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Abstrakt 

 

Tato práce, věnovaná týdeníku Československé strany socialistické Zítřek a 

pohnutému období let 1968 – 1969, si klade za úkol přiblížit společenský a politický 

kontext doby, zachytit prvky formovaní občanské společnosti a zhodnotit roli Zítřku ve 

sledovaném období. Práce se zabývá okolnostmi jeho vzniku, jeho krátkým působením i 

dlouhými debatami o jeho zastavení a o smyslu jeho dalšího směřování. 

Týdeník Zítřek vznikal jako proreformně orientovaný časopis. K pochopení jeho 

vzniku se práce zaměří zejména na poměry tiskové, ale rovněž také na historii 

Československé strany socialistické a jejího vydavatelství Melantrich. Nedílnou součástí 

práce jsou pak rozhovory s pamětníky, paní Sylvou Daníčkovou a Alešem Fuchsem, kteří 

vyplnili svými vzpomínkami mnohá prázdná místa. Samotnému obsahu Zítřku je pak 

věnována část, kde jsou tematicky rozčleněné a následně zhodnocené vybrané články, 

které v Zítřku vyšly během jeho půlročního trvání. 

Metodologicky je práce zakotvena ve vlastním studiu archivních pramenů a 

dokumentů, k vedení rozhovoru s pamětníky využívá metodu orální historie a k rozboru 

vybraných článků, publikovaných v Zítřku, metodu obsahové analýzy. 

 

 

Klíčová slova: Zítřek, média, reforma, počátky normalizace, okupace, Československo, 

orální historie, obsahová analýza, Sylva Daníčková, Aleš Fuchs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Abstract 

 

This dissertation is dedicated to the weekly magazine Zítřek published by the 

Czechoslovak Socialist Party and to the historical period of the years 1968 – 1969. The 

study presents social and political context, the formation of the civil society, and the role of 

the weekly Zítřek in the following period. The study is focused on the origins of this 

weekly magazine Zítřek, its short duration, the long discussion about its stopping, and on 

its next course, as well. 

 The weekly magazine Zítřek was established as a pro-reform magazine and that is 

the reason why the study is focused particularly on the press relationships, the history of 

the Czechoslovak Socialist Party, and its publishing house Melantrich. The study contains 

interviews with contemporary witnesses, Mrs. Sylva Daníčková and Mr. Aleš Fuchs, as 

well. In one part the study selects and evaluates articles published by Zítřek.  

 The study is from a methodical view focused on the archive research and historical 

documents, the method of oral – history in the case of interviews with contemporary 

witness, and the method of content analysis. 

 

Key words: Zítřek, mass media, beginning of the normalisation, occupation, 

Czechoslovakia, Oral history, content analysis, Sylva Daníčková, Aleš Fuchs 
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Úvod 

 

Předmětem mé diplomové práce je týdeník Zítřek, který vycházel pravidelně od 

října 1968 do dubna 1969, a svým zaměřením navazoval na tradici časopisu Přítomnost a 

pozdější Dnešek. Ráda bych vnesla více světla do okolností jeho vzniku, půlročního trvání 

i jeho zastavení, a zároveň přiblížila celospolečenskou a politickou atmosféru, která 

panovala ve sledovaném období, o kterém Vilém Prečan hovoří jako o „období největší 

svobody, jakou kdy lidé v Československu zažili v uplynulých čtyřiceti letech.“1  

Toto zhruba sedmiměsíční „mezidobí“ můžeme vymezit srpnovou okupací 1968 a 

dubnem 1969, kdy přichází do vedení KSČ Gustav Husák, jedná se tedy o počáteční 

období tzv. normalizace.2 Navzdory mnohým titulům věnujícím se pražskému jaru, 

samotné srpnové okupaci, či osobnosti Jana Palacha, což jsou témata v odborné literatuře 

již dobře zpracovaná, stojí toto krátké mezidobí převážně ještě stranou historického 

zájmu.3 Právě zaměřením se na Zítřek, chci tuto dobu přiblížit.  

Po metodologickém úvodu následuje teoretická část, kdy v první kapitole 

představím obecnou situaci politickou, na ní navazuje druhá kapitola o poměrech tiskových 

a celkové úloze médií během srpnových událostí a v kontextu pookupačního vývoje 

v ČSSR. Ve třetí kapitole pojednám o tom, co předcházelo vydávání Zítřku. Zde se budu 

věnovat historii Československé straně socialistické a vydavatelství Melantrich.  

V analytické části představím své vlastní poznatky získané studiem fondu ČSNS 

v Národním archivu. Mezery, které jsou tomuto materiálu vlastní, se pokusím doplnit4 

                                                            
1 PECKA, J. – PREČAN, V. (ed.), Proměny pražského jara 1968 – 1969. Sborník studií a dokumentů o 
nekapitulantských postojích v československé společnosti, Brno: Doplněk, 1993, s. 19. Toto období vymezuje 
21. – 27. srpnem 1968 a březnem 1969. 
2 Samotnému pojmu normalizace, jeho chápání a časovému vymezení se budu věnovat v teoretické části. 
3 Pro počátky tzv. normalizace je nesporným přínosem kniha Zdeňka Doskočila Duben 1969. Anatomie 
jednoho mocenského zvratu, Praha 2006. Zmiňovanému období se rovněž věnuje sborník studií citovaný 
výše: PECKA, J. – PREČAN, V., Proměny pražského jara 1968 – 1969. Sborník studií a dokumentů o 
nekapitulantských postojích v československé společnosti, Brno: Doplněk, 1993. Dále je to kniha MENCL, V. 
(a kol.), Československo roku 1968, 2. díl: Počátky normalizace, Praha 1993. Zejména pak pramenná edice 
od VONDROVÁ, J. – NAVRÁTIL, J., Komunistická strana Československa, ÚSD AV ČR, Brno: Doplněk, 
2004, sv. 3. a 4, z jejíhož historického úvodu do problematiky sledovaného období čerpám mnohé poznatky. 
Z cizojazyčné literatury je to monografie amerického historika a politologa K. Williamse: WILLIAMS, K., 
The Prague Spring and its aftermath: Czechoslovak politics 1968 – 1970, Cambridge: University Press, 
1997. Dále pak GOLAN, G., Reform Rule in Czechoslovakia. The Dubček Era 1968 – 1969, Cambridge: 
University Press, 1973. 
4 Samozřejmě, že vyprávění pamětníků neslouží pouze jako možnost vyplnit prázdná místa, ale sama 
osobnost vyprávějícího je svým způsobem specifická a obohacuje téma o svůj vlastní pohled, což je samo o 
sobě přínosem. Ačkoliv jsem tedy upřednostnila interview v rozhovorech s narátory, nechávala jsem je 
hovořit, ačkoliv již nemluvili konkrétně k mé otázce týkající se Zítřku.  
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rozhovory na základě metody orální historie a analýzou výpovědí narátorů. S využitím 

těchto pramenů a na základě sekundární literatury tak bude první kapitola analytické části 

věnována samotnému Zítřku. Popíši, kdy a kde Zítřek vycházel, za jakých okolností začal 

vycházet, kdo byli členové rady a redaktoři, jaký měl mediální ohlas, jak velký náklad, za 

jakých okolností byl zastaven apod.  

V druhé kapitole analytické části se pak s pomocí obsahové analýzy zaměřím na 

vybrané články, kde vyzdvihnu hlavní témata, která se v rámci týdeníku řešila. Budu si 

klást otázky, jak moc byly články proreformně orientované, proč časopis představoval 

hrozbu pro tehdejší politický režim. 

V závěrečné části se vyjádřím k výzkumným otázkám a zhodnotím přínos své práce 

do sledované problematiky, neboť o Zítřku zatím neexistuje ucelená monografie. 

*** 

Na tomto místě bych se však zároveň ráda vyjádřila ke svému tématu v rovině 

osobní. Doba šedesátých let je dodnes dle mého názoru pojmem, svědčí o tom spoustu 

titulů, které o nich vycházejí, v neposlední řadě i označení „zlatá šedesátá“. Ačkoliv jsem 

je sama nezažila, promlouvají ke mně řadou textů, dokumentů, i vyprávění pamětníků a 

jsou pro mě velmi inspirativní. Protesty mladých, vymezení se vůči konzumní společnosti, 

hledání nových cest a možností, důraz na autenticitu a pravdivost k sobě, vznik mnoha 

hnutí, za lidská práva, ekologických, či feministických. V Československu to bylo pražské 

jaro a především srpnová okupace nebo Palachův čin. To dokazovalo, že i u nás se 

probouzelo a projevovalo to, čemu se říká „občanská společnost“. Přesah sebe sama a 

tvořivý vztah ke světu. Projevy občanské neposlušnosti považuji za univerzální a aktuální 

v každé době, a proto je dle mého názoru přínosné se touto oblastí zabývat. 

*** 

Závěrem pouze krátká úvaha k práci historika. Jak dostát tomu, aby se historik 

v průběhu interpretace dějinných událostí oprostil co nejvíce od vlastních hodnotových 

soudů? Jak se vyhnout dělení dějinných aktérů na ty zlé a dobré, a přitom jejich činy 

morálně nerelativizovat? Ačkoliv bychom měli jako historici předkládat co nejvíce 

nestranné výstupy našeho bádání, přichází nutně otázka po tom, jak se já jakožto svobodný 

jedinec, který bere za svá rozhodnutí zodpovědnost, postavím k této morální výzvě. 

Jan Horský ve svém pojednání o dějepisném porozumění a ospravedlnění odkazuje 

na Rudolfa Bultmanna, podle kterého „v každém dějinném a sociálním Zde a Nyní jsou 

v každém individuálním Já dějiny alespoň v možnosti otevřeny, tj. každé individuální já 
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v sobě z etického hlediska nese způsobilost odkročit od dějin.“5 Domnívám se, že 

historikové a historičky se tomuto etickému problému při své práci pravděpodobně 

nevyhnou. Nicméně vzhledem k tomu, že uznáváme, byť nedokonalou, objektivitu6 vědy, 

je nutné dostát tomu, že „dějepisné porozumění nemůže nabývat povahy mravního 

ospravedlnění.“7 Ráda bych tedy, navzdory svým sympatiím ke konceptu tzv. občanské 

společnosti8, této zásadě ve své diplomové práci dostála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
5 BULTMANN, R., Dějiny a eschatologie, Praha: Oikoymenh, 1994, s. 121 – 124. citováno dle HORSKÝ, 
J., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha: Argo, 2009, s. 53. 
6 Lépe řečeno hodnotovou neutralitu vědy, jak ji rozvíjí Max Weber.  Účelně se v této úvaze vyhýbám otázce 
úlohy objektivity/ subjektivity historika v procesu dějepisného bádání. 
7 HORSKÝ, J., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha: Argo, 2009, s. 53. 
8 Zde tedy skutečně v tom smyslu, jak ji rozvíjel Václav Havel, jako předobraz jakéhosi ideálního uspořádání 
společnosti. Oproti tomu ve své práci, jak popisuji níže, již budu tohoto pojmu používat zcela jako ideálního 
typu, pomocného konstruktu, který mi bude sloužit k uchopení historické skutečnosti. 
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TEORETICKÉ ZAKOTVENÍ PRÁCE 

 

K textu je nutno přistupovat s odstupem a snažit se jej vidět kriticky a chápat 

v širších souvislostech. Nicméně je nutno předeslat, že nelze dospět ke zcela objektivní 

pravdě, snad se k ní však můžeme alespoň přiblížit. Od doby lingvistického obratu již 

historický fakt přestává být neotřesitelným faktem, každé tvrzení je možno zpochybnit, 

mezi řádky rozpoznáváme „ideologické“ založení toho kterého autora. Už neobstojíme 

s Rankovým přístupem, totiž popsat věci, jak se přesně udály.  

Na druhou stranu jsme už jaksi zakotveni ve své době a uvědomíme-li si svou 

„předpojatost“, naše dílo neztrácí nic ze své erudice.9 Zde se kloním k vnímání historie 

jako vědy „rozumějící“, kdy si historik uvědomuje meze objektivity historického poznání, 

zachovává si však kritický přístup, přičemž, a zde cituji Iggerse, „si je vědom, že prameny 

nejsou přímým odrazem historické skutečnosti, nýbrž jsou samy narativními konstrukcemi, 

které skutečnost rekonstruují, a to nikoliv zcela libovolně, nýbrž na základě vědeckých 

poznatků a vědeckého diskurzu.“10 

Dějiny dějepisectví jsou názorným příkladem toho, jak se každý historik snaží 

přistupovat ke zkoumanému materiálu. Kolik osobností, tolik přístupů a metod.11 Vznikla 

díla, ke kterým se dosud vracíme, jimž léta neubrala nic na přitažlivosti, a přístup jejich 

autorů je stále podnětný. V mém případě se jedná o tzv. vztažení se hodnotám12 Maxe 

Webera. V návaznosti na teorii Maxe Webera v této kapitole následně vysvětlím chápání 

pojmu „občanská společnost“, který považuji za nejvíce nosný při interpretaci pramenného 

materiálu v této práci, a vyjádřím se taktéž k pojmu tzv. normalizace. Rovněž pohovořím o 

tzv. české otázce, neboť povědomí o této oblasti považuji za důležité při zkoumání a 

interpretaci článků zveřejněných v Zítřku. 

