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1. Úvod 
 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma Vzpomínání na trávení volného 

času v období normalizace. Impulzem pro výběr tohoto tématu byl dlouholetý zájem o 

minulý režim. Mým přáním bylo režim, ve kterém jsem vyrůstal, uchopit a lépe pochopit. 

Šlo mi nejen o to pochopit dobu, ale s ní i lidi, kteří v ní žili. Uvědomil jsem si ale, že čistě 

historická práce by pro mě nebyla tou správnou volbou.  

Byl jsem nadšen možností zkoumat dobu normalizace odlišným způsobem, než to 

dělá historie, a to formou paměti, jak o ní uvažují sociální vědy. Nejde zde o to, minulost 

pouze popsat ale pochopit, co vše se skrývá ve výpovědi o minulosti a jak úzce je tato 

výpověď spjatá se současností. Jako téma jsem zvolil volný čas. To proto, že částečně 

odkrývá soukromí, do kterého se velká část československých občanů v období 

normalizace uchýlila. Normalizace je totiž charakterizovaná sílící individualizací. Téma 

tak vytváří jakýsi most mezi soukromím a veřejným životem a otevírá dveře do ještě málo 

probádaných míst. 

Pro výzkum jsem zvolil kvalitativní metodu, kterou jsem uskutečnil 

prostřednictvím rozhovorů, jejich následné transkripce a analýzy. V teoretické části se 

snažím čtenáře uvést do tematiky volného času. V empirické části mé práce představuji 

jednotlivě své narátory. Poté se snažím propojit teorii spojenou s volným časem s daty, 

která jsem získal z rozhovorů tak, abych naplnil svůj záměr a odkryl, jak se vzpomíná na 

volný čas. Velkou část empirické části věnuji tomu, abych čtenáři přiblížil to, jak narátoři 

na volný čas vzpomínají. Zastavím se například u toho, co rádi dělali, kam jezdili a proč. 

Také ale nepřehlédnu to, co je omezovalo či naopak osvobozovalo.  

Rozhovory i následná analýza mě obohatily a splnili plně mou touhu, proniknout do 

doby normalizace. Doufám, že i Vám práce spolu s přiloženými rozhovory poslouží 

k tomu, aby doplnila či zpestřila Váš obraz doby.   
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2. Teoretická část 

V této části mé bakalářské práce přiblížím svá teoretická východiska.  

2.1 Volný čas 

2.1.1 Definice a vymezení  

Pro záměr mého výzkumu jsem si zvolil definici volného času od českého ekonoma 

Radoslava Seluckého:  „Volný čas, je ta část dne, týdne či roku, v níž člověk nemusí konat 

své povinnosti, ale může činit to, co právě chce, co se mu líbí a co si zvolí.“(Selucký 

1966;9). Tato definice nechává vymezení volného času poměrně volné, což je pro můj 

výzkum podstatné. Může pod ní spadat i například práce na zahrádce.  Jde zde o to, že 

člověk ve svém volném čase pracovat může, ale nemusí.  

Chtěl bych na tomto místě zdůraznit, že není vždy jednoduché volný čas od práce 

oddělit. To z toho důvodu, že se volný čas a práce vzájemně ovlivňují a to ve dvou 

směrech: finanční prostředky vzniklé prací vytváří základ pro možnosti volného času na 

straně jedné a pracovní doba se stává závislá na tom, jak je trávený volný čas na straně 

druhé. (T.W. Andron in: Kaplánek 2011).  

2.1.2 Teoretické zakotvení: volný čas  

I když se nám to z dnešního pohledu nemusí zdát, je termín „volný čas“ pojmem 

poměrně mladým. Objevuje se teprve po striktním oddělení pracovní doby jakožto 

specifického časového úseku. Vyznačuje se odlišnou lokalitou, která je mimo bydliště 

pracovníka, a také mzdou. Tato mzda je odvozena od času, ve kterém probíhá pracovní 

proces (Šindelířová 2013). 

V antice mohl být pánem svého času pouze svobodný muž. V této době se striktně 

rozlišovaly dva pojmy. Pojem negotium a otium. Zatímco pojem negotium odkazuje na 
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práci a všechny povinnosti, pojem otium
1
 odkazuje na volný čas a klid ke konání toho, co 

odpovídalo zájmům jednotlivce. Tento čas byl považován za nezbytný předpoklad vědecké 

práce a uměleckého zážitku (Irmscher in: Kaplánek 2011). Důležitost svobodně nakládat 

s časem, který dnes nazýváme volný čas, dokazují již Aristotelovy výroky: „Plahočíme se, 

abychom měli volno“. Ale také: „Volno je střed, kolem kterého se všechno točí.“ 

(Aristoteles in: Kaplánek 2011). Na aristotelskou tradici navazuje ve středověku důraz na 

kontemplativní život neboli vita contemplativa. Ta měla vyvážit život praktický, vita 

aktiva. Z této doby také pochází heslo sv. Benedikta z Nursie, Ora et labora (modli se a 

pracuj). Aktivní život tak obdržel smysl až na základě kontemplace. V novověku se tento 

pohled začal měnit. Do popředí totiž vstoupily faktory ekonomické. Práce byla chápána 

(zejména v Německu) jako hlavní životní náplň. Toto platilo hlavně pro protestantský 

západ (Kaplánek 2011). V českých zemích byla práce pod vlivem Římskokatolické církve 

chápána odlišně.         

Na to, jak moderní pojem „volný čas“ vznikl, se názory liší. Tato tematika je 

aktuální převážně u německých pedagogů. Oslovil mě názor německého sociálního 

pedagoga Hermana Giescke. Giescke tvrdí, že vznik moderního pojmu „volný čas“ se 

vztahuje k době průmyslové revoluce. Přinesla s sebou fenomén „odcizené práce“. Byl to 

právě rozvoj kapitalismu, který oddělil pracovní dobu od doby volna. Tím se vytvořila 

dualita. Na jedné straně se nacházela sféra povinností a na druhé straně sféra volna.  Neboli 

sféra veřejná a privátní. Vzniklé polarizace (veřejná povinnost/soukromé sklony, určení 

zvenčí/sebeurčení a nátlak/svoboda) nakonec vedly k absolutnímu odloučení sféry veřejné 

a soukromé v myšlení lidí. Vznikl tak čas determinovaný (pracovní doba) a čas 

disponovatelný (volný čas) (Kaplánek 2011). 

Až do začátku 19. století byl volný čas převážně výsadou vyšších společenských 

tříd. V době raně průmyslové společnosti se toho pro dělníky moc nezměnilo. Můžeme 

vděčit rozvoji techniky za to, že lidé (převážně v továrnách) museli začít pracovat na 

směny a jejich pracovní doba se tak prodlužovala. Jednou z příčin ztráty identifikace 

dělníků z prací, byl nedostatek volného času (Kaplánek podle: Šindelířová 2013). V 

konečném důsledku pak tato situace stála za různými reformními snahami, které podnikali 

právě nespokojení dělníci. Demokratizaci volného času požadoval již Karl Marx. Stala se 

tak jedním z cílů sociálního hnutí (Kaplánek 2011).  

                                                           
1 Řecky: σχολη. Znamená též akademie  
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Jako hlavní příčiny nárůstu volného času na přelomu 19. a 20. století lze mimo výše 

uvedený dělnický tlak považovat: rozvoj techniky, prodlužování školní docházky, 

prodlužování života, včasnější odchod do důchodu či prodlužování placené dovolené.
 

Během 20. století se tak volný čas stal něčím, čeho měla téměř většina dostatek
. 

(Šindelířová 2013).
 
Konkrétní číselné údaje říkají, že v průběhu 20. století se zkrátila 

pracovní doba téměř o třetinu, a to z 60 na 40 hodin týdně, v důsledku toho se tak 

prodloužil volný čas z 36 na 56 hodin (Metyš 1965). Tato nová svoboda práce je současně 

omezena závislostí na trhu (Kaplánek 2011).  

 

Poválečná evropská společnost bývá občas charakterizována jako společnost 

volného času. Celkové zvýšení životní úrovně (po překonání poválečných hospodářských 

problémů) vedlo v řadě zemí k rychlému zvýšení volného času. Československo, stejně 

jako jiné státy východního bloku, tento proces zasáhl o něco později. Jedním 

z charakteristických znaků, který nastal krátce po konci druhé světové války, bylo 

obnovení večerního a nočního života. Po druhé světové válce činila pracovní doba 48 

hodin týdně. V Ústavě z roku 1948 bylo zakotveno právo občanů na odpočinek. V praxi 

převládala obava z dopadu zkrácení pracovní doby na výkonnost a konkurenceschopnost 

ekonomiky. Z toho důvodu proběhlo další zkrácení pracovní doby až v roce 1956. 

Základní výměra dovolené činila v 50. letech dva týdny.  Přesto, že ústava kladla důraz na 

odpočinek, socialistický režim kladl důraz na práci. Známé je heslo, které bylo použito již 

při volbách v roce ´46: „Republice více práce, to je naše agitace“. Obecně se dá říci, že 

adorování práce jako vrcholné formy seberealizace člověka vedlo k určité distanci 

k volnému času jako takovému. Důležitá byla tendence vyvedení trávení volného času 

z prostředí rodiny a jeho přesun do veřejného prostoru. Dosavadní kulturní stereotypy, 

spolková činnost a individuální trávení volného času byly vnímány jako „buržoazní 

přežitek“.  Zejména distance k západním konzumním vlivům přetrvávala mimořádně 

dlouho, hluboko do 50. let či někdy ještě déle. Volný čas jedince začal pozvolna získávat 

legitimní status až po vyhlášení „nového kurzu“
2
 v roce 1953. V druhé polovině 50. let již 

můžeme hovořit o programovém rozšiřování volného času v závislosti na snižování 

pracovní doby (Franc 2013).   

                                                           
2 Tento „nový kurz“ měl zmírnit dosavadní opatření v oblasti hospodářské a politické. 
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Celkový nárůst volného času ve 20. století vyvolal řadu otázek, především – co s 

ním? Řada odborníků projevila obavy z tohoto nového fenoménu, a některé společnosti 

začaly tento problém dokonce pedagogizovat. Komunistická propaganda z přelomu 50. a 

60. let hlásala, že socialistický člověk se měl od svého západního protějšku lišit i tím, jak 

tráví svůj volný čas (Franc 2013). Joffre Dumazedier ve své knize „Kulturní revoluce ve 

volném čase (1968-1989)“ uvádí, že význam volného času stále stoupá. Ke konci své práce 

poznamená, že přesto, že (jak sám říká) žijeme ve společnosti volného času, je zájem o toto 

téma v sociologii minimální. Dumazedier strávil svůj celý tvořivý život prací na tomto 

tématu. Tento malý zájem o téma volného času není pouze francouzským fenoménem. I 

v tehdejší ČSSR se volným časem zabývala pouze hrstka sociologů (Kráľová 1993).  

Tematikou volného času se v té době nezabývali pouze sociologové jako např. 

Miroslav Disman či Blanka Filipcová, ale i státní orgány. Hlavním důvodem mnoha 

výzkumů a stranické intervence bylo jednak zjistit, jak lidé svůj volný čas tráví, ale také 

navrhnout možnosti, jak ho trávit tak, aby to bylo prospěšné pro celou socialistickou 

společnost. Příklady tohoto snažení vidíme v organizaci různých táborů a Akcí Z. Hlavní 

ze státních orgánů, který se touto problematikou zabýval, byla Ústřední komise lidové 

kontroly a statistiky (dále jen ÚKLKS) (Disman podle: Šindelířová 2013). Z výzkumů, 

které ÚKLKS provedla, vznikaly statistiky. Socialistický režim tyto statistiky často 

používal, aby pracujícímu lidu dokázal úspěšnost proletářské společnosti. Podle Patruševa 

a Hedvičákové (1972) nabýval volný čas společně s prací ve společenské výrobě za 

socialismu ohromného významu. Bylo to dáno tím, že byl spjat doslova se všemi 

základními stránkami praktické činnosti lidí: s produktivitou jejich práce, s podmínkami 

pro odpočinek, společenskými styky a všestranným rozvojem osobnosti. Podle Patruševa a 

Hedvičákové disponovala společnost v každém konkrétním momentě určitým množstvím 

volného času. Toto množství nebylo neměnné. Záviselo na různých faktorech: na růstu 

průměrné délky života, na prodloužení délky života (po odchodu do důchodu) a na mnoha 

jiných faktorech. Mimo množství se měnila i struktura času. Na ni mělo vliv: rozšíření 

vícesměnných provozů, pětidenní pracovní týden, tranzistorová rádia, magnetofony, 

televizory atd. Růst volného času tak nutně ovlivňoval značný rozvoj materiální základny 

rozhodující pro uspokojování fyzických, duchovních a speciálních potřeb lidí a 

odpovídajících zařízení. Zároveň vznikala, a stále se rozvíjela, zvláštní sféra národního 
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hospodářství, která měla za úkol zajistit racionální využívání volného času jako 

„společenské potřeby“ (Patrušev ad. 1972).   

Pokud komunistický režim preferoval organizované trávení volného času, musel 

pro ně také přirozeně vytvořit vhodné podmínky. Již v předúnorovém období začaly přímo 

na pracovišti vznikat závodní kluby Revoluční Odborové Hnutí (dále jen ROH).  Jejich 

význam pro organizování volného času vzrostl zejména na počátku 50. let, kdy 

absorbovaly obrovské množství místních spolků. Za zrušené spolky komunistický režim 

zakládal nové, masové a centrálně řízené organizace, tyto organizace měly kulturní trávení 

volného času ovlivňovat. Příkladem těchto masových organizací jsou Pionýrská organizace 

ČSM (později SSM) a Československý svaz tělesné výchovy (Franc 2013).  

Komunistický režim požadoval po svých občanech nejenom kulturně trávit volný 

čas ve všední dny, ale i v době sezónní dovolené. Dovolenou mělo kromě fyzické relaxace 

doplňovat sebevzdělávání a poznávání, jež podrobněji rozpracovávala státní osvětová 

politika. Tuzemské rekreační pobyty pracujících odborářů už od roku 1945 zajišťovalo 

ROH. V následujících desetiletích se staly klíčovou podstavou kulturního vyžití. ROH se 

podílelo na provozování a budování zotavoven v turisticky vyhledávaných lokalitách 

(Franc 2013).   

2.1.3 Volný čas v období normalizace  

Většina sociologů, kteří se touto tematikou zabývali v 70. letech, se zaměřovali 

hlavně na volný čas mládeže, jeho aktivní využívání a organizaci (Kráľová 1993).  

 Miroslav Vaněk se ve své knize Obyčejní lidé…?! (2009) okrajově věnuje i tématu 

volného času v období normalizace. Mezi vládnoucí mocí a občany byla uzavřená tzv. 

společenská smlouva. Její podstata spočívala v tom, že lidé rezignovali na účast na správě 

věcí veřejných, již ponechali mocenskému centru, a smířili se se ztrátou demokratických 

hodnot. Tato situace vyústila ve stav, kdy lidé před politikou dávali přednost odpočinku a 

zábavě: „Každý se staral, aby měl volno v sobotu a neděli, aby se mohl zabavit, ani u piva 

se nemluvilo o politice, tam se jenom těžilo [tj. mluvilo o práci]“ (Vaněk 2009). Protože 

režim lidem znemožnil angažovat se v řízení veřejných záležitostí, uchýlili se do soukromé 
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sféry a soustředili se na uspokojování svých sociálních a materiálních zájmů. Výsledkem 

byla přeměna občana ve spotřebitele (Vaněk 2009).  

 Socialistický režim si v průběhu ´70. let uvědomil, že se soukromá sféra nedá 

ignorovat. Soukromá sféra je totiž schopna vyvolávat pohromy, či hojit dříve vzniklá 

zranění. Po Pražském jaru byla veřejná politická sféra diskreditovaná. Bylo tedy na sféře 

soukromé, aby se stala politickým lékem, ale také „místem dobra“. Jednou z možností, jak 

toho docílit, bylo zabezpečit nárůst konzumu. Nárůst konzumu byl převážně umožněn 

trvalým zmražením cen základních potravin a paliv. Toto zmrazení zůstalo do značné míry 

nedotčené až do revoluce. S nárůstem konzumu se zvyšovala i jeho prestiž a tím i moc žen 

v rodinné domácnosti (Bren 2013).  

