tuto vyšší rovinu zahrnuje. Francouzský filozof 

Michael Foucault označuje diskursivní analýzu za analýzu výroků (prohlášení),
175

 tzn. textů 

a promluv jakožto základních prvků obsahů.
176

 Foucault navíc poznamenává, že diskurs je 

anonymní (autoři textů nejsou podstatní), a v určitém poli poznání (epistémé) prostupuje 

všemi jeho vědeckými, uměleckými či populárními texty.
177

 Při analýze diskursu 

tedy zkoumáme soubory výpovědí, promluv, rozprav, debat k vybranému tématu a hledáme 

vztahy mezi nimi. 

K diskursivní analýze lze přistupovat více způsoby. Jedním z nich je také sémiotická 

analýza (více o ní v samostatné podkapitole) nebo kritická analýza diskursu, kterou jsem 

se pro účely této práce rozhodla, společně se zmíněnou sémiotickou analýzou, využít jako 

metodu výzkumu. Kritická analýza diskursu patří podle mediálního teoretika Johna 

E. Richardsona mezi nejvhodnější přístupy, protože diskurs zkoumá v celé jeho šíři, 

poukazuje na funkce a prostředky textu, zaměřuje se na způsoby, pomocí kterých je daný text 

jak produkován, tak konzumován a v neposlední řadě neopomíná také sociální kontext.
178
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Mezi základní pilíře kritické diskursivní analýzy, kterou můžeme označit jako 

interdisciplinární (obsahuje prvky lingvistiky, sociolingvistiky, sémiotiky, pragmatiky 

nebo etnografie), patří:
179

  

 zájem o vlastnosti přirozeně se vyskytujícího jazyka a jeho užívání, 

 zaměření na větší celky (místo izolovaných slov), 

 rozšíření lingvistiky nad rámec gramatických jevů, 

 studium nonverbálních aspektů (např. fotografie), 

 zaměření na sociokognitivní prvky, 

 studium kontextu, 

 analýza textové gramatiky a užívání jazyka (soudržnost, témata, mluvní akty, 

argumentace, rétorika atd.). 

Stejně jako lze k obecné diskursivní analýze přistupovat několika způsoby, také 

na úžeji vymezenou kritickou analýzu diskursu můžeme nahlížet z několika úhlů. Přehled 

strategií a jejich teoretické zázemí ilustruje Obrázek č. 5. Pro analýzu medializace měnové 

odluky a vzniku české koruny v roce 1993 jsem zvolila sociokognitivní přístup, jehož hlavním 

průkopníkem se stal nizozemský lingvista Teun A. van Dijk. Diskurs je v tomto pojetí vnímán 

jako „jakákoli komunikační událost, včetně konverzačních interakcí, souvisejících gest, 

mimiky, typografického rozvržení textu, obrázků a dalších sémiotických nebo multimediálních 

dimenzí.“
180

 Sociokognitivní přístup zavádí koncept kontextových kódů. Ty jsou spojeny 

s pragmatickou součástí diskursu (řečové akty, záměr promluvy atp.), zatímco kódy 

samotných událostí směřují k části sémiotické (rozkrývání významů).
181

 

Přístupem Van Dijka se inspiroval novozélandský sociolingvista Allan Bell, 

jenž v roce 1996 představil kritickou analýzu zpravodajských příspěvků. Tuto metodu, kterou 

jsem se pro svou analýzu inspirovala, stručně popisuje Obrázek č. 6. 
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Obrázek č. 5: Přehled strategií kritické analýzy diskursu a teoretické zázemí 

Zdroj: Wodak, R. a Meyer, M. Methods for Critical Discourse Analysis. London 2009, s. 20 

 

Obrázek č. 6: Struktura diskursu zprávy 

 

Zdroj: TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií. Praha 2010, s. 177 
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Jak je možné vypozorovat z obrázku, kritická diskursivní analýza podle Bella zkoumá 

všech pět zpravodajských otázek (tzv. pět „w“)
182

 – co, kdo, kde, kdy a jak? U otázky „co“ 

se zaměřujeme např. na události zmíněné v titulku, perexu i v celém příběhu a vztahy mezi 

nimi. Pro otázku „kdo“ sledujeme kupř. původ zprávy, zdroje informací, citace nebo hlavní 

aktéry. Identita „kde“ odkazuje k místům, kde se příběh zprávy odehrává. Otázka „kdy“ pak 

odpovídá nejen na to, jak je v textu vyjadřován čas a časová struktura příběhu, ale také na to, 

zda příběh obsahuje komentář či hodnocení a jestli má ústřední akce pokračování. Poslední 

koncept, „jak“ odkazuje k události a struktuře diskursu. Sledujeme tak strukturu události 

(potenciální epizodičnost, alternativy aj.), koherenci (spojitost událostí) nebo možné zastření 

významu (dvojznačnosti, nejasnosti atp.). 

4.2.2 Sémiotická analýza 

Pojem sémeion, ze kterého je obor zvaný sémiotika odvozen, pochází z řečtiny 

a do českého jazyka bývá běžně překládán jako znak, znamení či označení. Nemusíme si to 

explicitně uvědomovat, ale znaky potkáváme ve svém běžném životě každodenně. Znakovým 

systémem je například dopravní značení, náš písemný i jazykový projev (řeč), stejně jako 

nonverbální komunikace (gesta, mimika apod.). Sémiotika je tedy zjednodušeně „nauka 

o významu a smyslu znaků“
183

 nebo „věda o znakových systémech“
184

. Švýcarský lingvista 

Ferdinand de Saussure, který je považován za zakladatele tohoto oboru, se vyjadřuje o „vědě, 

která studuje život znaků v životě společnosti a která by nám ukázala, z čeho se stávají znaky 

a jaké zákony je řídí.“
185

 Měli bychom si však uvědomit, že žádný znak nefunguje izolovaně, 

ale jako součást určitého systému.
186

 

Předmětem zájmu sémiotické mediální analýzy je tedy především odhalování 

významů mediovaných sdělení.
187

 Prostřednictvím tohoto typu kvalitativního výzkumu 

se můžeme zaměřit na jednotlivé prvky, ze kterých je daný mediální obsah (novinový článek, 

televizní reportáž, debata aj.) složen, a zkoumat významy těchto prvků včetně jejich 

vzájemných vztahů. Sémiotická analýza však neodpovídá pouze na otázku, jaký význam mají 

mediované texty z hlediska doslovného, explicitního (tzv. denotace) ale pracuje také 
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se skrytými, druhotnými nebo asociativními smysly (tzv. konotace).
188

 Sloučí-li se čtení 

denotační a konotační, vzniká to, co francouzský literární kritik a pokračovatel Saussurovské 

tradice Roland Barthes nazval mýtem. „Mýtus přeměňuje dějiny na přirozenost,“
189

 říká 

a doplňuje, že „funkcí mýtu je vyprazdňovat skutečnost.“
190

 Myslí tím situaci, kdy jakousi 

sekundární, falešnou, umělou realitu považujeme za zcela přirozenou.
191

 

Základním prvkem sémiotiky, respektive aplikované sémiotické analýzy je vztah 

označující-označované. Jde o tzv. diadické pojetí znaku, se kterým přišel už Saussure. 

Označujícím máme na mysli pojem, jeho fyzickou podobu, kterou vnímáme našimi smysly 

(např. peníze). Za označované pak považujeme jakýsi mentální koncept, smysl, jenž pro nás 

představuje (např. peníze jako symbol bohatství, moci, ale také jako představitel státu).
192

 

Dále se při sémiotické analýze zaměřujeme na tzv. Piercovu
193

 triádu podle denotace, 

tedy základního významu. Pierce takto znaky rozdělil na ikon, index a symbol.
194

  U ikonu 

bývá vztah mezi znakem a objektem založen na principu podobnosti. Typickým příkladem 

ikonu je fotografie, ale také různé diagramy (např. výsledky voleb v grafech) nebo metafory 

(např. čas jsou peníze, nemocná měna apod.). Index charakterizuje kauzalita, čili příčinná 

souvislost mezi znakem a objektem. Učebnicovým příkladem indexu bývá horečka 

jako příznak nemoci nebo mraky předpovídající bouřku). U symbolu považujeme vztah 

mezi znakem a objektem za konvenční, tzn. daný společenskou domluvou. Jako příklad lze 

uvést piktogramy (ty navíc často vykazují současně ikonický charakter), matematická 

znaménka nebo mezinárodní označení měn (např. $ nebo USD pro americký dolar; 

€ nebo EUR pro společnou evropskou měnu euro; CZK pro českou korunu). 
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5 Analýza mediálních obsahů 

5.1 Období před vyhlášením měnové odluky (1. 1. – 1. 2. 1993) 

5.1.1 Otevření tématu 

Jak jsem již zmínila v teoretické části práce, měnová odluka se stala jakýmsi 

ekonomickým epilogem procesu rozdělení Československa na dva samostatné státy, 

ke kterému došlu k 1. lednu 1993. Není tedy podle mého názoru překvapením, že se o ní 

v médiích hovořilo a spekulovalo okamžitě po Novém roce. 

Všechny sledované deníky (mimo bulvární Blesk) se měnové odluce věnovaly kratším 

příspěvkem mimo titulní stranu hned v prvním vydání roku 1993, tzn. v pondělí 4. ledna. 

MF Dnes otevírá tematiku titulkem „Společná měna do léta?“
195

, ve kterém přináší převzaté 

výroky Jana Víta, člena vedení ČNB, pronesené ve víkendovém pořadu České televize. 

Titulek řečený otázkou zcela koresponduje se spekulativním laděním tohoto krátkého 

příspěvku: „Měnovou odluku bude možné provést v červenci nebo v srpnu, pokud nedojde 

ke komplikacím. […] V takovém případě by bylo nutné přistoupit k rychlejšímu řešení.“
196

   

Naopak Rudé právo přistoupilo k tématu s jasnou titulkovou zprávou: 

„Baudyš: Měnová odluka nehrozí“
197

. Článek má díky přímé řeči ministra obrany, 

taktéž převzaté z dalšího víkendového pořadu ČT, pro čtenáře uklidňující účinek: „Pokud 

dojde k rozdělení měn, nikdo se nemusí obávat, že dojde k něčemu à la měnová reforma. 

To znamená, že pokud budou vyměněny peníze, bude to jedna k jedné a nikomu nebudou 

znehodnoceny jeho úspory.“
198

 Titul s ekonomickým zaměřením Hospodářské noviny 

zveřejnil vyjádření Josefa Tošovského, guvernéra ČNB, původně poskytnuté francouzskému 

listu Libération: „Česká koruna se již připravuje, z části již byla vytištěna, ale pro oběh bude 

připravena až v druhém pololetí roku 1993. V naléhavém případě bychom se mohli uchýlit 

k přechodnému řešení, například bychom mohli bankovky orazítkovat českým znakem.“
199

 

Jak tedy vyplývá z mediálního diskursu prvního dne po rozdělení Československa, deníky 

přicházely s převzatými informacemi poskytnutými osobnostmi politické i ekonomické sféry. 

Analyzované příspěvky však nevykazují úplnou konzistentnost zmiňovaných faktů, z čehož 
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lze usoudit, že měnová odluka byla na počátku roku tématem sice diskutovaným, 

ale na přesné informace či konkrétní data skoupým.  

5.1.2 Lednové titulky 

Trend spekulativních informací a způsob jejich podání ilustrují vybrané titulky 

z deníků MF Dnes, Rudé právo a Hospodářské noviny.  

Kolkování bankovek začalo (MF Dnes, 7. 1. 1993, s. 1) 

Měna se může brzy dělit (Rudé právo, 8. 1. 1993, s. 1) 

Kolkovat se bude část oběživa (Hospodářské noviny, 8. 1. 1993, s. 2) 

Měnová odluka nejdříve v létě (MF Dnes, 9. 1. 1993, s. 2) 

Tošovský: Nejsme připraveni na měnovou odluku (Rudé právo, 9. 1. 1993, s. 2) 

Jak je patrné, téma se dostalo na první stránky všech sledovaných seriózních deníků 

již v první třetině měsíce ledna. Zatímco ekonomické Hospodářské noviny tiskly titulky spíše 

neutrálního a čistě informativního charakteru, MF Dnes a Rudé právo využívaly titulků 

k  dohadům o počátku exekuce měnové odluky (využívání slov s časovým určením – viz 

podržené výrazy výše). Sledovat lze také jisté soupeření mezi dvěma obecně zaměřenými 

periodiky, jehož výsledkem bylo v podstatě jen nastolování nové informace jedním subjektem 

a její následné vyvracení subjektem druhým. Tento proces pak pokračoval i ve druhé třetině 

ledna, kdy se navíc tématu věnoval, dokonce hned na titulní straně, i bulvární deník Blesk. 

V ČR kolkování neskončilo, na Slovensku se chystá (Hospodářské noviny, 

14. 1. 1993, s. 2) 

Samostatná česká měnu už v únoru (Rudé právo, 15. 1. 1993, s. 1) 

Rozdělení měny zatím nehrozí (MF Dnes, 16. 1. 1993, s. 1) 

Do měsíce má být měna rozdělena (Rudé právo, 16. 1. 1993, s. 1) 

Češi korunu nerozkývali (Blesk, 16. 1. 1993, s. 1) 

Koruna v únoru ještě společná? (Hospodářské noviny, 18. 1. 1993, s. 1) 

Stejně jako na začátku ledna tedy můžeme z titulků vypozorovat žurnalistickou honbu 

za časovým určením dne zahájení měnové odluky. A zatímco Rudé právo v polovině měsíce 
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přichází s informací, že reforma proběhne v únoru, MF Dnes čtenáře naopak ubezpečuje, 

že ekonomická změna se v brzké době nechystá. Využívá k tomu navíc metaforické označení, 

že měnová reforma nehrozí, čímž titulek Rudého práva z předešlého dne ještě výrazněji 

neguje. Změnu titulkové rétoriky směrem k vyšší expresivitě a citové zabarvenosti (využívání 

metafor, otázek, úsečnost aj.) pak můžeme pozorovat v posledních deseti dnech 

před hlasováním Parlamentu o měnové odluce, tj. 2. února 1993. 

Měnová odluka na spadnutí (Rudé právo, 22. 1. 1993, s. 1) 

Odluka v lednu sotva (MF Dnes, 23. 1. 1993, s. 1) 

Přípravy na měnovou odluku finišují (Rudé právo, 23. 1. 1993, s. 1) 

Měnová odluka je už v zásadě připravena (MF Dnes, 25. 1. 1993, s. 1) 

Vypadá to na 5. únor (Rudé právo, 25. 1. 1993, s. 1) 

Měnová odluka: kdy a jak? (Hospodářské noviny, 25. 1. 1993, s. 1) 

O krok blíže měnové odluce (MF Dnes, 26. 1. 1993, s. 1) 

Měnová odluka: spěchat, nezmatkovat (MF Dnes, 26. 1. 1993, s. 1) 

Výměna peněz začne už tento týden (Rudé právo, 26. 1. 1993, s. 1) 

Termín měnové odluky nebyl včera stanoven (Hospodářské noviny, 26. 1. 1993, 

s. 1) 

Tento týden výměna peněz nebude (MF Dnes, 27. 1. 1993, s. 1) 

Mluvčí ČNB: Termín měnové odluky bude včas oznámen (Rudé právo, 27. 1. 