 

Max Weber a jeho „vztažení se k hodnotám“ 

 

Německý sociolog Max Weber, který se proslavil zejména úvahami o protestanské 

etice, která byla dle něj hlavním předpokladem rozvoje kapitalismu, trval na „hodnotově 

                                                            
9 Toto pojetí je mimo jiné vlastní metodě orální historie, o které bude pojednáno níže. 
10 IGGERS, G. G., Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 134. 
11 K tomuto nejlépe dosud nepřekonaná kniha: Georg G. IGGERS, Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké 
objektivity k postmoderní výzvě, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 
12 Vysvětlení pojmu viz následující kapitola. 
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neutrální“ vědě.13 Sociální věda může podle Webera analyzovat hodnotové postoje 

panující v té které společnosti, nikoliv však odůvodňovat platnost těchto hodnot. Klade-li 

si historik otázky, nepochybně je ovlivněn svými hodnotami, musí si nicméně toto neustále 

uvědomovat a usilovat o objektivitu a odstup. Proto chce-li historik vysvětlit příčinné 

souvislosti, musí se nutně zabývat kategoriemi a pojmy vědeckého myšlení. Na rozdíl od 

vědy, je metoda ve své podstatě univerzálně srozumitelná a tedy můžeme ji považovat 

v jistém smyslu za objektivní. Podle Iggerse nicméně zůstává Weber, navzdory jeho 

skepticismu, stále ještě v zajetí představ historismu 19. století, totiž že existuje jednotný 

historický vývoj, platný přinejmenším pro západní svět.14  

Na druhou stranu, a to reflektuje i Iggers sám, chceme-li se vyhnout extrémům, 

které přináší do historiografie postmoderní kritika, totiž například, zda je vůbec možné 

tvrdit, že se holocaust objektivně stal15, potom se dle mě jeví teorie Maxe Webera, 

s přihlédnutím k jejím limitům, jako přínosná. S Iggersem je nutno rovněž souhlasit i v 

tom, jestliže tvrdí, že rekonstrukce není jen výplodem historikovy představivosti, 

respektive „existuje nepřeberné množství interpretací minulosti, ty však spočívají na 

pramenných dokladech a na obecně sdílené logice bádání“.16 Jak již mimo jiné ukázal Jan 

Horský, Weber sice odmítá historický objektivismus, nepřipouští však naprostou 

libovolnost konstrukcí obrazů minulosti.17 

Prvním krokem práce historika je tak podle Webera určité „vztažení se 

k hodnotám“, které nám umožňuje utřídit pozorovaný chaos jevů. Historik musí 

zachovávat „hodnotovou neutralitu“, což však neznamená, jak zdůrazňuje správně Horský, 

že vystoupí ze svých hodnot, nýbrž že se vyvaruje vnášení svých vlastních 

světonázorových soudů do studované látky, a tedy do vědeckého poznání.18 K tomu nám 

                                                            
13 IGGERS, G. G., Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 43. 
14 IGGERS, G. G., Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 44. 
15 Zde například Hayden White, který upozornil na literární aspekt všech historických děl, a dle něj tedy 
neexistuje žádný rozdíl mezi historií a fikcí. A ačkoliv například Jacques Derrida správně upozornil na to, že 
každé historické dílo je historikovou subjektivní konstrukcí, vyvodil z tohoto takový závěr, že „neexistují 
žádné dějiny mimo texty a že tyto texty nemají žádný vztah ke skutečné minulosti“. Citováno dle IGGERS, G. 
G., Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 2002, s. 9. 
16 IGGERS, G. G., Dějepisectví …, s. 9. 
17 HORSKÝ, J., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, 
Praha: Argo, 2009, s. 50. 
18 HORSKÝ, J., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, 
Praha: Argo, 2009, s. 50. 
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mohou pomoci například kategorie, které nabízí Miloš Havelka19, a to v podobě pojmu 

„symbolického centra“, o kterém pohovořím níže.  

Historik tímto „vztažením se k hodnotám“ konstituuje svůj předmět bádání, 

přičemž si je vědom, že toto „vztažení se k hodnotám“ zakládá platnost plurality 

historických předmětů bádání. Laicky řečeno jiný historik může dojít na základě svého 

„vztažení se k hodnotám“ k jiné interpretaci, která však je z hlediska vědeckého stejně 

právoplatná jako interpretace naše. Druhým krokem práce historika je pak vymezení 

ideálních typů, na základě kterých rekonstruuje historickou skutečnost, za stálého 

povědomí o tom, že tyto typy jsou pouze jeho ideálně-typickým konstruktem, jakýmsi 

pomocným nástrojem.  

Horský mimo jiné v souvislosti s Weberem konstatuje, že dějepisné porozumění, 

jak jsem již napsala v úvodu práce, nemůže nabývat povahy mravního ospravedlnění a vidí 

tedy limity historické vědy, totiž že historik není kompetentní vyjadřovat se k určitým 

rovinám lidských dějin z hlediska etického.20 

Toliko tedy k teoretickému pozadí mého bádání, kdy budu předmět své práce 

analyzovat a rekonstruovat na základě těchto zásad, vytyčených Weberem, s přispěním 

přístupu Jana Horského a Miloše Havelky. 

 

K pojmu „občanská společnost“ 

 

Na tomto místě je třeba taktéž vysvětlit pojem „občanská společnost“, který tedy 

v návaznosti na Webera chápu jako ideálně-typický pojem, který mi bude sloužit 

k uchopení historické skutečnosti. V tomto smyslu se odvolávám na Jiřího Hoppe21, který 

hovoří o znovuoživení „občanské společnosti“ za pražského jara, což dokládá na příkladu 

pokusu o znovuobnovení sociální demokracie a vzniku uskupení KAN a K 231.  

„Občanskou společnost“ můžeme chápat jako jakousi síť různorodých sdružení 

občanů, která tvoří opozici vůči státní moci, s cílem tuto moc kontrolovat a zamezit jejím 

totalitním tendencím. Toto pojetí ve své podstatě tkví v dualistickém konceptu novověkého 

státu, jenž je založen na paralele moci a její kontroly v nestátní sféře společnosti.22 

                                                            
19 HAVELKA, M., Dějiny a smysl. Obsahy, akcenty a posuny „české otázky“ 1895 – 1989, Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 
20 HORSKÝ, J. Dějepisectví…, s. 53. 
21 Právě obnova občanské společnosti za pražského jara je hlavním předmětem jeho práce o opozici ´68: 
HOPPE, J., Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara, Praha: Prostor, 2009. 
22 ŠAMALÍK, F., O politické společnosti, Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 7. Citováno dle HOPPE, J., 
Opozice´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara, Praha: Prostor, 2009, s. 19. 
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Všeobecně je dnes občanská společnost chápána jako základní předpoklad svobody a jako 

záruka demokracie. Konkrétně se tato idea v praxi projevila ve veřejném životě 

československého státu po zrušení cenzury 4. března 1968, a to etablováním opozičních 

politických uskupení, rozšířením činnosti církve, odborů, či nižších složek KSČ.23 Na 

základě představy, která spadá pod tento pojem, bych ráda specifikovala, v jakém smyslu 

mohl být týdeník Zítřek výsledkem emancipace občanské společnosti, kterou je možno 

pozorovat od jara 1968.  

Může se zdát, že srpnová okupace působila jako jakási záklapka, která postupně 

udusila činorodou aktivitu občanské společnosti, a je pravda, jak ukázali jiní historikové24, 

že se již projevovala plíživá normalizace. Chci ukázat, do jaké míry zůstává 

československá společnost aktivní, a to takřka ještě půl roku po okupaci. Pak již 

samozřejmě přichází zlom, kdy občanská aktivita v širším měřítku ustává. Jedním 

z příspěvků k tomuto tématu je například kniha Pauliny Bren Zelinář a jeho televize25, kde 

přesvědčivě dokládá, jak se KSČ snažila mimo jiné pomocí médií26, zde televizních 

seriálů, ideologicky působit na občany a vykládat nedávnou historii poplatnou tehdejší 

mocenské interpretaci, což přineslo své ovoce. To, že v malých skupinkách občanů aktivita 

samozřejmě neustávala, lze doložit mimo jiné na příkladu Charty 77, ale to již není 

předmětem této práce.  

Na tomto místě bych ráda dodala, že není mým cílem zabývat se více či méně 

odbornými disputacemi vedenými o smyslu a celkové logice pojmu „občanská 

společnost“, který byl v nedávné době silně zpolitizován.27 V této práci je pojem 

„občanská společnost“ chápán ryze jako pomocný ideálně – typický pojem, který slouží 

k lepšímu porozumění historickým jevům. 

 

 

 
                                                            
23 PREČAN, V., „Lid, veřejnost, občanská společnost jako aktér pražského jara 1968“, in: TÝŽ, V kradeném 
čase. Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973 – 1993, Praha/Brno: ÚSD/Doplněk, 1994, s. 145. Citováno dle 
HOPPE, J., Opozice ´68 …, s. 15. 
24 Viz níže. 
25 BREN, P., Zelinář a jeho televize. Kultura komunismu po pražském jaru, Praha: Academia, 2013. 
26 Média, coby hlavní předmět mé práce, obsahují ve své podstatě onu rozporuplnost, tedy na straně jedné 
mohou být v nesvobodných poměrech tím, co oživuje občanskou společnost svým důrazem na to, aby se o 
věcech hovořilo pravdivě, zde samozřejmě musí být dán prostor různým názorům, na straně druhé jsou-li 
poplatná jazyku jedné ideologie, tuto společnost nutně unifikují a manipulují jejím míněním. Je však 
nepochybně třeba mít stále na paměti svobodnou vůli každého člověka, jeho vědomé rozhodnutí nenechat se 
manipulovat.  
27 Zde narážím na kritiku tzv. ideologie NGOismu, vedenou zejména z okruhu příznivců bývalého prezidenta 
Václava Klause a především jím samotným. 
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K pojetí tzv. normalizace 

 

Je třeba předeslat, že termín „normalizace“ a úvahy o ní se objevují již v dobovém 

tisku. Jak uvádí Vondrová, pod tímto slovem se skrýval úmysl sovětského vedení 

normalizovat situaci v Československu po srpnu 1968, tj. plně obnovit mocenský monopol 

komunistické strany a donutit československou stranu, aby rezignovala na jakékoli 

reformní záměry v oblasti politiky, ale i ekonomiky.28  

Moskva si uvědomovala, že tohoto nedosáhne bez určité spolupráce ze strany 

československých občanů a politických představitelů. Snažila se tedy najít tzv. nové lidi 

z okruhu „třetí síly“, což byli lidé, kteří měli realizovat záměry Sovětů, tím, že teprve 

vstupovali do politického života, nebyli příliš známí, ale disponovali nezpochybnitelnou 

autoritou.29 Sovětské vedení rovněž vědělo, že pouhá vojenská kontrola nebude 

k normalizování poměrů stačit, a proto se snažila o kontrolu politickou a administrativní. 

Cílem bylo co nejvíce okleštit samostatnou politiku okupovaného Československa, což se 

podařilo. Jak ukázalo Memorandum S. Červoněnka z července 1969, znamenalo toto 

všechno i tzv. rehabilitovat srpen 1968, čímž bylo míněno bezpodmínečně přijmout 

sovětskou interpretaci vývoje v Československu v roce 1968 a ztotožnit se s ní, tedy uznat 

srpnovou invazi za „akt internacionální solidarity“ proti hrozící kontrarevoluci.30 Toto bylo 

oficiální interpretací po celých dvacet let, do listopadu 1989. 

 Co se týče vymezení počátku tzv. normalizace, kloním se k pojetí Jitky Vondrové, 

které přibližuje v úvodu k pramenné edici Komunistická strana Československa.31 Ačkoliv 

si je vědoma, že toto období mělo své zárodky již v polednových měsících roku 1968, 

počátky tzv. normalizace vymezuje okupací Československa v srpnu 1968 a zasedáním ÚV 

KSČ v listopadu 1968.32 Srpnová okupace znamenala svévolný zásah do suverenity státu a 

v důsledku silného zasahování Moskvy do vnitřních záležitostí Československa se tak 

mohla plně rozvinout politika normalizace. Listopadové zasedání pak dle Vondrové zcela 

legitimizovalo kapitulaci Československa před moskevským vedením tak, že se v podstatě 

vzdalo programových principů a cílů Akčního programu KSČ. Výsledkem mimo jiné bylo, 

                                                            
28 VONDROVÁ, J. a kol., Mezinárodní souvislosti Československé krize 1967 – 1970. Dokumenty ÚV KSSS 
1966 – 1969, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Nakladatelství Doplněk, Praha – Brno, 2011, s. 13. 
29 Tamtéž, s. 13. 
30 Tamtéž, s. 13. 
31 VONDROVÁ, J. a kol., Komunistická strana Československa. Kapitulace (srpen – listopad 1968), Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR a Nakladatelství Doplněk, Praha – Brno, 2001, s. 7 – 24. 
32 Tamtéž, s. 7. 
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že vedení KSČ na základě těchto skutečností postupně ztratilo podporu československé 

veřejnosti.33 V listopadu tak nastoupila plná normalizace.34 

 Existují různé pohledy na to, kdo nese na tzv. normalizaci největší podíl. Vondrová 

se kloní k pojetí amerického historika Kierana Williamse a ruského historika Michaila V. 

Latyše, kteří doložili, že významnou roli při likvidaci reformního úsilí sehráli sami 

proreformní politikové a všechny nezbytné zásady normalizace byly dosaženy již 

v posledních měsících roku 1968 aktivní účastí toho samého vedení, které po lednu 1968 

tuto reformu rozvíjelo.35 Jiný postoj zastává Miloš Bárta,36 který ve své studii líčí události 

jako permanentní střet „Dubčekových stoupenců“ jako reprezentantů československé 

reformy na straně jedné, a na straně druhé konzervativních sil, podporovaných Moskvou.37 

 Má práce se týká především období od října 1968 do dubna 1969, proto považuji 

toto přiblížení chápání pojmu normalizace za důležitá z hlediska interpretačního. Na 

příkladu Zítřku chci ukázat, jak na všechny tyto události reagovala občanská společnost, 

jak se s prosazováním normalizace vypořádávala a zároveň vysvětlit, proč historik Vilém 

Prečan na druhé straně toto období považuje za dobu největší svobody, jak jsem již zmínila 

v úvodu. V jakém smyslu tak soudí? 