 

Mimo konzum rostla v 70. letech míra vzdělanosti. Byla to právě vzdělanost 

obyvatelstva, která měla velký vliv na volný čas. Aby stroje dokázaly nahradit namáhavou 

rutinní práci, musel je k tomu člověk „naučit“, musel je vytvořit a racionálně využívat. 

K tomu je podle Kalinové (2012: 200) zapotřebí: „Kultivace tvůrčích potencí člověka jako 

trvalé součásti bohatství země.“ V druhé polovině 20. století se dramaticky prodloužil věk 

studia mladých lidí. V průměru trávili studiem 13-18 let. V roce 1980 studovalo 

v Československu kolem 800 tisíc mladých lidí nad 15 let. Dalších 100 tisíc studovalo 

v mimořádných formách studia. Z 8.668 tisíc osob v produktivním věku se vzdělávalo 

kolem 10% (Kalinová 2012).   

Již dříve jsem zmínil fenomén zkracování pracovní doby. Velkou změnu v tomto 

ohledu znamenal přechod na pětidenní pracovní týden v květu roku 1968
3
. Oficiálně se 

pracovní doba zkrátila na 41,5 hodin. Tato právní změna sice proběhla krátce před 

začátkem normalizace, ale dlouhodobý vliv této změny se začal projevovat v období 

normalizace.  Začala se měnit struktura volného času. Dva volné dny v týdnu však byly 

často využívány vedlejší prací ve stínové ekonomice, nahrazující nedostatečně placené 

služby. Zkrácení pracovní doby nemusí tedy znamenat víc času na rekreaci a odpočinek. 

Zkrácení pracovního týdne a s ním spojené rozšíření chataření a automobilismus, podle 

Kalinové (2012), fakticky volný čas zkracovalo. Veřejným tajemstvím bylo, že lidé 

začátkem týdne v zaměstnání odpočívali po těžké práci v soukromé sféře.  

                                                           
3 Pro více informací: Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a 

pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-63
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-63
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2.1.4 Krátký exkurz do tematiky televize 

Rád bych se na tomto místě pozastavil nad tím, čemu lidé v období normalizace 

věnovali velkou část svého volného času, totiž fenoménu televize. Ta nabývala v 70. letech 

na významu a vytvářela obraz správného občana. Televize měla velký vliv na průměrnou 

československou domácnost.  V roce 1972 vlastnilo již 80 procent československých rodin 

televizor (Bren 2013).  

Od dob Pražského jara se v televizi hodně změnilo. Živých vysílání zbylo 

minimum. Komunistická strana (uvědomující si možnosti nového média) si po roce ´68 

začala s televizí „intimní vztah“. Prvotním prostředkem komunikace byly seriály neboli 

„mýdlové opery“ o soudobém běžném životě. Absence volby zajišťovala, že se na vysílání 

(ale zejména na seriály československé státní televize) dívala, jak tvrdí Bren (2013), drtivá 

většina populace. Nejznámějším tvůrcem těchto seriálů byl Jaroslav Dietl. Hlavním cílem 

dobových seriálů bylo umělecky ztvárnit život člověka v socialistické společnosti. Tyto 

seriály si také kladly za cíl změnit vztah občanů k práci, k životu a k jeho mravním 

normám. Normalizační režim se se všemi svými prostředky snažil vrhnout světlo na 

každodennost. Strana si nemohla dovolit jednotlivé diváky ignorovat. Bren (2013) ve své 

knize tvrdí, že lidé totiž měli stále více možností (přes všechny snahy komunistické strany) 

sledovat zahraniční vysílání ze západního Německa či Rakouska (to se týkalo především 

lidí žijících v pohraničí). Tomu se strana snažila předejít, a proto investovala hodně času a 

energie, aby vytvořila kvalitní televizní vysílání.  
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2.2 Normalizace 

2.2.1 Konec nadějím a nová očekávání   

Po Pražském jaru se KSČ (Komunistická strana československá) dostala do 

ideologického vakua.
4
  Rok po vpádu vojsk však byly jasné dvě věci. Zaprvé: bylo třeba 

změnit chápání veřejné sféry a zadruhé: zkrotit média a plně je začlenit do formování 

politického státu (Bren 2013).  

 V srpnu roku 1969 již byla vláda složená z lidí plně oddaných normalizaci v čele 

s novým generálním tajemníkem Gustávem Husákem. Této situace bylo docíleno 

rozsáhlou čistkou, která nezasáhla jen politiky, ale později velkou část široké veřejnosti. 

Hrstka reformních novin a časopisů byla nucena svou činnost ukončit. Do státní televize a 

rozhlasu přišlo nové vedení. Bylo potřeba, aby média stála plně za Husákem a normalizací 

než začne druhá fáze čistky – prověrky. Bylo zřízeno 70 217 prověrkových komisí, v nichž 

zasedalo 235 270, kteří měli rozhodnout, zda příslušnému člověku obnoví stranický 

průkaz, vyloučí ho ze strany, anebo zruší jeho členství jiným způsobem (Závěry 

předsednictva 14. dubna 1970 in: Bren 2013).  

Čistky však udělaly mnohem víc než to. Pomocí strachu tyto čistky přiměly velkou 

část populace k tomu, aby se ztotožnila s novým směrem politiky KSČ. Velká část českých 

občanů se tak (nevědomky) stala spolutvůrci a spolučiniteli nového směru politiky. 

Politická angažovanost byla prvotním předpokladem pro dobré zaměstnání. Platilo to i pro 

herce, umělce a básníky. Bylo těžké až skoro nemožné oddělit umění od ideologie. Čistky 

se ale vztahovaly i na vlastní historii. KSČ se pokoušela o nemožné. Podle Bren (2013) 

chtěla KSČ vytvořit národ bez kolektivní paměti nebo alespoň část této paměti vymazat 

(více o tomto tématu v části 2.3).   

   

                                                           
4 Tuto situaci dobře ilustruje prázdný podstavec na letenské pláni, který po odstranění sochy Stalina v roce 

´62 zůstal prázdný až do roku 1991, kdy byl nahrazen metronomem (Bren 2013). 
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2.2.2 Změny hodnotových struktur a individualizace života  

 

Kalinová (2002) tvrdí, že hodnotová orientace lidí se vytváří v dlouhodobém 

časovém měřítku. Vytváří se spojením tradičních, oficiálních i neoficiální hodnot, které 

lidé posléze srovnávají s realitou. Pro období normalizace byl významný trend 

prohlubování rozporu mez hodnotami hlásanými a skutečným životem lidí. Lidé se v této 

době přikláněli převážně k hodnotám oficiálně odmítaným.   

Tradiční hodnoty československé společnosti jako podnikavost, píle a iniciativa 

pomalu ztrácely na přitažlivosti. Další hodnoty jako kolektivismus, pozitivní vztah k práci 

a solidarita postupně devalvovaly. Prohloubila se krize hodnot a sílil útěk do individuální 

sféry. Angažovanost se různými způsoby vynucovala. Vnikla tak zdánlivá a povrchová 

angažovanost. Ve veřejné sféře se uplatňovalo demonstrativní přihlašování k ní, 

v soukromé sféře se však odmítala. Docházelo tak k schizofrenii hodnotových struktur. 

Vzájemná solidarita byla v Československu na vysoké úrovni v období Pražského jara a 

v převratových dnech roku 1989. V meziobdobí ji nalezneme pouze u úzkého okruhu 

ohrožených. V průběhu normalizace se spíše prosazovala tendence k individualismu. 

K útěku od aktivit, které vyžadoval stávající mocenský systém. Soudržnost se nezměnila 

pouze ve veřejné sféře, změnila se i v rodinách. První známkou toho, že se rodinná 

soudržnost dostává do krize, byla snížená porodnost a sňatečnost a zvýšená rozvodovost. 

Také byly sňatky uzavíraný v pozdějším věku. Tyto tendence však nebyly typické pouze 

pro Československo ale pro řadu vyspělých zemí. Zvyšující míra individualizace v 70. a 

80. letech byla posílena stěhováním statisíců lidí do sídlišť, do velkých panelových domů. 

V těchto domech vládla velká anonymita. Ani nejbližší sousedé se neznali. Dále pak 

k individualizaci přispělo rozšíření automobilismu a televize. K individualizaci přispělo i 

chataření, stalo se významnou součástí privátního způsobu života.   Byla to i ztráta víry 

občanů v možnosti změny věcí veřejných spolu s útěkem před obnovenou kontrolou moci 

nad společností, která občany motivovala uzavřít se do soukromí (Kalinová 2002).  

V hodnotové orientaci obyvatel převládal ideál založený na vyšším životním 

standardu. Příkladem může být: lepší bydlení, rekreační chata, automobil a vlastnictví 

dalších statků. Dosažení těchto statků bylo možné zejména tím, že občané vykonávali 

nelegální činnosti v „šedé ekonomice“. To hlavně proto, že se tyto tendence prosazovaly v 

skromných podmínkách nedostatkové ekonomiky. Spotřební charakter společnosti byl 



 
- 11 - 

politikou tiše podporován. Tlumil totiž zájem obyvatel o politické a společenské dění 

(Kalinová 2002).  

2.4 Paměť ve společenských vědách  

Začátky zájmu o paměť nalezneme již v antice, ve starověkém Řecku se s ní 

setkáváme u Platona či Aristotela. Ve společenských vědách se však paměť stává 

významným předmětem až v druhé polovině  70. let dvacátého století (Šubrt 2010). 

Podle Barbary Misztal je složité konceptualizovat paměť. Paměť by se dala 

vysvětlit jako aktivní orientace směrem k minulosti, jako přemýšlení o věcech v jejich 

nepřítomnosti (Warnock in: Misztal  2003). Můžeme vidět paměť také jako dialog 

s minulostí.  

Přestože je paměť tvořena společností kolem nás, není však naše individuální 

paměť zcela standardizovaná.  Vzpomínky lidí, kteří zažili stejnou událost, nejsou nikdy 

identické, protože v každém z nich zanechala vzpomínka jiné asociace a pocity. Také je 

důležité zmínit, že paměť určité skupiny je odlišná od sumy všech pamětí individuálních 

(Misztal 2003).  

Francouzský filozof Halbwachs odlišuje individuální paměť od kolektivní. 

Kulturním produktem není pro něj pouze paměť kolektivní, ale i paměť individuální. Je 

totiž strukturovaná pamětí kolektivní. Individuální jsou podle Halbwachse (2009) pouze 

vjemy. Naše vzpomínky mají podle něj původ v myšlení skupiny. Konkrétně v její 

komunikaci a interakci. Přestože se naše individuální paměť ubírá svou vlastní cestou, 

opírá se o paměť kolektivní určité skupiny lidí. Podmínkou pro sdílení vzpomínek je být 

členem určité skupiny dlouhodobě (Šubrt 2011). Paměť je sociální, protože každá 

vzpomínka se vztahuje k tomu, co bylo sdíleno s ostatními. Paměť je také sociální proto, že 

se vzpomínání neodehrává v sociálním vakuu. Vzpomínáme jako členové sociálních 

skupin. To znamená, že si přivlastňujeme a zvnitřňujeme tradice a sociální realitu, kterou 

sdílíme s lidmi kolem nás. Paměť se nedá odloučit od svého sociálního kontextu. (Misztal, 

2003). Halbwachs (2009) ve své knize „Kolektivní paměť“ uvádí na příkladu osamělého 

návštěvníka Londýna vliv kolektivní paměti.  I když si myslíme, že jsme sami a že naše 

vzpomínky jsou individuální, je vše ve skutečnosti jinak.  Návštěvník Londýna vede 
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neustálý (vnitřní) dialog s někým druhým.  Jednou je to architekt, který ho upozorňuje na 

různé stavby, jindy je to malíř, který ho učí vnímat barevnost parku, linie paláců atd. Přesto 

nepotřebuje, aby někdo takový vedle něj kráčel. Stačí mu totiž si přečíst průvodce 

napsaného z různých perspektiv nebo si někým nechat poradit. Jak říká Halbwachs (2009): 

„Nikdy nejsme úplně sami“.  

Paměť ve společnosti hraje důležitou roli. Kolektivní paměť totiž spoluvytváří naši 

kulturu. Kolektivní paměť nereflektuje pouze minulost, ale vytváří přítomnost tím, že 

lidem zprostředkovává pochopení a symbolické rámce, které jim umožňují svět kolem sebe 

pochopit. Lidé používají minulost jako zrcadlo, ve kterém hledáme vysvětlení a řešení 

k našim každodenním problémům. Dále je paměť důležitá tím, že vytváří naše identity 

(Misztal 2003). 

Pro vnímání paměti hraje důležitou roli čas a prostor. Základem kategorie času je 

podle Durkheima rytmus kolektivního života. Základem kategorie prostoru, je prostor, 

který společnost obývá. Podle Halbwachse je kolektivní paměť vždy ukotvena 

v prostorovém rámci. Skupina se vždy snaží vytvořit a uchovat si místa, která slouží 

k uchování vzpomínek a symbolizují její identitu. Francouzský historik Pierre Nora k tomu 

přidává, že pro paměť je zapotřebí vnější hmotné opory. Paměť se může manifestovat 

v určitém prostoru. Nora k tomu používá pojem „místa paměti“. Jsou to místa, v nichž 

dochází k materializaci paměti. V totalitních režimech 20. století tato místa nabyla na 

důležitosti, protože docházelo k nahrazování národní paměti umělým konstruktem 

národních dějin. Ohrožená národní paměť vytváří potřebu sestavit inventář míst, do nichž 

se tato paměť mohla vtělit. Tato místa dnes představují její nejvýznamnější symboly. 

(Šubrt 2011). 

Jak rekonstruujeme minulost, čili jak vzpomínáme, vždy záleží na tom, v jakém 

stavu se nacházíme v přítomném okamžiku, s čím se momentálně identifikujeme a v jakém 

se nacházíme prostředí.  Prager (in: Misztal 2003:77) tuto myšlenku doplňuje. „Ne jenom, 

že je rekonstrukce minulosti vždy závislá na významových rámcích a na konceptech 

významnosti v přítomnosti, ale je i utvářena naším současným emocionálním stavem.“ 

Podle Halbwachse lze vzpomínat pouze tehdy, podílíme-li se na proudu kolektivního 

myšlení a zaujmeme pohled jedné nebo vícero skupin. Z velkého množství společných 

vzpomínek členové skupiny nečerpají stejnou mírou či způsobem. Každá individuální 
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paměť totiž představuje specifický způsob, jak se dá hledět na paměť kolektivní (Šubrt 

2011). 

Důležité je na tomto místě odlišit historii od paměti. Podle Halbwachse lze historii 

jen stěží považovat za paměť lidstva, protože nepředstavuje reálně fungující paměť 

skupiny. Můžeme najít několik rozdílů mezi historií a kolektivní pamětí. Kolektivní paměť 

představuje „souvislý proud myšlení“, není zde nic umělého, uchovává z minulosti pouze 

to, co je v ní živé. Dále má tato paměť tendenci klást důraz na vlastní jinakost skupiny. 

Historie, která se snaží být nezávislá na jednotlivých skupinách, svá fakta reorganizuje a 

nivelizuje. Další rozdíl můžeme najít v tom, že kolektivní paměť se zabývá podobností a 

kontinuitou, na rozdíl od historie, která zdůrazňuje především diskontinuitu a diferenciace. 

Dále pak se dá odlišit úhel pohledu. Kolektivní paměť pohlíží na situaci zevnitř, přičemž 

historie se dívá jakoby z vnějšku (Šubrt, 2011). 

Totalitní režimy se ve 20. století snažily paměť ovlivnit. Na toto téma byla 

provedena spousta studií, ze kterých vyplývá, že vzpomínání je víc než pouze osobní 

záležitost a že politická moc může ovlivnit obsah našich myšlenek. Paměť může hrát i roli 

při hledání pravdy. Tuto pravdu začneme většinou hledat tehdy, když se politická moc 

snaží pozměnit národní historii. Po pádu socialistických režimů bylo provedeno mnoho 

úsilí k získání autentických příběhů pamětníků režimu (Misztal 2003). Totalitní režimy si 

uvědomily, že mohou paměť využít ke svému prospěchu. Historie byla přepisovaná a 

hledání pravdy bylo omezené (Todorov 1998). Byla vytvořena nová historie a kolektivní 

paměť. A to tím, co by mělo být zapomenuto a co by naopak mělo být uchováno. V období 

normalizace se hodně spoléhalo na autocenzuru (Bren 2013). 