1993, s. 1) 

V lednu ještě za Kčs (Hospodářské noviny, 27. 1. 1993, s. 1) 

Klaus: Odluka proběhne klidně (Rudé právo, 28. 1. 1993, s. 1) 

Odluka je na dohled (MF Dnes, 29. 1. 1993, s. 1) 

Výměna peněz začne ve čtvrtek odpoledne (Rudé právo, 30. 1. 1993, s. 1) 

V poslední třetině ledna 1993, tedy v době, kdy již lidé zasvěcení tématu (představitelé ČNB, 

někteří představitelé státu a armády) věděli, že měnové odluka skutečně proběhne 

v nejbližším možném termínu (více viz kapitola 2.1 Měnová odluka v roce 1993), v tištěných 

médiích pokračoval boj o informace, který můžeme pozorovat i v jazykové rovině titulků. 
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Pokud deník Rudé právo, který býval zpravidla iniciátorem, otiskl v den jedna titulek 

„Měnová odluka je na spadnutí“
200

, MF Dnes druhý den reagovala článkem s názvem: 

„Odluka v lednu sotva“
201

. U obou je patrné citové zabarvení - Rudé právo využívá metaforu, 

která podporuje senzacechtivost informace o blížící se reformě, MF Dnes odpovídá výsměšně 

a dává čtenářům najevo nepodloženost této informace. Dne 26. ledna, týden před skutečným 

oznámením měnové odluky, píše Rudé právo na titulní straně: „Výměna peněz začne už tento 

týden“
202

, o den později odvětí MF Dnes stejnou rétorikou: „Tento týden výměna peněz 

nebude“
203

. Ekonomické Hospodářské noviny se z pohledů titulků věnují tématu odluky 

ze všech sledovaných deníků nejméně expresivně. Zaměřují se zejména na fakta, např.: 

„Měnová odluka: kdy a jak?“
204

, „Termín měnové odluky nebyl včera stanoven“
205

. 

5.1.3 Témata spojená s měnovou odlukou 

Prvním tématem, které bylo během ledna 1993 ve spojitosti s tématem měnové odluky 

zmíněno ve všech sledovaných seriózních denících, se stalo kolkování oběživa.  

Kolkování bankovek začalo (MF Dnes, 7. 1. 1993, s. 1) 

Kolkování bankovek vyšších nominálních hodnot (1000 a 500 Kčs) již probíhá. 

Potvrdil nám to včera viceguvernér České národní banky Miroslav Kerouš. 

Technická příprava na rozdělení současné společné měny na dvě samostatné 

tak v podstatě začala. […]
206

 

Kolkovat se bude část oběživa (Hospodářské noviny, 8. 1. 1993, s. 2) 

Centrální banka dělá pouze určité minimální kroky k tomu, aby byla 

připravena na možnost měnové odluky. Řekl to včera tiskový mluvčí ČNB 

Martin Švehla. Jde o zcela provizorní technické řešení, zdůraznil. Tento proces 

se týká pouze dvacetiprocentní části zásob oběživa. […].
207
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ČNB už kolkuje dvacet procent oběživa. Měna se může brzy dělit (Rudé 

právo, 8. 1. 1993, s. 1) 

Zprávy o zahájeném kolkování bankovek svědčí o tom, že Česká národní banka 

počítá s poměrně brzkým dělením měny: kolkuje se dvacet procent oběživa 

ze zásob českých bank, a to bankovky nejvyšších hodnot. […]. Odstartované 

kolkování současných peněz potvrzuje prognózy řady odborníků, mimo jiné 

i bývalého premiéra J. Stráského, že měnová unie nevydrží 

ani do Velikonoc.“
208

 

Jako první tedy se zprávou přišla MF Dnes, která potvrzenou informaci o kolkování 

bankovek představitelem centrální banky implikovala do technického startu odluky. 

Hospodářské noviny den poté vydaly zprávu, taktéž s vyjádřením jiného představitele ČNB, 

že jde čistě o provizorní řešení, čímž se postavily do role moderátora. Nejradikálněji s touto 

informací přišlo Rudé právo, které se odkazovalo na blíže nespecifikovanou řadu odborníků 

a nakonec citovalo politického reprezentanta, tou dobou ministra dopravy. Kolkování 

bankovek vyložilo jako předzvěst brzké měnové odluky. Článek se navíc objevil na titulní 

straně ve vizuálně zvýrazněném boxu v pravém horním rohu, což vypovídá o důrazu listu 

na toto téma. Obecně můžeme pozorovat, že neekonomické tituly se tématu věnovaly již 

na titulních stranách, zatímco Hospodářské noviny až dále. U deníku MF Dnes bych ještě ráda 

zmínila použití tématu kolkování jakožto podnětu k „lidskému příběhu“. V sobotu 23. ledna 

vydala na titulní straně článek, ve kterém se věnuje přípravě odluky z jiné než ekonomické 

strany. Cituje zde zaměstnankyni Komerční banky: „Jen už nechodím nakupovat, protože 

po práci nemůžu peníze ani vidět.“
209

 Článek je doplněn fotografií pracovnic pražské banky 

lepících kolky. Fotografie se záběry nových bankovek či jejich přípravou se staly vůbec 

častým jevem (viz Příloha č. 3). Deníky, ve kterých ale obecně v roce 1993 ještě příliš 

obrazového materiálu nenajdeme, je pro ilustraci volily častěji než obrázky osobností 

politicko-ekonomické sféry spojených s měnovou odlukou. 

U tématu kolkování a jeho medializaci jistě stojí za zmínku fakt, že skutečné 

rozhodnutí o kolkování bankovek padlo již v létě 1992, kdy byly kolky z důvodu utajení 

reformy objednány v zahraničí. Informace samozřejmě nebyla pro její citlivost nikde 
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publikována.
210

 Do médií se toto téma dostalo skutečně až v lednu 1993, což považuji 

za významný příspěvek úspěšného a poměrně klidného zvládnutí měnové odluky. 

Dalším tématem, kterému se sledované deníky věnovaly ve spojitosti s měnovou 

odlukou, bylo ukládání peněz obyvatelstvem na účty v bankovních institucích. 

Fronty u přepážek pochopitelné (MF Dnes, 13. 1. 1993, s. 14) 

Kolkování bankovek, které by mělo nastat po oddělení měny, je pravděpodobně 

hlavním důvodem pro nadměrné ukládání peněz obyvatelstvem. Sdělil to včera 

Pavel Jiroušek, tiskový mluvčí České spořitelny. Vložené prostředky budou 

bankovními ústavy kolkovány automaticky a zamezí se tím znehodnocení těch 

prostředků, které by zůstaly doma. Dlouhé fronty především v České spořitelně 

jsou ale také způsobeny zvýšením úroků u vkladů. […].211
 

U telefonu Pavel Jiroušek, tiskový mluvčí České spořitelny: 

Lze odhadnout nárůst vkladů obyvatelstva v prvních lednových týdnech? 

(Hospodářské noviny, 20. 1. 1993, s. 1) 

Zvýšený provoz a také nárůst vkladů je na začátku roku ve spořitelně jevem 

obvyklým, nicméně nyní můžeme hovořit o frekvenci přeci jen mimořádné, 

a to zejména v Praze a dalších velkých městech. Výraznou roli nepochybně 

hraje rozhodnutí mnoha občanů uložit dočasně volné prostředky na bankovní 

účty v souvislosti s ohlášením rozdělením měny. Jen pro ilustraci – zatímco 

v loňském roce vykázaly spořitelny za celý leden vkladový přírůstek ve výši 

zhruba 1,1 mld. korun, letos již za prvních 15 lednových dnů odhadujeme, 

že nárůst vkladů by mohl dosáhnout výše 3-4 miliard. […].212
 

Pražané ukládají denně 50 miliónů. Guvernér Tošovský radí: Nemějte 

doma desetitisícové částky. (Rudé právo, 23. 1. 1993, s. 1) 

Pražané nyní denně ukládají ve spořitelnách asi 50 miliónů korun. Fronty 

před spořitelnami, i když koncem týdne poněkud kratší, potvrzují přetrvávající 

nejistotu z očekávané měnové odluky. „Je dobré doma nemít desetitisícové 

částky,“ řekl v pátek zpravodaji ČTK guvernér České národní banky Josef 
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Tošovský. Jak však současně ujistil, měnová odluka se do konce ledna 

neuskuteční […].213
 

Téma se tedy poprvé objevilo v deníku MF Dnes, a to 13. ledna v rubrice „Ekonomika 

a finance“. Krátký příspěvek se zaměřil na důvody ukládání peněz, přičemž cituje 

představitele bankovní instituce. Hovořit můžeme o neutrálním vyznění článku, protože 

doporučení o chování obyvatelstva a celkově o přípravě měnové odluky je zmíněno bez výzev 

k akci. Ekonomický list Hospodářské noviny pokryl téma vkladů v každodenní rubrice titulní 

strany „U telefonu“, a to až 20. ledna, tedy týden po MD Dnes. Respondentem je ale opět 

tentýž představitel bankovní instituce. Nelze sice určit, zda Hospodářské noviny otiskly jeho 

celou odpověď, ale publikovaná část se věnuje konkrétním číselným faktům a možnosti 

měnové odluky, nezmiňuje ji však explicitně. U tohoto článku můžeme pozorovat velkou 

míru jazykové spisovnosti (např. výrazy nyní můžeme hovořit, nepochybně aj.), na rozdíl 

od dalších deníků, jejichž jazyk je navzdory psané formě hovorovější. Deník Rudé právo 

u tématu vkladů vsadil na osobnost guvernéra ČNB, tedy nejvyššího představitele této 

instituce, a jeho explicitní doporučení („Nemějte doma desetitisícové bankovky.“), které 

v rovině ilokuce vyjadřuje již skutečně blížící se měnovou odluku a radu uložit vyšší částky 

v peněžních ústavech. Přestože článek, který je umístěn ve zvýrazněném boxu na titulní 

straně, ujišťuje slovy guvernéra, že měnová odluka do konce měsíce neproběhne, imperativní 

titulek a např. fráze „přetrvávající nejistota“ přesvědčují čtenáře spíše o brzkém začátku 

reformy. 

 Třetím podstatným tématem, kterému se ještě před schválením měnové odluky 

tisková média věnovala, bylo vysvětlení principů této ekonomické změny. 

Při měnové odluce občané o své peníze nepřijdou (Rudé právo, 16. 1. 1993, 

s. 1 a 2) 

Nikdo z občanů nepřijde při výměně peněz po měnové odluce mezi ČR a SR 

k žádné majetkové újmě. Řekl to v páteční zpravodajské relaci Události Pavel 

Kysilka z České národní banky. Peníze se budou podle jeho slov měnit 

v poměru 1 : 1 a za veškerou hotovost, kterou občané drží. […].214
 

 

                                                 
213

 kor, ČTK. Pražané ukládají denně 50 miliónů. Rudé právo. 23. 1. 1993, r. 3, č. 18, s. 1. 
214

 Při měnové odluce občané o své peníze nepřijdou. Rudé právo. 16. 1. 1993, č. 12, s. 1 a 2. 



55 

 

Desetitisíce si hned nevyměníte (MF Dnes, 23. 1. 1993, s. 1) 

„Měnová odluka do konce ledna nebude, a pak se uvidí,“ prohlásil včera 

guvernér České národní banky Josef Tošovský. […]. Občané by si měli 

zkontrolovat veškerou hotovost, kterou mají „uchovánu“ v domácnostech, 

a přebytečnou uložit do bank. V prvních dnech po odluce bude možné měnit 

tisícové, ne desetitisícové částky. K určitému datu však budou vyměněny 

všechny vrácené peníze, a to v poměru 1:1. […].215
 

Měnová odluka: kdy a jak? (Hospodářské noviny, 25. 1. 1993, s. 1) 

[…]. Měnová odluka se podle pátečního vyjádření guvernéra České národní 

banky Josefa Tošovského neuskuteční do konce ledna. Banka je podle jeho slov 

připravuje technicky i organizačně na provedení odluky a lze říci, že scénář 

tohoto kroku se dokončuje. „Všechny věci koordinujeme se slovenským 

partnerem a i tato koordinace si vyžádá určitý čas,“ uvedl J. Tošovský. 

Zdůraznil, že výměna peněz za okolkované bankovky bude v poměru jedna 

ku jedné a vyzval občany, aby si dali do pořádku průkazy totožnosti.
216

 

Všechny tři sledované seriózní deníky se v určité fázi měsíce ledna věnovaly principům 

měnové odluky. Žádný z nich neopomněl poměr, ve kterém budou neokolkované bankovky 

vyměňovány za kolkované. Zatímco Rudé právo a MF Dnes využívají číselných hodnot, 

které jsou na první pohled zřetelnější, ekonomické Hospodářské noviny volí literárnější slovní 

vyjádření. U všech deníků nalezneme přímé řeči vrcholných představitelů České národní 

banky, což zvyšuje věrohodnost a serióznost sdělení. Rudé právo v článku více vsadilo 

na emocionální stránku, když použilo fráze typu „nikdo nepřijde k majetkové újmě“ 

nebo „občané o své peníze nepřijdou“. Deníky MF Dnes a Hospodářské noviny jsou ve svých 

příspěvcích více technické (upozorňují na kontrolu hotovosti v domácnostech a také průkazů 

totožnosti), přesto neopomíjejí klást důraz na „bezproblémovost“ této reformy („zdůraznil, 

že výměna bude v poměru jedna ku jedné“; „k určitému datu však budou vyměněny všechny 

peníze v poměru 1:1“). 

Listy MF Dnes a Rudé právo využily při lednových více, či méně spekulativních 

článcích o principech a termínu měnové odluky srovnávací téma – Rašínovu měnovou 

reformu z roku 1919, která bývá z hlediska ekonomického i občanského hodnocena 
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 vm. Desetitisíce si hned nevyměníte. MF Dnes. 23. 1. 1993, r. 4, č. 18, s. 1. 
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 čí, ČTK. Měnová odluka: kdy a jak? Hospodářské noviny.  25. 1. 1993, r. 37, č. 16, s. 1 a 2. 
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pozitivně a často považována za obdivuhodnou.
217

 V sobotu 23. ledna 1993 se tomuto tématu 

věnovala víkendová příloha Rudého práva. Celostránkový příspěvek s názvem „Rašínovy 

kolky“
218

, který reprodukoval fakta z knihy Atentáty na peníze, popisoval průběh 

prvorepublikové reformy. Doprovázen byl fotografiemi okolkovaných bankovek z té doby 

a portrétem Aloise Rašína (viz Příloha č. 4). Zmínku o Rašínově reformě nalezneme 

i ve zpravodajském článku z 25. ledna 1993 v deníku MF Dnes. Ministr financí Ivan Kočárník 

ji srovnává s právě připravovanou reformou: „Tak dramatické jako v roce devatenáct 

to nebude. Šlo o trochu jiný typ měnové odluky.“
219

 Měl tím na mysli zejména tehdejší přísné 

restrikce v platebním, poštovním a hraničním styku. Rašínovu odluku pak MF Dnes zmínila 

ještě v publicistickém článku z 27. ledna. Podobně jako Rudé právo se v něm věnuje průběhu 

reformy a vévodí mu fotografie Aloise Rašína (viz Příloha č. 4). Příspěvek uzavírá věta 

se silně pozitivním citovým zabarvením: „Pro příštích dvacet let vytvořila [reforma] na svém 

území ostrov finanční jistoty a pořádku.“
220

 A prvorepublikového ministra financí 

neopomněly ani Hospodářské noviny, byť až na počátku února 1993, kdy byla měnová odluka 

schválena. Podobně jako v denících zmíněných výše, i zde je Rašín prezentován jako úspěšný 

politik a tvůrce měny (viz Příloha č. 4).
221

 Z analyzovaných příspěvků lze tedy usoudit, 

že Rašínova odluka byla v mediálním diskursu z ledna 1993 používána jako příklad úspěšné 

měnové reformy a její zmiňování a publikování mohlo vést k uklidnění obyvatelstva 

před podobnou ekonomickou změnou. 