 

K tzv. české otázce 

 

V rámci svého výzkumu se nebudu zabývat teoretickými úvahami o smyslu našich 

dějin, ačkoliv jsou nesmírně zajímavé a domnívám se, že snad právě představa o jakési 

úloze českého národa v Palackého pojetí, coby nositele demokratických ideálů, či odkazy 

na vynikající osobnosti našich dějin, jmenovitě Husa, Komenského, Masaryka, či nejnověji 

Havla, v dobách „zlých“, byla jednou z hybných sil při obrodě Československa za 

pražského jara, ale posléze i za sametové revoluce. K tzv. české otázce bylo napsáno 

                                                            
33 Tamtéž, s. 8. 
34 VONDROVÁ, J. a kol., Komunistická strana Československa. Normalizace (listopad 1968 – září 1969), 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Nakladatelství Doplněk, Praha – Brno, 2003, s. 10. 
35 WILLIAMS, K., The Prague Spring and its aftermath. Czechoslovak politics 1968 – 1970, Cambridge: 
University Press, 1997. LATYŠ, M. V., „Pražskaja vesna“ 1968 g. Reakcija Kremla, Moskva: RAN, 1998. 
Citováno dle VONDROVÁ, J. a kol., Komunistická strana Československa. Kapitulace (srpen – listopad 
1968), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Nakladatelství Doplněk, Praha – Brno, 2001, s. 8 – 9. 
36 BÁRTA, M., Pokus o záchranu reformního programu, in: MENCL, V. a kol., Československo roku 1968. 
2. díl: Počátky normalizace, Praha: Parta, 1993, s. 5 – 50. 
37 HOPPE, J., Pražské jaro v médiích. Výběr z dobové publicistiky, ÚSD AV ČR, Brno: Doplněk, 2004, s. 8. 



14 
 

mnoho, z pochopitelných důvodů je český národ považován za národ nejvíce se 

zabývajícím svým smyslem.38 

Přiznávám však, že se nejspíše tomuto tématu, totiž smyslu českých dějin, zejména 

otázkám týkajících se národního sebeuvědomění, při interpretaci pramenů nevyhnu. Při 

četbě Zítřku totiž neustále narážíme mimo jiné na pojmy jako je národ, národní soudržnost 

a sounáležitost, národní humanismus a demokracie, česká otázka, či morálně – politická 

jednota lidu. Domnívám se tedy, že pro porozumění době pražského jara a období 

následujícímu, je velice důležité být s českou otázkou dobře obeznámen.39 Nejzasvěceněji 

se k tomuto tématu vyjadřuje Miloš Havelka, jehož pojetí české otázky zde představím. 

Havelka40 hovoří o tzv. „symbolických centrech“ české kulturní, politické a 

historické paměti. Ta se vytvořila zhruba v polovině 19. století a od té doby se neustále 

vynořují v debatách vedených o smysl našich dějin, a rovněž z nich vyplývají různé 

podoby české politiky. Je důležité si uvědomit, že jejich úloha tkví v konstruování jakéhosi 

smyslu, vytváření národních a kulturních hodnot, a tedy přispívají ke stmelování a stabilitě 

lidského společenství.  

V návaznosti na Rickerta a jeho „historická centra“ ukazuje Havelka na onen 

proces, kdy se v průběhu dějin určuje, co budeme považovat za historicky významné, co 

bude určovat náš vývoj, k jakým hodnotám se budeme vztahovat. V českém případě může 

být takovým centrem například husitství, Rudolfův majestát nebo rozpad Rakouska – 

Uherska, T. G. Masaryk i Klement Gottwald, či odsun Němců a „pražské jaro“.41 

Tato centra mohou být naplňována různými symbolickými významy, které jim 

často historicky neodpovídají, a jsou poplatné době a v ní převládající ideologii. Z toho 

vyplývá, že jednotlivá symbolická centra bývají v různých dobách různě zdůrazňována, ale 

zároveň se v průběhu historicko-politických změn vyznačují jakousi stálostí, trvalou 

přítomností.42 Proto, byť implicitně, formují jedinečnost historických konstelací národního 

života, motivují programy politických stran, stojí v pozadí kulturních stereotypů a podílejí 

se rovněž na určování výkladových vzorců historických a politických událostí. Takovým 

symbolickým centrem může být například tzv. nepolitická politika, či odsun/ vyhnání 

sudetských Němců. 
                                                            
38 Svědčí o tom dvoudílný svazek, čítající celkem 1590 stran, vzniklý zásluhou Miloše Havelky: HAVELKA, 
M., Spor o smysl českých dějin, Praha: Torst, 1995 – 2006. (1. sv. (1895 – 1938), 2. sv. (1938 – 1989)) 
39 Nejlépe k tomu opět Miloš Havelka: HAVELKA, M., Dějiny a smysl. Obsahy, akcenty a posuny „české 
otázky“ 1895 – 1989, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 
40 Tamtéž, s. 6 – 43. Přičemž navazuje na analýzy tzv. historických center Heinricha Rickerta a na koncept 
tzv. symbolického formování u Ernsta Cassierera. 
41 Tamtéž, s. 17. 
42 Tamtéž, s. 17. 
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Jak Havelka správně zdůrazňuje, pro historika je důležité dokázat se v těchto 

symbolických centrech orientovat, porozumět jejich hodnotovému rámci a především si 

uvědomit vlastní ukotvenost v těchto hodnotách. Pro lepší orientaci v této problematice 

poukazuje na tři hlavní otázky, či okruhy, které tvoří jakési stálice, na základě kterých se 

spor o smysl českých dějin odvíjí.  

Za prvé je to otázka Odkud jdeme? Tedy jaké je „historické poslání“ českého 

národa a jaké jsou ideje, ke kterým se má náš národ odvolávat v dobách svého ohrožení, 

ale i budování. V tomto „symbolickém centru“ jde o potřebu rekonstruovat základy české 

národní, náboženské a kulturní identity.43 V dnešní době se toto centrum projevuje 

například v hodnocení „Masarykovy“ první republiky. 

Za druhé se neustále tážeme, Kam patříme? Tento problém se týká orientace české 

politiky a kultury. Jsme tedy v kulturním slova smyslu spíše Západem, nebo Východem? 

Nebo snad jsme jakýmsi mostem mezi obojím, a tedy máme úlohu určitého prostředníka 

v jejich vzájemném potýkání? K okruhu těchto otázek rovněž patří debaty o naší úloze ve 

střední Evropě, či náš vztah k Němcům. 

Třetím symbolickým centrem je hledání odpovědi na otázku, Jací jsme? Jaká je 

vlastně česká národní povaha? Havelka uvádí několik možných výkladových schémat pro 

přibližné určení národní mentality všeobecně.44 V českém prostředí se dle něj nejlépe 

ujmula perspektiva literárně-psychologická a literárně-sociologická. Tedy výklad českých 

uměleckých, zejména literárních děl, vycházející z literární kritiky mající toliko 

publicistický charakter.45 Ukázkovou prací je zde Peroutkova kniha Jací jsme z roku 1924, 

či Mahenova Knížka o českém charakteru z téhož roku. V šedesátých letech to pak byly 

úvahy Jana Patočky Co jsou Češi?, přičemž v období, kterému se věnuji v předkládané 

práci, to byl zejména článek Milana Kundery, který vyšel koncem roku 1968 v Listech pod 

názvem Český úděl a reakce na něj v podobě úvahy Václava Havla Český úděl? 

Posledním kruciálním symbolickým centrem je otázka Co nás spojuje? A ta je 

podle Havelky jedna z nejtrvalejších center, kolem kterého se stabilizují možnosti českého 

historického sebe-pochopení, a které je možno s Masarykem označit právě jako „českou 

otázku“.  

                                                            
43 Tamtéž, s. 18. 
44 Analýza mentalit v politické antropologii, kriticko-hodnotící akcent Maxe Webera, dále kulturologická 
perspektiva, zejména americká kulturní antropologie, zde konkrétně pojem „national character“ Davida 
Riesmanna, aj. 
45 HAVELKA, M., Dějiny a smysl. Obsahy, akcenty a posuny „české otázky“ 1895 – 1989, Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 24. 
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Toto symbolické centrum působilo na centra ostatní a nikdy nebylo ve své podstatě 

čistě poznávací, nýbrž mělo výrazný přesah do politiky a ideologie, například v podobě 

„univerzální humanity“, či ve „stýkání a potýkání s Němci“.46 Konkrétně je sem možno 

zahrnout, co se týče diskusí českých historiků, vlastní spor o smysl českých dějin, dále 

metodologické problémy periodizace českých dějin, a hledání perspektiv různých pojetí 

českých dějin. 

Vraťme se na tomto místě podrobněji k tzv. českému údělu, tedy k tomu, o co 

vlastně šlo v této diskusi, kterou zahájil Milan Kundera. Jestliže je možno padesátá léta 

v Československu charakterizovat mimo jiné jako dobu mlčení o „české otázce“ a „smyslu 

dějin“, neboť tato témata byla považována za přežitek „buržoazní“ epochy národa, potom 

šedesátá léta patří k době znovuzrození těchto otázek, zejména v pracích filozofů Karla 

Kosíka, Milana Machovce, či Jana Patočky.  

Podle Havelky pak zejména za „pražského jara“ představovalo prosazování tématu 

„smysl českých dějin“ nepřímý útok na zjednodušující pojetí světodějnosti tehdejšího 

socialismu i na jeho údajný „internacionalismus“.47 V oné době „tání“ bylo nutno opřít se 

o něco, co by bylo východiskem novému porozumění světu, v němž stále důležitější roli 

hrála myšlenka národa. Socialismus tu měl být pro národ, ne naopak. O to více se ke 

svému smyslu dějin Češi upnuli po srpnové okupaci, kdy ztratili veškeré iluze o 

„proletářském internacionalismu“.  

V diskusi o českém údělu však podle Havelky šlo zejména o závažný generační 

spor o povaze socialismu, o jeho vztahu k myšlence národa, a také o významu minulosti a 

charakteru přítomnosti.48 Milan Kundera ve svém článku říká mimo jiné, že často 

podceňovaný český kriticismus a střízlivost, který patří k povaze a přežívání malých 

národů, zajistil, že se reformní politika po okupaci udržela a odmítal tedy hovořit o národní 

katastrofě. Václav Havel, který už naopak pravděpodobně vycítil začínající „normalizaci“, 

s tímto tvrzením nesouhlasil, neboť se tak vlastně zastírá vlastní historická odpovědnost 

konkrétních osob, a tato se přenáší na vnějšího nepřítele. Kunderovo vyzdvihování pokusu 

o demokratizaci socialismu pak označil za provinciální mesianismus.49 Ve své podstatě se 

jednalo o hlubší problém mravní odpovědnosti člověka a téma Havel/Kundera je dodnes, 

objeví-li se například v tisku, předmětem horlivých diskusí. 

                                                            
46 Tamtéž, s. 42. 
47 Tamtéž, s. 159. 
48 Tamtéž, s. 160. 
49 HAVELKA, M., Dějiny a smysl. Obsahy, akcenty a posuny „české otázky“ 1895 – 1989, Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 161. 
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V této kapitole mi šlo zejména o to přiblížit teoretické předpoklady mé práce, a to 

představením ideálních typů Maxe Webera. Vyjádřila jsem se rovněž k tomu, jak pojímám 

a co si představuji pod pojmem „občanská společnost“, jak chápu pojetí tzv. normalizace, a 

také jsem se snažila ve stručnosti popsat, co je předmětem tzv. české otázky, jejíž znalost 

považuji za důležitou při pozdější analýze Zítřku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

PRAMENY A METODOLOGIE 

 

V rámci této kapitoly popíši prameny, které jsem pro svou práci použila. Jedná se jak o 

prameny písemné, které jsou uchovány v Národním archivu a Ústavu soudobých dějin 

Akademie věd České republiky, tak prameny ústní, které jsem získala na základě vedení 

orálně-historických rozhovorů s pamětníky.  

Z hlediska metodologického jsem postupovala dle teorie Maxe Webera, kdy se historik 

vztahuje k určitým hodnotám, dle kterých pak vybírá ze změti jevů to podstatné pro svou 

práci, a tato mi tedy sloužila jako vodítko při studiu a následné interpretaci pramenů. 

Rovněž při interpretaci orálně-historických rozhovorů jsem postupovala v souladu s těmito 

zásadami a s pomocí metody orální historie. Pojednání o samotné metodě orální historie je 

součástí této kapitoly. Co se týče obsahu článků uveřejněných v Zítřku, použila jsem 

metodu obsahové analýzy, kterou přiblížím v rámci analytické části. 

Dle klasického rozdělení se historikova práce člení na čtyři etapy: heuristiku (tj. 

shromáždění literatury a pramenů), kritiku (rozbor a hodnocení), interpretaci (jejich 

výklad) a syntézu (spojení a zpracování).50 Dle Bartoše však tento postup příliš zužuje celý 

badatelský proces, proto vymezuje určité etapy51, které použiji jako vodítko ke zpracování 

této metodologické části. Byť je citovaná práce Miroslava Hrocha a jeho autorského 

kolektivu poplatná době svého vzniku, zůstává toto rozdělení pro svou logickou návaznost 

a přehlednost nadále aktuální.  

Jedná se tedy o tyto kroky: 

1. Volba tématu a stanovení problémů. 

2. Zjištění, jak je téma zpracováno v dosavadním vědeckém bádání. 

3. Zjištění okruhu pramenů. 

4. Rekonstrukce historických procesů. 

5. Adekvátní jazykové vyjádření poznatků a jejich publikace. 

Přičemž první, druhá a třetí etapa tvoří teoretickou část, čtvrtá a pátá etapa je obsažena v 

analytické části. 

 

 

  

                                                            
50 BARTOŠ, J., Předpoklady a etapy vědecké historické práce, in: HROCH, M. (a kol.), Úvod do studia 
dějepisu, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, s. 86 – 91, zde s. 90. 
51 Tamtéž, s. 90 – 91. 
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1. Volba tématu a stanovení problému 

 

Vzhledem k mému zájmu o 60. léta 20. století, a to zejména o kulturní oblast, mi pan 

Doskočil navrhl psát o týdeníku Zítřek, o němž neexistuje žádné ucelenější pojednání. 

Práce na tomto tématu začala v květnu 2012 a od počátku jsem si vedla výzkumný deník.  