 

Ve své práci budu pracovat i s autobiografickou pamětí. To je paměť, jejíž pomocí 

vykládáme příběhy svých životů sami sobě i ostatním. Tyto autobiografické vzpomínky 

nemusí být přesné, jsou však shodné s tím, co o sobě víme, s našimi životními tématy či 

naším sebepojetím (Barclay and DeCooke in: Misztal, 2003).  
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3. Metodologické ukotvení 

3.1 Charakter výzkumu, výzkumné otázky  

Výzkum na téma vzpomínání na trávení volného času v období normalizace je 

interdisciplinárního charakteru. Rozkládá se na poli historie, sociologie a antropologie. 

Během bádání jsem převážně čerpal zázemí z výše uvedených vědních disciplín. Výzkum 

jsem provedl kvalitativní metodou narativních a polostrukturovaných rozhovorů v lokalitě 

Znojmo. Shromážděná data jsem analyzoval pomocí techniky narativní analýzy a techniky 

segmentace a kódování.  

Cílem mého výzkumu je zjistit, jak dotazovaní aktéři vzpomínají na trávení volného času 

v období normalizace.  

V rámci výzkumu jsem se zaměřil na následující výzkumné otázky: 

1) Jak narátor vzpomíná na volný čas? 

2) Jakou roli ve volném čase hraje příroda?  

3) V jaké míře se ve vzpomínkách objevuje omezení v trávení volného času dobovým 

režimem?  

4) Jak narátor hodnotí minulost a co k tomuto hodnocení používá? 
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3.2 Výzkumná strategie  

Pro realizaci výzkumu jsem si zvolil kvalitativní výzkumnou strategii, která jde 

více do hloubky než kvantitativní metoda. Kvalitativní výzkum se vyznačuje delším a 

intenzivnějším kontaktem s terénem, jedincem či skupinou. Dále pak integrovaným 

pohledem, málo standardizovanými metodami získávání dat a induktivní analýzou a 

interpretací. Výhodou kvalitativního přístupu je získání hloubkového popisu případů. Při 

výzkumu se sleduje jejich vývoj a zkoumají se příslušné procesy. Výzkumník nezůstane na 

povrchu věcí, ale provádí podrobnou komparaci. Citlivě se zohledňuje působení kontextu, 

lokální situace a podmínky (Hendl 2008). 

Ve výzkumu mi hlavně šlo o zachycení individuální reflexe minulosti narátora. 

Díky informacím, které jsem z těchto reflexí shromáždil, jsem mohl přistoupit na 

zodpovězení výzkumných otázek. 

Mým záměrem také bylo, dát slovo obyčejnému člověku. Podle Vaňka: „Jde o to, 

dát slovo opomíjeným vrstvám společnosti, více reflektovat tzv. malé dějiny. Ukázat, že 

žádný životní příběh není ve své jedinečnosti měřitelný nějakými generalizujícími a 

schematizujícími kritérii posuzujícími „velikost“, „malost“ či „významnost“.“ (Vaněk 

2007:15). 

3.3 Výběr lokality  

Jeden z hlavních důvodů pro vybrání lokality města Znojma je fakt, že lokalitu 

dobře znám a tím dokážu lépe pochopit narátorův příběh. Znojmo je město, ve kterém jsem 

vyrůstal a žil do svých jedenácti let. Během rozhovorů jsem si uvědomil, že znalost 

lokality a jeho okolí mi usnadňuje kladení otázek, ale také mi usnadňuje přístup 

k narátorům. Tím, že máme částečně „společnou paměť“ na město Znojmo, jsme si bližší. 

Při rozhovorech se objevovalo mnoho slov, které by pro výzkumníka, který není seznámen 

s lokalitou, byly nesrozumitelné. Např: U Rakušana, Corso, Louka, Hraničář, Cínová hora 

atd.  

Další důvod pro vybrání této lokality je ten, že město Znojmo leží pouze několik 

kilometrů (10km vzdušnou čarou) od státních hranic s Rakouskem. Z vyprávění mé rodiny 
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vím, že tento fakt měl velký vliv na vnímání minulého režimu. Lidé se při procházkách v 

Národním parku Podyjí (rozprostírá se jihozápadně od Znojma) běžně setkávali 

s ostnatými dráty a četnými hlídkami. Pocit odříznutí od světa tím byl posílen. 

V rozhovorech jsem na tento vliv často narazil. To, že jsem si vybral právě menší město, 

má také svůj důvod. Podobné kvalitativní výzkumy, které se týkají mého tématu, byly na 

FHS-UK v minulosti již provedeny. Tyto výzkumy se ale prováděly v poměrně malé 

vesnici na jihu Slovenska.
5
 

Znojmo je město s rozšířenou působností, které se nachází v jižní části 

Jihomoravského kraje. Dne 1. ledna tohoto roku mělo město 33.964 obyvatel.
6
 Znojmo 

bylo v období normalizace město průmyslové. Byla zde velká konzervárna, keramika, 

velkovýrobna obuvi atd. Přesto zde nechyběla kultura. V roce 1971 bylo vyhlášeno za 

městskou památkovou rezervaci (Taušová 2012).  

3.4 Sběr dat 

Sběr dat proběhl pomocí rozhovorů s narátory v období od konce března do půlky 

dubna 2014. Rozhovory byly z části narativní a z části polostrukturované. První část 

rozhovoru byla narativní. Z toho důvodu, aby se narátor měl volnost vyjádřit a aby měl 

pocit, že mu někdo naslouchá. Tento volný přístup mi pomohl upřesnit směr, kterým jsem 

se později vydal ve druhé části rozhovoru.   

Pro druhou část rozhovoru jsem zvolil  polostrukturovaný charakter. To proto, že  

pro mě bylo zásadní směrovat rozhovor (v ohledu ke stanovenému cíli) k daným 

tematickým okruhům. Také bylo mým záměrem nechat určitou svobodu narátorovi. Věřím, 

že jsem tímto přístupem zachytil narátorovy myšlenky komplexněji. Všechny rozhovory, 

které jsem provedl, byly po souhlasu s narátorem nahrávány. To mi umožnilo se během 

rozhovoru plně soustředit na narátora. Kromě toho dává zvolená forma záznamu větší 

prostor narátorovi, který nemusí omezovat tempo svého vyprávění. Společným cílem obou 

částí rozhovorů bylo získat jedinečnou výpověď narátora.  

 

                                                           
5 BUJÁRKOVÁ K., Reflexe dětství prožitého na jihoslovanské vesnici v 60. a 70. letech 20. Století, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2011 
    CIESLEROVÁ E., Volný čas obyvatel vesnice Pálenice, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2010 
6 www.czso.cz  

http://www.czso.cz/
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Příprava na rozhovory proběhla ve dvou fázích:  

První fáze: zde bylo pro mne relevantní seznámit se s dobou normalizace. Toto seznámení 

jsem provedl pomocí literatury a článků. Upřímně mne mrzí, že jsem se nedostal hlouběji 

do tématu, ale bohužel byly mé časové možnosti omezené. Věřím ale, že přesto jsem se 

dostatečně dokázal orientovat v tématu práce na to, abych dokázal uskutečnit kvalitní 

kvalitativní rozhovor. Dále mi tato příprava usnadnila sestavování okruhů otázek.   

Druhá fáze: v této fázi jsem sestavil okruhy otázek. Ty mi pomohly správně směrovat 

rozhovory a později mně tato struktura pomohla při analýze rozhovorů.  

Rozhovory byly (jak jsem se již dříve zmínil) rozděleny do dvou částí: První část 

rozhovoru obsahovala životní příběh narátora. Druhá část byla již tematicky zaměřená na 

téma volného času.  

První část rozhovoru sloužila k tomu, aby si narátor připomněl průběh svého života a také 

k tomu, aby se uvolnil a otevřel. Tato část trvala přibližně půl hodiny. Nechal jsem zde 

(pokud to bylo možné) narátora volně vyprávět. Někdy se však stalo, že narátor svůj život 

shrnul do deseti vět a bylo potřeba ho částečně nasměrovat. Snažil jsem se, aby se každý 

narátor zastavil u svého dětství, u svých prvních vzpomínek na něj. Vznikl tak zajímavý 

materiál jak vnímat identitu narátora. Bylo zajímavé, na co narátor dával velký důraz a o 

čem raději vůbec nemluvil. Toto vše budu probírat ve třetím oddílu své práce, tedy 

v empirické části.  

Druhá část rozhovoru, která byla provedena technikou polostrukturovaného rozhovoru, 

navazovala na první část. Pauzy mezi první a druhou fází jsem nedělal striktně. Snažil jsem 

se vnímat potřeby narátora. V této fázi jsem nasbíral relevantní informace, které mi později 

pomohly zodpovědět výzkumné otázky. Také jsem během rozhovorů zjistil, že ne všechny 

výzkumné otázky byly nastaveny správně. V průběhu výzkumu jsem jednu z výzkumných 

otázek vyřadil. Otázkové okruhy jsem při rozhovorech nenásledoval striktně. Snažil jsem 

se nechat iniciativu na narátorovi. Když se rozpovídal, dělal jsem si během rozhovoru 

poznámky, které okruhy jsme probrali a do jaké míry.  
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3.5 Výzkumný vzorek  

Do vzorku jsem vybral takové aktéry, kteří v období normalizace byli 

v produktivním věku. V následujícím odstavci vysvětlím, proč jsem si vybral právě fázi 

dospělosti jako období vzpomínání. „Dospělost je fáze životního cyklu charakterizovaná 

biologickou zralostí, relativní psychickou ustáleností, osvojením sociálních rolí, schopností 

převzít odpovědnost za život svůj i svěřených osob.“ Takto formuluje dospělost 

Sociologický slovník (Jandourek 2001). Biologická zralost, relativní psychická ustálenost a 

osvojené sociální role jsou právě těmi vlastnostmi, které jsou pro výzkum zásadní. 

Zkoumány byly vzpomínky na období vzdálené až 45 let. Je zapotřebí, aby tyto 

charakteristiky dospělosti měli aktéři již v tomto období. Narátoři, kteří mezi lety ´68-89´ 

byli ´dospělí´, dokáží danou dobu lépe reflektovat. Souvisí to jednak s lidskou pamětí, 

biologickým, ale také se sociokulturním vývojem. Věkové rozmezí vyberu následovně: 

Podle zákona je v České republice člověk dospělý od 18 let. Pro účely výzkumu je 

průměrný osmnáctiletý člověk schopný reflektovat své zkušenosti a společnost kolem sebe. 

Spodní věkovou hranici narátorů jsem stanovil na 18 let. To znamená, že do vzorku jsem 

vybral narátory, kteří se narodili před rokem 1950. Mezi (přibližně) 18. a 50. rokem 

jedinec dosahuje většinou vrcholu svých fyzických, duševních a profesních sil. Tj. přesně 

to období, které jsem chtěl zachytit. Horní věkovou hranici v mém zkoumaném období 

jsem tedy stanovil na 50 let. Znamená to tedy, že se narátoři narodili po roce 1938. Zaměřil 

jsem se tedy na narátory, kteří se narodili mezi lety 1939 a 1950.  

 

Pro lepší přehled zde dávám grafické vyobrazení nejzákladnějších informací: 

 

Jméno Věk Vzdělání Profese 

Emil 66 let Výuční list Vlakvedoucí 

Ema 64 let Výuční list Dělnice-loutky 

Anna 68 let Vysoká škola Lékařka 

Hana 66 let Výuční list Dělnice  

Mirek 68 let   Nástavba Technický prac. 
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Pro výběr zkoumaného vzorku jsem stanovil dvě kritéria: věk a místo pobytu.               

Věk: první kritérium jsem již podrobně rozvedl výše. Moji narátoři museli být narozeni 

mezi lety 1939 a 1950. Místo pobytu: druhé kritérium, které jsem si na začátku výzkumu 

stanovil, bylo místo pobytu narátora.  Bylo pro mě důležité, aby narátor od roku 1968 až 

do současnosti bydlel ve výzkumné lokalitě bez jakéhokoliv delšího přerušení (pod 

pojmem delší přerušení rozumím déle než dva roky). Smysl lokálního vymezení vzorku 

tkví v tom, že vznikne z části homogenní skupina, která má podobné vzpomínky na stejná 

místa. Nasbíraná data se tím lépe k sobě vztahují a srovnávají. Můžeme říct, že narátoři 

sdílejí z části stejnou „kolektivní paměť“. Toto kritérium s sebou během výzkumu přineslo 

nemalé potíže. U narátora Emila jsem zjistil, že obec, ve které do svých 23 let bydlel, 

nepatřila pod město Znojmo. Po konzultaci s vedoucí práce jsem rozhovor ve výzkumu 

zanechal. Obec leží velmi blízko Znojma a nyní je součástí města. Také hrálo roli to, že 

narátor Emil ve Znojmě pracoval a trávil tam částečně i svůj volný čas. Jeden rozhovor a to 

rozhovor s Davidem jsem z výzkumu vyřadil, protože nesplňoval toto kritérium. David 

totiž bydlel mezi lety 1969-1977 v severních Čechách. Bylo to natolik dlouhé období, že 

tento rozhovor pro výzkum ztratil validitu.  

Hledání narátorů  

Mým záměrem bylo hledat narátory metodou sněhové koule (snowball sampling). 

Metoda sněhové koule je určena k získávání nových narátorů na základě procesu 

postupného nominování dalších osob již známými narátory. S těmito kandidáty je následně 

proveden rozhovor a celý proces se opakuje (Hartholl 2003).  

V praxi ale, jak už to občas bývá, proběhlo vše jinak. Rozhovor jsem začal s Emilem (můj 

otec). Na konci rozhovoru jsem ho požádal, jestli zná někoho, kdo splňuje stanovená 

kritéria a mohl mi poskytnout rozhovor. Bohužel ho nikdo nenapadl. Situace se ale 

samovolně vyřešila. Jak jsem o svém výzkumu mluvil s rodinou a známými, vždy je někdo 

napadl, ať to byla sousedka, dávná kamarádka nebo trenér z fotbalu. 

Velikost vzorku 

Ve výzkumu jde o hloubkový výzkum subjektivního pohledu narátorů. Provedl 

jsem rozhovor s šesti narátory, s poměrným zastoupením obou pohlaví. Jak jsem se již 

dříve zmínil, jeden z rozhovorů (David) jsem z výzkumu vyřadil. Analýza v empirické 
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části mé práce je tedy založena pouze na pěti rozhovorech. I když nemám plánovaný počet 

rozhovorů, myslím si, že jsem nasbíral dostatek informací. Uvažoval jsem o tom, že šestý 

rozhovor provedu znovu, ale uvědomil jsem si, že bude lepší zbývající čas využít pro 

analýzu. Také jsem si během rozhovorů uvědomil, že se odpovědi hodně opakují, bylo to 

pro mě znamením, že je dané téma z velké části vyčerpáno a že šestý rozhovor již není 

nutný.  

 

Místo rozhovoru 

Nejdůležitější při výběru místa rozhovoru byl pocit pohodlí a bezpečí narátora. 

V mém zájmu bylo zachytit narátora v jeho „přirozeném prostředí“ s co nejmenšími 

rušivými elementy. Podle Vaňka je prostředí, které tato kritéria splňuje, ideálním 

prostředím pro výzkum (Vaněk 2007).  S narátorem Emilem jsem provedl rozhovor u něho 

doma. Stejně tak s Annou a s Emou. S Hanou jsem provedl rozhovor na její zahrádce a 

s Mirkem na jeho chalupě v malé vesničce (Olbramkostel) poblíž Znojma. Věřím, že volba 

lokalit byla správná.  Narátoři se cítili uvolněně a bezpečně. Prostředí jím nebránilo se plně 

k tématu vyjádřit.  

3.6 Reflexe průběhu rozhovorů   

Rozhovor I.  