Celkový přehled témat spojených s měnovou odlukou až do jejího oficiálního 

vyhlášení dne 2. února 1993 shrnuje Tabulka č. 7. Jak již bylo zmíněno, toto období 

v mediálním diskursu patřilo zejména dohadům o termínu reformy. Na základě 

analyzovaných příspěvků lze říci, že na věrohodnosti přidávaly informacím citace a odkazy 

na vrcholné představitele České národní banky. Těch využívaly především Hospodářské 

noviny a MF Dnes (např.: Česká národní banka by už byla schopná provést výměnu 

okolkovaných peněz obyvatelstvu. Informoval o tom mluvčí ČNB.“
222

 nebo „Tento týden 

se peníze rozhodně vyměňovat nebudou, dodal mluvčí ČNB.“
223

) Deník Rudé právo používal 

spíše neupřesněných zdrojů a odkazů (např.: „Rozdělení měny je podle řady signálů 
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 HANDL, E. Měnová odluka v roce 1919. MF Dnes. 27. 1. 1993, r. 4, č. 21, s. 7. 
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na spadnutí.“
224

 nebo „Podle informací, které se redakci podařilo získat, začne výměna 

bankovek již tento týden.“
225

). Roli jakési „nejvyšší instance“ sehrál v lednovém boji 

o informace k měnové odluce Václav Klaus.  Byl to totiž právě český premiér, kdo razantně 

a na základě ekonomických faktů vyvracel spekulativní fámy: „Z vnitroekonomických důvodů 

nevzniká žádná nutnost k nějaké rychlé odluce, řekl Václav Klaus.“
226

 Už v roce 1993 navíc 

můžeme v Klausových výrocích nalézt jeho postoj k médiím, který zastává dodnes: „Dobře 

víte, že komplikace každé měny se násobí tím, čím více vznikají dalekosáhlé novinové 

titulky.“
227

 

Tabulka č. 7: Přehled témat spojených s měnovou odlukou před jejím oficiálním 

vyhlášením 

 

 

                                                 
224

 PÁRAL, P. Měnová odluka na spadnutí? Rudé právo. 22. 1. 1993, r. 3, č. 17, s. 1. 
225

 Výměna peněz začne už tento týden. Rudé právo. 26. 1. 1993, r. 3, č. 20, s. 1. 
226

 jl. Rychlá odluka měny nehrozí. MF Dnes. 18. 1. 1993, r. 4, č. 13, s. 1. 
227

 PÁRAL, P. Mečiar řekl, že se o rozdělení měny do měsíce mluvilo, Klaus to popírá. Rudé právo. 18. 1. 1993, 

r. 3, č. 13, s. 1.  

Datum Hospodářské noviny MF Dnes Rudé právo

4. 1.
Guvernér ČNB  o rozdělení měny

Člen vedení ČNB o termínu 

odluky Ministr obrany  o termínu odluky

7. 1. Kolkování bankovek

8.1. Rozhovor s guvernérem ČNB Kolkování bankovek Kolkování bankovek

Kolkování bankovek

9. 1. Guvernér ČNB o termínu odluky Guvernér ČNB o termínu odluky

11. 1.
Guvernér ČNB o měnové politice 

a pohledávkách vůči Slovensku

13. 1.
Fronty u přepážek, nárůst vkladů 

obyvatelstva v bankách

14. 1. Kolkování oběživa v ČR a SR Koruny už ve Vídni nekupují

15. 1.
Zahraniční banky nechtějí koruny Odluka v únoru

16. 1.
Klaus a Mečiar o termínu odluky

Slovenský ministr o odluce do 

konce ledna

Představitel ČNB o principech 

odluky

18.1.
Václav Klaus o principech a 

možném termínu odluky Václav Klaus o termínu odluky Klaus a Mečiar o termínu odluky

19.1.
Jak se budou vyměňovat drobné 

mince? První české mince Ražba českých mincí

Mluvčí ČNB o devizových 

rezervách

Československá koruna v 

zahraničí Klaus a Mečiar o odluce

20.1.
Mluvčí České spořitelny o nárůstu 

vkladů v bankách Klaus o důvěře v korunu

22. 1. Pokles devizových rezerv Kovová česká padesátikoruna Měnová odluka na spadnutí
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Datum Hospodářské noviny MF Dnes Rudé právo

23. 1.
Pracovnice Komerční banky o 

kolkování

Tisková odbor ČNB o přípravách 

odluky

Guvernér ČNB o nutnosti vkladů 

v bankách

Guvernér ČNB o vkladech v 

bankách

Rašínovy kolky

25. 1.

Osobnosti ekonomické i politické 

sféry o principech a termínu 

odluky

Ministr financí o možném zahájení 

odluky Ministr financí o termínu odluky

26. 1. Guvernéři české a slovenské 

centrální banky o termínu odluky

Guvernéři české a slovenské 

centrální banky k termínu a 

principům odluky Výměna peněz už tento týden

Zastavení nákupu deviz Komentář k odluce Odbornící k termínu odluky

27. 1.
Platební dohoda mezi ČR a SR

Představitelé bank a státu o 

termínu odluky Mluvčí ČNB o termínu odluky

Komentář k honbě za termínem 

odluky Co s penězi před odlukou

Měnová odluka v roce 1919 

(Rašín)

28. 1. Mluvčí ČNB o ověřování trvalého 

pobytu při výměně obeživa Měnová odluka a celnice Scénář měnové odluky

Václav Klaus o zákonu k měnové 

odluce Obchodníci a měnová odluka Klaus o měnové odluce

29. 1.
Člen bankovní rady ČNB ke 

scénáři odluky

Tajná schůzka Mečiara a Klause k 

termínu odluky

Tajná schůzka Mečiara a Klause k 

temrínu odluky

Představitel ČNB o termínu 

odluky Posílání peněz na Slovensko

30. 1. 
Mluvčí ČNB o zájmu o peníze 

nižších nominálních hodnost Napětí před měnovou odlukou Termín odluky

Chybějí drobné peníze

Klaus tajně na Slovensku

1. 2.
Čekání na zákon o odluce

Mluvčí ČNB o dostatku mincí a 

bankovek

Slovensko chce za odluku vysoký 

úvěr

Komentář k utajování termínu 

měnové odluky Opozice o měnové odluce

Pozastavení služeb v České 

spořitelně

Tabulka č. 7: Přehled témat spojených s měnovou odlukou před jejím oficiálním 

vyhlášením (pokr.) 
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5.2 Vyhlášení a příprava měnové odluky (2. 2. – 7. 2. 1993) 

5.2.1 Hlasování o měnové odluce 

Hlasování Parlamentu, které rozhodlo o exekuci měnové odluky, proběhlo v úterý 

2. února 1993 v odpoledních hodinách. Zatímco denní tisk informoval dle mediální logiky 

o nadcházející schůzi Parlamentu nad zákonem o oddělení měny, večerní televizní vysílání 

se již mohlo věnovat měnové odluce jakožto schválenému faktu. 

Všechny sledované deníky (mimo bulvární Blesk) zvolily pro vydání dne 2. února 

1993 hlasování o odluce československé měny jako své otevírací téma. Ekonomicky 

zaměřené Hospodářské noviny použily titulek proklamativního charakteru: „Za korunu 

československou koruna česká“
228

, který odkazuje k odluce jako k již schválené záležitosti. 

Přitom článek nezmiňuje žádná data a zaměřuje se spíše na fakta o počtu bankovek v oběhu, 

směnném kurzu mezi českou a slovenskou korunou nebo principům výměny peněz.
229

 Deník 

Rudé právo, jenž býval v lednu iniciátorem spekulací o termínu rozdělení federální měny, 

v den hlasování otevírá své vydání titulní článkem „Dnes bude parlament hlasovat 

o odluce“
230

, ve kterém také podobně jako Hospodářské noviny rozebírá zejména čísla, zásady 

reformy a budoucnost České a Slovenské republiky po ní.  Co se zmiňovaného termínu týče, 

Rudé právo tentokrát používá za pomoci citací guvernéra ČNB, ale i ministra financí 

nebo předsedy Poslanecké sněmovny, spíše uklidňující a sebereflexivní rétoriku: 

Milan Uhde (předseda Poslanecké sněmovny PČR): „Myslím, že všichni vědí, 

že termín odluky je záležitostí vlády.“
231

 

Ivan Kočárník (ministr financí) o nedostatku drobných mincí: „Zdůrazňuji 

však, že tento drobný problém je vyvolán právě díky tomu, že byly zveřejněny 

informace o odluce.“
232

 

Josef Tošovský (guvernér ČNB) o informování veřejnosti: „V relativně krátké 

době bude vše dobře vysvětleno.“
233
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Mimo titulní článek však list uveřejnil také příspěvek s názvem „Měnová odluka nebyla ještě 

před čtrnácti dny nutná?“
234

, jehož ilokuční rovina vypovídá o záměru Rudého práva „očistit“ 

se a svalit vinu zveřejněných spekulací na výroky „odpovědných činitelů“.
235

 Článek je totiž 

shrnutím lednových citátů vrcholných představitelů státu a ČNB k měnové odluce v médiích. 

Jediná MF Dnes v článku s faktickým, avšak nijak pragmaticky výrazným titulkem 

„Parlament dnes o oddělení měny“
236

 na titulní straně vydání z 2. února 1993 vyjadřuje termín 

měnové odluky explicitně. Čtenáře seznamuje s předpokládaným počátkem výměny peněz 

(4. února) i počtu přepážek České spořitelny, kde bude případně možné až do neděle 7. února 

oběživo neokolkované vyměňovat za kolkované (celkem 833). Využívá zde přitom citace 

mluvčích ČNB a ČS.
237

 Nutno poznamenat, že veškeré údaje, které MF Dnes v článku 

použila, se nakonec ukázaly jako fakticky správné a pravdivé. V rozšiřujícím článku k obsahu 

zákona o oddělení měny mimo titulní stranu
238

 pak MF Dnes použila jako ilustrační obrázek 

kresbu československé bankovky s názvem „1 koruna dočasná“, na které jsou karikaturisticky 

zobrazeni slovenský premiér Vladimír Mečiar na jedné straně a jeho český protějšek Václav 

Klaus na straně druhé. Uprostřed je bankovka opatřena symbolem nůžek a nápisem 

„po rozdělení zde odstřihnout“ (viz Obrázek č. 7). Kresba tedy využívá hned dvou mýtů. 

Za prvé zosobňuje rozdělení společné federální měny s osobami Klause a Mečiara (mýtus 

„muži, kteří rozdělili měnu“), za druhé pak využívá frázi známou z různých papírových 

dokumentů („odstřihněte zde“) jako nadsázku, která má vypovídat o jednoduchosti 

a samozřejmosti, s jakou se o oddělení měn rozhodlo. 

Obrázek č. 7: Mýty o měnové odluce 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MF Dnes, 2. 2. 1993, s. 6 
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5.2.2 Oznámení měnové odluky ve vysílání České televize 

Ještě v týž den, kdy byl zákon o měnové odluce odhlasován v Parlamentu, vystoupil 

premiér Václav Klaus v České televizi s oficiálním prohlášením. Toto vystoupení bylo 

zařazeno na první program ČT od 20 hodin, tedy ihned po skončení hlavní zpravodajské 

relace Události a v čase, který dnes nazýváme „prime time“
239

. Takto zvolená doba a též 

postava vrcholného představitele státu vypovídá o důležitosti tématu měnové odluky. 

Pro účely této diplomové práce se z České televize nepodařilo získat audiovizuální záznam 

pořadu, analýze je proto podrobeno plné znění Klausova vystoupení, které vyšlo dne 3. února 

1993 v Hospodářských novinách (plné znění viz Příloha č. 12).
240

 

Na úvod svého projevu se Klaus věnuje rozdělení Československa k 1. lednu 1993. 

Za hlavního „viníka“ tohoto aktu považuje explicitně slovenskou stranu („Pro nás bylo 

rozdělení společného státu způsobeno dlouhodobými slovenskými snahami o vlastní státní 

suverenitu.“), zároveň však zmiňuje nutnost udržení dobrých vzájemných vztahů, přičemž 

využívá určité mytizace (např. „tradiční přátelství“). Stěžejní část vystoupení je samozřejmě 

věnována měnové odluce a konkrétním faktům o ní. Klaus téma opět otevírá jakousi 

rekapitulací a vyzdvihnutím pozitivních („Společná měna sehrála v minulých týdnech 

nesporně pozitivní roli.“) a opět mytizujících faktů („Podařilo se zabránit nejistotám 

a panikám, které by ohrožovaly stabilitu země.“). Explikace důvodů a následků rozdělení 

měny připomíná charakterem a zvolenými jazykovými prostředky vysvětlování odloučení 

rodičů nezletilým dětem, včetně všech používaných mýtů: 

„V současné době má společná měna z řady důvodů své nepříznivé důsledky, 

a to pro obě republiky. Ekonomická situace v obou zemích je odlišná a liší se 

i perspektivy jejich dalšího vývoje. Obě země musí začít realizovat své vlastní 

cíle odlišnými postupy a ty bohužel nemohou být prováděny za existence 

společné měny. […]. Za tohoto stavu věcí dospěly obě země po vzájemné 

dohodě k rozhodnutí ukončit ke dni 8. února 1993 platnost dohody o měnové 

unii a založit další ekonomickou spolupráci na základě oddělených národních 

měn.“ 
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 Hlavní vysílací čas, nejvyšší sledovanost a nejdražší reklamní prostor. 
240

 Premiér Václav Klaus v České televizi: Nikdo nebude poškozen. Hospodářské noviny. 3. 2. 1993, r. 37, č. 23, 

s. 1 a 2. 
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Premiér tedy neopomněl zmínit zejména pokračující vzájemnou spolupráci mezi Českou 

a Slovenskou republikou, což mělo přispět k uklidnění obyvatelstva.  

Jevem, který můžeme v Klausově projevu pozorovat, je časté a účelné používání 

zájmen, ať už osobního („nás všech“, „chtěl bych vás ujistit“), negativního („nikdo nebude 

poškozen“) nebo naopak totalizačního charakteru („obě země“, „všichni občané“, „na všech 

poštách“). Tato slova a fráze umocňují pocit zúčastněnosti a připravenosti měnové odluky 

a vzbuzují u občanů důvěru k provedení této změny. 