Ačkoliv tento proreformně orientovaný časopis vycházel poměrně krátce, dobře 

dokresluje dobu, ve které mu bylo umožněno existovat. Proto jsem si zvolila následující 

výzkumné otázky, které jsem brala v úvahu při studiu všech dostupných pramenů a při 

vedení orálně – historických rozhovorů. S jakým úmyslem, byl časopis zakládán? Jaké 

názorové orientace byly osobnosti spjaté se Zítřkem? Mohl mít nějaký větší vliv na 

společenskou atmosféru, která panovala po srpnu 1968, přispěl nějakým způsobem 

k udržování činorodosti a aktivitě občanské společnosti? Za jakých okolností bylo 

zastaveno jeho vydávání? 

 

2. Zjištění, jak je téma zpracováno v dosavadním vědeckém bádání. 

 

Jak již bylo řečeno, o Zítřku neexistuje ucelená monografie. Částečně je možno dohledat o 

něm některé, spíše faktografické, informace v dílech, která se věnují tiskovým a 

novinářským poměrům ve sledovaném období.52 Odkazy na Zítřek je možno objevit i 

v souvislosti s Československou stranou socialistickou.53 Tato práce si tedy klade za cíl 

sjednotit fakta o Zítřku, především však vystihnout smysl jeho krátkého fungování 

v kontextu tehdejší doby. 

 

3. Zjištění okruhu pramenů 

 

Tuto kapitolu dělím na dvě části. První část bude věnována heuristice pramenů, druhá 

tvorbě nových pramenů, získaných metodou orální historie, přičemž konkrétně o této 

metodě zde bude pojednáno. 

 

 
                                                            
52 Nejlépe pramenná edice: HOPPE, J., Pražské jaro v médiích. Výběr z dobové publicistiky, ÚSD AV ČR, 
Brno: Doplněk, 2004, s. 7 – 23. Částečně pak např. opět kniha DOSKOČIL, Z., Duben 1969. Anatomie 
jednoho mocenského zvratu, Praha 2006. Stejně tak GOLAN, G., Reform Rule in Czechoslovakia. The 
Dubček Era 1968 – 1969, Cambridge University Press, 1973.  
53 MALÍŘ, J. – MACEK, P. (a kol.), Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 
Československu v letech 1861 – 2004, Brno: Doplněk, 2005, 2. díl, s. 1271 – 1281.  
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3.1. Heuristika pramenů 

 

V počáteční fázi výzkumu bylo nutné prostudovat dostupnou literaturu, která se týká 

období let 1968 – 1969, zaměřená zejména na politické a novinářské poměry v té době, 

rovněž však také literaturu věnovanou samotné Československé straně socialistické, která 

týdeník vydávala. Jako výborný zdroj informací sloužily rovněž pramenné edice od Jiřího 

Hoppe a Jitky Vondrové.54 

Dále bylo nutné prostudovat samotný týdeník Zítřek a rovněž deník ČSS Svobodné 

slovo. Obě periodika jsou dostupná v Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR. 

Týdeník Zítřek je rozdělen na dva ročníky a nalezneme zde i tzv. nulté číslo55: I. ročník 

(č. 1 – 12), II. Ročník (č. 1 – 13), celkem tedy 25 čísel, jeden výtisk čítá cca. 16 stran. 

Z deníku Svobodné slovo jsem prostudovala jednotlivá vydání od č. 92 / ročník XXIV (út, 

2. 4. 1968) do č. 80, ročník XXV (pá, 4. 4. 1969). 

Co se týče archivních pramenů, vyčerpala jsem tyto možnosti: 

Národní archiv, Praha, fond Melantrich, Praha (1898 – 1991), tento fond je 

nezpracovaný a nepřístupný. Nebylo mi umožněno do něj ani ze studijních důvodů 

nahlédnout. Pracovnice archivu, paní Rosana Štamberská, mě pouze informovala, že roky 

1968 – 69 nejsou ve fondu zastoupeny a rovněž ani redakce z těchto let, není mi tedy co 

předložit k prostudování. Navzdory tomu však stále fond Melantrichu považuji za možný 

zdroj informací k Zítřku, nezbývá však než čekat, až bude zpřístupněn. Zrovna tak fond 

Melantrichu, který je uložený v Památníku národního písemnictví, je rovněž ve zpracování 

a pan Bílek, který ho má na starosti, mě informoval, že se v tomto fondu o týdeníku Zítřek 

taktéž nic nenachází.  

Národní archiv, Praha, fond ČSNS, kartony č. 620, č. 620/1, č. 731, č. 732, č. 734. 

Tento fond mi zpřístupnil pracovník Národního archivu pan Jan Kahuda, a z let 1968 – 

1969 mi předložil písemnosti nejvyšších orgánů Československé strany socialistické. Tento 

fond obsahuje velké množství žádostí o rehabilitaci členů ČNSS/ČSS, dále pak zápisy 

z jednání předsednictva této strany, situační zprávy z činnosti krajských organizací, 

hospodářské rozvahy, nachází se zde i složka podnikové rady Melantrichu, vesměs 
                                                            
54 HOPPE, J., Pražské jaro v médiích. Výběr z dobové publicistiky, ÚSD AV ČR, Brno: Doplněk, 2004. 
VONDROVÁ, J. a kol., Komunistická strana Československa. Kapitulace (srpen – listopad 1968), Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR a Nakladatelství Doplněk, Praha – Brno, 2001. Táž, Komunistická strana 
Československa. Normalizace (listopad 1968 – září 1969), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Nakladatelství 
Doplněk, Praha – Brno, 2003. Táž, Mezinárodní souvislosti Československé krize 1967 – 1970. Dokumenty 
ÚV KSSS 1966 – 1969, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Nakladatelství Doplněk, Praha – Brno, 2011. 
55 Toto „nulté“ číslo vyšlo 5. 10. 1968 a na titulní straně tohoto „reklamního“ výtisku o dvou stránkách byl 
článek „Národ a vlastenectví“ od Karla Krejčího.   
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s ekonomickými údaji. Tento fond mi poskytl skutečně nosné informace k mému tématu. 

Pan Kahuda se rovněž pokusil dohledat jména redaktorů Zítřku ve fondu Archiv Syndikátu 

novinářů, avšak bezvýsledně. 

 

3.2. Tvorba nových pramenů metodou orální historie 

 

Prameny ústní povahy tvoří rozhovory, které jsem vedla s paní Sylvou Daníčkovou 

(11. 3. 2014) a panem Alešem Fuchsem (3. 4. 2014). Oba byli členy redakce Zítřku. 

Bohužel většina členů redakce či rady již nežije. Oslovila jsem mimo jiné i paní Ivu 

Janžurovou a paní Paterovou, rozenou Beránkovou, avšak bezvýsledně. 

Metoda orální historie byla mimo jiné výborně zpracována v knize Miroslava 

Vaňka a Pavla Mückeho Třetí strana trojúhelníku56, která vyšla v roce 2011. S pomocí této 

metody již bylo zpracováno několik diplomových prací, kde byla velmi dobře popsána. 

V líčení historie a vývoje orální historie bych se opakovala, proto se jí budu věnovat pouze 

stručně, podrobněji se pak zaměřím na jednotlivé fáze metody, které dokreslím 

konkrétními příklady z mého vlastního výzkumu. 

 Dějiny historiografie ukazují, že orální historie neměla na růžích ustláno. Objevuje 

se v době, kdy se část historiků začíná odklánět od zabývání se tzv. velkými dějinami, 

významnými osobnostmi a strukturálními procesy, a obracejí se k „bezejmenným“ vrstvám 

společnosti. Hovoří se o tzv. demokratizaci dějin, kdy je i těmto dějinným aktérům, 

zejména ženám a menšinám, přisuzován význam, který nebyl v dřívějším historickém 

bádání brán v potaz.  

 Orální historie se řadí mezi kvalitativní metody, jejím cílem tedy není hledání 

zobecnitelných soudů, nýbrž naopak zabýváním se jedinečnosti narátora, s nímž je 

rozhovor veden. Je nutno zdůraznit, že rozhovor není jen pouhým popisem dějin, ale 

obsahuje svůj vlastní systém a konstrukce, a již narátor sám podává určitou interpretaci 

svého příběhu. Proto jsou také prameny získané touto metodou bytostně subjektivní57, což 

však není nedostatkem, ale naopak cílem, s kterým historik rozhovor pořizuje. Jsou tak 

stejně hodnotné pro interpretaci dějin jako prameny tradiční. Svou vědeckost metoda orální 

historie opírá o respekt k člověku jakožto jedinci se vším, co toto přináší. To zahrnuje dvě 

                                                            
56 VANĚK, M. – MÜCKE, P., Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, Praha: FHS UK – 
ÚSD AV ČR, 2011. 
57 VANĚK, M. - MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H., Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické 
aspekty orální historie, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 21. 
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roviny, za prvé rovinu odbornou a teoreticko-metodologickou a rovinu eticko-právní. 58 

Etickým aspektům se budu věnovat na konci kapitoly. 

  

3.2.1. Interview a životní příběh (životopisné vyprávění) 

Orálně-historické rozhovory lze pořídit ve svou formách. Časově náročnější, ale 

v zásadě propracovanější z hlediska zachycení narátorova života, je tzv. životopisné 

vyprávění. Zpravidla se odehrává ve více sezeních, výsledkem je pořízení minimálně dvou 

rozhovorů s určitým časovým odstupem. Do vyprávění narátora tazatel zasahuje zcela 

minimálně, ke slovu se dostává zejména v závěrečných rozhovorech, pakliže potřebuje 

položit nějaké doplňující otázky, které by prohloubily zkoumané téma.  

Druhým případem je pak interview, které již dává větší prostor tazatelovi, neboť 

mu umožňuje ptát se na konkrétní otázky týkající se jeho tématu. Cílem je získat maximum 

informací, tazatel však nepřestává respektovat narátorovu osobnost se vším, co k tomu 

patří.  

Právě formu interview jsem zvolila pro svůj výzkum, a to zejména z hlediska 

časového, ale především i s ohledem ke stáří svých narátorů, kdy pro ně byť jedno sezení 

bylo už poměrně náročné. Zpravidla jsem narátory požádala, aby začali hovořit o všem, co 

je napadá k Zítřku, a do jejich vyprávění jsem občas vstoupila zpřesňující, či doplňující 

otázkou.  

 

3.2.2. Výběr a kontaktování narátorů 

Výběr narátorů předurčila jména uvedená na tiráži týdeníku Zítřek, jednalo se o 

členy redakce a redakční rady.  

Šéfredaktorem byl Vladimír Novotný, redaktory Jan Beneš, Jana Beránková, 

Miloslav Bureš, Sylva Daníčková, Aleš Fuchs, Vladimír Kusín, Michal Lakatoš, později 

přibyli Michal Vaněrka a Gustav Kozák. Redakční radu tvořili: Hana Bělohradská, Ctibor 

Blattný Ladislav Fuks, František Hrubín, Iva Janžurová, Vojtěch Jasný, Karel Krejčí, Jan 

Matějovský, Jiří Menzel, Karel Michňák, Antonín Moskalyk, Alexandr Ort, František 

Pávek, Alfred Radok, Jiří Slivkanič, Jindřiška Smetanová, Václav Trojan. 

Cílem tedy bylo kontaktovat co nejvíce narátorů z výše uvedených, tedy 

samozřejmě ty, co ještě žijí. Paní Janžurovou jsem kontaktovala přes kancelář Národního 

                                                            
58 Tamtéž, s. 23. 
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divadla a odtud mi již paní Janžurová napsala sama. Bohužel, na žádost o poskytnutí 

rozhovoru již nereagovala.  

Náročnější bylo získat kontakt na paní Sylvu Daníčkovou. V tomto případě jsem 

kontaktovala přes facebook paní Terezu Brdečkovou, která s paní Daníčkovou natáčela 

rozhovor v rámci cyklu Ještě jsem tady,59avšak neúspěšně. Ve videu je zachycen štít domu, 

ve kterém paní Daníčková žije. Vydala jsem se tedy na Kampu a zjistila tak adresu, na tu 

jsem paní Daníčkové poslala dopis, ve kterém jsem se jí představila a požádala ji, zda by 

mi mohla vyprávět o Zítřku. Obratem mi přišel od paní Daníčkové e-mail a za necelý 

měsíc jsme rozhovor uskutečnily.  

Od paní Daníčkové se počíná tzv. „snowball sampling“60, kdy jsem se od ní 

dozvěděla jména dalších potencionálních narátorů, respektive věděla, jak je kontaktovat. 

Byl to pan Karel Trinkewitz, který kreslil do Zítřku anekdoty a který bohužel, jak jsme se 

krátce na to dozvěděly, nedávno zemřel. A dále pan Aleš Fuchs, který má nakladatelství 

Faun, a přes jehož webové stránky jsem ho kontaktovala, i on souhlasil a tak se mohl 

rozhovor uskutečnit. Pan Fuchs mě poté odkázal na paní Janu Paterovou, rozenou 

Beránkovou. Tu jsem kontaktovala přes Divadelní noviny, avšak bohužel taktéž 

bezvýsledně.  

Tímto jsem svůj seznam narátorů vyčerpala, většina z nich již, jak jsem se 

dozvěděla, nežije, poměrně nedávno například zemřela paní Jindřiška Smetanová. 

 

3.2.3. Vedení rozhovorů 

S oběma narátory jsem vedla jeden rozhovor.  Co se týče samotných rozhovorů, 

v zásadě mohu říct, že velmi záleží na osobnosti narátora, ale rovněž na tom, jak moc byl 

s týdeníkem Zítřek spjatý. Paní Sylva Daníčková stála poměrně na okraji, rozhovor s ní 

není příliš dlouhý, a to zejména také proto, že již neměla k tomuto tématu co říci. Přiznala 

se mi dokonce, že až v průběhu našeho povídání se mnou si vzpomněla mnohdy na věci, o 

kterých už ani nevěděla, že si je pamatuje. I tak jsme však téma poměrně brzy vyčerpaly. 