Jméno narátora: Emil 

Datum a místo: 23. 3. 2014, Znojmo 

Bylo příjemné první rozhovor provést s mým tátou. Pro mě to byla příležitost si v praxi 

vyzkoušet, jak rozhovor bude probíhat a jestli je potřeba něco v plánované struktuře 

změnit. Nacházeli jsme se v obývacím pokoji narátora. Emil seděl pohodlně na gauči a já 

téměř oproti němu na čalouněném bobku. Po celou dobu rozhovoru jsme byli v prostoru 

sami s výjimkou malého psa, který během rozhovoru začal být nervózní, a tak jsem se 

s ním šel projít. Během rozhovoru bylo několik přestávek, při kterých si Emil šel zakouřit 

z okna.  Rozhovor nebyl časově omezen, ale ke konci bylo znát, že Emilovi už to stačí. Po 

75 minutách řekl: „Tak už to vypni.“A tím jsme rozhovor ukončili.  
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Rozhovor II.  

Jméno narátora: Ema 

Datum a místo: 4. 4. 2014, Znojmo 

Bylo znát, že Ema byla ze začátku rozhovoru nervózní, ale po krátké době se uvolnila a 

rozhovor lépe plynul. Také jsem si všiml, že měla pocit, že vlastně nemá co říct. Během 

rozhovoru stejně jako počáteční tréma tento pocit mizel. Byli jsme jednou přerušeni 

rodinou návštěvou a využili jsme to k příjemné přestávce. Rozhovor probíhal v místě, kde 

se Ema vyskytuje ráda a často, a to v její kuchyni. Seděli jsme naproti sobě každý z jedné 

strany kuchyňského stolu.  

 

Rozhovor III.  

Jméno narátora: Anna 

Datum a místo: 4. 4. 2014, Znojmo 

Rozhovor proběhl u Anny doma v její kuchyni, která je propojená s obývacím pokojem. 

Seděli jsme naproti sobě u jídelního stolu. V místnosti se také nacházela její starší sestra 

(seděla na druhé straně místnosti v křesle) a jejich společný mazel (postarší yorkšír Jorik, 

který během rozhovoru sem tam vyžadoval pozornost).  Sestra do rozhovoru zasahovala 

minimálně, pouze když jí Anna poprosila, aby posílila její vzpomínky.  

 

 

Rozhovor IV.  

Jméno narátora: Hana 

Datum a místo: 5. 4. 2014, Znojmo 

Rozhovor proběhl u Hany na zahrádce. Seděli jsme na terase s výhledem na údolí a na 

Znojmo. Paní Hana je známá od mé mámy a neviděla mě tak od mých deseti let. Setkání 

bylo velmi příjemné a zajímavé. Rozhovor byl občas přerušený štěňátkem a také Haniným 

manželem Kájou, který mi jako správný Znojmák naléval víno.  Kája se po skleničce vína 

snažil přidat k rozhovoru. Většinu času však pracoval na zahradě a nechal nás povídat. Ke 

konci přijela rodina Hany a rozhovor jsme museli ukončit. Přesto jsme však stihli vše 

dostatečně probrat. 
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Rozhovor V.  

Jméno narátora: Mirek 

Datum a místo: 12. 4. 2014, Olbramkostel 

S Mirkem jsem se domluvil, že jeho a jeho ženu přijedu navštívit na jejich chalupu 

v Olbramkostele (11km od Znojma). Rozhovor probíhal v malé zahrádce před chalupou. 

Občas jsme byli vyrušeni hlučnými zvuky motoru od sousedů. Později přijela Mirkova 

rodina, takže se kolem nás pohybovalo více lidí, ale většinou jsme měli klid. Mirek na 

rozdíl od předchozích narátorů vedl rozhovor skoro bez mé pomoci. Jedno téma tak 

navazovalo na další.  

3.7 Transkripce a analýza dat  

Transkripce 

Pro oba typy rozhovorů, jak narativní, tak polostrukturovaný, jsem použil stejnou 

metodu transkripce. Zvolil jsem metodu doslovné transkripce s komentářem, abych 

minimalizoval redukci dat, k níž během transkripce nutně dochází. 

Přepis mně nejenom umožní zpřístupnit rozhovor širšímu publiku, ale mně a 

narátorovi dá možnost věci v rozhovoru ujasnit či upravit. Přepis je velmi náročný 

především na čas. Vzniká díky němu pramen, který se dá použít i při dalších výzkumech 

(Vaněk 2007).  Vzhledem k mému zdravotnímu stavu (kvadruspastická forma dětské 

mozkové obrny), který mě částečně omezuje v dlouhodobé práci na počítači, jsem požádal 

IPC RUK (Kancelář pro studenty se speciálními potřebami) o asistenci. Asistence mi byla 

přidělena a díky ní, bylo možné provedené rozhovory přepsat. Na tomto místě bych chtěl 

ještě jednou poděkovat IPSC RUK a mé asistentce Kateřině Mohrové, bez které by tato 

práce nemohla vzniknout. Mrzí mě, že jsem rozhovory nemohl přepsat sám. Věřím, že by 

mě dlouhodobá práce s rozhovory obohatila. Přesto však jsem vděčný, že se situace dala 

touto formou vyřešit.  

V transkripci jsem použil v závorkách následující komentáře, které charakterizují 

danou situaci: přerušení, přemýšlí, smích, pauza. 
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 Analýza získaných dat 

Podle Hendla (2008:145): jde při kvalitativní analýze a interpretaci o: 

„systematické nenumerické organizování dat s cílem odhalit témata, pravidelnosti, datové 

konfigurace, formy, kvality a vztahy.“  

Analýzu rozhovorů jsem provedl dvěma odlišnými způsoby. První část rozhovorů 

(tedy část autobiografickou) jsem analyzoval pomocí narativní analýzy. Šlo mi zde o to, 

abych vytvořil rekonstrukci životní dráhy, prostřednictvím těch jevů, jednání nebo 

mezníků, které narátor sám reflektuje jako významné. Postupoval jsem následovně: 

důležité pasáže jsem zvýraznil. Zvlášť jsem si pak zvýraznil slova, která se často opakují, 

něco hodnotí nebo zdůrazňují.  

Druhou část analýzy jsem provedl pomocí techniky segmentace a kódování. 

Analyzoval jsem přitom jak první část rozhovoru tak část druhou. Tato analytická metoda 

mi umožnila nalézt vzorce a pravidelnosti mezi případy. Tím, že velká část rozhovoru byla 

již segmentována pomocí okruhů otázek, bylo snadnější analýzu provést. Postupoval jsem 

tak, že doslovnou transkripci rozhovorů jsem rozdělil do segmentů neboli analytických 

jednotek. Segment přitom musí mít význam, který je nutno dokumentovat. Segmenty jsem 

vyznačil ručně pomocí barevných pastelek. Tyto segmenty jsem posléze dále rozdělil do 

různých podkategorií a označil je příslušnými kódy (Heřmanský 2009/2010). 

3.7 Kvalita výzkumu 

Aby kvalitativní výzkum mohl být považovaný za „kvalitní“, je třeba usilovat o 

validitu, tedy zkoumat platnost metodologie v návaznosti na výzkumný cíl. Během 

rozhovorů jsem průběžně kontroloval, jestli se neodchyluji od tématu a jestli skutečně 

zkoumám to, co mám. Největší potřeba reflexe však nastala až při analýze dat. Bylo zde 

důležité vnímat to, co narátor chtěl říct, a vyvarovat se osobního hodnocení.  

Při provádění rozhovorů jsem dbal na to, aby můj přístup byl reflexivní. 

K sebereflexi mi sloužil audiozáznam a poznámky, které jsem si během rozhovorů dělal. 

Nahrané rozhovory jsem vždy kriticky poslechl a přemýšlel jsem, jak mohu rozhovor 

vylepšit. Při poslechu rozhovoru s Annou jsem si uvědomil, že do první části rozhovoru 
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moc zasahuji. V pozdějších rozhovorech jsem se tomu snažil vyvarovat. Během výzkumu 

jsem se snažil omezit míru reaktivity. Uvědomuji si, že moje přítomnost vždy svým 

způsobem měla vliv na narátora, ale bylo možné tento vliv omezit. Hlavním nástrojem 

bylo co nejméně zasahovat do směřování rozhovoru a co nejméně hodnotit. Měl jsem tak 

možnost svojí objektivitu kontrolovat pomocí audiozáznamů. K postupu hodnocení kvality 

výzkumu mě napomohly prezentace e-learningového kurzu FHS-UK (Novotná 

2009/2010).  

3.8 Etika výzkumu 

  Jelikož je kvalitativní výzkum zpravidla velmi osobní, bylo při výzkumu nezbytné 

dbát na etické otázky soukromí narátora. Mezi mé základní povinnosti patřilo seznámení 

narátora s účely, cíli a postupy výzkumu. Při zahájení každého rozhovoru, jsem narátora 

požádal o souhlas k nahrávání. Žádný z šesti narátorů neměl námitky. Podle Vaňka (2007) 

je získat a uveřejňovat pramen bez souhlasu narátora nejen neetické ale i nelegální. Jedna 

z nejdůležitějších etických zásad je respekt k narátorovi jako dárci životního příběhu. 

S narátory jsem se tedy nikdy nepřel o tom, jak reflektují minulost, vždy jsem zachoval 

určitý odstup a snažil jsem se spíše vystupovat jako partner než jako výzkumník. 

   Velmi důležité (při výzkumu, ale i po jeho ukončení) je zachovat soukromí 

narátora. Anonymizoval jsem proto své aktéry. Zprvu jsem vynechal datum narození a 

příjmení (použil jsem pouze rok a měsíc). Po konzultaci s vedoucí práce jsem se rozhodl 

anonymizaci rozšířit i na jména křesní. Jediné, co by mohlo narátory identifikovat je jejich 

ročník, místo narození, určité zaměstnání či škola na kterou chodili. Soudím, že Znojmo je 

natolik velké, že tyto informace neodhalí identitu mých narátorů. Místa jsem se rozhodl 

neanonymizovat. Věřím, že to jsou právě místa, která jsou relevantní pro pochopení 

kontextu. Ale také věřím, že by se práce touto anonymizací stala příliš abstraktní a 

neosobní.    
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4. Empirická část  

4.1 Profily narátorů a narativní analýza  

Na tomto místě bych chtěl krátce představit své narátory. Představím je na základě 

informací, které mi sami během rozhovorů předali. Po tomto představení následuje u 

každého narátora autobiografická narativní analýza. Analýzu jsem se snažil vytvořit tak, 

aby čtenáři pomohla pochopit východiska, ze kterých náratorovy vzpomínky vzešly. Při 

vytváření narativní analýzy jsem se nechal inspirovat Norou Hamr (2002). Podle ní, 

vypovídají o identitě člověka zejména autobiografické příběhy. Autobiografie sama o sobě 

reprezentuje a konstruuje osobní identitu. Dělá to tak, že události a zkušenosti v kontextu 

celoživotního příběhu reinterpretuje. Podle Hamr (2002) lze tvrdit, že vykládaný životní 

příběh není pouze reprezentace identity. Během příběhu je identita jak nalezena tak 

vynalezena.  

Emil - profil narátora 

Emil se narodil v malé vesničce Popice (přibližně 7 km od centra Znojma) v říjnu 

roku 1947. Rodiče zde dostali dům po odsunutém německém obyvatelstvu. Maminka 

dělala v sousední vesnici hospodskou, o tatínkovi se Emil nezmiňuje. Má jednu starší 

sestru. Své dětství strávil převážně venku se svými kamarády a většinou v přírodě. Po 

vychození základní školy odjel studovat do Brna (EJF: Elektrotechnické závody Julia 

Fučíka), kde se vyučil frézařem. První seznámení s prací byla těžká manuální práce 

v uranovém dole Rožná. Poté následovaly dva roky vojny, kde se stal součástí pomocného 

technického praporu takzvaných „pétépáků“ neboli „černých baronů“. Po vojně se Emil 

vrátil zpět do Popic a začal pracovat ve Znojmě. Krátce po návratu začal pracovat 

v navijárně motorů a posléze, když ho za provokativní žert namířený proti vládnoucí straně 

vyhodili, začal pracovat u Československých drah. Zde pracoval až do důchodu jako 

vlakvedoucí nákladní dopravy. Emil byl dvakrát ženatý a má dva syny. 
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Emil - narativní analýza  

Emil ve svém vyprávění začíná u dětství: „no své dětství jsem měl úplně nádherný, 

protože na vesnici, bylo nás tam pár kluků, kteří drželi nějak pohromadě“. Sám sebe 

nazývá „ dítě ulice“ nebo také „dítě vesnice“. Velkou roli v jeho dětství hrála příroda. 

Tato důležitá role přírody v Emilově životě zůstala. „Naše jídlo bylo to, co dala příroda to 

znamená vod třešní sme začínali, švestkami sme končili… No a toulali jsme se… Hlavně ta 

příroda taky, že sme dělali špacíry k vodě.“  Emil uvádí, že vlastně neměl jinou volbu než 

čas trávit venku s klukama, dodává k tomu: „Takže sme to proflákaly vlastně to mládí.. 

nebyly počítače nebylo nic.. jiná volba nebyla.“ Obec Popice byla obec zániková, takže se 

zde nesmělo stavět. Po německém obyvatelstvu zůstalo mnoho opuštěných domů, 

ve kterých si Emil a jeho kamarádi hráli. „A v těch vybydlenej vlastně barákách sme si 

hrávali, tam sme dělali přepadávky, a takový, a chodili sme tam tajně kouřit do těch 

baráků.“ 

Obec Popice se nachází vzdušnou čarou pouhých pět kilometrů od státních hranic 

s Rakouskem. Na otázku jestli to Jirku omezovalo jako dítě odpověděl následovně:  „…. 

my sme toto ani nevnímali, no a tam dělala, lidová milice tam dělali cvičení, a takovýdle, 

ale nás to jako vůbec, nás se to jako netýkalo.“  

Na základní školu Emil vzpomíná rád, říká k tomu následující: „A mně se ve škole, 

jako tam líbilo. Protože sem jako, mně to šlo, já sem se nemusel vůbec učit. A takže to co 

sem chytal ve třídě ze školy, tak už sem nemusel nikde dohánět, no.“A vlastně se ani moc 

nezměnilo, když začal chodit do školy ve městě: „To pořád sme jezdily, to, co sme 

vyrůstali, s děckama, …. a nebyl problém, ty děcka…..většinou byly, taky z vesnic….Takže 

jako přímo městský děti tam nechodily, tam chodili vlastně samí vesničani“ 

O studiu na učilišti v Brně se Emil moc nevyjadřuje, až pak hodnotí svou brigádu 

na Rožné: “A tak sme se s kamošem přihlásili a šli sme na Rožínku tvrdě makat na 

vagóny.“ 

Když se Emil po dvou letech vojny vrátil do Znojma, hledal si zaměstnání. Z jeho 

výpovědí je znát, že mu nebylo jedno, co bude dělat, a že práce musí mít nějaký smyls a 

hlavně nesmí být jednotvárná: . „Noo, a tak to Franc mně tehdy nabízel tam v Motorpale, 

že bych šel dělat to svoje řemeslo, ne, a když sem viděl, co tam dělali, … A že bych tam byl 
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jak cvičená vopica, jo, dělat tři pohyby denně, celej den, tak to jako sem vzdal a řikám, to 

já dělat nebudu.“  

Po navijárně motorů se pak Emil nakonec dostal k Československým dráhám. „A já 

sem k tomu přistupoval tak, že potom už sou jenom kominíci, nebo něco takovýho jako 

podřadný, ne, anebo cestaři. A najednou sem zjistil, že je to zajímavá práce, protože tams 

musel hlavu používat taky, aby to vydedukovali, jak to nejlíp udělat a nejrychleji a 

nerozmlátit něco, a to. A mně se tam celkem zalíbilo, a vydržel sem tam právě až do 

důchodu, no… 

 

Ema - profil narátora 

Ema se narodila ve Znojmě v srpnu roku 1949. Základní školu absolvovala s 

vyznamenáním. Poté nastoupila na SVVŠ (Střední všeobecně vzdělávací škola, zlehčená 

forma dnešního gymnázia). Za rok školu ale opustila, už jí nebavilo se učit. Přestoupila na 

učiliště a vyučila se prodavačkou. Školu dodělávala s prvním dítětem a po mateřské 

pracovala na poště, kde třídila časopisy. V tomto období se rozvedla. Nová pracovní doba 

se nedala skloubit se staráním se o dítě, a tak na poště po dvou letech skončila. Našla si 

práci v loutkárně v blízkém Únavově. Znovu se vdala a měla další dvě děti. V loutkárně 

zůstala až do důchodu. 