Jak bylo zmíněno v předchozí podkapitole (viz kapitola 5.1 Období před vyhlášením 

měnové odluky), Václav Klaus se již na počátku 90. let vyjadřoval k roli médií kriticky. Ve 

svém projevu k vyhlášení měnové odluky však k jejich sledování občany vybízí: „S detailní 

organizací a podmínkami, které jsou pro výměnu peněz připraveny, budete důkladně 

seznamováni v následujících dnech a hodinách ve všech sdělovacích prostředcích.“
241

 Na 

tomto příkladu je patrné, jak důležitou roli hrála při dělení měny informovanost, ke které 

mohly větší měrou přispět jedině média. 

V závěru svého televizního projevu pak český premiér občany nabádá k dodržování 

stanovených pravidel. Opět vhodně volí jazykové prostředky, když používá slovní spojení 

„chtěl bych vás, vážení spoluobčané, poprosit…“, ze kterého je patrná vysoká zdvořilostní 

funkce, obzvláště ve srovnání s jinými možnými variantami (např. „žádám vás“). 

5.2.3 Televizní beseda po oznámení měnové odluky 

 Televizní beseda k měnové odluce, která byla vysílána živě, měla své místo 

na prvním  programu České televize ihned po odvysílání projevu premiéra Václava Klause.
242

 

Pořad uvedl předěl s titulkem „K měnové odluce“ (viz Příloha č. 5). Samotné debatě ještě 

předcházel krátký film, respektive instruktážní video vyrobené ČNB. Zde se diváci podrobně 

a s jasnou explikací dozvídají, které bankovky musí mít kolek, jak tyto kolky vypadají 

nebo jak poznat případné falsifikáty. Video má charakter vyprávění. Zvukovou stopu tvoří 

vypravěč, který svým hlasem analogicky doprovází vizuální stránku – zobrazování mincí 

a bankovek jejich platnosti před a po dni D, tj. 8. února 1993 (viz Příloha č. 5). 

Na toto instruktážní video plynule navazuje zmíněná beseda. Označení je odpovídající, 

protože nešlo o diskusní pořad, ve kterém hrají hlavní roli argumenty a konfrontace účastníků, 
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 Premiér Václav Klaus v České televizi: Nikdo nebude poškozen. Hospodářské noviny. 3. 2. 1993, r. 37, č. 23, 

s. 2. 
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 Beseda k měnové odluce. Česká televize 1, 2. 2. 1993. 
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ale skutečně o besedu explikačního a upřesňujícího charakteru. Moderátorkou této a dalších 

besed k měnové odluce v následujících dnech byla Barbora Tachecí. Hosty se dne 2. února 

1993, tedy v den ohlášení odluky, stali členové řídící komise pro oddělení měny, a to Pavel 

Kysilka a Leopold Surga za ČNB a představitelé institucí, které zajišťují výměnu bankovek, 

konkrétně Jaroslav Svoboda za Českou spořitelnu a Pavel Trnka za Českou poštu. 

Moderátorka hosty označila za odborníky a při představování používala akademických titulů, 

což umocnilo jejich kompetenci.
243

 Z prvků, které dále znázorňují důležitost tématu měnové 

odluky, je možné opět zmínit atraktivní vysílací čas, ale také zvolený oděv přítomný hostů 

a moderátorky. Všichni muži mají při debatě na sobě tmavý oblek, světlou košili a kravatu. 

Tento dnešními slovy „dress code“ považujeme za symbol formálnosti. Naopak za méně 

formální lze označit prostředí, ve kterém se beseda odehrává. Televizní studio je uspořádáno 

jako obývací pokoj. Hosté a moderátorka v čele sedí v křeslech v půlkruhu kolem malých 

konferenčních stolů (viz Příloha č. 5). Nutno však poznamenat, že tato scénografie diskusních 

a debatních pořadů však byla na počátku 90. let běžnou praxí.
244

 

Tematicky se debata věnovala pouze technickým aspektům výměny peněz při měnové 

odluce. Cílem bylo seznámit občany s pravidly tak, aby v následujících dnech nevznikla 

panika a nedorozumění (seznam témat besedy znázorňuje Tabulka č. 8). Každý z hostů 

se věnoval výhradně svým kompetencím – Pavel Kysilka, jeden z hlavních představitelů 

měnové odluky, hovořil o základních principech,
245

 Leopold Surga se věnoval samotným 

bankovkám,
246

 Jaroslav Svoboda systému výměny peněz v pobočkách České spořitelny
247

 

a Pavel Trnka témuž za pobočky České pošty.
248

 Hosté si vzájemně neskákali do řeči 

a odpovídali pouze na dotazy Barbory Tachecí, která tak sehrála roli moderátorky v pravém 

slova smyslu. Můžeme tedy říct, že hosté dodržovali všechny konverzační maximy. 

Z jazykového a frazeologického hlediska bych u debaty ještě ráda zmínila tempo a tón 

promluv. Můžeme zde totiž sledovat, že moderátorka i hosté hovoří velmi klidným hlasem 

a poměrně pomalu, a to zejména ve srovnání s dnešní praxí pořadů tohoto typu. Všechny tyto 

aspekty mohli podle mého přispět k hladkému průběhu reformy. 
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 TACHECÍ, B. Beseda k měnové odluce. Česká televize 1, 2. 2. 1993, čas: 6:00. 
244
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64 

 

Téma Mluvčí

Termíny měnové odluky Pavel Kysilka (ČNB)

Počet výměnných míst Pavel Kysilka (ČNB)

Výměnná místa České spořitelny Jaroslav Svoboda (ČS)

Výměnná místa České pošty Pavel Trnka (ČP)

Kolkované bankovky Pavel Kysilka (ČNB)

Přechod na českou korunu Pavel Kysilka (ČNB)

Podmínky výměny peněz Pavel Kysilka (ČNB)

Uložení vyšší částek Jaroslav Svoboda (ČS) a Pavel Trnka (ČP)

Zásoby kolkovaných bankovek a fronty Leopold Surga (ČNB)

Pamětní mice a měnová odluka Leopold Surga (ČNB)

Tabulka č. 8: Přehled témat televizní debaty k měnové odluce ze dne 2. února 1993 

Zdroj: Beseda k měnové odluce. Česká televize 1, 2. 2. 1993 

5.2.4 Novinové titulky a diskurs den po ohlášení měnové odluky 

Jak již bylo zmíněno, denní tisk se podle mediální logiky mohl tématu schválení 

měnové odluky věnovat od středy 3. února 1993. Všechny analyzované deníky včetně 

bulvárního Blesku se jí věnují hned na titulní straně. Nebylo to však jediné celorepublikové 

téma. Shodou okolností se totiž 2. února, tedy předešlý den, ujímal prezidentského úřadu nově 

zvolený první český prezident. A bylo to paradoxně ekonomicky zaměřené Hospodářské 

noviny, které zvolily složení slibu Václava Havla za své otevírací téma umístěné uprostřed 

titulní strany.
249

 Nového prezidenta zmiňují na první straně i sledované obecné seriózní 

deníky,
250

 avšak tématem číslo jedna se u nich stala měnová odluka. 

Analyzované seriózní deníky ohlásily oddělení měny titulky deklaratorního 

charakteru. Hospodářské noviny pouze oznámily schválení reformy, MF Dnes a Rudé právo 

zůstaly u rétoriky spojené především s termínem. 

Oddělení měny schváleno (Hospodářské noviny, 3. 2. 1993, s. 1) 

Od pondělí česká měna (MF Dnes, 3. 2. 1993, s. 1) 

Měnová odluka vyhlášena k 8. únoru (Rudé právo, 3. 2. 1993, s. 1) 
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 Nad Pražským hradem vlaje prezidentská standarta. Hospodářské noviny. 3. 2. 1993, r. 37, s. č. 23, s. 1.  
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 ben. Prezident se ujal svého úřadu. MF Dnes. 3. 2. 1993, r. 4, č. 27, s. 1 a Václav Havel přísahal. Rudé právo. 

3. 2. 1993, r. 3, č. 27, s. 1. 
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Další titulky věnované měnové odluce tento den pak především odkazovaly k příspěvkům 

o pravidlech výměny peněz nebo omezeních spojených s nadcházející reformou. 

Také bulvární deník Blesk se dotkl tématu měnové odluky, když se zaměřil na možnost 

falsifikátů kolků. 

Nikdo nebude poškozen (Hospodářské noviny, 3. 2. 1993, s. 1) 

Dočasně zastaven platební styk (Hospodářské noviny, 3. 2. 1993, s. 2) 

Výměna bankovek začne ve čtvrtek (MD Dnes, 3. 2. 1993, s. 1) 

Banka zastavila prodej deviz českým občanům (MF Dnes, 3. 2. 1993, s. 2) 

Jak se budou měnit peníze (Rudé právo, 3. 2. 1993, s. 1) 

Kolky se z bankovek neodlepí (Blesk, 3. 2. 1993, s. 1) 

To, že mediální diskurs tiskových médií se den po oficiálním vyhlášení měnové odluky nesl 

spíše ve formálním a informativním duchu, dokazuje fakt, že všechny sledované seriózní 

deníky otiskly
251

 plné znění zákona o oddělení měny.
252

 Rudé právo pak navíc ještě 

publikovalo také plné znění nařízení vlády k měnové odluce.
253

 Nejvíce oficiálních 

dokumentů bez redakčních úprav však otiskly Hospodářské noviny, které kromě zákona 

v plném znění zveřejnily dále vyhlášku ČNB
254

, tiskovou zprávu ČNB
255

 a přepis projevu 

premiéra Václava Klause v České televizi
256

.  

5.2.5 Televizní beseda ze dne 4. února 1993 

  Beseda k měnové odluce ze čtvrtka 4. února 1993
257

 se vysílala opět živě po skončení 

hlavní zpravodajské relace Události na prvním programu České televize. Cílem debaty 

z prvního dne exekuce měnové odluky
258

 bylo zhodnocení dosavadní situace a především 

zodpovězení otázek, které mohli diváci po celý den i během vysílání pořadu telefonovat 

do studia. K zajištění kompetentních odpovědí se této besedy zúčastnil pro tento formát 

pořadu nadstandardní počet hostů (celkem devět), což potvrzuje i úvodní slovo moderátorky: 
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 Dá se předpokládat, že jim to uložil zákon, respektive ČNB. 
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 Zákon o oddělení měny. Hospodářské noviny. 3. 2. 1993, r. 37, č. 23, s. 3, MF Dnes. 3. 2. 1993, r. 4, č. 27, s. 

7 a Rudé právo. 3. 2. 1993, r. 3, č. 27, s. 4. 
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 Beseda k měnové odluce. Česká televize 1, 4. 2. 1993. 
258

 Čtvrtek 4. 2. 1993 byl prvním dnem, kdy mohli občané vyměňovat neokolkované československé bankovky 

za okolkované bankovky české. Výměna trvala celkem čtyři dny až do neděle 7. 2. 1993. 
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„Dnes je nás tady poněkud více, než jste zvyklí.“
259

 Přítomni byli představitelé ČNB (hlavní 

subjekt měnové odluky), České spořitelny a České pošty (výměnná místa) a také Ministerstva 

financí (viz Příloha č. 6).
260

 Ráda bych se zastavila u formy představení Pavla Kysilky, 

vedoucího člena řídící komise ČNB pro měnovou odluku. Moderátorka použila frázi „vám již 

známou tvář z České televize“
261

, čímž dala vzniknout jakési personalizaci reformy.  Pavel 

Kysilka se totiž skutečně stal mediálním představitelem měnové odluky. Například deník 

MF Dnes publikoval v sobotní příloze dne 6. 2. 1993, tzn. v posledním vydání před dnem D, 

rozhovor s tímto nejmladším členem bankovní rady ČNB nazvaný expresivně „Muž, 

který rozdělil měnu“
262

 (viz Příloha č. 7). Toto označení do té doby média používala spíše 

pro Václava Klause na české a Vladimíra Mečiara na slovenské straně. 

Pořad, stejně jako vydání ze dne ohlášení odluky, moderovala Barbora Tachecí. 

Jakýmsi druhým moderátorem se stal tiskový mluvčí ČNB Martin Švehla. Ten přebíral 

průběh diskuse v okamžicích, kdy hosté mluvili o odborných tématech.
263

 Na rozdíl 

od besedy z 2. února 1993, která se věnovala především základním technickým aspektům 

reformy (viz podkapitola 5.2.3 Televizní beseda po oznámení měnové odluky), obsahovala 

beseda ze 4. 2. 1993 už mimo jiné ekonomicky náročnější problematiku platební dohody mezi 

Českou a Slovenskou republikou.
264

 Tento fakt považuji za další aspekt, jenž vede 

k medializaci měnové odluky jakožto důležitého a na přesné a relevantní informace citlivého 

tématu. 

V části pořadu, kdy hosté odpovídali na otázky diváků (občanů), lze opět pozorovat 

připravenost a kompetenci přítomných představitelů jednotlivých subjektů měnové odluky. 

V případě, že jeden z nich nedokáže na otázku odpovědět, předá slovo dalšímu (např. Téra 

z Ministerstva financí na Svobodu z České spořitelny: „To by spíš měli říct pracovníci 

z bank“
265

). To, že téma měnové odluky bylo prosté politické rétoriky, kdy se hosté chtějí 
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 TÉRA, M. Beseda k měnové odluce. Česká televize 1, 4. 2. 1993, čas 23:50. 



67 

 

Téma Mluvčí

První ohlasy na měnovou odluku Pavel Kysilka (ČNB)

Ocenění pracovníků výměnných míst i občanů Pavel Kysilka (ČNB)

Situace na výměnných místech Jaroslav Svoboda (ČS) a Pavel Trnka (ČP)

Platební dohoda mezi ČR a SR
Miroslav Téra a Vladimír Rudlovčák (MF ČR), 

Jan Vít a Jan Hampl (ČNB)

Turistický kurz, turistický ruch mezi ČR a SR František Vokatý (ČNB)

Pohledávky na Slovensku
Miroslav Téra a Vladimír Rudlovčák (MF ČR), 

Jan Vít a Jan Hampl (ČNB)

Technické aspekty dělení měny Pavel Kysilka (ČNB)

především zalíbit voličům (divákům), například dokazuje situace, kdy besedující nemají 

problém zodpovědět otázku
266

 frázemi typu: „Nemůže, má smůlu.“
267

  

 

Tabulka č. 9: Přehled témat televizní debaty k měnové odluce ze dne 4. února 1993 

Zdroj: Beseda k měnové odluce. Česká televize 1, 4. 2. 1993 

5.2.6 Témata spojená s měnovou odlukou 

Tématem, které nebylo možné při mediálním diskursu dní po oficiálním vyhlášení 

měnové odluky opomenout, byly základní technické aspekty a principy nadcházející 

reformy. Jak již bylo zmíněno, všechny sledované deníky uveřejnily plná znění různých 

dokumentů vázajících se k oddělení měny. Každé periodikum ale pojalo vlastní informování 

mimo tyto dokumenty jinak. Rudé právo zvolilo výrazný box na titulní straně, ve kterém byly 

shrnuty základní údaje o výměně bankovek v bodech.
268

 Druhý sledovaný obecný deník 

MF Dnes v obsáhlejším článku „Co, jak a kdy při měnové odluce“
269

 nejenže shrnuje obecná 

fakta, ale navíc přináší i tipy a rady čtenářům: 

„Za prvé pečlivě odhadněte, kolik peněz do neděle potřebujete. […]. Pozor, 

ať nějaké peníze nezapomenete v hrníčku nebo pod polštářem. Jak jednou 

dostanete do občanského průkazu razítko o výměně, další nahlášená výměna 

není možná. A nezapomeňte si doma občanský průkaz!“
270
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 V tomto případě na otázku divačky, zda je možné si důchod z Čech na Slovensko nechat vyplácet v českých 

korunách kvůli obavě ze znehodnocení slovenské měny. 
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Základní informace o měnové odluce do svého obsahu zařadil i bulvární deník Blesk. Článek 

o nutnosti výměny vybraných bankovek, částce, kterou je možné vyměnit, či počtu a otevírací 

době výměnných míst nese titulek „Smetana musí mít kolek“
271

, který využívá personifikaci 

tisícikorunové bankovky s postavou hudebního skladatele Bedřicha Smetany, jež podléhala 

kolkování. Ekonomické Hospodářské noviny se ve svých informačních článcích o měnové 

odluce věnovaly zejména podnikatelům.
272

 

Dalším tématem, kterému se sledované deníky věnovaly, bylo hodnocení průběhu 

výměny bankovek na výměnných místech. Již zvolené titulky podporovaly názor 

o bezproblémovém průběhu tohoto procesu.  Všechny deníky použily varianty slova „klid“, 

případně negaci neklidu („bez paniky“). 