Pan Aleš Fuchs naopak vyprávěl velice spontánně a musím říci, že osvětlil mnohá tmavá 

místa mého výzkumu. Setkání jak s paní Daníčkovou, tak s panem Fuchsem, bylo velice 

přínosné a obohacující pro mé téma.  
                                                            
59 Dostupný na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1059542845-jeste-jsem-tady/211562253100003-jeste-
jsem-tady-sylva-danickova/, staženo 15. 4. 2014. 
60 Metoda „sněhové koule, nabalování“, kdy se badatel od prvních oslovených narátorů dozvídá jména 
dalších osob, s nimiž by z hlediska jeho výzkumného projektu bylo užitečné vést rozhovor. Citováno dle 
VANĚK, M. - MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H., Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty 
orální historie, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 90. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1059542845-jeste-jsem-tady/211562253100003-jeste-jsem-tady-sylva-danickova/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1059542845-jeste-jsem-tady/211562253100003-jeste-jsem-tady-sylva-danickova/
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3.2.4. Etika a legislativa 

Etika a legislativa představuje, vedle odborných znalostí a dodržování metodických 

zásad, jeden z hlavních pilířů orální historie. Předně badatel by měl narátora před prvním 

sezením důkladně seznámit s účelem, cílem a postupem daného orálně-historického 

výzkumu, pro který je rozhovor pořizován. Je nutno jej seznámit s jeho právy, která 

vyplývají z procesu, kdy poskytuje svůj příběh, tedy s možností práva autorizace, 

anonymizace, copyrightu apod. Dále s tím, kam bude nahrávka uložena a jak bude 

v budoucnu využita. Uveřejňovat takto získaný pramen bez souhlasu narátora je zcela 

neetické a především nelegální.61 A to zejména v České republice, kde je nutno pamatovat 

na Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. To vše by mělo být právně ošetřeno 

sepsáním a podepsáním smlouvy, dohody, či souhlasu. 

V mém výzkumu jsem bohužel tuto etickou rovinu nesmírně podcenila a to 

zejména v případě pana Aleše Fuchse. Vzhledem k rychlému sledu, ve kterém se naše 

setkání a rozhovor uskutečnili, jsme se k předmětu smlouvy dostali až po skončení 

natáčení. To nic nemění na tom, že se jednalo z mé strany o velkou chybu. Pan Fuchs 

původně nesouhlasil se zveřejněním některých částí rozhovoru, nakonec si vyhradil text 

alespoň zredigovat. Rovněž si vyhradil právo copyrightu. Ve všem jsem se mu snažila vyjít 

vstříc, pevně doufám, že ke spokojenosti obou stran. Tímto bych mu chtěla znovu 

poděkovat za jeho vstřícnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
61 VANĚK, M. - MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H., Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické 
aspekty orální historie, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 153. 
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I. Teoretická část 
 

1. Obecná situace politická 

Ačkoliv začal týdeník Zítřek vycházet v říjnu 1968, je nutno přiblížit politické 

události, počínaje zvolením Alexandra Dubčeka do vedení KSČ počátkem ledna 1968, 

které v podstatě předznamenává období tzv. pražského jara. To bylo jedním z důsledků 

tání v politické a kulturní sféře na území sovětského bloku, kdy dochází mimo jiné ke 

kritice kultu osobnosti, odsouzení politických procesů 50. let a následné rehabilitaci jejich 

obětí. 

V Československu se četní politici, intelektuálové, novináři a jiní začínají klonit 

k nutnosti reforem v oblasti politické i hospodářské, již například v roce 1963 přichází Ota 

Šik s návrhem ekonomické reformy. Vedou se debaty o povaze a fungování Národní 

fronty, o vedoucí úloze KSČ62, objevují se návrhy na obnovení sociálně demokratické 

strany. Na lednovém plénu je rozhodnuto o rozdělení funkcí prvního tajemníka ÚV KSČ a 

prezidenta ČSSR, v důsledku čehož bylo možno uvolnit Antonína Novotného z pozice 

prvního tajemníka, a zůstal mu již jen prezidentský post. Mezi Slováky však kvůli jeho 

negativním výrokům, a zejména pak mezi českou mládeží a inteligencí, sílí snaha o 

odstoupení Novotného i z prezidentské funkce.  

Československo je stále jedním ze sovětských satelitů a Moskva se nehodlá svého 

vlivu v této zemi vzdát. V osobnosti Dubčeka vidí jistou naději, že lednové změny 

nepřerostou v reformu63, což mělo být rovněž zajištěno Novotným, kterému stále ještě 

náležel prezidentský post a který patřil ke konzervativnímu křídlu KSČ. Když Novotný ze 

své funkce odešel, zasadila se Moskva o vyhovujícího nástupce, a to v postavě Ludvíka 

Svobody. Na Dubčeka byl z její strany vyvíjen nátlak, aby zajistil Svobodovi větší podíl na 

utváření československé politiky.64  

Hlavním cílem Sovětů bylo potlačit vliv tzv. pravicově oportunistických sil v KSČ. 

Ty skutečně velký vliv měly, a to zejména díky zrušení předběžné cenzury na jaře 1968, 

kdy významnou úlohu na obrodném procesu začínají hrát sdělovací prostředky. Více než 

kdy před tím je veřejně zpochybňována vedoucí úloha strany a dochází k nebývalé 

liberalizaci veřejného života, což je trnem v oku sovětskému vedení. Nekomunistické 
                                                            
62 V programových tezích se objevuje návrh, že by KSČ neměla vedoucí funkci v NF, naopak NF již nebude 
zaštítěna jednou vedoucí stranou, ale bude hájit jako politický reprezentant zájmy celé společnosti, což 
znamená i obnovení „starých stran“ a možnost jejich politické participace. 
63 VONDROVÁ, J. a kol., Mezinárodní souvislosti Československé krize 1967 – 1970. Dokumenty ÚV KSSS 
1966 – 1969, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Nakladatelství Doplněk, Praha – Brno, 2011, s. 11. 
64 Tamtéž, s. 12. 
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strany zaznamenávají prudký nárůst členů.65 A tomu všemu KSČ podle Sovětů nijak 

nečelí, naopak. Zdá se, že Dubček prosazuje svou verzi socialismu, byť zůstává Moskvě 

věrný. 

Ve složení nových stranických a vládních orgánů figurují od dubna 1968 Černík, 

Štrougal a Šik, Smrkovský, Císař, či Kriegel, což je ze strany Moskvy vnímáno jako 

posílení „revizionistických, projugoslávských a nacionalistických pozic.“66 Národovecké 

myšlenky nevyhovují komunistickému vidění světa, negativně je hodnoceno šíření 

„masarykovské ideologie“, a to i v rámci KSČ, neboť zhruba 200 000 jejích členů jsou 

bývalí národní socialisté.67 A nejen to, vznikají nové politické kluby, jmenovitě Klub 

kritického myšlení a Klub angažovaných nestraníků. Jedná se o zcela novou politickou 

platformu, neboť programově se zcela odlišuje od ostatních stran. Socialistická a lidová 

strana, které dříve spolupracovaly s KSČ, mění svá vedení, požadují rovné podmínky 

s KSČ a zřizují základní organizace v podnicích a institucích a provádějí velký nábor 

nových členů. 

Sovětská strana tak hodnotí snahu normalizovat situaci v Československu na 

základě Akčního programu nového vedení strany jako nedostačující. To vše vrcholí 

prvomájovou demonstrací v Praze, na které se podílel mimo jiné Klub angažovaných 

nestraníků. Nesly se Masarykovy portréty s citáty z jeho knih a skandovala se různá hesla. 

To vše bylo podnětem k tomu, že politbyro ÚV KSSS znepokojené tímto vývojem, 

pozvalo do Moskvy delegaci ČSSR, kterou tvořili A. Dubček, O. Černík, J. Smrkovský a 

V. Biľak. První tři pak na výtky Sovětů reagovali tak, že celkově vzato navzdory tomu 

všemu postupují procesy „demokratizace“ a „liberalizace“ správným směrem, pouze první 

tajemník ÚV KSS Vasil Biľak se vyslovil pro nutnost rázných opatření proti těmto 

protisocialistickým tendencím. 

A tak zatímco vedoucí českoslovenští činitelé považují situaci v zemi za 

uspokojivou, s pocitem, že ji mají pevně pod kontrolou, sovětské vedení ztrácí trpělivost a 

začíná brát iniciativu do vlastních rukou. Koncem května se v tisku objevuje zpráva, že v 

souladu s plánem štábu Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy se 

uskuteční cvičení všech druhů vojsk spojeneckých armád v červnu 1968, a to na území 

Polska a Československa. Což byla pravděpodobně pouze záminka k již plánované 

„bratrské pomoci“. Poslední kapkou pak bylo zveřejnění manifestu Dva tisíce slov, který 

                                                            
65 Tamtéž, s. 123. 
66 Tamtéž, s. 118. 
67 Tamtéž, s. 125. 
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vyšel ve většině ústředních listů. Jak vyplývá z dokumentu Usnesení 89. schůze politbyra 

ÚV KSSS ze 7. července 1968, podle sovětů události v ČSSR překročily již rámec této 

země, ohrožují těžce vydobytý socialismus, a proto ÚV KSSS tento vývoj sleduje, aby 

„mohl poskytnout včasnou pomoc komunistům a všem pracujícím ČSSR při obraně všech 

socialistických vymožeností“.68  

Na přelomu července a srpna se uskutečnila schůze politbyra ÚV KSSS a 

předsednictva KSČ v Čierné nad Tisou a porada představitelů komunistických a 

dělnických stran socialistických zemí v Bratislavě. Podle sovětského politbyra Dubček 

s ostatními stejně jako dříve odmítali přímé nebezpečí kontrarevoluce, projevovali 

nekritický vztah k vlastní činnosti a snažili se vykreslit věci tak, jako by se situace v zemi 

stále normalizovala.69 Nicméně zavázali se k tomu, že učiní konkrétní kroky k upevnění 

vedoucí úlohy strany a zavedou kontrolu nad hromadnými sdělovacími prostředky, rovněž 

zastaví uveřejňování protisocialistických a protisovětských materiálů a ukončí činnost 

kontrarevolučních organizací, „klubů“, spolků a přípravných výborů pro obnovení sociálně 

demokratické strany.70 

 Tyto snahy se však minuly účinkem a tak se politbyro ÚV KSSS v polovině srpna 

rozhodlo poskytnout komunistické straně a lidu Československa tzv. pomoc a podporu 

ozbrojenými silami.71 V noci z 20. na 21. srpna překročily armády Varšavské smlouvy 

československé hranice. Byl to zcela vojenský akt a jednalo se o naprosto svévolný zásah 

do suverenity československého státu a integrity jeho území.72 Ještě v noci téhož dne byli 

internováni do Sovětského svazu A. Dubček a pět dalších čelných představitelů KSČ. 

Vzhledem k tomu, že v Československu propukl spontánní občanský odpor a také díky 

tomu, že se sovětskému vedení nepodařilo ustanovit prozatímní revoluční vládu 

v Československu, dala Moskva přednost politickým vyjednáváním před nastolením 

                                                            
68 Dokument č. 50: 1968, 7. červenec, Moskva. – Usnesení 89. schůze politbyra ÚV KSSS k bodu 31: O 
informaci pro stranický aktiv o událostech v Československu, in: VONDROVÁ, J. a kol., Mezinárodní 
souvislosti Československé krize 1967 – 1970. Dokumenty ÚV KSSS 1966 – 1969, Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR a Nakladatelství Doplněk, Praha – Brno, 2011, s. 161 – 162, zde s. 162. 
69 Dokument č. 66: 1968, 8. srpen, Moskva. – Usnesení 94. schůze politbyra ÚV KSSS k bodu 58: O 
informaci o schůzce v Čierné nad Tisou a poradě v Bratislavě, in: VONDROVÁ, J. a kol., Mezinárodní 
souvislosti Československé krize 1967 – 1970. Dokumenty ÚV KSSS 1966 – 1969, Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR a Nakladatelství Doplněk, Praha – Brno, 2011, s. 185 – 189, zde s. 187. 
70 Tamtéž, s. 187. 
71 Dokument č. 74: 1968, 17. srpen, Moskva. – Usnesení 95. schůze politbyra ÚV KSSS k bodu I: K otázce o 
situaci v Československu, in: VONDROVÁ, J. a kol., Mezinárodní souvislosti Československé krize 1967 – 
1970. Dokumenty ÚV KSSS 1966 – 1969, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Nakladatelství Doplněk, Praha 
– Brno, 2011, s. 199 – 200, zde s. 199. 
72 VONDROVÁ, J. – NAVRÁTIL, J., Komunistická strana Československa, 3. svazek: Kapitulace (srpen – 
listopad 1968), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Nakladatelství Doplněk, Praha – Brno, 2001, s. 7. 
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vojenského okupačního režimu.73 Výsledkem tohoto jednání s představiteli ČSSR byl tzv. 

moskevský protokol, v němž se Sověti ve své podstatě domohli svých požadavků a 

československé vedení nakonec kapitulovalo. 

 Obsah moskevského protokolu však nebyl zveřejněn a A. Dubčekovi se podařilo 

československou veřejnost ujistit, že se nebude ustupovat z polednového vývoje. Dubček i 

vedení strany mělo v této době stále ještě plnou důvěru československé společnosti. 

Zároveň se však shodli na dodržení linie vytyčené moskevským protokolem. Prvním 

zásahem do polednové politiky tak bylo opětovné omezování svobody slova. Ačkoliv 

Dubček ještě počátkem října 1968 při československou – sovětských jednáních v Moskvě 

trval na zásadách obsažených v Akčním programu KSČ, stále neuznával legitimnost invaze 

a okupace a existenci „kontrarevoluce“ v Československu, již při vystoupení 

v hloubětínské Tesle 11. října výrazněji kritizoval polednové období, přiznal příliš 

pravicový diskurs médií a vyzdvihl důležitost spojenectví se socialistickým 

společenstvím.74 To Moskva velice uvítala a nakonec pro ni bylo snadné získat od 

rezignovaného vedení podpis smlouvy o podmínkách pobytu sovětských vojsk na 

československém území.  