Ema - narativní analýza  

Ema na rozdíl od Emila vyrůstala v městském prostředí. Trávení volného času 

v dětství popisuje stručně takto: Na Rejdišti hlavně a tam bylo hřiště a tam sme vlastně s 

děckama jako si hrály a todle.....hrávali sme hodně vybíjenou a nebo s holkama, když sme 

byly jako menší, tak já nevim, kolem těch deseti, dvanácti let, tak sme hodně hrály Čáp 

ztratil čepičku, měla barvu barvičku... rvaly sme se taky, protože sme byly tři holky…“ 

Ema nebyla moc „učící typ“.  O své době na střední říká následující: „Tenkrát to 

byla střední všeobecně vzdělávací škola. Jo SVVŠ, no. Jenže sem tam byla rok a zjistila 

sem, že neumím vůbec učit se, vůbec. Takže čtverky a naše máti ta z toho byla úplně 

vedle….. No a tak sem se na to za rok vykašlala teda. Rok sem dodělala jenom a šla sem na 

učňák a vyučila jsem se  prodavačkou vlastně“. Přesto, že během školy porodila svého 
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prvního syna, školu dokončila: “ Noo a takže, potom, když už sem šla do třetího ročníku, 

tak už sem vlastně byla vdaná a už sem čekala Dana, a takže sem potom, potom když už 

sem byla po porodu, tak sem musela se nechat chodit vyzkoušet, a a takže sem to tak nějak 

ten třetí ročník doklepala až do těch zkoušek.“ 

Celým příběhem se proplétá Emin zájem o ruční práce, kreativitu je vidět, že tento 

zájem dominuje nad všechny ostatní a nese se Eminým životem až dodnes: “ …protože 

sem vodmalička strašně ráda kreslila, malovala… na tom učňáku.... no, tak jako sme měli 

aranžování, a to mě jako bavilo, že sem s aranžérkama chodila... když sme měli praxi, tak 

já sem strašně ráda s něma chodila a ...sme výlohy dělaly a psaly různý plagáty a písmena 

a takový cenovky a to všechno, takže to bylo náhodou fajn,…. a tak jako sem chtěla bejt 

aranžérka v tý době jo. To sem eště nevěděla, že se dostanu k loutkám….. No, ale furt, vidíš 

to, že dělám támhle vajíčka.... to jme dělali  eště v Unanově (ukazuje na loutku) a měla sem 

to na chatě celý roztrhaný, tak sem to ušila znova.“ Kromě ruční práce  Ema i ráda četla, 

hlavně v období když pracovala na poště a měla přístup k různým časopisům. Ema na tuto 

práci vzpomíná ráda:  „…a  to zase sem přečetla od Vohníčku až po 100+1 úplně všechno, 

(smích) co tam bylo pěknýho…. noo, to mě bavilo taky, to bylo taky fajn no, dobrej 

kolektiv tam byl, takže to bylo dobrý.“ 

Anna - profil narátora 

Anna se narodila na Vysočině v prosinci roku 1945. V roce 1948 se s rodinou 

přestěhovala na Znojemsko a to do Jaroslavic. Bydlela téměř na hranici s Rakouskem. 

Přibližně ve dvanácti letech se rodiče spolu s Annou přestěhovali do Znojma. Tatínek jako 

učitel dostal byt u školy v Louce (jižní část Znojma). Anna ve Znojmě vystudovala 

gymnázium a poté šla studovat medicínu na Masarykovu Univerzitu v Brně. Po ukončení 

studia nastoupila do Znojemské nemocnice, kde se později specializovala jako uroložka. 

Zde pracovala až do roku 2003. Poté si v Moravském Krumlově otevřela soukromou praxi. 

V sedmdesátých letech se Anna vdala. S manželem neměli žádné děti a tím jim zbylo více 

času a peněz na cestování. Krátce po revoluci manžel zemřel a Anna se nastěhovala spolu 

se svojí sestrou do jednoho bytu, aby tam mohly pečovat o nemocnou maminku. Tak žijí 

až do dnes.  
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Anna - narativní analýza  

První tři roky svého dětství Anna vyrůstala ve Studené. Ale i po této době se sem 

ráda vracela a trávila zde víkendy a prázdniny až do roku 1968, kdy zemřel její dědeček... 

„Celé prázdniny jsme tam byli, z těch Jaroslavic hlavně jsme jezdili, pak taky ze Znojma... 

Studená je hezká, no... tam jsme měli spoustu příbuzných, tak jsme tam jako chodili, výlety, 

voda, les. “ Stejně jako Emil i Anna strávila velkou část svého dětství v přírodě.  Převážně 

proto, že její otec byl bývalý myslivec a vášnivý rybář. Otec, jako učitel, byl členem 

strany, ale podle Anny se nijak neangažoval. Maminku Anna charakterizuje jako starou 

reakcionářku. Později, když už na Vysočinu jezdit nemohli, koupili rodiče chatu na Bítově.  

Kromě Studené v Annině dětství hrálo roli období strávené v Jaroslavicích. „ No 

v Jaroslavicích to bylo šťastný období, že to bylo ve v takovým spíše vesnice, sice na 

hranicích a v té době to bylo dost hrozný.“ Vesnice nebyla udržovaná po vystěhování 

Němců. „Ale my jako děti sme se tam měly báječně. To jsme lítaly, že jo, po venku. Měli 

jsme takovou partu na ulici a to jme byli jako nešťastní, když jsme se stěhovali do 

Znojma.“ Život na vesnici však sebou nesl i své starosti:  „Museli jsme pomáhat něco 

doma, žejo, na zahradě, chodit na trávu králíkům (smích).“ 

Anna vzpomíná na to jaký byl život v pohraničí. „Vojáci tedy chodili po návsi a 

zpívali...My jsme bydleli na konci vesnice a viděli jsme z okna přímo jak ty dráty.. jak byly.. 

pro nás to bylo tak normální ..., jako sme v tom vyrůstali..... nesměli sme tam chodit na jih, 

to bylo pravda, ale my sme to brali úplně jako, když to máte vod dětství, tak to berete jako 

součást života, že jo.“  

Když se Anna dostala na znojemské gymnásium, začala žít kulturním, měšťanským 

životem. „To jako, jsem strašně moc četla..to vlastně do divadla, tak to jsem chodila z toho 

gymplu hlavně. A tam už jako ňáký ty vycházky taky byly.“ Když se Anna přestěhovala  na 

kolej do Brna,  její kulturní život nabral vysoké obrátky. „Chodili jsme taky do kina, do 

divadla, na výlety, taky jsme se někdy učili, že (smích).“    

V roce 1975 se Anna vdala. O manželovi, který v roce 1991 zemřel říká následující: 

„Byl velký turista, tak sme pořád někde chodili.“ 
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Hana - profil narátora 

Hana se narodila v roce 1948 v malém městě Miroslav (29 km severovýchodně od 

Znojma). Maminka pracovala v místní Frutě. Rodiče byly rozvedení a Hana vyrůstala bez 

tatínka, který bydlel v Brně. Své dětství prožila s partou kluků (kamarádi staršího bratra) a 

hodně času trávila venku či domácími pracemi. Ve dvanácti letech se přestěhovala do 

Znojma, kde chvíli trvalo, než se usadila. Do Miroslavi se však vracela, pomáhala své 

starší sestře s dětmi. Přála si stát se kadeřnicí, ale bohužel se jí to nepovedlo a tak šla v 16 

letech pracovat. První dva roky pracovala u pásu v Obalexu. Pak odešla na mateřskou, 

mezitím se vdala a také rozvedla. Poté nastoupila do panelárny, kde ze začátku dělala 

ohýbačku kovů a později lepila mozaiky, kterými se vyzdobovaly panelové domy. Ve své 

práci se poznala se svým druhým manželem. Tuto práci dělala až do roku ´73 a pak šla 

znovu na mateřskou a po této mateřské navazovala další. Nakonec tedy měla tři děti, kolem 

kterých bylo mnoho práce. V roce 1980 nastoupila jako uklízečka na krajskou správu a 

byla tam až do roku 1989.   Poté pracovala částečně u výdeje v kuchyni a částečně jako 

ubytovací a skladník v bývalých kasárnách na Cínové hoře.   

Hana– narativní analýza  

Vzpomínky na svoje dětství  z Miroslavi charakterizuje Hana pod slovem 

„lumpárny“ . „Chodili sme vybírat kasičku do kostela, protože v Miroslavi byla škola 

vedle kostela, (smích) a protože tam chodili kluci a já sem byla nejmenší, tak mě naváděli, 

abych chodila vybírat kasičky (smích) .... na třešně sme chodívali, protože v Miroslavi byla 

na státní silnicu alej třešňová, takže sme chodívali na třešně, a co jinýho, no, strašili sme 

lidi v noci... A protože my sme neměli nic jinýho na práci, než si teda vybrat prostěradla a 

sednout si na tu židovskou zeď a strašit ty lidi, no tak pak se to asi probíralo nějak v 

kostele při kázání, že je tam banda lumpů (smích)... tak tam (v místní stodole) sme hrávali 

bitvy, kus klacku a bylo, a byli dolňáci a horňáci“ V dětství ale měla Hana i povinnosti:  

„Museli sme pomáhat rodičům na poli, vykopávat brambory třeba, když se mlátilo obilí...a 

fůru jako todlenc. Já sem měla na starosti pást kozy a husy...ale vzpomínám na to ráda, i 

když to byly krušné chvíle (smích).“ 

Z předchozího odstavce je znát, že Hana vyrůstala s partou kluků, více méně jako 

kluk. Říká o tom následující: „Tak mám víc, tak jako blíž ke klukům, jako že si s ženskéjma 
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jako nějak moc nerozumím. Je málo žen, kterých jako svým způsobem chápu, protože mně 

ženská otázka připadá taková...cizí, no, já nemám ráda třeba ruční práce (smích).. Ale 

zase mi šlo naštípat dřevo a  přitlouct hřebík..... ráda jezdím autem.  

Když se Hana přistěhovala do Znojma, hodně se změnilo. Charakterizuje toto 

období jako „období bez kamarádů“. „No kluci mě tady moc nebrali, protože mě 

neznali...prostě mě nechtěli mezi sebe jako vzít.“ 

O práci v Obalexu a později v panelárně Hana mluví pouze popisně, bez jakéhokoli 

hodnocení. Až když se dostala na krajský úřad, kde pracovala jako uklizečka, hodnotí tuto 

práci jako neuspokojivou.  

Mirek - profil narátora 

Mirek se narodil v lednu roku 1946 v  malé vesničce na předměstí Brna (Modřice).  

Pocházel z dělnické rodiny. Tatínek měl problém s alkoholem a zemřel, když bylo Mirkovi 

29 let. Mirek má dva starší bratry a jednu mladší sestru. Po základní škole nastoupil na 

SVVŠ a dokončil jí s maturitou. Většinu času po škole trávil pěšími túrami na sever od 

Brna (Adamovsko/Blanensko). Po maturitě nastoupil na Vysokou školu vojenskou ve 

Vyškově, kde však po roce skončil.  Přestalo se mu tam prostě líbit. Přešel na Vyšší 

odborné učiliště ve Valašském Meziříčí, obor stavba mostu. Přihlásil se na práci 

svazáckého funkcionáře, díky které se dostal do Znojma, kde poznal svou budoucí ženu. 

Při stavbě mostů dostal velitelskou funkci, kterou si dlouho neudržel, protože byl vyloučen 

ze strany. Nějakou dobu pracoval jako řidič náklaďáku. Brzy si uvědomil, že tuto práci 

celý život dělat nechce. Nastoupil jako nákupčí do organizace Technická a zahradnická 

služba města Znojma, kde zůstal až do revoluce. Po revoluci si se svojí ženou otevřel 

malou cukrárnu ve starém městě.  Z důvodu rozmachu velkých obchodních řetězců však 

museli během několika let cukrárnu zavřít.   
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Mirek - narativní analýza  

Na svoje dětství v Modřicích vzpomíná Mirek rád. Dětství, jak sám říká, měl 

„v celku spokojené“. Stejně jako pro Jirku a Annu je pro Mirka příroda velmi důležitá. 

Říká: „ Strašně mě bavila příroda. Asi tak od 12 let s partou kamarádů nebo spolužáků 

jsme taky chodili...od 14-15 let jsme začali chodit na tzv. čundry. No velice mne zaujal 

kraj (Adamovsko, Blanensko) nad Brnem...Je to nádherná příroda, nádherné místo..., 

takže tam to mám prochozený pěšky, to všechno mám v nohách.“ Mirek byl poměrně dost 

aktivní ve Svazarmu, to byl tehdy svaz pro spolupráci s armádou. Sám v rozhovoru klade 

otázku proč vlastně byl ve Svazarmu: „Kvůli těm čundrům...tak jsme pod hlavičkou 

svazáků chodili na čundry.“ Kromě přírody měl Mirek rád i motorky. Chodil na brigády 

do n.p. Stavební stroje, kde si vydělal skoro na celého pionýra. „.. tam jsem dělal i noční 

šichty... jako15 – 16ti letý kluk .....jezdil jsem takový ty místní závody...byl jsem poměrně 

velice dobréj.“  

Na Vyšší vojenské škole ve Vyškově Mirek spokojený nebyl. Označuje se sám za 

„blbce“, již při výběru této školy. „Mě se tam nelíbilo... matematika, fyzika, né že bych byl 

nějakej blbec, ale ani génius a mě se to zkrátka nelíbilo...já jsem si myslel, že budu  voják a 

né nějakéj matematik.....“ Na učiliště ve Valašském Meziříčí měl úplně jiný názor: „.... to 

už se mi líbilo strašně.“  

Mirek vstoupil do strany, aby mohl vykonávat vedoucí funkci. Ale již ze začátku 

bylo jeho stranictví problematické. Sám o tom říká následující:  „...už tehdy jsem měl 

v posudku..., že furt musím bejt v nějaké té opozici.“ Krátce po roce ´68 se situace pro 

Mirka vyvíjela příznivě jen krátce ... „tak jsem šel na velitelskou funkci, dostal jsem četu, 

no kluky na stavbách, dělali jsme mosty...teďka byly všelijaký ty prověrky...já jsem tam 

setrvával na pozici pravicového oportunismu...mě vykopli ze strany v říjnu ´74.“ 

Na období ve funkci nákupčího Technické, zahradnické služby vzpomíná 

následovně: „Musel jsem se starat prakticky vo všechno pro tu firmu vod  špendlíku, jak 

říkaj, po lokomotivu....byly to teda šílený nervy...mě to hrozně stresovalo....protože 

v tehdejším systému sehnat nějakou kravinu třeba na náklaďák, to bylo něco šílenýho.“ 

Mirek svůj rozhovor uzavírá tím, že vlastně život v normalizační společnosti nebyl 

pro něj vůbec jednoduchý. „Nic nebylo tehdy...byly to krutý časy... divím se, že jsme to 

tehdy přežili, ale přežili jsme to.“ 
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4.2 Vzpomínání na volný čas 

4.2.1 Dovolená v rámci ČSSR 

Během rozhovorů s narátory jsem si uvědomil, jak velký byl význam dovolených 

trávených v Československu. Jak hodnotí sami narátoři, byly to dovolené dostupné téměř 

pro každého. Ti, co neměli k dispozici vlastní automobil, měli možnost se podílet na 

dovolených organizovaných, často ve spojení s  ROH.  Spojitost ROH a dovolené se často 

v rozhovorech vrací. Narátoři vnímali dovolené jako „levné“. Na rozdíl od dneška, kdy pro 

většinu lidí dovolená znamená (dle mého soudu) ležet na pláži u moře a nic nedělat, byly 

dovolené za normalizace často zaměřeny aktivně. Během dovolených se lyžovalo, jezdilo 

na běžkách, sjížděla se voda, dělali se pěší túry atd. Kromě ROH se ve spojitosti 

s dovolenou často objevuje téma kempování a hor. Tyto tři témata bych chtěl níže probrat 

podrobněji.  