Výměna začala bez paniky (Hospodářské noviny, 5. 2. 1993) 

Výměna bankovek probíhá klidně (MF Dnes, 5. 2. 1993) 

V Praze fronty, jinde v klidu (Rudé právo, 5. 2. 1993) 

U přepážek byl klid (Blesk, 8. 2. 1993) 

Kromě front, které se na pobočkách České spořitelny a České pošty tvořily a které se staly 

typickým ilustračním obrázkem článků o průběhu výměny bankovek (viz Příloha č. 8), 

hodnotily deníky připravenost pozitivně, čímž klidný průběh podpořily. O přístupu, s jakým 

média k hodnocení přípravy měnové odluky přistupovaly, může hovořit například komentář 

bulvárního deníku Blesk, který se oprostil senzací. 

„Obavy ze zmatků, které by mohla vyvolat měnová odluka, se nenaplnily. 

Výměna peněz probíhá vcelku plynule, ve větších městech i rovnoměrně. […]. 

Klidný průběh měnové odluky však svědčí jak o dobré přípravě a předvídavosti 

finančních odborníků, tak i o pochopení a vstřícném přístupu obyvatel.“
273

 

Obecně se ale deník Blesk tématu měnové odluky příliš nevěnoval, a pokud ano, příspěvek 

odpovídal principům bulvárního média. O víkendu před dnem D tak například vyšel na titulní 

straně článek s titulkem „Primátor šlapal chodník“ a podtitulkem „Pražské prostitutky 
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 BRUNNEROVÁ, O. a HANSLÍK, H. Smetana musí mít kolek. Blesk. 4. 2. 1993, r. 2, č. 28, s. 2. 
272

 Např.: Na pomoc podnikatelům. Technika měnové odluky. Hospodářské noviny. 4. 2. 1993, r. 37, č. 24, s. 2. 
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 PROKOP, J. U přepážek byl klid. Blesk. 8. 2. 1993, r. 2, č. 31, s. 2. 
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Datum Blesk Hospodářské noviny MF Dnes Rudé právo

2. 2. Hlasování o měnové odluce Hlasování o měnové odluce Hlasování o měnové odluce

Spořitelny se připravují na 

odluku Krize obchodu

Měnová odluka a Česká 

spořitelna

Nutnost měnové odluky?

3. 2. Kolky se z bankovek neodlepí Oznámení měnové odluky Oznámení měnové odluky Oznámení měnové odluky

Dokumenty k měnové odluce Výměna bankovek Výměna bankovek

Situace na hranicích Dokumenty k měnové odluce

Dokumenty k měnové odluce

neokolkují: berou okolkované i neokolkované bankovky.“
274

 Odkazoval na primátorovu noční 

prohlídku Prahy u příležitosti měnové odluky. 

Jedním z mála témat, které mohlo ve čtenářích denního tisku vyvolat ve spojitosti 

s měnovou odlukou pocit neklidu, byla situace na hranicích mezi Českou a Slovenskou 

republikou. V době příprav na den D je totiž hlídala armáda, což mohlo s odkazem na režim 

před rokem 1989 působit kontroverzně. Sledovaná periodika ale volila titulky, které 

obsahovaly slova evokující pocit bezpečí, čímž bránila rozvíření paniky. 

Bezpečnostní opatření na hranicích (Hospodářské noviny, 4. 2. 1993, s. 2) 

Hranici se Slovenskem střeží vojsko (Rudé právo, 4. 2. 1993, s. 1) 

Policie i vojsko chrání přesuny peněz (MF Dnes, 4. 2. 1993) 

Články o situaci na hranicích se spíše zaměřovaly na dopad na běžného občana či řidiče 

kamionů. Přísnější kontroly totiž znamenaly další fronty. Zástupy kamionů se staly 

symbolickým ilustračním obrázkem dokreslující tuto situaci (viz Příloha č. 9). Deník Blesk 

využil téma pro článek korespondující s principy bulvární žurnalistiky. Přípěvek s názvem 

„Celníci se kousali nudou“
275

 rozebíral pracovní dobu zaměstnanců celnice, kteří si údajně 

krátili čas tiskovinami s lacinými fotografiemi nahých dívek. 

Přehled témat spojených s měnovou odlukou v době před dnem D, tj. 2. – 7. února 1993, 

ilustruje Tabulka č. 10. 

Tabulka č. 10: Přehled témat spojených s měnovou odlukou v denním tisku při 

vyhlášení a přípravě měnové odluky  
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 VRANÝ, M. Primátor šlapal chodník. Blesk. 6. 2. 1993, r. 2, č. 30, s. 1. 
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 BAUER, J. a POHANOVÁ J. Celníci se kousali nudou. Blesk. 8. 2. 1993, r. 2, č. 21, s. 2. 
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Datum Blesk Hospodářské noviny MF Dnes Rudé právo

4. 2.

Čím platit na Slovensku po 

odluce?

Představení českých 

bankovek a mincí Ochrana přesunů peněz Situace na hranicích

Příprava měnové odluky

Technické aspekty měnové 

odluky Platební dohoda Turistika mezi ČR a SR

Alois Rašín Příprava Spořitelen Platební dohoda

Italský tisk k měnové odluce

Rady občanům k měnové 

odluce Rozměňování peněz

Ministr financí k měnové 

odluce

Technické aspekty měnové 

odluky

5. 2.

Obchod mezi ČR a SR po 

odluce měn Výměna probíhá klidně Rizika měnové odluky

První den výměny peněz bez 

paniky Situace na hranicích Připravenost měnové odluky

Dokumenty k platební 

dohodě

Budoucnost česko-

slovenských vztahů Měnová odluka a podnikatelé

Podpis platební dohody

6. 2.

Prostitutky berou i 

neokolkované peníze

Na Slovensko jako devizoví 

cizinci Devalvace české koruny?

Měnová odluka a České 

dráhy Bankomaty a nové bankovky

Klid u výměnných přepážek

Příloha: Příprava měnové 

odluky

Pavel Kysilka: Muž, který 

rozdělil měnu

Tabulka č. 10: Přehled témat spojených s měnovou odlukou v denním tisku při 

vyhlášení a přípravě měnové odluky (pokr.) 

 

 

5.3 Den D (8. 2. 1993) 

O půlnoci z neděle 7. února na 8. února 1993 přestala fakticky platit československá 

koruna a zákonným platidlem samostatné České republiky se stala česká koruna. Analýza této 

kapitoly proto směřuje k mediálnímu diskursu tzv. dne D, tedy 8. února 1993. 

5.3.1 Titulní strany deníků 

Jak ukázala analýza období od počátku roku, měnová odluka se stala tématem, 

které plnilo přední stránky všech sledovaných, především ale seriózních deníků. V den D 

to však byly pouze tituly MF Dnes a Hospodářských novin, které oficiální počátek nové české 

měny zvolily jako své otevírací téma. Přehled titulních stran sledovaných deníků nabízí 

Obrázek č. 8. 



71 

 

Obrázek č. 8: Titulní strany v den D (8. 2. 1993) 

 Zdroj: Hospodářské noviny. 8. 2. 1993, č. 26   Zdroj: Blesk. 8. 2. 1993, č. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zdroj: MF Dnes. 8. 2. 1993, č. 31            Zdroj: Rudé právo. 8. 2. 1993, č. 31 
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Deník MF Dnes v článku s deklarativním titulkem „Koruna už je česká“
276

 hodnotí 

situaci uplynulých čtyř dnů, kdy bylo možné vyměňovat neokolkované bankovky 

za okolkované. Článek navíc doprovází velká fotografie. Na titulní straně se pak MF Dnes 

měnové odluce věnuje ještě v dalších dvou příspěvcích, a to článkem o potenciální devalvaci 

slovenské koruny
277

 a boxem s rekapitulací aktuálně platných bankovek včetně ilustračního 

obrázku.
278

 Můžeme tedy říci, že MD Dnes pokryla tématem oddělení měny nejpodstatnější 

a nejvýraznější část titulní strany. 

Deník s ekonomickým zaměřením Hospodářské noviny se v den D věnoval měnové 

odluce a její přípravě v hlavním článku pro tento list s neobvyklým literárním titulkem 

„Koupený čas“
279

. V něm za pomocí citací guvernéra ČNB a ministra financí predikuje 

budoucí vývoj obchodních vztahů mezi Českou a Slovenskou republikou. Tématu rozdělení 

měny se pak na titulní straně dotýká i druhý velký článek o dělení federálního majetku
280

 

a zmínku nalezneme i v rubrice „Telegraficky“
281

. 

Téměř beze zmínky o měnové odluce a vzniku české koruny je titulní strana deníku 

Rudé právo. Jedinou zmínku nalezneme ve sloupku u levého okraje.
282

 Hlavní článek vydání 

z 8. února 1993 se věnuje azylantům z Německa.
283

 Titulní straně vévodí fotografie Alaina 

Delona, který se o víkendu jako hlavní hvězda zúčastnil pražského plesu ve Státní opeře. 

Tuto fotografii doprovází krátká upoutávka na článek na následující straně s titulkem „Delon 

netančil a odjel na diskotéku“
284

. Na tomto příkladu můžeme pozorovat bulvarizaci obsahu 

jinak spíše serióznějšího deníku. 

Téma Alaina Delona na plese ve Státní opeře si totiž pro svou titulní stranu ze dne 

8. února 1993 vybral také bulvární deník Blesk. Článek s velkým titulkem „Alain Delon 

v opeře netančil“
285

 a dvěma fotografiemi ze zákulisí zabírá více než 60 % první stránky. 

To, že dal Blesk přednost této události před tématem měnové odluky, ale odpovídá logice 

a principům bulvárního média. Nutno navíc poznamenat, že vzniku samostatně české měny se 

deník Blesk věnoval na své titulní straně hned 9. února 1993. Pro upoutávku na článek 
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 Koruna už je česká. MF Dnes. 8. 2. 1993, r. 4, č. 31, s. 1. 
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 mru, r. K dnešku Slovensko devalvaci nehlásí. MF Dnes. 8. 2. 1993, r. 4, č. 31, s. 1. 
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o víkendové situaci na přepážkách (výměnných místech) České pošty uvnitř listu bylo použito 

titulku „Federální měna zesnula v pokoji“
286

. V takto zvolené frázi můžeme pozorovat 

jak téma smrti, které patří do oblíbeného repertoáru bulvárních obsahů, tak vyjádření 

o bezproblémovém průběhu měnové odluky. Nabízí se tak srovnání toho, jak může tentýž fakt 

(vznik samostatné české měny) v titulku interpretovat seriózní a bulvární deník. 

Koruna už je česká (MF Dnes, 8. 2. 1993, s. 1) 

Federální měna zesnula v pokoji (Blesk, 9. 2. 1993, s. 1) 

5.3.2 Události České televize 

V hlavní večerní zpravodajské relaci České televize Události se stala měnová odluka 

v den D (pondělí 8. února 1993) otevíracím tématem. Moderátor Jiří Janeček uvedl blok 

reportáží deklaratorními slovy o vzniku samostatné české měny, která doplnil faktickým 

údajem o objemu vyměněných bankovek a hodnocením situace předešlých čtyř dní. Stejně 

jako v tisku se dovídáme o bezproblémové situaci. 

„Od dnešního dne se staly okolkované a nové bankovky zákonnými 

platidly. Výměna peněz soukromých osob proběhla v celé republice bez 

problémů. Podle našich informací bylo na území České republiky vyměněno 

téměř 11 miliard korun.“
287

 

Úvodní informace doprovází ilustrační obrázek s titulkem „Koruna česká“ a symbolem 

geografického reliéfu České republiky vyplněného vizuálem nové dvousetkorunové bankovky 

s J. A. Komenským (viz Příloha č. 10).  

První reportáž
288

 je věnována výměně peněz podnikatelů, konkrétně v Opavě. Za její 

hlavní sdělení lze považovat informaci, že ačkoli se dnes (pondělí) tvořily v bankách fronty, 

okolkovaných bankovek je pro podnikatele dost. Reportáž je doprovázena typickými záběry 

z banky – fronty u přepážek, přepočítávání peněz bankovními úřednicemi apod. Druhá 

reportáž
289

 pondělních „Událostí“ se zaměřila na situaci s (ne)dostatkem drobných mincí 

v pražských obchodech. Jako prostředek vyžívá anketu mezi prodavačkami vybraných 

prodejen. Opět můžeme pozorovat pozitivně laděný mediální diskurs. 
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 Federální měna zesnula v pokoji. Blesk. 9. 2. 1993, r. 2, č. 32, s. 1. 
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 JANEČEK, J. Události. Česká televize 1, 8. 1. 1993, čas: 0:03. 
288
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Prodavačka 1: „Dneska nejsou stokoruny. Dneska vrací lidi jenom padesátky, 

dvacítky a chodí s tisícovkami a pětistovkami.“ 

Reportérka: „Máte dost drobných peněz a malých bankovek na vracení?“ 

Prodavačka 2: „Myslím, že jo, je dost.“ 

Reportérka: „Nedělá vám to potíže?“ 

Prodavačka 2: „Málo stovek, ale jinak je to bez problémů.“ 

Prodavačka 3: „Máme dostatek. Jak papírových, tak kovových.“ 

V pořadí třetí reportáž
290

 obsahuje interview Barbory Tachecí s guvernérem ČNB Josefem 

Tošovským, který se odehrává pravděpodobně v jeho kanceláři (viz Příloha č. 10). 

Toto prostředí tak uvozuje příjemnou a především klidnou atmosféru rozhovoru o platební 

smlouvě mezi Českou a Slovenskou republikou. Poslední reportáž
291

 bloku o měnové odluce 

je věnována reakcím zahraničí na tuto peněžní reformu. Zvukovou stopu tvoří telefonát 

zahraničního reportéra ČT, vizuální stránku pak mapa Evropy a měnící se fotografie míst, 

o kterých se hovoří (viz Příloha č. 10). 