 Podpora i důvěra československé veřejnosti v Dubčekovo vedení se pomalu 

vytrácela. Při výročí československé státnosti koncem října pak dochází k četným 

demonstracím a občané se tak poprvé střetávají se státní mocí, s jejímž kompromisním 

přístupem nesouhlasí. V KSČ pak pokračoval boj o pozice mezi na jedné straně ortodoxně 

levicovými komunisty (Jodas), představiteli sovětské agentury (Biľak, Indra) a realisty 

(Husák, Černík, Svoboda) a na druhé straně radikálním křídlem s reformní orientací, kam 

jsou řazeni i někteří poražení centristé v čele s A. Dubčekem.75 Ten chtěl vyhovět všem, 

smířit obě linie, vyhovět lidu i Moskvě. To předurčilo cestu kompromisu, umetávalo ji 

stále více ku prospěchu ortodoxních komunistů, a konečným důsledkem byl odchod 

Dubčeka a dalších představitelů „ledna“ z politického života a uznání intervence jako aktu 

internacionální pomoci a přeměnění Československa v sovětský satelit.76 

 V listopadu 1968 tak podle Vondrové nastupuje plná normalizace. Ke konci tohoto 

roku můžeme konstatovat, že reformní síly v čele s A. Dubčekem a Smrkovským vyšly 

z politické situace jako poražení. Demoralizovaná společnost se tomuto podřídila, rovněž 
                                                            
73 VONDROVÁ, J. – NAVRÁTIL, J., Komunistická strana Československa, 3. svazek: Kapitulace (srpen – 
listopad 1968), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Nakladatelství Doplněk, Praha – Brno, 2001, s. 11.   
74 VONDROVÁ, J. – NAVRÁTIL, J., Komunistická strana Československa, 3. svazek: Kapitulace (srpen – 
listopad 1968), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Nakladatelství Doplněk, Praha – Brno, 2001, s. 15.  
75 Tamtéž, s. 17. 
76 Tamtéž, s. 18. 
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z obavy, aby ještě více nepodněcovala vnitropolitickou krizi. Nic na tom už nedokázal 

změnit ani čin Jana Palacha, který se na protest proti kapitulantskému politickému vedení 

v lednu 1969 upálil. 

 „Novou polednovou“ politiku KSČ pak vytyčuje Prohlášení PÚV KSČ ze 4. ledna 

1969, které Moskva kvitovala kladně. Vzhledem k její spokojenosti se stabilizováním 

situace v Československu ukončila v polovině února toho roku činnost vysílače Vltava. 

Zároveň byl vyvinut větší tlak na sdělovací prostředky, aby se zcela podřídily kontrole 

komunistické strany a podpořily její politickou linii.77 Koncem března vedení KSČ již 

zcela otevřeně zpochybňuje Akční program KSČ, s tím, že jej nelze v dnešních 

podmínkách realizovat. Měl se vrátit předlednový politický systém s vedoucí úlohou 

strany. Otevírá se možnost k vytvoření nové vládní garnitury, kterou mimo jiné vytvořily 

tzv. hokejové bouře, kdy při příležitosti vítězství československého mužstva nad sovětskou 

reprezentací dala veřejnost najevo svůj nesouhlas s politikou KSČ a sovětskou přítomností 

v zemi. 

V polovině dubna dochází k personálním změnám. Z předsednictva ÚV KSČ odchází 

Josef Smrkovský, A. Dubček odstupuje z funkce prvního tajemníka strany a nahrazuje ho 

G. Husák. Nesplnil naděje mnohých, že bude pokračovat v polednové politice. Naopak, 

v květnu 1969 bylo již definitivně zahájeno tažení proti pravici. František Kriegel, který 

jako jediný nepodepsal moskevský protokol, byl vyloučen nejen z ÚV KSČ, ale i ze 

strany.78 Blížilo se výročí srpnové okupace a strana vyvinula velké úsilí ve věci intenzivní 

kampaně na obranu sovětské invaze, reformní komunisté byli označeni za viníky srpnové 

intervence. Jak konstatuje Vondrová, neselhal tak pouze reformní komunismus jako 

takový, ale i mnozí jeho představitelé.79 

 

2. Novinářské poměry 

Československá média byla během pražského jara i po něm nesporně významnou a dá 

se říci v podstatě jedinou opoziční silou vůči panujícímu režimu a v rámci možností 

výrazem jakési demokratické plurality. Je známo, že média mají velkou moc, dokáží 
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ovlivňovat veřejné mínění i interpretaci událostí. To si nesporně uvědomovali sovětští 

ideologové, média v celém sovětském bloku byla přímým nástrojem moci.80  

Od roku 1948 fungoval cenzurní systém i v Československu a tomu všemu byla 

uzpůsobena i mediální legislativa. Na tisk i rozhlas dohlížel tiskový odbor ÚV KSČ a 

v krajských a okresních aparátech strany pak pověření tiskoví referenti.81 To vše však 

probíhalo víceméně tajně, legalizována byla cenzura až v roce 1966, kdy byl schválen 

dlouho připravovaný tiskový zákon. Vše, o čem se chystaly noviny psát, museli jejich 

šéfredaktoři předložit Ústřední publikační správě. 

Jak však ukazuje Hoppe, režim uplatňoval vůči sdělovacím prostředkům dvojí přístup. 

Vůči aktuální publicistice v denním tisku, rozhlasu a televizi vedl nekompromisní cenzurní 

politiku.82 Od XII. sjezdu KSČ v roce 1962 však rovněž platila teze, že bez určité veřejné 

kritiky a polemiky není možný pokrok, a proto strana dávala periodikům, určeným pro užší 

okruh čtenářů, poměrně velkou volnost. Zdá se, že zde můžeme najít počátky formování 

různých vlivů, které vyústily v pražské jaro. Konkrétně to byla konference u příležitosti 80. 

výročí narození Franze Kafky, která se konala v červenci 1963 v Liblicích. Zde se poprvé 

veřejně objevila kritika byrokratické politiky a její odcizenost běžnému občanovi. Na 

Slovenku to pak byl týdeník Kultúrny život, který v téže době na svých stránkách otevřeně 

hovořil o prolomení cenzury. Rychle ho následovala další periodika jako Literární noviny, 

Divadelní noviny, Tvář, Plamen, časopis studentů ČVUT Buchar, ale cenzurní hráz 

pomalu prolamovaly také Československý rozhlas a Československá televize, v čele 

s jejím ředitelem J. Pelikánem. 

V roce 1967 tak i díky médiím, která psala mimo jiné i o justičních zločinech a o 

rehabilitaci obětí protizákonných procesů 50. let, ale například i díky intelektuálům, kteří 

pronesli do té doby neslýchanou kritiku režimu při příležitosti IV. Sjezdu 

československých spisovatelů, dochází k naprosté krizi politického systému, kdy je 

začátkem roku 1968 A. Novotný donucen odstoupit z postu prvního tajemníka ÚV KSČ, 

na kterém ho střídá Alexander Dubček. Události tak v této oblasti dostávají rychlý spád, na 

kterém se podílí zejména spisovatelé z okruhu Literárních novin, ale především politici, 

zejména Josef Smrkovský svým článkem Oč dnes jde?. Nemalou roli sehrála rovněž i tzv. 

Šejnova aféra. To vše vyvrcholilo zrušením předběžné cenzury předsednictvem ÚV KSČ 
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4. března 1968. V červnu 1968 pak konečně byla v Národním shromáždění schválena 

novelizace tiskového zákona, garantující „nepřípustnost cenzury“.83 

Již od jara 1968 byl mediální vliv tak silný, že můžeme dle Hoppeho hovořit o 

existenci nezávislého veřejného mínění. Tematicky lze články, objevující se v té době 

v tisku, rozdělit do tří okruhů. Veřejnost se chtěla zejména dozvědět co nejvíce o 

souvislostech rehabilitace poúnorových obětí režimu. Velké téma tvořily úvahy a polemiky 

o stavu společnosti, krizi současného světa, zejména z pera filozofů. Posledním velkým 

tématem pak byly debaty o roli Národní fronty, v souvislosti s tím o nutnosti pluralitního 

politického systému. Na podporu změny politického systému vznikaly různé mediální 

kampaně, vzniklé aktivitou novinářů či přímo občanské společnosti. Výsledkem byla 

například petice požadující legalizaci KAN a obnovu sociální demokracie. Velmi vysoký 

ohlas měl zejména manifest Dva tisíce slov, publikovaný koncem června 1968, který 

během několika málo dní podepsaly stovky občanů a významných osobností. 

Po celou dobu pražského jara měl velký vliv Svaz československých novinářů. Jeho 

předseda Vlado Kašpar se mimo jiné zasadil o to, že při jednání v Čierné nad Tisou nebyla 

vůči médiím přijata žádná mimořádná zákonná opatření.84 Sovětské vedení však přesto 

považovalo vývoj v Československu v této oblasti za výraz kontrarevoluce a naléhalo na 

československé představitele. Ti, v čele s A. Dubčekem, měli vůči médiím značné výhrady 

a usilovali přece jen o nějakou formu kontroly, například v podobě autocenzury. Naprosto 

odmítavý postoj pak zaujali k již zmiňovanému manifestu Dva tisíce slov, který byl podle 

nich až příliš odvážný, překračující cíle Akčního programu. Protože však neučinili v tomto 

směru žádný účinný krok, vše postupně spělo k tomu, že vojska Varšavské smlouvy 

vstoupila do Československa a postupně obsadila budovy rozhlasu a televize a redakce 

deníků a časopisů. 

Osudový srpen však neznamenal konec novinářské aktivity, právě naopak, v tomto 

období sehrála média velkou roli. Přes všechny nesnáze dokázala občany, ale i celý svět, 

informovat o všech klíčových událostech odehrávajících se právě v Československu. 

Přestože se podpisem moskevského protokolu československá politická reprezentace 

zavázala k podstatnému okleštění občanských práv a svobod, a k úkolu opět zcela 
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ovládnout sdělovací prostředky, aby přestaly být platformou antisocialistických a 

antisovětských vystoupení jako dosud, nebyla restriktivní opatření zhruba do listopadu 

toho roku nikterak přísná.  

Dne 30. srpna 1968 vláda schválila usnesení č. 292 o mimořádných opatřeních ke 

kontrole tisku a zřídila Úřad pro tisk a informace (ÚTI), v jehož čele stanul Josef Vohnout. 

Od této doby se nesmělo zveřejňovat nic, co by znělo jako kritika Sovětského svazu, či 

podávat informace o obětech a škodách způsobených okupačními vojsky. Sovětská strana 

tak uvažovala o posílení rozhlasového vysílání v českém a slovenském jazyce z území 

Sovětského svazu, čímž chtěla bojovat proti reakčním silám v Československu, vzniká tak 

vysílač Vltava a od konce srpna se distribuují noviny Zprávy. 

V půlce září byl zřízen Vládní výbor pro tisk a informace, v čele s místopředsedou 

vlády Petrem Colotkou, kterého počátkem prosince 1968 vystřídal Jaroslav Havelka.85 To 

vše vzbudilo velký odpor novinářů, Národní shromáždění totiž schválilo nový zákon, jímž 

se znovuzaváděla cenzura. To však mnohé noviny ignorovaly a zveřejňovaly zprávy podle 

svého uvážení.  

 Vedení strany také mimo odpor novinářské obce, naráželo stále ještě na silně 

protisovětsky naladěnou veřejnost, a jak mimo jiné uvádí Hoppe, praktickou překážkou 

k plnění závazků daných zákonem byl i nedostatek cenzorů.86 A tak mohlo dojít k tomu, že 

se na novinových stáncích objevily na podzim roku 1968 zcela nové tituly, jejichž 

vydávání bylo povoleno ještě před srpnem toho roku, jmenovitě to byl právě Zítřek, dále 

Obroda, Politika a obnovená Tvář. Už v listopadu však byly na jeden měsíc zastaveny 

týdeníky Politika a Reportér, rovněž bylo dočasně zastaveno vysílání politicko-

publicistických pořadů v televizi a rozhlase. Do redakcí všech novin byl dosazen jakýsi 

zmocněnec Úřadu pro tisk a informace a ten měl posuzovat obsah všech komentářů a zpráv 

před jejich zveřejněním. Šéfredaktoři, kteří se tomuto nehodlali stále ještě podrobit, měli 

být vyměněni. 

To vše však stále ještě moskevskému vedení nestačilo a naprosto zlomovým 

okamžikem se staly demonstrace občanů při tzv. hokejových událostech v noci z 28. – 29. 

března 1969, kdy Ústřední výbor KSSS následně zaslal československé vládě prohlášení, 

v němž byly sdělovací prostředky obviněny z „rozdmýchávání šovinistických, 
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protisocialistických nálad“.87 Sám ministr obrany SSSR A. Grečko přiletěl do 

Československa, s tím, že Sovětský svaz je připraven demonstrace podobného typu krvavě 

potlačit a zavést v zemi výjimečný stav.88  

Vedení KSČ i vláda začaly jednat, pro každodenní kontrolu médií byla ustavena 

komise pod vedením tajemníka ÚV KSČ J. Kempného, která měla důsledně provádět 

předběžnou cenzuru. Byl odvolán předseda ÚTI Josef Vohnout a byl vystřídán Josefem 

Havlínem. Časopis Zítřek a Politika byly s okamžitou platností zastaveny, Listy a Reportér 

pak dostaly ultimátum, že mohou vyházet pouze v případě, že jejich obsah bude v souladu 

se socialistickými cíli společnosti. Několik novinářů a šéfredaktorů bylo předvoláno ke 

stranické odpovědnosti. Jednalo se jmenovitě o L. Vaculíka, J. Hochmana, J. Lederera, L. 