Dovolené s ROH 

Již v teoretické části jsem se zmínil o tom, že režim podporoval kolektivní trávení 

volného času (Franc 2013). Založil tak Revoluční odborové hnutí, které to umožňovalo. 

Většina mých narátorů se podílela na organizovaných dovolených od ROH. Narátoři 

pracovali ve velkých institucích či fabrikách, které měly vlastní rekreační střediska, 

většinou poblíž Znojma. Například ČSD
7
 měly podnikovou chatu na Vranovské přehradě. 

Podnikové chaty měly tu nevýhodu, že byly často kolektivního charakteru. Narátor Emil na 

to vzpomíná následovně: „No měl jsem možnost v květnu a nebo na podzim úplně, že jsem 

jezdíval na Hajzlpoňáckou chatu jako pod ROH, ale to když tam nikdo nebyl....tam bylo ale 

6 pokojů a jedna kuchyň, a podřizuj se, každá baba chtěla vařit jak potroublá...“ Velkou 

výhodu organizovaných dovolených viděli narátoři v její ceně. Mirek o ceně za dovolenou 

říká: „Bylo docela dobrý, bylo to levný, jo, odborářská rekreace stála tři stovky a, člověk 

se tam musel akorát ňák dopravit,“ Dovolené s ROH byly během rozhovorů reflektovány 

jako pěkné. Nemuselo se jednat jen o podnikovou chatu, ale mohlo se jednat o 

organizované zájezdy např. na Šumavu nebo do Orlických hor.  

                                                           
7 Československé dráhy 
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Kempování 

I když jak říká Franc (2013) byli na počátku padesátých let soukromé dovolené 

brány jako buržoazní přežitek, v období normalizace toto již neplatilo (Kalinová 2012). 

Soukromé dovolené mých narátorů v Československu byly většinou prosté. Nejenom kvůli 

tomu, aby se ušetřil rozpočet domácnosti, ale i kvůli tomu, aby byli blíže k přírodě. Tři z 

mých narátorů trávili své dovolené často pod stanem (Emil, Hana a Mirek). Anna sice pod 

stan moc nejezdila, ale ráda jezdila na různé chaty, které se nacházely v přírodě. Ema, jako 

jediná dovolenou pod stanem nijak nereflektuje. Ema se dá na rozdíl od např. Emila, který 

sám sebe charakterizuje jako „dítě vesnice“ charakterizovat spíše jako „městské dítě“. 

Vyrůstala jako jediná z narátorů ve městě. Tato charakteristika z dětství se pak táhne 

Eminým životem. Dle mého soudu Ema svým vyprávěním tvoří svojí identitu „městského 

typu člověka“, který se částečně odloučil od přírody (Hamr 2002).     

Většinou se na tomto typu dovolených setkávaly party známých nebo členové 

rodiny, kteří bydleli v jiné části republiky. Chodilo se na houby, hrály se karty, zpívalo se u 

ohníčku a chytaly se ryby. Emil na dovolené se svou partou kamarádů vzpomíná 

následovně: „jsem strávil dopoledne vařením, protože jsem tam měl vždycky ňáký krky.“ 

Hory 

Nejčastěji se jezdilo na hory do severních Čech. Nejoblíbenější destinace byly 

Jizerské hory a Krkonoše. Krom toho mí narátoři sem tam zavítali i do dnešního 

Slovenska, do Tater.  Některé dovolené byly organizované ROH, ale často měli 

individuální charakter. Místem pobytu nebyly velké hotely ale horské chaty, kde si její 

návštěvníci (v některých případech) ještě sami museli topit v kamnech. Stejně jako u 

kempování můžeme i zde vnímat určitou jednoduchost a skromnost. Na horách se většinou 

jezdilo na lyžích. Narátorka Anna ale například preferovala běžky, hlavně z toho důvodu, 

aby unikla rušnému prostředí sjezdovek, a byla tak blíže k přírodě. Vzpomíná přitom na 

chatu „Josefínka“: „..ta byla pod hřebenama, nikde nikdo, vobčas tam zabloudil ňakej 

turista. Museli sme si rozpouštět jako sníh a topilo se tam v kachlákách a to bylo moc 

hezký. … takže sme dělali takový neprobádaný cesty, tak sme se bořili do sněhu, že, po 

kolena a vejš, a tak, to bylo fajn.“  

 



 
- 35 - 

4.2.2 Dovolená v zahraničí 

Všichni mí narátoři se dostali v období normalizace do zahraničí. Nejblíže domovu 

zůstal Emil, který se během celého období dostal do zahraničí pouze jednou, a to do 

hlavního města Německé demokratické republiky (dále jen NDR). Většina cest do 

zahraničí směřovala do tehdejšího Východního bloku, převážně do Jugoslávie, Maďarska a 

Bulharska. Tyto dovolené často zprostředkovávala státní organizace ČEDOK. Bylo obtížné 

vycestovat individuálně, a to hlavně na Západ. I zde platí, že na rozdíl od dnešních 

dovolených, byly dovolené mnohem skromnější. Převážně z finančních důvodů. Dovolené 

do zahraničí byly finančně náročné, a někteří si na ně vydělávali brigádami, jako například 

narátorka Hana. V některých případech, jak například vzpomíná Anna, stát výjezd do 

zahraničí finančně podporoval, a to do spřátelených socialistických zemí. Anna vzpomíná, 

že tenkrát letěla na Kubu za pouhých 10 000 korun. Nejvíc se v rozhovorech vracelo téma 

NDR, cestování na Západ a prázdniny u moře.  

Německá demokratická republika 

Do NDR byla organizována spousta skupinových zájezdů. Tím, že tyto zájezdy 

byly dostupné téměř pro všechny, a byly nabízeny téměř každým podnikem, soudím, že 

sloužily jako jakási „kompenzace“ omezené cestovní svobody. Částečně by se zde dalo 

souhlasit s Kalinovou (2002), která mluví o podpoře konzumu, aby přesměrovala zájem 

obyvatel směrem od politiky. Tyto zájezdy se často pojily s nákupem u nás nedostatkového 

zboží, jako byly záclony, dětské oblečení atd. Nedostatek zboží tu byl silně přítomný. 

Například narátor Mirek vzpomíná na to, jak si z NDR vezl záclony: „Doris byla zdatná 

švadlena, měl jsem polštářek v autě. Záclony dala do polštářku a zašila mně ho nazpět, … 

a takhle se to dělalo.“ „ No tak tam, tam měli bavlněný tričenka, no tak to víš, žes jel teda 

jako tam, abys voblíkl ty děti, že,“ vzpomíná Hana.  

Cestování na Západ 

Pro individuální dovolené na Západ byla potřeba výjezdní doložka, která byla 

schvalovaná domovním výborem a oddělením KSČ v práci, vzpomíná Mirek. KSČ své 

občany výrazně omezovala v cestování na Západ. Hrálo zde roli i kádrové hodnocení a 

emigrace rodiny do zahraničí. Mirek říká k cestování na Západ následující: „… já sem jim 

šel hodně na nervy, dycky, když sem se vrátil z Německa, pak sem vykládal, že udělám 
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schůzi v technické zahradní správě s dotazama, můžou se mě ptát, jak to vypadá 

v západním Německu, ne. No a pak už byly problémy mě pustit…“ Nejvíce do zahraničí 

cestovala Anna. Měla jako lékařka dobře placenou práci a neměla žádné děti, tím, jak sama 

říká, jí zbylo dost peněz na nákladné dovolené na Západě a dokonce i na úplatky. „… to 

Japonsko, to bylo hodně drahý, to stálo tenkrát, já myslim, že sme zaplatili dohromady 

3000 navíc.“ Přesto, že svoboda československých občanů v zahraničí byla omezená, 

nebyli jsme na tom tak špatně, jako občané Sovětského svazu, vzpomíná Anna na 

dovolenou v Japonsku: „ Ne, my sme chodili. Když sme vystoupili …, Rusi ne, Rusi nesměli 

vystoupit vůbec … sami z paluby.“ 

Dovolená u moře 

Nejčastěji se jezdilo k moři do Jugoslávie, tedy alespoň v případě mých narátorů. 

Na rozdíl ode dneška byly dovolené letadlem něčím výjimečným. Cesta vlastním 

automobilem byla zážitkem sama o sobě. Automobil, se kterým bychom dnes měli strach 

jet z Brna do Prahy, zvládl více než 1000 kilometrovou cestu do Bulharska. Mirek 

vzpomíná na nedávnou návštěvu autosalonu v Brně, kdy mu prodavač tvrdil, že auto je 

slabé, že má pouhých 65 koní. Mirek mu odpověděl: „Mladý muži, když vám řeknu, že sme 

cestovali s Wargburgem, který měl 50 koní do Bulharska a zpátky … všechno sme to 

zvládli krásně.“ Po cestě se většinou spalo v autě. I dovolenou u moře nemůžeme srovnat 

s tím, jak ji většinou vnímáme dnes. Často se jezdilo pod stan nebo do malých chatek. 

Kromě ČEDOKU organizovala cesty do zahraničí i společnost ČSAD. Tento „skromný“ 

typ dovolené nevyhovoval každému.  Na dovolenou v Bulharsku Ema moc ráda 

nevzpomíná. Říká následující: „Chcu jet někam, prostě třeba do privátu, nebo někam do 

soukromí....prostě někam, abych mohla jít k snídani, obědu a k večeři a nemusela sedět u 

vařiču.“  

 4.2.3 Společenský život 

 Město Znojmo nabízelo jako okresní město základní typy společenské zábavy. 

V období normalizace se ve Znojmě nacházelo např. divadlo, dvě kina, několik desítek 

hospůdek, barů a restaurací. Společenský život mých narátorů byl rozmanitý. Například 

Emil kulturu moc nevyhledával a strávil hodně svého volného času v místních hospůdkách. 
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Emma spolu s Annou často navštěvovaly místní divadlo. Všichni ale chodili sem tam do 

kina. Tím, že většina lidí v té době neměla vlastní automobil a městská hromadná doprava 

ve městě jezdila omezeně, trávili narátoři svůj společenský život často poblíž domova.  

Kino  

Vzpomínky na návštěvu kina jsou až možná ambivalentní. Na některé filmy narátoři 

vzpomínali rádi: např. Vinnetou, Hrabě Monte-Christo nebo na Hrbáče. Na mou otázku, na 

jaký si vzpomínáte film, jsem dostal až překvapivě shodné odpovědi. Vyvozuji z toho, že 

filmová nabídka byla nesrovnatelně nižší, než je dnes. Narátoři obzvlášť rádi vzpomínají 

na západní filmy, nejraději však na filmy francouzské. Hana se naopak zmiňuje o filmech 

ruských. „. Mně tam vadilo, že voni do tebe ńák hustili vlastně, ńák jenom tu propagandu 

toho, toho socialismu a komunismu… Když sem měla jít do jako na ruskej film, tak sem 

radši do kina nešla. I když mně třeba někdo řek, běž, to je hezkej film, jo, tak, tak sem na 

něj nešla už z principu, že to bylo jako rusky, no…“ Haně tato propaganda vadila převážně 

proto, že věděla, že to jsou pouhé lži. Měla totiž bratrance v západním Německu a na 

vlastní oči viděla, že tam v bídě nežijí. I Emil vzpomíná na Ruské filmy jako na něco 

nepříjemného: „Jinak tady co běžely filmy válečný z Ruska, tak to byla katastrofa, protože 

se na to nedalo dívat.“  

Divadlo  

O znojemském divadle se Anna zmiňuje jako o hezkém místě.  Pamatuje si, jak 

chodila na představení „na stání“, hlavně na jihlavské divadelní skupiny, ale také na 

horácké divadlo. „To už samozřejmě po těch letech, nevím, co hráli všecko, ale vždycky 

jsem byla návštěvník jako taková vášnivá divadelnice.“ I Ema chodila ráda do divadla. 

Kromě ve Znojemském divadle, pak trávila hodně času v divadle v Chrudimi ale také 

v Kralupech nad Vltavou. Návštěvy divadla byly často spojené s její prací v Loutkárně. 

Ostatní narátoři návštěvu divadla nijak nereflektují.  
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Restaurační zařízení 

Tím, že před revolucí nefungoval tržní systém, byla velká část nočních podniků 

poměrně stálá a neměnná. Jak jsem již zmiňoval dříve, lidé často vyhledávali podniky 

poblíž domova. Mirek, který když bydlel v centru města, chodil do Bambus baru, který se 

nacházel poblíž, a poté, co se odstěhoval na sídliště na sever od centra, chodil 

k Rakušanovi. Byla to vinárna, která byla součástí hotelu Družba. Já sám jsem bydlel na 

sídlišti poblíž vinárny a pamatuji si, že i po revoluci velká část sídliště tuto vinárnu ráda 

navštěvovala. V místních podnicích se často vedly politické debaty, jak například 

vzpomíná Emil: „Rusáci, jak s nima, co s nima, jak tady budou dlouho.“  

Rád bych zde zmínil i to, co hrálo a stále hraje na Znojemsku velkou roli. Totiž 

víno. Chodilo se do sklípků v jižní části města. Ve sklípkách se mezi známými dal 

otevřeně kritizovat politický systém. Toto nebylo možné v každém podniku. 

4.2.4. Rádio a televize 

Televize 

Narátoři bez výjimky uvádí, že se vlastně na televizi moc nedívali, protože na ni 

nebyl čas. Většina z nich vzpomíná na Slovenský film, který byl vysílán pravidelně. Část 

narátorů také vzpomíná na krasobruslení a na různé soutěže. Anna vzpomíná na Dietlovy 

seriály jako třeba „Žena za pultem“, které podle Bren (2013) měly být uměleckým 

obrazem socialistického člověka a zároveň měly změnit jeho vztah k práci a k mravním 

normám. To, jak říká Bren, že většina české společnosti tyto seriály sledovala, moji 

narátoři nereflektují. Většinou ale televizní vysílání hodností negativně. Převážně pak 

zpravodajství. „plácaniny hrozný...kafrali o ničem... lepší by bylo nedívat se.“ Protože to 

sis pustil zprávy, a to si slyšel bláboly úplný. Biljak a spol, voni když neměli nic napsanýho, 

tak uměli akorát číst, ale von z hlavy neřekl ani souvislou větu … když začal mluvit Jakeš 

… to byly kidy, to bylo hrozný…. To my proteklo mozkem a bylo to pryč, protože, nemělo to 

hloubku, nemělo to nic.“ (Emil) Na zprávy se Anna raději ani nedívala. „…to bylo na 

jedno brdo všecko stejný.“  „Čili tak byly zprávy … věděli prd.“ (Mirek) 
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Díky blízkosti hranic se dala na televizi (pokud byl odblokovaný západní zvuk) 

naladit rakouská televize. Ti narátoři, kteří uměli německy, byli tak mnohem lépe 

informovaní o dění ve světě i u nás. Ti, kteří německy neuměli, se alespoň dívali na 

barevné reklamy, které byly doprovázeny západní hudbou. „Čili normálně Rakušany sem 

chytl, ale to byla ta jiná norma, voni mně do toho vyměnili, za ten bonus, mně dali 

rakouskej zvuk, jo, takže sme poslouchali německy sme neuměli stejně, akorát sme se dívali 

na ty jejich seriály.“ 

Rádio 

Poslouchání rádia narátoři moc nereflektují. Sem tam se zmiňují o tom, že 

poslouchali hudbu na rádiu Luxembourg, nejvíce se však vrací téma rádia Svobodná 

Evropa, které bylo vysíláno ze západoněmeckého Mnichova. I když narátor neuměl 

německy, měl přesto možnost se orientovat v zahraničním dění pomocí této stanice. Ne 

všichni narátoři ale toto rádio poslouchali. Hana například měla strach. „Víš co, já sem 

měla strach v těch barákách je všechno slyšet. To nevíš, kdo tě teda jako mohl bonznout 

nebo něco. A já sem zase nechtěla mít jako problémy jako takhle.“  Mirek vzpomíná, že 

místo televize raději poslouchal rádio na svém tranďáku „… ty byly zakázaný, ale někteří 

je měli. A poslouchali sme, bylo 13 na houpačce, to byly takový ńáký hitparády.“ 

4.2.5  Zahrádkáři a chalupáři  

Tak, jak jsem již nastínil v teoretické části mé práce, změna hodnot za normalizace 

se postarala o to, že lidé více „utíkali“ do soukromé sféry. Tendence individualismu byla 

v období normalizace silná. Jak říká Kalinová (2002), tak k individualizaci přispělo i 

chataření, stalo se totiž v 70. a 80. letech významnou součástí privátního způsobu života. 