5.3.3 Témata spojená s měnovou odlukou 

Jak již nastínila analýza titulků denního tisku i Událostí České televize, den D patřil 

v mediálním diskursu jednak oznámením o počátku samostatné české měny, ale také 

hodnocení, a to zejména pozitivnímu, situace kolem výměny bankovek. Ekonomické 

Hospodářské noviny se pak ještě zaměřily hlouběji na platební smlouvy mezi Českou 

a Slovenskou republikou (přehled témat spojených s měnovou odlukou v denním tisku dne 

8. února 1993 nabízí Tabulka č. 11). Ráda bych se ale zaměřila na sloupek, který vyšel v den 

D na titulní straně Rudého práva. Jeho obsah se totiž ostatním analyzovaným hodnocením 

měnové odluky vymyká. Pro ohlášení vzniku české koruny využívá „pohřební“ terminologie 

blízké spíše bulvární žurnalistice. Počátek samostatné měny tak získává negativní konotaci. 

„To poslední, co drželo pohromadě dva národy žijící spolu více než sedmdesát 

let, československá koruna, dnešním dnem dožilo.“
292
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Datum Blesk Hospodářské noviny MF Dnes Rudé právo

8. 2. Situace na celnicích

Obchodní vztahy mezi 

ČR a SR Začátek české koruny Komentář k české koruně

Situace na 

výměnných místech

Hodnocení výměny 

bankovek

Devalvace slovenské 

koruny

Objem vyměněného 

oběživa

Posilování české 

koruny

Platební styk mezi ČR 

a SR po měnové odluce

Situace na výměnných 

místech Slovensko a devizy

Autor sloupku, novinář Pavel Páral, dnes šéfkomentátor ekonomického časopisu Euro, 

využívá klidného průběhu výměny bankovek, na který se ostatní média často odkazovala, 

pro vyjádření nejistoty z budoucnosti. 

„To, co proběhlo minulý týden klidně a bez front u přepážek pošt a spořitelen, 

je ale tak trochu shrnutím opony nad dělením společného státu.“
293

 

Pro negativní predikce využívá dále odkaz na nové bankovky. 

„Dědictví mnohaletého soužití ale nevymažou nové tváře na nových 

bankovkách. Je hloupé se přít, kdo na tom bude hůře, když je oběma zle. Pokles 

vzájemného obchodu bude nepochybně mnohem větší než vládních 

optimistických deset procent.“
294

 

Sloupek Rudého práva na titulní straně listu v den D nekopíruje pojetí mediálního diskursu 

ostatních sledových médií. A tak, jako se tento deník v lednu 1993 stal jakýmsi iniciátorem 

spekulací o termínu měnové odluky, i po skutečné exekuci peněžní reformy můžeme v jeho 

obsazích pozorovat rysy „rebelujícího“ média. 

Tabulka č. 11: Přehled témat spojených s měnovou odlukou v denním tisku při dni D 

 

5.4 Období po dni D (9. 2. – 31. 3. 1993) 

Měnová odluka a vznik samostatné české měny ke dni 8. února 1993 na jedné straně 

dovršil proces rozdělení československé federace, na straně druhé otevřel nové kapitoly 

společné, i když již samostatné ekonomické spolupráce. Témat, která mohla média 

po rozdělení měny přinášet a komentovat, bylo mnoho. Peněžní odluka totiž odstartovala 
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 Tamtéž. 
294

 Tamtéž. 
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mimo jiné například diskusi nad způsoby dělení majetku či nad pokrčováním kupónové 

privatizace. Při analýze období po dni D se však držím pouze tématu samotné měnové odluky 

a zejména jejímu hodnocení v mediálním diskursu v období do konce března 1993. 

5.4.1 Témata spojená s měnovou odlukou 

Všechny sledované seriózní deníky se den po datu vzniku české koruny, tedy 9. února 

1993, zmínily o možnosti ještě dodatečně vyměnit neokolkované bankovky. Ekonomické 

Hospodářské noviny opět zvolily možnost publikovat oficiální sdělení ČNB v plném znění 

bez jakýchkoliv editorských či žurnalistických zásahů („Česká národní banka sděluje…“).
295

 

Důležitost informace byla podtržena využitím výrazného ohraničení (článek v boxu) tohoto 

sdělení. Podobnou vizuální stránku podaných informací o dodatečné výměně bankovek 

na svých stránkách použil také deník Rudé právo. Věrohodnost faktů o částce a termínu 

výměny doplňuje odkaz na ČNB („Informovali o tom zástupci tiskového oddělení České 

národní banky.“).
296

 Sloupek MF Dnes věnovaný tématu dodatečné výměny neokolkovaných 

bankovek za okolkované pak nejen v titulku vyzdvihuje zejména přepážky Komerční banky 

jakožto výměnná místa.
297

 Nabízí se zde srovnání, jaký pro tentýž fakt volí jednotlivé deníky 

titulek. 

Jak a kde vyměnit neokolkované bankovky (Hospodářské noviny, 9. 2. 1993, 

s. 2) 

Výměna bankovek v Komerční bance (MF Dnes, 9. 2. 1993, s. 2) 

Měnit lze ještě dva tisíce korun (Rudé právo, 9. 2. 1993, s. 2) 

Informace o možnosti dodatečné výměny pak sledované deníky do konce března ještě párkrát 

zopakovaly stručnými příspěvky spíše mimo titulní stranu a s využitím pragmatických titulků. 

Nutno poznamenat, že MF Dnes se věnovala spíše osobní výměně, Hospodářské noviny 

informovaly především podnikatele. 

Zásady pro výměnu neokolkovaných bankovek (Hospodářské noviny, 13. 2. 

1993, s. 3) 

Dodatečně vyměňují federální bankovky za okolkované (MF Dnes, 19. 2. 1993, 

s. 3) 
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 Jak a kde vyměnit neokolkované bankovky. Hospodářské noviny. 9. 2. 1993, r. 37, č. 27, s. 2. 
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 Měnit lze ještě dva tisíce korun. Rudé právo. 9. 2. 1993, r. 3, č. 32, s. 2. 
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 Výměna bankovek v Komerční bance. MF Dnes. 9. 2. 1993, r. 4, č. 32, s. 2. 
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Osobní výměna peněz u konce (MF Dnes, 2. 3. 1993, s. 3) 

Je ještě možno vyměňovat neokolkované bankovky? (Hospodářské noviny, 8. 3. 

1993, s. 1) 

Jak můžeme vyměnit neokolkované bankovky (Hospodářské noviny, 23. 3. 

1993, s. 3) 

Deník Rudé právo v období po dni D vsadil spíše na témata spojená s měnovou odlukou, 

která mohou být pro čtenáře spíše zajímavá než pragmatická. V březnu se tak kratšími 

příspěvky zmínil o nových bankovkách
298

 a mincích
299

. 

Explicitní hodnocení měnové odluky jakožto technického procesu nabídly ze 

sledovaných deníků pouze Hospodářské noviny. Dne 18. února 1993, tzn. přesně deset dní po 

oficiálním vzniku české koruny, převyprávěly v rubrice „Ze zahraničí“ původní článek 

polského listu Rzeczpospilita. Ekonomické Hospodářské noviny tento příspěvek opatřily 

metaforickým titulkem „Bezbolestný rozvod koruny“
300

, což je v souladu s rétorikou, jakou 

byla odluka podávána českým občanům v místních médiích (viz podkapitola 5.2.2). 

„Způsob, jakým se uskutečnila tato operace v Čechách, zasluhuje nejvyšší 

uznání organizátorům. Rychle, zdvořile a bez kolizí. […]. V pražských 

finančních kruzích se nepředvídá devalvace české koruny vůči směnitelným 

měnám. O slovenské koruně panuje přesvědčení, že její kurs vůči české koruně 

v nejbližší době klesne o 20 či dokonce o 50 procent.“
301

 

Hospodářské noviny tímto převzatým článkem a vybranými citacemi podpořily pozitivní 

nádech mediálního diskursu po měnové odluce na české straně. A je na místě připomenout, že 

„dobrá nálada“ bývá podstatnou součástí ekonomických principů, obzvláště na finančních či 

měnových trzích. Podobně pozitivní výsledky přinesly Hospodářské noviny na konci března, 

když publikovaly výsledky průzkumu veřejného mínění o přínosu měnové odluky pro občany. 
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 Nová tisícikoruna z tiskárny v květnu. Rudé právo. 2. 3. 1993, r. 3, č. 50, s. 1. 
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 mma. Koruna na koruně. Rudé právo. 24. 3. 1993, r. 3, č. 69, s. 2. 
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 Bezbolestný rozvod koruny. Hospodářské noviny. 18. 2. 1993, r. 37, č. 34, s. 25. 
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 Tamtéž. 
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„Téměř polovina (47 procent) občanů České republiky očekává kladný přínos 

měnové odluky od Slovenské republiky, méně než pětina (17 procent) vyjadřuje 

v této souvislosti obavy a nedůvěru. […].“302
 

Ze zvolených jazykových prostředků („téměr polovina“ místo možné varianty „ani ne 

polovina“ a „méně než pětina“ místo „téměř pětina“) je patrné, že Hospodářské noviny zvolily 

vždy variantu, která má kladnější význam. 

O devalvaci
303

 slovenské měny, o které se zmínil polský deník Rzeczpospilita, se často 

zmiňovaly i sledované české deníky.  

„Dílčí“ devalvace (Hospodářské noviny, 8. 2. 1993, s. 3) 

Nezájem o slovenskou měnu (MF Dnes, 9. 2. 1993, s. 1) 

Slovenská koruna na prahu devalvace (MF Dnes, 12. 2. 1993, s. 1) 

Banky počítají s rychlou devalvací slovenské měny (Rudé právo, 13. 2. 1993, 

s. 1) 

Devalvace slovenské měny o 30 procent? (MF Dnes, 14. 2. 1993, s. 1) 

O devalvaci zatím nerozhodnuto (Hospodářské noviny, 17. 2. 1993, s. 1) 

České podniky se připravují na devalvaci slovenské měny (Rudé právo, 17. 2. 

1993, s. 2) 

Slovenský výprodej (MF Dnes, 25. 2. 1993, s. 6) 

Slovenský schodek už 1,55 miliardy (MF Dnes, 3. 3. 1993, s. 1) 

Mediální diskurs kolem devalvace slovenské koruny pro podložené závěry jistě zasloužil 

samostatnou a hlubší analýzu, a to i ve slovenském mediálním diskursu. Přesto podle mého 

názoru ze sledovaných příspěvků lze pozorovat jakési pozitivní konotace na české straně. 

Častá medializace slovenské devalvace (obzvláště v MF Dnes prostřednictvím expresivních 

titulků) v českých médiích totiž přispívá k názoru, že měnová odluka byla přínosnější a 

výhodnější pro Českou republiku. 
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 Přínos měnové odluky z pohledu občanů. Hospodářské noviny. 30. 3. 1993, r. 37, č. 62, s. 2. 
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 Oslabení domácí měny (slovenské koruny) vůči měnám zahraničním (např. české koruně) v systému fixních 

směnných kurzů. Devalvace podporuje export, protože zlevňuje vyvážené zboží, čímž pomáhá zlepšit bilanci 

zahraničního obchodu země (Slovenska). 
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6 Diskuse 

Kvalitativní výzkum si neklade za cíl přijít s obecně platnými fakty, ale prozkoumat 

problematiku v širších souvislostech. V této části práci bych ráda nastínila základní 

východiska, komentáře a podněty k diskusi, které diskursivní analýza medializace měnové 

odluky a vzniku české koruny v roce 1993 přinesla.  Zároveň zde považuji za užitečné nastolit 

hypotézy, které na základě mého výzkumu vyvstaly a které může zodpovědět další studium 

problematiky s využitím kvantitativních či triangulačních metod. 

VO1: Jaké prostředky využívaly při medializaci měnové odluky české deníky a jaké 

vysílání České televize? 

Kvalitativní diskursivní analýza mediálních obsahů věnovaných měnové odluce 

a vzniku české koruny ukázala, že pro denní tisk byla tato událost především zpravodajským 

tématem. Ačkoli se v období před oficiálním oznámením rozdělení společné federální měny 

v denících spekulovalo o termínu reformy, sledované příspěvky na toto téma měly 

zpravodajský charakter bez většího osobního zaujetí. Nositelem citového zabarvení a vyšší 

expresivity se ale staly titulky zejména Rudého práva a MF Dnes. V tomto období můžeme na 

úrovni používaných jazykových prostředků pozorovat boj mezi těmito dvěma tituly 

o informace. Rudé právo se totiž stalo jakýmsi iniciátorem spekulací a spíše nepodložených 

faktů, čímž mohlo na veřejnosti vyvolávat paniku vedoucí k ekonomickým distorzím 

(např. neúměrné poptávce po zahraničních měnách). Naopak MF Dnes se podle 

analyzovaných příspěvků z ledna 1993 stala moderátorem a obhájcem, když zprávy Rudého 

právo vyvracela na základě citací vrcholných představitelů vlády a ČNB. 

Při oficiálním ohlášení měnové odluky sehrála významnou roli Česká televize. 

Rozdělení měny ohlásil premiér Václav Klaus v živém přenosu v nejatraktivnějším vysílacím 

čase, tj. po hlavní zpravodajské relaci Události. U tohoto stěžejního projevu bych ráda zmínila 

její mytologické hledisko. Klaus totiž pro odůvodnění rozdělení společné měny užil 

prostředky blízké vysvětlování rozvodu manželství. Tato analogie se pak ve spojitosti 

s měnovou odlukou objevila i v denním tisku. 

Živě pak byly na prvním programu vysílány také besedy k měnové odluce, kde mohli 

představitelé hlavních subjektů přinést důležité informace o principech reformy a také 

zodpovědět dotazy diváků-občanů. Mediální diskurs období mezi ohlášením odluky 

a formálním vznikem české koruny (2. – 8. 2. 1993) se vyznačoval informační propojeností 
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mezi jednotlivými mediatypy. Televizní vysílání odkazovalo na informace v tisku, obsahy 

v tištěných médiích využívaly citací z televizních pořadů. Informace napříč médii byly 

konzistentní. Tento fakt považuji za významný příspěvek médií ke klidnému 

a bezproblémovému průběhu měnové reformy v roce 1993. 

Z provedené analýzy vyplynulo, že všechny sledované deníky, včetně bulvárního 

Blesku, přispěly k informovanosti obyvatelstva o měnové odluce. Každý ze sledovaných titulů 

však využil rozdílných prostředků, které odpovídají jejich zaměření. Ekonomické 

Hospodářské noviny svým diskursem cílily více na podnikatele než běžné občany. 

Ze sledovaných deníků navíc nejčastěji publikovaly oficiální dokumenty v plném znění 

bez redakčních úprav, čímž podpořil principy seriózních médií (nestrannost, objektivita 

apod.). U deníku Blesk analýza taktéž prokázala typické rysy bulvárního média, a to zejména 

důraz na vizuální stránku a větší senzacechtivost. Tu ale u informování o měnové odluce 

pozorujeme spíše na straně použitých jazykových prostředků (např. titulek „Federální měna 

zesnula v pokoji“ pro oznámení vzniku samostatné měny) než zvolených témat. 