Pacovského, M. Lakatoše, J. Rumla, L. Pachmana, K. Kyncla, Janíčka, J. Hořce, I. Štuka, 

M. Hollera, A. Svobodu (redaktora týdeníku Politika), V. Stuchla (redaktora týdeníku 

Květy) C. Čítka (šéfredaktora časopisu Mladý svět), L. Velenského (šéfredaktora deníku 

Práce), M. Jungmanna (šéfredaktora týdeníku Listy) a M. Jelínka (šéfredaktora novin 

Mladá fronta).89 

Zejména po nastoupení Gustáva Husáka do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ, dne 

17. dubna 1969, se začalo mocenské ústředí aktivně a plošně zbavovat nepohodlných a 

neloajálních žurnalistů. Tato rychlá „čistka“, jak konstatuje Hoppe, znamenala konec 

svobody slova v Československu.90 Nicméně, jak se dozvídáme z deníku velvyslance 

v Československu S. V. Červoněnka, konkrétně ze zápisu datovaného 11. července 1969, 

že ačkoliv J. Kempného pochválil za kádrové změny v tisku i rozhlase, vyjádřil 

nespokojení z celkové situace v hromadných sdělovacích prostředcích a zejména v televizi 

a ČTK. Jak dále uvádí, tisk, rozhlas a televize se vyhýbají (s výjimkou Rudého práva, 

Tribuny a časopisu Květy) aktivní propagandistické práci, zejména odhalování pravicově 
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oportunistických názorů a nálad.91 Uplynul tedy téměř rok od srpnové okupace a zdá se, že 

situace v tisku stále ještě nebyla normalizována dle představ sovětského vedení. 

 

3. ČSS a Melantrich 

Věnujme se nyní krátce historii strany, která iniciovala vznik týdeníku Zítřek. Název 

Československá strana socialistická získala v únoru 1948, předtím však byla známá jako 

Československá strana národně socialistická a mezi její významné představitele patřily 

takové osobnosti, jako byla Milada Horáková, Heliodor Píka, či Edvard Beneš. Podle Karla 

Kaplana hrála v rámci Národní fronty pouze druhořadou a bezvýznamnou roli. Spolu 

s Československou stranou lidovou měla nepatrný počet členů, obě jich celkem čítaly 

přibližně 50 – 60 000.92  

KSČ kontrolovala jejich činnost a loajalitu, vnitrostranické poměry, či co píší ve svém 

stranickém tisku. Na nekomunistické strany mimo jiné tlačila Státní bezpečnost, respektive 

na její vedoucí funkcionáře a ti následně mnohdy tomuto tlaku podléhali. Jožka Pejskar 

mluví o její "hanebné kolaboraci s komunistickým režimem v letech 1948 – 1989".93 

Nicméně i on odlišuje stanoviska strany ČSS, vedené loajálními funkcionáři, a 

protikomunistické názory a přesvědčení řádového členstva strany. 

Členové místních organizací se mohli nejlépe projevit během pražského jara v 

důsledku celospolečenského dění, kdy tyto zaznamenávaly i strmý nárůst nových členů, a 

to vše se ještě umocnilo po srpnu 1968.94 Tato aktivita však pomalu ustupovala v reakci na 

normalizaci poměrů v tehdejším Československu. Byla to nejen deziluze z celkového 

ustupování sovětským požadavkům u tehdejších vládních představitelů, ale rovněž jakési 

rozčarování z vlastního vedení ČSS, především z jednání tehdejšího předsedy ČSS 

Bohuslava Kučery, který nese dle Jožky Pejskara největší zodpovědnost za kolaboraci 

strany s KSČ.95 Byl pravděpodobně i agentem Státní bezpečnosti. Zdá se, že se vždy 
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přiklonil k tomu názoru, který mu zajišťoval co největší přístup k moci. Během pražského 

jara a krátce po něm stál na straně reformátorů, postupně se však těchto postojů zříkal a 

opět spolupracoval s komunisty, kteří podporovali Moskvu. Tímto směrem tak šla i ČSS a 

až do pádu režimu v roce 1989 hrála v politice naprosto bezvýznamnou roli, a rovněž tak i 

v polistopadovém období. 

Melantrich (název pochází z roku 1910) byl od roku 1898 tiskovým koncernem 

předchůdkyně ČSS Národně socialistické strany. Jeho prostřednictvím strana oslovovala 

své příznivce a vydávala zde své deníky, především České slovo, Večerní české slovo, A-

zet, Telegraf, Moravské slovo, a rovněž týdeníky jako Pražský ilustrovaný zpravodaj, 

Hvězda, Ahoj, Mladý hlasatel apod.96 Od roku 1926 fungoval také jako nakladatelství a 

patřil mezi největší a nejmodernější tiskařské podniky ve střední Evropě. V roce 1949 byl 

zestátněn, v letech 1960 – 68 byl jeho název změněn na Svobodné slovo, a roku 1999 

definitivně zanikl.97 Fond Melantrichu je uložen v Národním archivu, momentálně se však 

zpracovává a je nepřístupný. Jedním z jeho ředitelů a šéfredaktorů byl po roce 1989 i Aleš 

Fuchs, který byl redaktorem Zítřku. 

 Ve sledovaném období fungoval jako vydavatelský, nakladatelský a knihkupecký 

podnik Československé strany socialistické.98 Strana zde v říjnu 1968 začala vydávat 

politický a kulturní týdeník, který měl více do hloubky komentovat soudobé dění a 

doplňovat tak hlavní stranický deník Svobodné slovo. Ačkoliv ČSS v rámci Národní fronty 

byla de facto podřízena KSČ, období pražského jara ji dalo možnost se více projevit a 

skutečně se opřít o svůj ideový program a zásady. Zvýšený zájem čtenářů, potažmo takřka 

celého obyvatelstva, o společenské dění, ji víceméně přirozeně nutilo založit časopis, který 

by tento zájem mohl uspokojit. Vznikl tak týdeník Zítřek, jemuž se podrobně budu věnovat 

v analytické části. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                            
96HALADA, J., Encyklopedie českých nakladatelství 1949 – 2006, Praha: Libri, 2007, s. 206. 
97Tamtéž, s. 206. 
98Tamtéž, s. 206. 
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II. Analytická část 
 

1. Zítřek ve světle pramenů 

 

1.1.  Než vyšlo první číslo 

V rámci této kapitoly se budu, především na základě vlastního výzkumu, zabývat tím, co 

všechno vydávání týdeníku Zítřek předcházelo. Ještě počátkem padesátých letech mohla 

Československá strana socialistická využívat svůj vydavatelský dům Melantrich, byť byl 

znárodněn, jako účelové (obchodní) zařízení, jež mělo ekonomicky a finančně krýt její 

činnost. Mohla tak nadále vydávat svůj ústřední tiskový orgán Svobodné slovo a od roku 

1949 i svůj měsíčník Socialistický směr.99  

Poměry se však změnily v důsledku postojů a názorů E. Šlechty, předsedy strany, 

který se začal odkláněn od dosavadní poslušné linie strany, která šla vstříc KSČ. Uvažoval 

o větší nezávislosti strany v rámci Národní fronty, aby tato byla chápána jako koalice 

rovnoprávných politických stran. K tomu se zasazoval o vstřícnější postoj k T. G. 

Masarykovi, jehož zásady tvořily vždy základní kámen programu předchůdkyně ČSS 

Československé strany národně socialistické. To vše bylo důvodem k tomu, že ÚV KSČ 

mimo jiné odebralo počátkem roku 1959 Československé straně socialistické všechna její 

účelová zařízení, která dosud zaručovala její finanční nezávislost, tedy i Melantrich, a 

převedlo je do státního obchodu.100  

ČSS v čele s novým předsedou A. Neumanem se opět podřídila vedoucí úloze 

KSČ, nicméně koncem šedesátých let se i zde začal čím dál více ozývat reformní proud. 

Tento tlak vycházel zejména od řádových členů strany a krajských organizací, které navíc 

zaznamenávaly pozvolný nárůst členské základny. ČSS měla v roce 1967 asi 12 000 členů, 

nově jich toho roku přijala 702, vystoupilo jich 13.101 Počátkem roku 1968 v důsledku 

celospolečenských změn dochází k výměně vedení ČSS. Ze své funkce odstupuje A. 

Neuman a na postu předsedy ho střídá B. Kučera. Do funkce šéfredaktora Svobodného 

slova je dosazen J. Pavlis. Právě Svobodné slovo v dubnu 1968 uveřejnilo návrh nového 

programu strany pod názvem Nástin ideových zásad Československé strany 

socialistické.102  

                                                            
99 MALÍŘ, J. – MAREK, P. (kol.), Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 
Československu v letech 1861 – 2004, Brno: Doplněk, 2005, 2. díl, s. 1273. 
100 Tamtéž, s. 1274. 
101 NA, fond ČSNS, karton č. 731, dopis Dr. Jaroslavovi Peprníkovi, FF UP v Olomouci, ze dne 27. 3. 1968. 
102 Tamtéž, s. 1276. 
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 Ve své podstatě předkládal myšlenky, kvůli kterým byl odstraněn E. Šlechta. Strana 

nyní kritizovala ideologický dogmatismus KSČ, přihlásila se opět k humanismu a mravním 

hodnotám, vycházejíc z díla T. G. Masaryka, zasazovala se o zrovnoprávnění stran v NF, 

vyzdvihla nutnost rehabilitací vězněných a popravených příslušníků strany, v čele s M. 

Horákovou, a zejména chtěla opět navázat na předúnorový charakter a činnost 

Československé strany národně socialistické.103  

 To vše nadšeně přivítali zejména řádoví členové strany a doba tomu nanejvýš přála. 

Mnohá jejich vyjádření nacházíme v archivních pramenech. Je zde patrný nenápadný 

nátlak, či spíše apel na vedení strany, aby dodržovala demokratický socialismus a zejména 

zásady humanismu, vytýčené T. G. Masarykem, a přání, aby projevovala více aktivity 

v tomto pohnutém období.104 A skutečně strana se začala postupně více projevovat. Ve 

dnech 22. – 23. března 1968 se konalo zasedání ÚV ČSS. Výsledkem bylo zveřejnění 

prohlášení a usnesení zde vzniklých ve Svobodném slově. Strana zdůrazňovala, že ČSS 

chce přispět k důsledné demokratizaci veřejného života a zasadit se o rovnoprávné 

postavení strany, aby tak mohly být uplatňovány názory členů na všechny aktuální 

politické a ekonomické otázky. To, že tento svůj postoj začala strana uvádět aktivně 

v život, svědčí i dopisy, které rozesílala do krajských a okresních organizací, se žádostí o 

pomoc a spolupráci při prosazování těchto nových zásad.105 Nutno podotknout, že nižší 

orgány tuto výzvu kvitovaly a obratem ujišťovaly ÚV ČSS, že chtějí a budou hájit zásady 

míru, socialismu a demokracie.106 

S tímto novým směřováním se nutně dostavil i kritičtější pohled na dosavadní 

podobu stranického tisku. V Národním archivu nacházíme dopis rozšířeného předsednictva 

strany adresovaný šéfredaktorovi Svobodného slova Luďkovi Kapitolovi. Jeho obsahem je 

                                                            
103 Tamtéž, s. 1277. 
104 NA, fond ČSNS, karton č. 731, dopis jednoho z příznivců strany, ze dne 19. 3. 1968, cituji: „Vážený pane 
ministře, sleduji se zájmem dnešní politické dění a zjišťuji, že Československá strana socialistická si 
v současné době počíná tak, jako by se jí dnešní politická situace vůbec nedotýkala. Do dnešního dne jsem 
marně očekával veřejné vystoupení některého z představitelů ČSS, který by veřejnost informoval o programu 
a záměrech ČSS. Divím se, že v této době, kdy tak sílí volání veřejnosti po vybudování nové nezávislé 
opoziční strany, se Vaše strana nedostatečně politicky angažuje. Píši to proto, že značná část veřejnosti 
/bezpartijní/ na toto marně čeká a ve Vašem úsilí by Vás jistě podpořila, pakliže by Vaše požadavky 
odpovídaly tužbám našeho lidu. Nejsem doposud nijak politicky organizován a rád bych se jako řada dalších 
spolupracovníků zapojil do politické strany, jejímž programem by byla důsledná demokratizace našeho 
života. Pracuji jako elektromontér v závodě Liaz Rýnovice. Je mně nyní 35 let a jsem zásadně pro 
socialismus. Vážený pane ministře, očekávám Vaši odpověď na můj dopis. Raději bych však uvítal Vaše 
veřejné vystoupení v rozhlase nebo v televizi.“ 
105 NA, fond ČSNS, karton č. 731, dopis Předsednictvu okresního výboru ČS. Strany socialistické 
v Pardubicích, ze dne 8. 4. 1968, dopis Místní organizaci Čs. Strany socialistické v Prostějově, ze dne 8. 4. 
1968, aj. 
106 NA, fond ČSNS, karton č. 731, dopis adresovaný ÚV ČSS, zaslaný ČSS - místní organizací Prostějov, ze 
dne 18. 3. 1968. 



38 
 

sdělení, že stranický tisk nedostatečně odráží progresívní myšlenky členstva, nezveřejňuje 

mínění a stanoviska funkcionářů, materiály z aktivní činnosti strany a programových 

zásad, názory vedení strany, členstva i vlastní názory redaktorů k aktuálním veřejným 

otázkám. Předsednictvo tak vyzývalo k urychlené nápravě této situace.107 Výsledkem tedy 

bylo mimo jiné i zveřejnění výše zmíněného Nástinu ideových zásad. 

Významnou událostí v životě strany bylo jmenování předsedy ČSS Bohuslava 

Kučery ministrem spravedlnosti. O to větší byly naděje příznivců a členů strany, kteří tak 

v Kučerovi viděli možnost o to více prosadit programové zásady, ale zejména také 

citlivější témata, jako kupříkladu rehabilitaci Milady Horákové.108  

A skutečně jednou z věcí, ve které se Dr. Kučera apeloval na Ústřední výbor 

Národní fronty, byla snaha o opětovné navrácení tiskových základen, budov i zařízení zpět 

ČSS.109 Jedním z argumentů byl havarijní stav těchto základen vzniklý pod národní 

správou.110 Vlastní polygrafická základna měla hrát velkou roli v dodržování a prosazování 

nových zásad, umožnila by straně podílet se nadmíru na politickém procesu 

prostřednictvím svého stranického tisku. Ve Svobodném slově byl počátkem dubna 

zveřejněn článek, ve kterém je zmínka o tom, že Melantrich chce umožnit vydávání dalších 

časopisů.111 A ačkoliv se straně nepodařilo toto opětovné sloučení vydavatelství a tiskáren 

prosadit, objevuje se od dva měsíce později v tomtéž deníku článek, že se Melantrich 

rozrůstá, a že na podzim má vyjít číslo nového týdeníku pro politiku, vědu a kulturu.112  

Když B. Kučera apeloval na ÚV Národní fronty ve věci navrácení polygrafických 

základen straně, zdůrazňoval, že situace v tiskárnách je stále horší, jen v posledním týdnu 

došlo podle jeho slov čtyřikrát ke zpoždění tisku Svobodného slova, přičemž Melantrich 

byl nucen zaplatit vysoké penále PNS. Konstatuje, že Melantrich může jen kritizovat, 

žádat, upozorňovat, ale nikoliv zasahovat, důsledky však nese plně. Dále Kučeru cituji 

v místě, kde je i první zmínka o Zítřku v archivních materiálech: „Předsednictvo ÚV 

Československé strany socialistické v květnu t. r. rozhodlo o vydávání týdeníku Zítřek. 