Také s tím souvisí to, co říká Vaněk (2009), že lidé rezignovali na účast na správě věcí 

veřejných a dali přednost odpočinku a zábavě před politikou. 

Zahrádkáři 

Pro velkou část narátorů představovala vlastní zahrádka stejně jako pobyt v přírodě 

určitý únik či oddych od městské reality. Ema a Hana strávily na zahrádce hodně času. 

Většinou na ni jezdily na víkendy. Nedá se říct, že by se jednalo o čistě odpočinkovou 
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aktivitu. Na zahrádce bylo potřeba udělat spousta práce. Tím, že byl omezený kariérní růst, 

tak lidem zbylo více času na vlastní zahrádku. Práce na zahrádce byla genderově 

rozdělená. Pričemž ženy se staraly o to, aby vše rostlo a kvetlo tak, jak má. Zatímco muži 

stavěli chatu. Pomalu se zahrádka, která byla zprvu myšlená pro pěstování vlastního ovoce 

a zeleniny měnila ve druhý domov se vším luxusem. Toto byl celorepublikový trend, který 

byl založen na vyšším životním standardu (Kalinová 2002). Zahrádky mají dodnes a tráví 

tam většinu svého volného času.  

Velký vliv na to, že, jak Ema tak i Hana, strávily spoustu času na zahrádce měli 

jejich rodiče, po kterých zahrádku převzaly. Můžeme to vnímat jako pokračování rodinné 

tradice. Zahrádka nesloužila pouze k oddechu od městské reality, ale také k odpoutání se 

od tíživé politické situace. „ No v té době měli rodiče zahrádku, takže sem chodívala více 

méně na zahrádku, a snažila se prostě nějak nemyslet, na tu tíživou situaci tady toho, že 

tady sme okupováni ruskými vojsky, a že prostě jako při té práci na zahradě se celkem aj 

dalo zapomenout.“(Hana) 

Chalupáři a chataři 

Chalupaření a chataření nebylo dle mého názoru na rozdíl od zahrádkaření tolik 

spjato s prací. Bylo více spojeno s hledáním klidu. Jako chataře-chalupáře mohu z mých 

narátorů nazývat Annu a Mirka. Anna stejně jako Ema a Hana převzala tradici od rodičů. 

Když sem se Anny zeptal, na její nejkrásnější vzpomínku na jejich chatu, odpověděla 

následovně: „No možná, když sme seděli na verandě, a teď sme jako koukali na tu zátoku, 

kterou teď teda dávno zmenšili…voni tam to zasypali, protože tam je kemp.“ Z tohoto 

vyjádření jde cítit zarmoucení nad tím, jak se věci, které jsme kdysi měli rádi, bez ohledu 

na naše vlastní rozhodnutí, dokážou zcela změnit. 

Mirek je jediný ze všech narátorů, který na vlastní popud začal přestavovat 

vesnickou chalupu, kterou si sám pořídil, na letní chalupu. „A pak sem koupil tady ve 84 

tady toto, tady tu ruinu, no a začali sme budovat, budovat a budovat, a budovalo se ee, 

vlastně letos je to třicet let, co to máme tady a budovalo se stylem vejplata, nakoupilo se 

pět pytlů cementu, dovezlo se to sem a dělalo se do spotřebování, jo.“ … „Budovali jsme, 

budovali jsme, až sme dobudovali.“ Na otázku, jakou roli tato chalupa pro Mirka hrála, 

odpověděl: „… člověk semka utíkal, ale sbíral se tam z toho a tady sem si dělal svoje.“ Je 

zde vidět dichotomie mezi bydlením v bytovce a bydlením na vesnici. Mirek to znázorňuje 
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na následujícím příkladu: „Hele, my tam bydlíme v baráku, vod toho 72 roku, jo, a má žena 

si tam eště s žádnou babou nepopovídala tak jak tady, jo.“ Je to tak, jak popisuje Kalinová 

(2002), že ve velkých bytovkách vládla velká anonymita, ani nejbližší sousedé se neznali. 

4.3. Role přírody při trávení volného času 

Příroda hrála v trávení volného času mých narátorů důležitou roli. Toto téma se 

několikrát vracelo při každém rozhovoru. Když se vrátíme až k dětství narátorů, hrála 

příroda největší roli v dětství Emila a Mirka, a vlastně se do ní až do dneška rádi vrací. 

Z rozhovorů jsem usoudil, že příroda měla pro narátory vícero rolí, nejdůležitější však dle 

mého názoru byly role relaxační, osvobozující, zásobovací a role aktivní rekreace. 

Relaxační – zklidňující 

Do přírody se dle vzpomínek mých narátorů chodilo pro to, aby se člověk mohl 

zklidnit od rušného městského života. Podobnou roli zde hrály zahrádky, chalupy a chaty, 

které jsem již probral v oddílu 4.2.5. Příroda však tuto roli plnila bez toho, aby v sobě 

obsahovala element práce. Dle mého soudu se tím pocit relaxace a zklidnění posílil. „A to 

bylo to krásný, že sem se tam sám mohl kochat přírodou, naproti mně tam chodívali 

mufloni, srnky za zádama, jeleni, takže, divočáci, takže sem vlastně začal tak spíš soucítit, 

nebo ta příroda mě o trochu víc brala. … (Emil) „Člověku jako dělalo dobře, když se tam 

koukal.“ (Anna) „My sme strašně rádi chodívali do přírody … do lesa, k rybníku. To byl 

takovej relax jako vod všedních dnů.“ (Hana) 

Narátoři trávili hodně času v národním parku Podyjí, který sousedí přímo se 

Znojmem. Zde chodili na pěší túry, hledali houby a chytali ryby. Podyjí bylo omezené tím, 

že se z části nacházelo v mezipásmové zóně, kam byl přístup zakázán. Narátoři toto ale 

nereflektují jako významně omezující. „Chodili jsme, kam to šlo. No, kam se smělo spíš 

teda.“ (Anna) Více o vlivu hranic budu mluvit v oddíle 4.4. 

Mirek stejně jako Emil chodil již od mládí do přírody na čundry. „To znamená 

jedna deka, půlku chleba, nůž a dvě kostky držkové polívky… a kotlík. To bylo všechno a 

sirky a deset korun v kapse.“ (Mirek)  
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Osvobozující 

Kromě toho, že se člověk mohl v přírodě zklidnit, nabízela mu ještě další 

podstatnou výhodu. Tím, že člověk byl v přírodě většinou sám, mohl být „sám sebou“. 

Hana například vzpomíná na to, že jí procházky do přírody dávaly možnost probrat věci, 

které by mezi stěnami bytového domu nebyly možné. „…když sme byli třeba v tom lese, jo, 

tak voni si tak trošičku, tys je měl sice v dohledu, ale voni šly hledat houbu, jo. Tak mezi 

tím s mohl jako vykládat, a oni to neslyšely, jo takže jako vlastně... Kde sis si mohl  

povídat, a nemusels mít strach, že, ale my sme to měli rádi tu přírodu, my sme tam 

nechodili jenom pro to, aby sme si tam povídali jako nezávazně tady vo ńákejch těhlenc, jo. 

My sme prostě věděli, že, že nás tam zase až tak nikdo neslyší, nekontroluje.“ 

Zásobovací 

Dary přírody se při její návštěvě dle mého soudu využívaly mnohem víc než dnes. 

Emil například chodil do přírody na ryby. „A že sem si třeba vzal psa, celtu, jednu deku a 

šel sem tam třeba na dva dni a půl bochníku chleba, a co sem chytl ryby, tak to sme si 

opekli se psem a zbóchali, a to byly...to byly moje volna vlastně.“ (Emil) Narátoři dále rádi 

sbírali houby, borůvky a lesní jahody. Emil říká, když vzpomíná na svoje dětství: „Naše 

jídlo bylo to, co dala příroda.“ Toto využívání plodů přírody se většinou naučili již 

v mládí. Emil a Mirek se toto naučili se svými kamarády a například Anna od svého 

tatínka, který byl milovník přírody a vášnivý rybář. Ema vzpomíná na to, jak chodila 

s dětmi do přírody sbírat fialky. Také se často používalo suché dřevo a šišky na topení či 

k založení táborového ohně. „Chodili sme na borůvky, na hříbky, na dřevo, abychom večer 

mohli dělat oheň.“ (Mirek)  

Aktivní rekreace 

Příroda se ale dala využít nejenom pasivně, ale i aktivně. Z rozhovorů vyplývá, že 

se v zimě lyžovalo a jezdilo na běžkách. V létě se pak konaly pěší túry a jezdilo se na 

vodu. Anna například trávila velkou část svých dovolených na vodě. Vzpomíná, jak 

sjížděla Vltavu, Odru, ale i jiné řeky po celé Evropě. „Jéje, tak to sme jeli Vltavu, Otavu, 

Sázavu, Váh na Slovensku … pak sme dokonce jeli do Rumunska … ale bylo to moc 

hezký.“ 
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4.4. Vliv dobové politiky na trávení volného času 

Pocit svobody 

Pro narátory bylo vnímání pocitu svobody po okupaci ruskými vojsky vnímáno 

velmi odlišně. Například Emil uvádí, že ve svém volném čase si vlastně mohl dělat, co 

chtěl. Na otázku, jak Hana vnímala okupaci v roce 68, odpověděla následovně: „… tak 

jako dunění tanků a nepříjemný pocity, protože se nevědělo, co se všechno bude dít.“ „No 

tak to víte, že sme z toho byli všichni špatní…“ Na hypotetickou otázku, jestli by svůj 

volný čas trávili odlišně, kdyby byl místo režimu totalitního režim demokratický, 

odpověděla většina narátorů zamítavě. Hana k tomu říká: „bysme asi jezdili třeba víc do 

zahraničí. Ale jako finančně zase na to nebylo … tak asi by se to strávilo stejně.“ Na 

otázku, jestli měla pocit, že může svůj čas trávit svobodně, Hana odpověděla následovně: 

„No, tak já si myslim, že jako, mě to ňák, jako neomezovalo, že bych trpěla něčím, že bych 

nemohla někam jít nebo to.“ Jinak situaci hodnotí Anna, která se cítila omezená 

v cestování na Západ, ve čtení a ve svém vyjadřování.  

Vnímání hranic 

V rozhovorech se také často vracelo „vnímání hranic“, to hlavně proto, že Znojmo 

leží, jak jsem již dříve uvedl, pouze několik kilometrů od státních hranic s Rakouskem. Na 

otázku, jestli nevadilo, že Podyjí bylo částečně nedostupné, odpověděl Mirek následovně: 

„já na tu stranu sem ńák netíhl, tak bych to řekl, jo, tam na té straně … mě to ńák nelákalo, 

ani dneska mě to neláká.“ „No já sem po ničem extra netoužil, jo, tak byli lidi, který chtěli 

někam jet, a sralo je to … já netoužil po ničem takovým, tak mně to bylo úplně na háku, že 

tady je plot, no tak je tady plot, já sem doma tady, ne, tak vo co de.“ (Emil) Moji narátoři 

se se státními hranicemi stýkali i například na Šumavě. „A když jsme jeli Vltavu, tak to sme 

byli dost na jihu. Lipno sme přejeli, ale tam se nesmělo na jich, že. Tam to bylo zakázaný 

pásmo, ale nehlídali nás, nebo nás alespoň nelegitimovali.“ (Anna) Pro ty, co cestovali do 

zahraničí, i když pouze do Východního bloku, hranice měly zcela jiný význam. „Když sme 

třeba jeli s těma loděma a s autobusem do toho Rumunska … tak nás velice jako 

prověřovali, jako celníci, jako prohlíželi, všecko, jestli něco neprovážíme, a ty lodě, jestli 

nechceme tam někde prodat. Tak sem říkala, podívejte se na ně, jak vypadají, my sme si je 

sami dělali.“ (Anna) „Dycky se člověkovi stahovala řit´ až z toho východního 

Německa…Když sme jeli do Německa, tak kontrolovali na hranicích, to bylo něco tak 
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ponižujícího. My s Wargburgem stáli a vedle nás autobus a tam byli západní turisti nebo 

Němci nebo Holandani, a ti se dívali na nás dole, a my tam u auta rozložený naprosto 

všechno, jo.“ (Mirek) Na západní hraniční přechod má ale úplně jiné vzpomínky. „… ted´ 

sme projeli tím pásmem, a tam byli dva prdoli, seděli v bódě, ne, podíval se do pasu a 

popřál dobrou cestu a to bylo všechno. Zpátky sme zase projížděli, to si nás ani nevšimli.“ 

(Mirek) Ještě dnes má Mirek divný pocit, když přejíždí státní hranice: „Ne, toho se člověk 

nezbaví, přes ty hranice. Vím, co to bylo, jak sme měli rozebranej Wargburg kolem, a ti 

jenom čučeli z toho autobusu, z té výšky, ty lidi, a kroutili hlavama a … nechápali.“ 

Cenzura  

V rozhovorech se vracelo, jak jsem již dříve zmínil, že nebylo všem dostupné 

sledovat či poslouchat západní vysílání. Tímto jednáním se stát snažil kontrolovat 

kolektivní paměť svých občanů (Todorov 1998). Kromě cenzury vysílání jsem během 

rozhovorů narazil na cenzuru tisku. Některé knihy sehnat bylo skoro nemožné. Emil 

například vzpomíná na to, jak sháněl Švandrlíkovy Černé barony. „Protože to udělali jedno 

vydání v 68 nebo kdy. Pak bylo hotovo, zameteno, protože tam bylo ukázaný, jak ten bordel 

vypadá ve skutečnosti. … Škvorecký a takový, to tady vůbec nebylo jako, tos musel přes 

známé a musel ses po tým pídit, že.“ Přesto však uvádí, že se sám o to vlastně tak nesnažil. 

Nejvíce „zakázané“ literatury četla Anna. Usuzuji, že to bylo převážně proto, že měla 

přátele v intelektuálních kruzích, kteří svým způsobem byli napojeni na opozici. Dostala se 

k samizdatovým knihám, vzpomíná na ně následovně: „Třeba si pamatuji tankový prapor, 

to bylo ofocený, tak už se to nedalo číst … (nebo) Jak jsem obsluhoval anglického krále, to 

bylo zase naťukaný na stroji. A potom ňáký Sainer, ten taky byl zakázaný.“ Státní cenzura 

zakazovala i přijímání rádia Svobodná Evropa, které jsem již probral v oddíle 4.2.4. 

 

Kromě literatury státní cenzura zakazovala například i seriály. Emil vzpomíná na 

zákaz vysílání seriálu „Bílého dne“ následovně: „ … režisér je na psychině, protože ten 

film stál sedm milionů a voni ho nedali, protože Tříska utekl … pustili ho až za dva roky, 

jo, a přitom to bylo přesně udělaný podle knihy, úplně nádherný.“ 
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Cesty na Západ  

K tomuto tématu jsem se již vyjádřil v oddíle 4.2.2., na tomto místě bych chtěl 

tento oddíl doplnit o to, jak moji narátoři vnímali určitá omezení, která byla s cestováním 

na Západ spojená. Zcela mě zde překvapili názory narátorů. Vždy jsem si myslel, že 

omezení v cestován bylo lidmi vnímáno, jako velké omezení osobní svobody. Během 

výzkumu jsem si ale uvědomil, že to tak určitě nebylo u každého. Narátoři vnímali 

omezení svobody cestování odlišně. Emilův citát přesně ukazuje, že pokud jsme něco 

nezažili, tak nám to ani nechybí:„Já sem se jako netřepal, když tady vládli komanči, že 

nemůžu do Rakóska nebo do Německa. Mně to nic neříkalo. … Tak nebudu no, a co, taky 

vím, že v životě neuvidím Niagáry, že jo.“ Stejný názor na to měla Ema. Na otázku, jestli se 

cítila omezená tím, že se nachází za železnou oponou, odpověděla: „Já ne, jako já sem 

neměla potřebu tam ńák jezdit, jako já si myslím, že nás to tak ńák ani nepostihlo tady.“ 

Větu pokračuje tím, že ukazuje na příklad Prahy a Sametové revoluce, že je to vše ve 

Znojmě „nějak míjelo“. Stejně se k tomu staví i Hana, ani jí nijak nechybělo to, že byla 

omezovaná v cestování do zahraničí.  