Jak jsem již nastínila, informační stránka zejména napříč seriózními tištěnými médii 

a vysíláním České televize, byla podle provedené analýzy poměrně konzistentní, obzvláště 

v období realizace měnové odluky. Sledované obsahy odpovídaly na zpravodajské otázky 

(kdo, kde, kdy, jak, proč?). Rozdíl však pozorujeme ve vizuální podobě. Denní tisk 

na počátku 90. let totiž obsahoval pouze málo obrazového materiálu včetně fotografií. 

Nositelem obrazu se tak stala Česká televize, která přinášela ve své zpravodajské relaci 

Události záběry např. z výměnných míst. Ve srovnání s dnešním typem televizního 

zpravodajství, které hojně využívá grafů a další atraktivních vizualizací, však můžeme hovořit 

o spíše skromnější obrazové stránce, která je samozřejmě dána dostupnými technologiemi. 

Vyvstalé hypotézy pro VO1 

H1.1: Mediální obsahy zmiňující měnovou odluku mají v naprosté většině charakter 

zpravodajské žurnalistiky (odpovídají na tzv. 5W a neobsahují subjektivní názory). 

H1.2: Zásady seriózní žurnalistiky (objektivita, nestrannost, vyváženost aj.) při medializace 

měnové odluky dodržuje z tiskových médií nejvíce deník Hospodářské noviny. 

H1.3: Deník Rudé právo při medializaci měnové odluky často volí prostředky blízké bulvární 

žurnalistice (senzace, jazykové prostředky apod.). 
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VO2: Jakou důležitost kladla jednotlivá média tématu měnové odluky? 

Provedená analýza ukázala, že měnová odluka se stala tématem, které se ve 

sledovaném období (leden – březen 1993) kontinuálně objevovalo nejen mimo ekonomické 

rubriky, ale rovnou na titulních stranách denního tisku, a to ve vybraných případech i 

bulvárního. Naopak se neprokázal intuitivní fakt, že by ekonomicky zaměřené periodikum 

Hospodářské noviny informovalo o této události častěji, podrobněji apod. Obsah byl ale spíše 

přizpůsobován podnikatelům než běžným občanům. Zajímavé srovnání nabídl fakt, že ve 

stejný den, kdy byla premiérem ohlášena měnová odluka, skládal slib první český prezident 

Václav Havel. A byly to paradoxně Hospodářské noviny, které tomuto tématu daly následující 

den přednost před ekonomickou měnovou odlukou. Jako další konkurenční téma lze zmínit 

ples v pražské Státní opeře, který konal o víkendu před vznikem samostatné české měny 

(pondělí 8. února 1993). Za své otevírací téma ho zvolil před měnovou odlukou nejen 

bulvární Blesk, ale výrazný prostor mu poskytlo také Rudé právo. 

Vyvstalé hypotézy pro VO2 

H2.1: Téma měnové odluky se v denním tisku v období 2. – 9. 2. 1993 vyskytuje na všech 

titulních stranách a jako první téma Událostí ČT. 

H2.2: Počet článků věnovaných měnové odluce je v období 1. 1. – 31. 3. 1993 v deníku MF 

Dnes (případně jiném obecně zaměřeném seriózním periodiku) vyšší než v Hospodářských 

novinách. 

VO3: Jaký postoj zaujala jednotlivá média při medializace měnové 

odluky? 

Jak již bylo zmíněno u výzkumné otázky číslo jedna, období před oficiálním 

ohlášením rozdělení měny se vyznačovalo mediálním bojem o informace. Rudé právo v této 

situaci zaujalo roli iniciátora polemik a diskusí, MF Dnes hrála naopak roli moderátora. 

Ekonomické Hospodářské noviny v tomto období zůstávaly spíše nestranným pozorovatelem, 

bulvární Blesk pak tématu větší pozornost nevěnoval. Po rozhodnutí o měnové odluce a 

v období její technické přípravy (výměna bankovek) však média napříč sledovaným spektrem 

zaujala postoj informátora. Všechny sledované tituly přinášely základní fakta o principu 

reformy. U všech analyzovaných titulů nalezneme také pozitivní hodnocení odluky bez 
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náznaku senzace a paniky, což podle mého názoru významně přispělo k jejímu 

bezproblémovému průběhu a přijetí. 

Práce nabídla možnost srovnat zamýšlenou komunikační kampaň, kterou navrhla ČNB 

a kterou uvádím v teoretických východiscích, s realitou. Na základě analyzovaných 

mediálních obsahů lze říci, že tato kampaň byla naplněna. Jako zajímavé pro budoucí studium 

vnímám analýzu úspěšnosti komunikace ekonomických reforem po roce 2003, tedy deset let 

po rozdělení československé federace. K pozitivnímu vnímání měnové reformy totiž podle 

mého názoru mohla přispět jak vysoká míra důvěry přijímání medializovaných informací po 

listopadu 1989, tak absence síťových médií, zejména Internetu a internetových 

zpravodajských serverů. 

Vyvstalé hypotézy pro VO3 

H3.1: Mediální obsahy věnované měnové odluce v období 2. – 9. 2. 1993 mají ve více než 90 % 

neutrální nebo pozitivní vyznění. 

H3.2: Mediální obsahy věnované měnové odluce v období 2. – 9. 2. 1993 čerpaly ve více než 90 

% z informací poskytnutých ČNB a jejich představiteli. 

VO4: Které osobnosti a v jakých souvislostech jednotlivá média 

spojovala s měnovou odlukou? 

Status mužů, kteří rozdělili Československo, bývá přisuzován Václavu Klausovi a 

Vladimíru Mečiarovi. Symbolická fotografie ze zahrady vily Tugendhat dala vzniknout také 

mýtu, že tito muži rozdělili i společnou měnu. Analýza mediálního diskursu měnové odluky 

z února 1993 však tento mýtus nepodporuje. Václav Klaus sice byl tím, kdo českému národu 

z pozice premiéra měnovou odluku oficiálně oznámil v živě vysílaném projevu v České 

televizi, jinak ale byla medializace rozdělení měny spíše apolitickým tématem. Mediálními 

postavami měnové odluky se stali zejména představitelé České národní banky, která reformu 

technicky připravovala a zabezpečovala. Média dokonce přiřkla status „muže, který rozdělil 

měnu“ Pavlu Kysilkovi, nejmladšímu členovi bankovní rady. Apolitičnost mediálního 

diskursu měnové odluky může dokazovat také pojetí televizních diskusí k tomuto tématu. 

Přizvanými hosty totiž byli v zásadě reprezentanti právě centrální banky (ČNB) a dalších 

důležitých subjektů zabezpečujících tuto peněžní reformu (Česká spořitelna, Česká pošta 

atd.). Historickou osobností, která byla v mediálním diskursu měnové odluky zmiňována, se 
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stal prvorepublikový ministr financí Alois Rašín. Provedení jeho měnové reformy z roku 

1919 totiž bývá dodnes považováno za obdivuhodné. 

Zvolené osobnosti a kontext vnímám jako další z faktů, který přispěl k pozitivnímu 

přijetí a průběhu důležité ekonomické změny, jakou měnová odluka byla. 

Vyvstalé hypotézy pro VO4  

H4.1: Mediální obsahy spojené s měnovou odlukou v období 2. – 9. 1993 zmiňují ve více než 80 

% příspěvků představitele ČNB nebo jiné bankovní instituce. 

H4.2: Mediální obsahy spojené s měnovou odlukou v období 2. – 9. 1993 zmiňují osobnost 

Václava Klause v méně než 20 % příspěvků. 

Otázky pro další výzkum a studium 

Kvalitativní analýza vybraných mediálních obsahů ukázala, že v českém mediálním 

diskursu měnové odluky v roce 1993 byla Česká republika prezentována jako „vítěz“ této 

ekonomické reformy. V období po vzniku české koruny média hovořila rétorikou devalvace 

slovenské koruny a naopak poptávce a posilování po koruně české. Nabízí se proto podnět pro 

další studium a následné srovnání s výsledky této diplomové práce – jak (jakými prostředky a 

s jakými funkcemi) informovala o měnové odluce a tématech s ní spojených média na 

Slovensku? Dále může být výzkum na slovenské straně porovnat medializaci měnové odluky 

v únoru roku 1993 a přechodu na jednotnou evropskou měnu euro k 1. lednu 2009. Stejně tak 

je možné využít výsledky této diplomové práce jako podkladový materiál pro studium 

mediálního obrazu případného přijetí eura Českou republikou. Nabízí se ale i opačná 

kauzalita. Bývalý prezident Václav Klaus totiž na Konferenci k 20. výročí České národní 

banky a samostatné české měny uvedl měnovou odluku z února 1993 jako příklad toho, jak by 

mohly některé země eurozóny, navzdory katastrofickým prognózám vyvolávaným politiky i 

médii, od eura bez paniky odstoupit a vrátit se zpět ke svým národním měnám.
304
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Závěr 

Měnová odluka provedená k 8. únoru 1993 se stala ekonomickou tečkou za procesem 

rozdělení československé federace na dva samostatné státy – Českou republiku a Slovenskou 

republiku. Přestože mnozí mohli mít v paměti negativní vzpomínky na komunistickou 

měnovou reformu z první poloviny 50. let, která prakticky zkonfiskovala úspory obyvatelstva, 

rozdělení měny v roce 1993 proběhlo a bylo přijato klidně a kladně. Tato diplomová práce se 

prostřednictvím diskursivní a sémiotické analýzy mediálních obsahů zaměřila na roli 

sdělovacích prostředků, konkrétně českých deníků Blesk, Hospodářské noviny, MF Dnes 

a Rudé právo a pořadů České televize, při informování veřejnosti o této důležité ekonomické 

změně. 

Provedená analýza ukázala, že období mezi rozdělením federace a oficiálním 

oznámením měnové odluky (1. 1. – 2. 2. 1993) se v mediálním diskursu českých deníků 

vyznačovalo zápasem o informace. Rudé právo se stalo iniciátorem spekulací, MF Dnes 

naopak jejich moderátorem. Boj mezi těmito dvěma deníky bylo možné pozorovat 

i na jazykové úrovni zvolených titulků k tématu. Jedním z hlavních témat tohoto období bylo 

kolkování bankovek. To, že se tato problematika dostala na stránky denního tisku až v lednu 

1993, přestože kolkování probíhalo tajně již od léta 1992, lze považovat za jeden z důležitých 

příspěvků k bezproblémovému provedení měnové odluky. Zároveň tento fakt nabízí otázku, 

zda by se režim informačního embarga podařilo udržet v dnešní době síťových médií. 

Z analýzy dále vyplynulo, že v období přípravy a exekuce měnové odluky 

(3. 2. 1993  – 8. 2. 1993) se tématu věnovala všechna sledovaná média již od titulních stran, 

a to i bulvární deník Blesk. Nepotvrdil se intuitivní předpoklad, že by Hospodářské noviny, 

coby ekonomicky zaměřený titul, věnovaly tématu rozdělení měny větší prostor či přikládaly 

vyšší důležitost než jiné deníky. 

 Reforma byla oficiálně oznámena v živém televizním přenosu premiérem Václavem 

Klausem v nejexponovanějším vysílacím čase. Klaus v projevu využil pro vysvětlení 

rozdělení měny jazykové prostředky a mýty blízké odůvodňování rozvodu manželství. Této 

metafory později využil při hodnocení procesu také zahraniční tisk. Podstatnou součástí 

informování o měnové odluce se staly debaty České televize, které byly vysílány 

v „prime time“ po skončení „Událostí“. Vyznačovaly se zejména vysokou mírou apolitičnosti, 

což lze považovat za další z prvků, které přispěly k pozitivnímu průběhu a přijetí reformy. 

Tyto debaty také daly vzniknout mediální osobnosti měnové odluky, a to Pavlu Kysilkovi 
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z ČNB. Tuto personifikaci pak podpořila i tisková média. Analýza mediálního diskursu 

naopak nepotvrdila zažitý mýtus o Klausovi a Mečiarovi coby mužích, kteří rozdělili měnu. 

Společným prvkem mediálního diskursu měnové odluky v období přípravy měnové 

odluky a dne D se stalo hodnocení tohoto procesu jako bezproblémového. Všechna 

analyzovaná média aplikovala jazykové prostředky vyjadřující nekonfliktnost (zejména různé 

podoby slova „klid“). Přestože bulvární deník Blesk téma využíval pro příběhy s nádechem 

senzace, neukázalo se, že by publikoval nepotvrzené nebo zavádějící zprávy. Tento 

uvědomělý přístup při informování o rozdělení měny lze považovat za nejpodstatnější 

příspěvek sdělovacích prostředků k hladkému průběhu a přijetí reformy. Kromě samotného 

přístupu médií je nutné vzít v potaz také dobový kontext. Mediální obsahy se totiž na počátku 

90. let těšily obecně poměrně vysoké důvěryhodnosti. 

Samostatnou kapitolou této diplomové práce, stojící mimo hlavní cíle, se stal popis 

vzniku nových českých a slovenských papírových platidel se zaměřením na jeho kulturální 

aspekty. Ukázalo se, že původně vznikalo na počátku 90. let libreto, na které byla vypsána 

veřejná soutěž, ještě pro společné československé bankovky. Po rychlých ekonomických 

změnách, které nakonec vedly k rozdělení měny, však musely vzniknout náměty nové 

a samostatné pro každou z nově vzniklých republik. Zatímco Češi neměli problém původně 

slovenské motivy nahradit dalšími významnými personami (ženami) české historie, u Slováků 

se potvrdil mýtus o jakémsi dějinném a osobnostním vakuu. V návaznosti na tuto 

problematiku jsem provedla anketu o názoru dnešní generace lidí ve věku 20 – 30 let na české 

bankovky a jejich osobnosti. Výsledky ukázaly, že vizuálně nejlépe jsou hodnoceny 

bankovky s vyššími nominálními hodnotami, což koresponduje se všeobecným společenským 

názorem. Za nejadekvátnější postavu, co se historického významu týče, respondenti označili 

T. G. Masaryka, nejmenší zásluhu pak přisoudili Emě Destinové. Nejvíce na aktuální sadě 

českých papírových platidel dnešním dvacátníkům chybí Jan Hus a Svatý Václav. Pokud by 

měla vzniknout nová desetitisícová bankovka, měl by na ní být zobrazen Václav Havel. 

Objevili se ale také návrhy spíše recesistického charakteru (Jára Cimrman, Jaromír Jágr), 

které principielně korespondují s výsledky původní veřejné soutěže o libreto 

československých papírových platidel v roce 1990, kdy byl na nové bankovky navržen 

např. Karel Gott. Výsledky ankety lze také interpretovat jako obraz mýtů a stereotypů 

prezentovaných v médiích a učebnicích dějepisu po roce 1989. 
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Summary 

Monetary separation implemented on February, 8 1993 has become an economic 

endpoint for the process of dissolution of Czechoslovakia into two independent states. 