Proto, aby člověk vycestoval na Západ, musel dělat i věci, za kterými morálně 

nestál. Anna například vzpomíná, jak několikrát použila úplatek k tomu, aby se dostala do 

zahraničí. Je znát, že se za to vlastně stydí, ale jak říká sama, nelitovala toho. Anna dále 

vzpomíná, že si přála vycestovat do Anglie, ale ředitel Znojemské nemocnice jí to 

nepovolil. Měl strach z toho, že by tam Anna mohla zůstat. Po návratu ze Západu se 

muselo ještě předložit prohlášení, že jsme se s nikým nestýkali, vzpomíná Anna. 

Svobodné vyjadřování 

V soukromé sféře se narátoři po většinu času nemuseli bát toho, o čem hovoří. 

Pouze před dětmi a „neprověřenými“ se muselo dávat pozor. Ve veřejné sféře to se 

svobodou vyjadřování bylo velmi různé. Mezi přáteli, ve vinném sklípku, na dovolené se 

svou partou či v práci s blízkými kolegy, se narátoři nebáli vyjádřit své kritické myšlení o 

vládnoucím režimu. Pokud ale člověk byl ve společnosti s lidmi, o kterých nevěděl, jestli 

jim může plně důvěřovat, musel si sem tam „dávat jazyk za zuby“. V některých případech i 

před vlastními kolegy na pracovišti.  



 
- 46 - 

Emil ve spojení s tímto tématem vzpomíná na situace ve své oblíbené hospůdce. 

„No, tak taky, bejvali tam udavači, že šli třeba naprášit, jo, ale většinou tam, kde sem seděl 

já, nic takovýho se tam nekonalo.“ Anna ještě vzpomíná na to, jak vedli politické diskuze 

na dovolených s přáteli: „No, taky se zabrousilo, to víte, no tak na to se nedalo v té době 

tomu vyhnout, aby se jako nenadávalo, … většinou to sme tam jeli všichni pověřený teda … 

tam sme se nebáli nějak.“ I Mirek vzpomíná na to, že mezi kamarády se nemusel nijak 

omezovat. „My sme furt jen to jedno, musí se to votočit a musí, a pak už sme tomu 

nevěřilo, a pak se to otočilo, no a bylo.“ 

Jak ve své knize uvádí Bren (2013) dotkly se čistky skoro každého. Anna vzpomíná 

na výslechy v nemocnici, začátkem 70. let. Byla dotázána na to, jestli souhlasí 

s normalizací, ale hlavně jestli souhlasí s vpádem Rusů. „Nedokázala jsem ze sebe dostat 

ano, že souhlasím, … i když nejsem žádnej hrdina nebo tak … Sou určitý meze, přes které 

člověk nejde, že. Nebo by neměl jít.“ Ředitel Annu zachránil tím, že řekl, ať tam zapíšou, 

že si myslí, až jak se to vyvine. Vzpomíná i na to, jak reagovali její kolegové: „ měli řeči 

venku, měli hodně velký, ale pak vevnitř, když přišli, tak … myslím, že zkrotli dost.“ Toto 

ukazuje na schizofrenii v myšlení, kterou zmiňuje Kalinová (2012).  O prověrkách se 

zmiňuje i Mirek, vzpomíná na to, jak prováděl sebekritiku: „Já sem ji provedl tak, že sem 

jim napsal, že s ní nesouhlasím … to byl jeden hřebík do rakve … výhrady proti vyvěšené 

sovětské vlajce, nesouhlas se vstupem vojsk, tak se to nakupilo, až mě vykopli, a bylo.“ 

Nejvíce omezovaná dle mého názoru se ve vyjadřování cítila Hana. A to hlavně 

kvůli tomu, že měla tři děti, před kterými si musela dávat pozor, co říká. „…ten totalitní 

režim byl takovej, že sis musel hlídat, co chceš povídat, jako jsi měl strach, protože děti sou 

vnímaví … oni si svým způsobem hrají, ale oni aj poslouchají.“ Situace u některých 

narátorů byla ztížená tím, že měli rodinu na Západě, i když se jednalo o emigraci 

v meziválečném období, tak přesto, jak narátoři tvrdí, byla u nich zvýšená kontrola. „… 

takže my sme měli třeba jako strach takhle doma jako mluvit, z toho důvodu …“ (Hana) 

4.5. Zpětné hodnocení normalizace 

Během rozhovorů narátoři často hodnotili dobu, která utkvěla v jejich 

vzpomínkách. V této části se pokusím vybrat ta hodnocení, která mě i čtenáři umožní tuto 
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dobu lépe pochopit. K hodnocení často narátoři používali srovnání s přítomností, ale také 

často srovnávali tehdejší Československo se Západem. Jelikož narátoři hodnotili velmi 

širokou škálu každodenního života od bydlení až po politiku, nebylo jednoduché zde 

vybrat ty kategorie, které jsou pro pochopení doby z perspektivy mého výzkumu 

relevantní. V hodnocení je poznat, jak je vzpomínka na dobu minulou ovlivněna 

podmínkami, jak ekonomickými, tak sociální přítomnosti.  

Životní prostředí 

Termín životní prostředí zde zužuji na bezprostřední okolí místa bydliště narátorů.  

Narátor Emil vzpomíná na čistotu východního Berlína. „Protože tam na náměstí, na ulici, 

kdekoli, tams nenašel špačka na zemi. Protože ti lidi tam už byli vychovaní, protože Němec 

jako takovej je disciplinovanej.“ Vzpomíná na to, že se tady tenkrát ještě ulice neuklízely 

tak, jako dnes. „Tady bylo pět metařů na celý město, takže tady byl bordel jak v tanku 

všude.“ V předchozím příkladu můžeme z Emilova výroku usoudit, že je podle něj dnes na 

ulici více čisto než za normalizace. Anna vzpomíná na první návštěvy Rakouska a 

zdůrazňuje místní uklizenost. Někdy však je situace obráceně a vnímají narátoři stav věcí 

za normalizace jako „lepší“. Vášnivý rybář Emil třeba vzpomíná na to, že po revoluci, 

začal být, jak sám říká, „větší bordel“ ve vodách. Hlavním důvodem byla privatizace 

rybníků. Další pozitivní hodnocení srovná Československo se Sovětským svazem. Podle 

Anny to u nás oproti Moskvě vypadalo „jako na Západě“.  

Mirek se během rozhovoru vyjadřuje o pocitu bezpečí na ulici, který byl podle něj 

za doby normalizace větší. „Dneska třeba lidi mají strach jít večer ven, ale to nebývalo 

tady toto. … Mám pocit, že možná, že se tato společnost jako odcizuje trošku jakoby, že se 

tu lidi neznají.“ 

Nerovnost možností 

O tom, že v období normalizace neměl každý stejné možnosti, by se dala napsat 

spousta knih. Já bych se zde chtěl zaměřit pouze na segregaci spojenou s volným časem. 

Emil například vzpomíná, že byla možnost příspěvků na dovolenou, ale tím, že on sám 

nebyl členem KSČ a neměl vysokou funkci, nikdy tento příspěvek nedostal. „A to se takhle 

dělalo, takový kolečko speciální, jeden rok jel doktor, druhý rok jel náměstek, a potom jel 

třetí náměstek, jo, a furt to běželo dokola.“Hana například vzpomíná na časopis Burda, 
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který si musela nechat posílat ze zahraničí. Na otázku, jestli tento časopis byl k dostání 

v Československu, říká: „No, to bylo jenom pro ňáký prominenty, já sem to teda nemohla 

sehnat.“ 

Z výpovědi narátorů je ale cítit, že nerovnost možností vnímají i dnes a možná i 

silněji než za normalizace. „Dneska je všechno vo penězích a dneska sou to samý prachy.“ 

„Tam dneska ňákej Rusák si postaví v Karlových Varech …dřevjenej kostelík a do dneška 

to stojí. Je to proti všem pravidlům a nikdo s tím nic nedělá. To komunisti by se s ním 

nepárali, vzali by tam buldozer.“ (Mirek) 

Ekonomika 

Jako velkou výhodu socialistického režimu narátoři reflektují jistotu v zaměstnání. 

Člověk prostě, jak sami říkají, pracovat musel, jinak se mohl dostat až do vězení za 

„příživnictví“. Emil říká: „Tady ve Znojmě, ale to nebyl pracák, jak je dneska, tams 

zkrátka prácu musels dělat, domas nemohl bejt, to neexistovalo.“ Narátoři také negativně 

reflektují československou ekonomiku. Emil vzpomíná na to, jak státní podnik Škoda 

vyvážel auta do Anglie. „My sme prodali pár škodovek do Anglie, pár, to znamená dvě, a 

bylo to v novinách, jo … A to sme eště předělávali všechno na pravou stranu pro 

Angličany. … Takže dodatečný náklady, a my sme byli šťastný…. jak u blbců, protože to 

nikdo nechtěl kupovat tady ty vraky rezavý.“ Zmiňuje se, jak jich dneska vyvážíme 

statisíce a bereme to jako samozřejmost. Mirek vzpomíná na dobovou ekonomickou 

propagandu následovně: „Furt se bojovalo vo zrno, bojvalo se vo chmel, vo řepu, vo 

brambory, vo uhlí … bojovalo, plánovalo.“Více narátorů se shodlo na tom, že nebyly 

takové rozdíly mezi bohatými a mezi chudými. „Tehdy, jestli to měl dvakrát víc, ten 

ředitel, tak to bylo moc.“ (Mirek) I Mirek zde srovnává s přítomností a nazývá propastné 

rozdíly mezi příjmy jako „šílené“. 

 

Ceny 

Ema vzpomíná v souvislosti s tématem cena na to, jak její dva kluci jezdili na tábor. 

Vzpomíná, že to stálo mezi 300 – 500 korunami. Víc ne. Vrací se v myšlenkách do 

přítomnosti a říká: „Dneska takovej tábor na 14 dní a vono to stojí 5 tisíc, že jo … tak si 

myslim, že je to hodně oproti výplatám.“ I dříve zmiňovaná cesta na Kubu za 10 tisíc byla 

poměrně levná. Jediná Hana se o dovolených vyjadřuje jako „drahé“. Musela si spolu se 
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svým manželem na dovolené přivydělávat brigádami: „Nás bylo pět, no, to tak … mohlo 

být  kolem těch 5- 6 tisíc.“ Mirek vzpomíná na zájezd do Bulharska, pamatuje si, že tento 

zájezd tenkrát stál kolem 6,5 tisíce pro celou rodinu, cenu hodnotí jako nádhernou. 

Zboží 

Většinou se narátoři s ohledem na zboží zmiňovali o tom, že ho byl nedostatek. 

Toto vytvářelo, jak se zmiňuje Kalinová (2002) stínovou ekonomiku. Ema vzpomínala, jak 

pro ni byly vzácné, pro nás dnes zcela samozřejmé (jak sama říká), obaly od čokolád. Byly 

pro ni dokonce tak vzácné, že je sbírala. Již dříve jsem se zmiňoval o tom, že lidé často 

jezdili nakupovat do NDR, protože tady nebyly různé věci na děti. Hana byla tím, že tady 

nebylo moc oblečení, donucená, i když jí to, jak sama říká, nebavilo, šít a háčkovat. 

Nedělala to, aby ušetřila, ale kvůli tomu, že oblečení, které bylo k dostání, nebylo hezké. 

„No třeba, jak si pamatuješ, taky punčocháče, takový vytahaný … nehezký to bylo. Všichni 

měli stejný tepláky.“ Ale i vlastní šití a pletení nebylo vždy jednoduché, protože například 

chyběla vlna na štrikování či bavlnky. I Mirek vzpomíná na to, že nic nebylo, nemohl třeba 

pro svou dceru sehnat obyčejnou kalkulačku. Nakonec jí koupil v Německu a schoval jí do 

plexisklové krabičky od autíčka, aby ji na hranicích nenašli. Také vzpomíná na to, že jeden 

čas chybělo základní zboží, jako například uhlí, toaletní papír či sirky. Někdy toto období, 

kdy základní zboží chybělo, mohlo podle Mirkových vzpomínek trvat až dva roky. 

Vznikaly tak i dobové vtipy, které měly pointu v tom, že žena potřebuje potvrzení o tom, 

že pracuje na žebříku, aby jí prodavač mohl prodat spodní prádlo. Pro některé narátory 

však byla možnost nedostatkové zboží nakoupit v Tuzexu. Ve Znojmě Tuzex sice byl, ale 

většina narátorů jezdila nakupovat do Brna. Například Mirek vzpomíná, že v Tuzexu 

koupil džíny a rádio. Nebylo však všeho nedostatek. Emil vzpomíná na francouzské autory 

jako Balzac, Dumas, Hugo: „to byla historie, tak to se jako tisklo, toho bylo dost všeho.“ 

 

Rád bych kapitolu uzavřel tím, jak Mirek vzpomíná na konzervy za normalizace. 

„Tehdy to byla konzera,… tam bylo doopravdy maso, tam byly párky, to ňak chutnalo…za 

komunistů byla klobása, byla klobása, maso bylo maso… Nebo tuňák nebo šunka 

s vejci…žlutý vajíčka, krásný kousky masa…Dnes je to hnusná šedá bíla bezbarvá 

nechutná hmota.  V minulosti jsem si myslel, že podobné výroky jsou pouhou nostalgií, 

dnes již věřím, že jsou víc než to.... 
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5. Závěr  
 

  Cílem mé práce bylo zjistit, jak obyvatelé města Znojma vzpomínají na trávení 

volného času mezi lety 1968 až 1989. Pro výzkum jsem zvolil kvalitativní strategii 

výzkumu. Na jaře roku 2014 jsem v dané lokalitě provedl rozhovory, které mi spolu 

s prostudovanou literaturou pomohly pochopit dobu, na kterou se vzpomíná. Pomocí 

reflexe narátorů jsem se snažil vytvořit obraz dané doby, ale hlavně roli volného času v ní.  

 

Nejvíce vzpomínek, které se během výzkumu vrací, jsou vzpomínky na vlastní 

zahrádku, chalupu či chatu. Také se hodně vzpomíná na trávení času v přírodě. Všechny 

tyto vzpomínky dokládají dobový trend individualizace společnosti (Kalinová 2002). Lidé 

se stahovali do soukromí. Potvrdilo se to, co tvrdí Vaněk (2009). Lidé dávali přednost 

odpočinku a zábavě před politikou. Důležitou roli ve volném čase hrála příroda. 

Umožňovala lidem útěk ze společnosti, kterou otřásl vpád ruských vojsk. Narátoři 

vzpomínají na čistky, nedostatek zboží a dobovou cenzuru. Na druhou stranu také 

vzpomínají na nízké ceny, kvalitní zboží a dobře organizované dovolené.  

 

Z rozhovorů bylo dobře znát, že se narátoři se pomocí jejich výpovědí snažili 

vytvořit vlastní identitu (Hamr 2002). Všichni narátoři nyní vědí, že angažovat se nějak 

v politickém systému, je vnímáno jako špatné, proto i z tohoto hlediska reflektují minulost. 

Věřím například, že negativní hodnocení zpravodajství a různých televizních vysílání je 

velmi ovlivněno současnými postoji. Souhlasím zde s Pragerem (in: Misztal 2003) který 

tvrdí, že naše vzpomínání je neustále ovlivňováno a přetvářeno konceptuálními rámci a 

emocemi z přítomnosti. Stejně tak je přítomností ovlivněn názor, že „bylo dobré“ 

poslouchat Svobodnou Evropu či číst samizdatovou literaturu. U narátorů, kteří na tyto 

činnosti vzpomínají, jsem vnímal určitou hrdosti.  

 

Překvapivě málo se během rozhovorů vzpomínalo na rodinu či přátele. Hodně se 

naopak vzpomínalo na materiální stránku života. Na práci, kolik co stálo, co se kupovalo, 

co budovalo. Normalizační společnost je na jedné straně reflektována jako omezující, ale 

také jako více soudržná a spravedlivá, než je společnost dnes.  
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