Although many people may still bear in mind the negative memories of the communist 

currency reform in the first half of the 50’s, the currency separation in 1993 was accepted 

calmly and positively. This diploma thesis, through the discursive media analysis 

and the semiotic analysis, has focused on the role of media (in Czech dailies Blesk (Flash), 

Hospodářské noviny (Economic Newspaper), MF Dnes (Today), Rudé právo (Red Law) 

and Česká televize (Czech Television) broadcasting) in informing the public about this 

important economic change. The analysis showed that the period between the dissolution of 

Czechoslovakia and the official monetary separation announcement (January, 1 – February, 2 

1993) was characterized by the struggle for information in the media discourse of the Czech 

dailies. Rudé právo was the initiator of speculations, MF Dnes was on the other hand 

the moderator of them. One of the main themes of this period was stamping of banknotes. 

The fact that this issue was published in the daily press in January 1993, although stamping 

secretly begun in the summer of 1992, can be considered as one of the most important 

contributions to the smooth implementation of the monetary separation. The analysis also 

showed that the preparation and execution of the monetary separation (February, 3 – 

February, 2 1993) was monitored by all selected media. The reform was officially announced 

in a live television broadcast by the Prime Minister Václav Klaus in the most exposed 

broadcast time (“prime time”). Klaus explained the separation of currency in his speech by 

some language means and myths that are using for the reasoning of divorce. This metaphor 

was also used for the evaluation of the reform by foreign newspapers. An essential part in 

informing about the monetary separation became Czech Television debates that were 

broadcasted in the "prime-time" after the main news program "Události" ("Events"). The 

Debates were characterized by a high degree of apoliticism, which can be considered as 

another important element that contributed to the positive process and adoption of the reform. 

The common element of the monetary separation media discourse in the period of the 

construction of the monetary separation and the D-day was an evaluation of this process as 

effortless. All analyzed media applied linguistic means for expressing conflict--free 

environment. This conscious approach during the informing about the currency separation in 

1993 may be considered as the most important contribution of the media to the smooth 

adoption of reform/reform’s adoption. 
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Příloha č. 4: Připomínky Rašínovy měnové odluky v denním tisku (obrázky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hospodářské noviny, 4. 2. 1993, s. 15 
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Příloha č. 5: Česká televize - Beseda k měnové odluce 2. 2. 1993 (obrázky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Beseda k měnové odluce. Česká televize, 2. 2. 1993, 20:10 
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Příloha č. 6: Česká televize - Beseda k měnové odluce 4. 2. 1993 (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Beseda k měnové odluce. Česká televize. 4. 2. 1993, 20:00 

 

Příloha č. 7: Pavel Kysilka – muž, který rozdělil měnu (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MF Dnes, 6. 2. 1993, s. p3 
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Příloha č. 8: Fronty v bankách jako ilustrační fotografie v denním tisku (obrázky) 

    Zdroj: Rudé právo, 5. 2. 1993, s. 1 

 

Zdroj: MF Dnes, 5. 2. 1993, s. 1 

 

 

 

Příloha č. 9: Fronty na hranicích jako ilustrační fotografie v denním tisku (obrázky) 

 

      

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MF Dnes, 4. 2. 1993, s. 1         Zdroj: Rudé právo, 5. 2. 1993, s. 1 
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Příloha č. 10: Události České televize v den D (obrázky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Události. Česká televize, 8. 2. 1993, 19:30 
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Příloha č. 11: Kompletní znění ankety „České bankovky a jejich osobnosti“ (text) 

Úvod 

Už 21 let nosíme v peněženkách bankovky z výtvarné dílny Oldřicha Kulhánka. Víte, že 

osobnosti, které na nich jsou zobrazené, mohli navrhnout sami občané ve veřejné soutěži? 

Zajímá mě názor na česká papírová platidla očima lidí, kteří tehdy nemohli do jejich podoby 

nijak zasáhnout, tzn. generace dnešních dvacetiletých (20-30 let). Výsledky mi poslouží jako 

pramen k diplomové práci, kterou píši na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 

 

Q1identifikační: Do jaké věkové kategorie patříte? 

a) méně než 15 let 

b) 15-20 let 

c) 20-30 let 

d) 40-50 let 

e) 50 a více let 

* pokud Q1 = a), b), d), e), pak konec dotazníku → Děkuji za Váš zájem, ale tento dotazník je 

určen lidem ve věku 20-30 let. 

* pokud Q1 = c), pak Q2 

 

Q2: Líbí se Vám současné české bankovky? 

a) ano 

b) ne 

Q3: Která česká bankovka je/byla podle Vás nejkrásnější (bez ohledu na hodnotu)? 

a) 20 Kč (Přemysl Otakar I.) 

b) 50 Kč (sv. Anežka Česká) 

c) 100 Kč (Karel IV.) 

d) 200 Kč (J. A. Komenský) 

e) 500 Kč (Božena Němcová) 

f) 1000 Kč (František Palacký) 

g) 2000 Kč (Ema Destinová) 

h) 5000 Kč (T. G. Masaryk) 

* možná jedna odpověď 
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* otázka doprovázena obrázkem s přehledem vizuálů českých bankovek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4: Která osobnost si podle Vás na českých bankovkách zaslouží být NEJVÍCE? 

a) Přemysl Otakar I. 

b) sv. Anežka Česká 

c) Karel IV. 

d) J. A. Komenský 

e) Božena Němcová 

f) František Palacký 

g) Ema Destinová 

h) T. G. Masaryk 

* možná jedna odpověď 

* osobnosti seřazeny vzestupně podle nominální hodnoty bankovky, na které jsou zobrazeny  

Q5: Která osobnost si podle Vás na českých bankovkách zaslouží být NEJMÉNĚ? 

a) Přemysl Otakar I. 

b) sv. Anežka Česká 

c) Karel IV. 

d) J. A. Komenský 

e) Božena Němcová 

f) František Palacký 

g) Ema Destinová 

h) T. G. Masaryk 
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* možná jedna odpověď 

* osobnosti seřazeny vzestupně podle nominální hodnoty bankovky, na které jsou zobrazeny  

* otázka doprovázena obrázkem s přehledem vizuálů českých bankovek 

Q6: Která osobnost na českých bankovkách podle Vás vizuálně NEJVÍCE odpovídá 

všeobecné představě o ní (tzn., takto ji znám z fotek, obrazů, knih apod.)? 

a) Přemysl Otakar I. 

b) sv. Anežka Česká 

c) Karel IV. 

d) J. A. Komenský 

e) Božena Němcová 

f) František Palacký 

g) Ema Destinová 

h) T. G. Masaryk 

* možná jedna odpověď  

* osobnosti seřazeny vzestupně podle nominální hodnoty bankovky, na které jsou zobrazeny  

* otázka doprovázena obrázkem s přehledem vizuálů českých bankovek 

Q7: Která osobnost na českých bankovkách podle Vás vizuálně NEJMÉNĚ odpovídá 

všeobecné představě o ní (tzn., takto ji znám z fotek, obrazů, knih apod.)? 

a) Přemysl Otakar I. 

b) sv. Anežka Česká 

c) Karel IV. 

d) J. A. Komenský 

e) Božena Němcová 

f) František Palacký 

g) Ema Destinová 

h) T. G. Masaryk 

* možná jedna odpověď  

* osobnosti seřazeny vzestupně podle nominální hodnoty bankovky, na které jsou zobrazeny  

* otázka doprovázena obrázkem s přehledem vizuálů českých bankovek 

 

Q8: Která osobnost na českých bankovkách podle Vás nejvíce chybí? Uvažujte postavy 

české historie do roku 1918) 
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* otevřená otázka bez „nápovědy“ 

Q9: Která z následujících osobností na českých bankovkách podle Vás nejvíce chybí? 

Uvažujte, postavy české historie do roku 1918) 

Cyril a Metoděj  

Sv. Ludmila 

Svatý Václav 

Přemysl Otakar II. 

Petr Parléř 

Jan Žižka 

Jiří z Poděbrad 

Rudolf II. 

Jan Evangelista Purkyně 

Karel Havlíček Borovský 

Bedřich Smetana 

Karolína Světlá 

Antonín Dvořák 

Miroslav Tyrš 

Mikoláš Aleš 

Alfons Mucha 

Eliška Krásnohorská 

* možná 1 až 3 odpovědi 

* osobnosti seřazeny chronologicky podle data narození 

Q10: Pokud by vznikla nová česká bankovka o hodnotě 10 000 Kč, která osobnost by se 

na ní podle Vás měla objevit? Uvažujte postavy novodobé české historie po roce 1918. 

* otevřená otázka bez nápovědy 

Q11: Pokud by vznikla nová česká bankovka o hodnotě 10 000 Kč, která z následujících 

osobností by se na ní podle Vás měla objevit? Uvažujte postavy novodobé české historie 

po roce 1918. 

Edvard Beneš 

Karel Čapek 

Tomáš Baťa 

Jaroslav Hašek 

Vlasta Burian 
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Jaroslav Seifert 

Milana Horáková 

Jan Werich 

Jan Potočka 

Otto Wichterle 

Bohumil Hrabal 

Emil Zátopek 

Vladimír Menšík 

Václav Havel 

Karel Kryl 

Jan Palach 

* možná 1 až 3 odpovědi 

* osobnosti seřazeny chronologicky podle data narození 

 

Q12sociodemografická: Uveďte prosím Vaše nevyšší dosažené vzdělání: 

a) základní 

b) středoškolské bez maturity 

c) středoškolské s maturitou 

d) vysokoškolské 

Q13sociodemografická: Uveďte prosím Vás aktuální status: 

a) student(-ka) 

b) zaměstnaný(-a) / podnikatel(-ka) 

c) na mateřské/rodičovské dovolené 

d) nezaměstnaný(-á) 

Q14sociodemografická: Uveďte prosím, ve kterém kraji aktuálně žijete: 

a) Praha 

b) Středočeský 

c) Jihočeský 

d) Plzeňský 

e) Karlovarský 

f) Ústecký 
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g) Liberecký 

i) Královéhradecký 

j) Pardubický 

k) Vysočina 

l) Jihomoravský 

m) Olomoucký 

n) Moravskoslezský 

o) Zlínský 
 

Konec dotazníku:  

Děkuji za Váš čas a názory. 
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Příloha č. 12: Projev Václava Klause v České televizi dne 2. 2. 1993 (text) 

Vážení spoluobčané, 

prvního ledna letošního roku vznikly dva samostatné státy – Česká republika a Slovenská 

republika. Pro nás bylo rozdělení společného státu způsobeno dlouhodobými slovenskými 

snahami o vlastní státní suverenitu. Tyto snahy pak dostaly své jasné vyjádření ve výsledcích 

loňských červnových voleb. Ve všech jednáních se slovenskou politickou reprezentací jsme 

byli vedeni snahou respektovat tuto legitimní vůli obyvatel Slovenska, současně snahou 

vytvořit prostor pro co nejužší všestrannou spolupráci a snahou udržet tradiční přátelství, 

které naše země spojuje. Výsledkem této oboustranné snahy bylo uzavření celé řady dohod, 

které zajišťují pokračování dobrých vztahů ve všech oblastech života dnes již samostatných 

států. 

Nejvýznamnější dohody byly uzavřeny v ekonomické oblasti. Vytvořili jsme celní unii, 

garantující pokračování jednotného ekonomického prostoru na území bývalé ČSFR a uzavřeli 

jsme i dohodu umožňující dočasné fungování společné měny v obou republikách.  

Uzavření dohody mělo velký význam pro klidné rozdělení státu a pro normální fungování 

obou ekonomik v situaci, kdy žádná z obou republik nebyla na zavedení vlastní národní měny 

připravena. Nikdy jsme se netajili tím, že jde o dočasné a přechodné řešení, které bude muset 

být nahrazeno zavedením dvou národních měn – české a slovenské. 

Udržení společné měny při existenci dvou nezávislých států je mimořádně obtížné 

a od počátku bylo jasné, že společná měna nebude přetrvávat příliš dlouho. 

Tato společná měna sehrála v minulých týdnech nesporně pozitivní roli. Podařilo se zabránit 

nejistotám a panikám, které by ohrožovaly stabilitu země v kritických okamžicích rozdělení 

státu a zejména těsně před ním, podařilo se udržet důvěru obyvatel ve stabilitu jejich příjmů 

a úspor a podařilo se začít vytvářet technické a organizační předpoklady pro vznik dvou 

samostatných měn. 

V současné době má však společná měna z řady důvodů své nepříznivé důsledky, a to pro obě 

republiky. Ekonomická situace v obou zemích je odlišná a liší se i perspektivy jejich dalšího 

vývoje. 

Obě země musí již dnes začít realizovat své vlastní cíle odlišnými postupy a ty bohužel 

nemohou být prováděny za existence společné měny. Nejistota ohledně budoucího platebního 

styku mezi oběma zeměmi navíc vedla k určitému spekulativnímu chování u nás doma 

i k nejistotě u některých našich zahraničních partnerů, což poškozuje ekonomické vztahy 

obou zemí se zahraničím. 

Za tohoto stavu věcí dospěly obě strany po vzájemné dohodě k rozhodnutí ukončit ke dni 

8. února 1993 platnost dohody o měnové unii mezi Českou a Slovenskou republikou a založit 

další ekonomickou spolupráci mezi oběma státy na základě oddělených národních měn. 



108 

 

Současně vytvoříme takové podmínky pro vzájemný platební styk, aby v budoucnu 

nedocházelo k poškozování a utlumování našich obchodních vztahů. 

Chtěl bych vás, vážení spoluobčané, ujistit, že toto rozdělení společné měny je v této fázi 

pouhým technickým opatřením. Opatřením, které má za cíl přeměnit koruny československé 

na stejně plnohodnotné a rovnocenné koruny české. Podobně bude postupováno 

i na Slovensku. 

Rád bych vás ujistil, že tímto opatřením nikdo, tedy žádný občan ani žádný jiný subjekt, 

nebude jakkoliv poškozen. 

Celý proces rozdělení měny je trochu náročný na organizační přípravu i na určitou 

disciplinovanost nás všech. Ve čtyřech dnech, od čtvrtka tohoto týdne do neděle si budou 

moci všichni občané vyměnit ve všech pobočkách České spořitelny a na všech poštách 

hotovost do výše 4000 Kčs na osobu a 1500 Kčs na dítě do 15 let za okolkované bankovky 

ve stejné hodnotě. Peníze nad tento limit si můžete přímo na výměnném místě uložit na svůj 

účet nebo poslat složenkou na svou či jinou adresu. Po provedení měnové odluky, tedy 

po několika dnech, zdůrazňuji, několika málo dnech, budou i za tyto peněžní prostředky 

bez jakýchkoliv omezení vydány již okolkované bankovky. 

Důvodem, proč bude v hotovosti vyměňována pouze uvedená pevná částka, je pouze a jedině 

dočasné omezení množství již okolkovaného oběživa. 

Platební styk se Slovenskou republikou bude po měnové odluce prováděn prostřednictvím 

clearingové dohody, zatímco v běžném turistickém styku bude existovat přímá směnitelnost 

národních měn. 

S detailní organizací a podmínkami, které jsou pro výměnu peněz připraveny, budete 

důkladně seznamováni v následujících dnech a hodinách ve všech sdělovacích prostředcích. 

Chtěl bych vás, vážení spoluobčané, poprosit, abyste dodrželi podmínky, které budou 

pro výměnu peněz vyhlášeny, a abyste se jimi řídili. Jen tak může celá akce proběhnout 

klidně, důstojně a jakýchkoliv komplikací. 

 

 