První číslo tohoto týdeníku pro politiku, vědu a kulturu má vyjít 3. září t. r., avšak přes 
                                                            
107 NA, fond ČSNS, karton č. 731, dopis Dr. Luďkovi Kapitolovi, zaslaný účastníky rozšířeného 
předsednictva obvodního výboru ČSS v Praze 10, ze dne 26. 3. 1968. 
108 NA, fond ČSNS, karton č. 731, dopis Dr. B. Kučerovi od příznivce z Karlových Varů ze dne 8. 4. 1968. 
109 NA, fond ČSNS, karton č. 731, dopis Dr. Bohuslava Kučery adresovaný ÚV NF v Praze ze dne 5. 7. 
1968. 
110 Od roku 1950 bylo odděleno vydavatelství od polygrafických základen a tyto byly znárodněny. 
Propojenost a těsná spolupráce mezi těmito dvěma složkami byla tedy velmi narušena. 
111 Článek ze dne 2. 4. 1968 „Pod názvem Melantrich a s vlastní tiskárnou“, in: Svobodné slovo, ročník 
XXIV, č. 92, s. 1.  
112 Článek ze dne 8. 6. 1968 „Politiku konkrétních činů: K činnosti orgánů a tisku naší strany; bratr O. 
Balabán: Melantrich se rozrůstá“, in: Svobodné slovo, ročník XXIV, č. 157, s. 3. 
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dlouhodobé, úporné jednání s tiskárnou, je tato ochotna tisknout jen čtrnáctideník. Není 

jistě třeba zdůvodňovat, jaký vliv to bude mít na rentabilitu časopisu. Ostatní ediční 

záměry strany nejsou zajištěny ani takto.“113 Stav byl tedy dle Kučery opravdu kritický, a 

to má, jak zdůrazňuje, strana v plánu své publikační možnosti rozšířit.  

Publikační činnost byla mimo jiné hlavním zdrojem finančního zajištění strany. 

Z plánu periodického tisku na rok 1968 se dovídáme, že průměrný denní náklad 

Svobodného slova činil 156 000 výtisků (ve všední den 143 300, v neděli 229 700 výtisků). 

Magazín Slovo měl náklad 55 000 výtisků (vycházel 2x ročně), Socialistický směr pak 

9 000 výtisků (22 čísel ročně). Straně byl přidělen papír v celkové výši 1 474, 7 tun, podle 

jejích propočtů by však, vzhledem k úspěšnosti jejího periodického tisku, potřebovala 

1 666 tun. Průměrný denní náklad Svobodného slova plánovala zvýšit o 10 000 výtisků, 

vzhledem k vysoké poptávce, a sobotní vydání rozšířit o dvě stránky. Dále navýšit 

periodicitu magazínu Slovo, neboť se setkal s velkým úspěchem na trhu ze stran čtenářů. 

Pro Socialistický směr požadovala kvalitnější papír. Žádnému z těchto požadavků však 

nebylo vyhověno z důvodu nedostatku papíru. Nicméně tiskový odbor ÚV KSČ dal 

souhlas ke zvýšení průměrného denního nákladu deníku o 2 000 výtisku a příděl papíru 

ustanovil na 1 505, 7 tuny.114 

V souvislosti se srpnovými událostmi jakoby se tyto problémy zdály malicherné. 

Ústřední výbor Československé strany socialistické na mimořádném zasedání ze dne 23. 

srpna 1968 vyjádřil hluboké rozhořčení nad násilným vpádem cizích vojsk do ČSSR. 

Deklaroval věrnost ideálům demokracie a humanismu, ocenil odvahu lidu a jménem strany 

požadoval bezodkladný odchod okupačních vojsk, propuštění vedoucích politických 

představitelů, uvolnit budovy a zařízení Československé televize, Československého 

rozhlasu a vydavatelských podniků - mezi nimi vydavatelství Melantrich, aby mohly řádně 

vykonávat své poslání.115 Po dohodách v Moskvě vyvstaly v oblasti tisku limitující 

podmínky. Pro hromadné sdělovací prostředky byl 12. září 1968 ustaven vládní výbor, za 

ČSS byl členem dr. Dobeš. S tímto výborem musely do budoucna všechny redakce 

spolupracovat, napříště bylo možno zveřejňovat pouze materiál, který byl v souladu 

                                                            
113 NA, fond ČSNS, karton č. 731, dopis Dr. Bohuslava Kučery adresovaný ÚV NF v Praze ze dne 5. 7. 
1968. 
114 NA, fond ČSNS, karton č. 731, Informace k plánu periodického tisku na rok 1968 – Svobodné slovo, ze 
dne 21. 9. 1967. 
115 NA, fond ČSNS, karton č. 732, Prohlášení ústředního výboru Československé strany socialistické v Praze, 
ze dne 23. 8. 1968. 
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s těmito dohodami. Vláda navrhla na přechodnou dobu zrušit působnost novelizovaného 

zákona o zrušení cenzury.116 

Navzdory této nepříznivé situaci se od konce září 1968 objevují v deníku Svobodné 

slovo každodenní upoutávky na nový týdeník Zítřek.117 Článek z počátku října 1968 

v tomtéž deníku informuje o tom, že ÚTI118 projednává registraci některých nových 

časopisů, mezi nimi i týdeníku Čs. strany socialistické „Zítřek“.119 Týdeník pak skutečně 

v říjnu 1968 vyšel. 

Můžeme tak konstatovat, že zde mohlo být několik faktorů, které ve výsledku daly 

vzniknout myšlence na vydávání nového politického týdeníku. Jedním z těchto faktorů 

byla především a nepochybně celospolečenská a politická situace v Československu po 

lednu 1968, kdy v důsledku obrodných událostí i v samotné Československé straně 

socialistické dochází k převládání proreformního proudu. Tento proud byl podporovaný 

zejména, a to je další z faktorů, jakýmsi agitačním tlakem řádového členstva strany, které 

se ke konci roku 1968 zvýšilo z asi 12 000 členů na 25 000. Tito členové vybízeli vedení 

strany k větší aktivitě na obrodném procesu, vyzývalo k dodržování nové linie vytýčené 

v Návrhu ideových zásad strany z dubna 1968. Zdá se však, že užší vedení strany bylo 

stále opatrné, ačkoliv v květnu, jak dokládají archivní prameny, schválilo vydávání 

týdeníku Zítřek, čímž se zároveň přihlásilo k ideálům pražského jara. Navzdory srpnu a 

moskevskému protokolu Československá strana socialistická trvala na svých zásadách, a 

prosadila přes jistá omezení v tiskové oblasti, aby v říjnu 1968 mohlo vyjít první číslo 

nového týdeníku. 

 

 

1.2.  Zítřek je na světě 

Na tomto místě bych ráda věnovala již podrobněji samotnému Zítřku, složení rady a 

konkrétním členům redakce. V této věci avizuji, že se mi bohužel nepodařilo dohledat 

mnohé informace o těchto osobnostech, k některým nemám téměř žádné, u některých 

útržkovité. V této kapitole rovněž využívám poznatky získané z rozhovorů s paní Sylvou 

Daníčkovou a panem Alešem Fuchsem. Samotnému obsahu Zítřku se budu podrobněji 

zabývat v rámci obsahové analýzy.  

                                                            
116 NA, fond ČSNS, karton č. 732, Náměty vyplývající z dohody podepsané v Moskvě, ze dne 18. 9. 1968. 
117Upoutávka z 26. 9. 1968 „1. číslo nového týdeníku Zítřek vyjde již 9. října“, in: Svobodné slovo, ročník 
XXIV, č. 265, s. 1. 
118 Úřad pro tisk a informace. 
119 Článek ze dne 2. 10. 1968 „Nové časopisy“, in: Svobodné slovo, ročník XXIV, č. 271, s. 1. 
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 První číslo týdeníku Zítřek vyšlo ve středu 9. října 1968 a údajně bylo během 

dopoledne zcela vyprodáno.120 Existuje však ještě tzv. nulté číslo z 5. října 1968, čítající 

jeden oboustranně potištěný list.121 Toto nulté číslo rozdávali redaktoři čtenářům v ulicích 

Prahy, a to s mohutnou pomocí studentů. Zároveň jezdil po Praze a dalekém okolí malý 

autobus, s reklamou na Zítřek, který rozvážel nultá čísla.122 Zítřek vycházel pravidelně 

každou  

středu, až do 2. dubna 1969. Například v únoru 1969 činil jeho náklad 168 000 výtisků.123  

 Zítřek byl vedle Listů, Politiky a Reportéra, jednou z patrně nejvýznamnějších 

tribun demokratických, mnohdy z určitého pohledu radikálních stanovisek.124 Přispívali do 

něj nejvýznamnější novináři a publicisté, který sympatizovali s reformami, jako byl 

například Vladimír Škutina, Jiří Lederer, či Michal Lakatoš.125 Šéfredaktorem byl Dr. 

Vladimír Novotný, který pravděpodobně jako jediný z okruhu Zítřku byl členem 

Československé strany socialistické. Přispíval mimo jiné do Svobodného slova.126 On sám 

je, dá se říci, záhadnou postavou, v dostupné literatuře jsem o něm nenalezla žádné 

informace. Samotní narátoři pak k němu rovněž nedokázali rovněž říci něco více. 

Z archivních materiálů se můžeme dozvědět pouze, že byl pověřen dokončením nové 

koncepce Zítřku, o které se jednalo po jeho zastavení.127  

 Podle vzpomínek paní Daníčkové se první redakce Zítřku sešla 1. srpna 1968 

v budově Melantrichu na Václavském náměstí. Krátce na to přišel Srpen a mezi všemi 

členy zavládly samozřejmě obavy, zda se vše nakonec nezruší. Vzpomíná, jak byla 20. 

srpna večer s panem Šlitrem, Menzlem a Trnkou na večeři ve Vikárce a jak všichni dělali 

velké plány ohledně Zítřku. Ačkoliv poté zavládla nejistota, co bude, redakce se pravidelně 

scházela navzdory nepříznivé situaci. Je nutno si uvědomit, a to zdůrazňuje i paní 

Daníčková, že je to logické, protože v zemi stále bylo přítomné národní sepětí a nadšení 

lidí, stále se věřilo tomu, že se pražské jaro udrží. Paní Daníčková znala v té době i názory 

zahraničních novinářů na situaci v ČSSR, ti prý „naši“ revoluci obdivovali, zároveň nás ale 
                                                            
120 Tak jsme začínali…, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., číslo 2, ze dne 
16. října 1968, s. 3. 
121 Číslo je z neděle 5. října 1968 a stálo 1, 20 Kč, dá se tedy říci, že bylo volně v prodeji. Zdá se, že bylo 
pravděpodobně vloženo zdarma i do pondělního Svobodného slova z 6. října 1968 (roč. XXVI, č. 274), 
protože právě zde jsem ho při pročítání čísel Svobodného slova z roku 1968 našla. 
122 Tak jsme začínali…, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., číslo 2, ze dne 
16. října 1968, s. 3. 
123 HOPPE, J. a kol., Pražské jaro a média. Výběr z dobové publicistiky, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a 
Nakladatelství Doplněk, Praha – Brno, 2004, s. 20. 
124 DOSKOČIL, Z., Duben 1969. Anatomie jednoho mocenského zvratu, Praha 2006, s. 51. 
125 Tamtéž, s. 9. 
126 Například sloupek o novinářích ve Svobodném slově, ročník XXIV, č. 118, ze dne 28. 4. 1968. 
127  NA, fond ČSNS, karton č. 620/1, Podklady pro 47. schůzi předsednictva ÚV ČSS ze dne 12. 5. 1969.  
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litovali, protože podle jejich názorů nemohou dělat revoluci básníci, novináři a spisovatelé, 

tak jako to dělají právě Čechoslováci.  

 Paní Daníčková rovněž ráda vzpomíná na redakční porady, kam docházely i 

osobnosti z redakční rady, jako byl pan Menzel, Jindřiška Smetanová aj. Tady se kromě 

toho, co vyjde v Zítřku a kdo článek obstará, rozebírala a hodnotila soudobá politická a 

společenská situace. Velice těžce onu situaci nesl básník Miloslav Bureš, kterého popisuje 

jako jemnou a éterickou bytost. Vzpomíná, že okupaci a debaty na poradách Zítřku velice 

prožíval. Když se začal týdeník objevovat na stáncích, obcházel všechny trafiky v okolí a 

zjišťoval, jak moc se Zítřek prodává. Chodil potom vždy nadšeně hlásit do redakce, že je 

již vyprodáno. Zemřel už v listopadu 1968, pravděpodobně neunesl to, co se v jeho zemi 

odehrávalo. Podle ní byl M. Bureš „jasnou bytostí redakce Zítřku“. Naopak například 

karikaturista Karel Trinkewitz, či pan Jan Bureš byly podle paní Daníčkové velice výbušné 

povahy, které se nebály s režimem otevřeně bojovat, o čemž svědčí i jejich pozdější osud.  

Dále se podle vzpomínek paní Daníčkové redakce, která se scházela již od léta 1968, 

zúčastnila veskrze činnosti revoluční, a to v souvislosti se srpnovými událostmi, když 

začala tisknout prorežimní a protisovětské letáky a plakáty, poté, co se začaly šířit zvěsti, 

že se chystá zátah na signatáře petice Dva tisíce slov. Ona sama považovala práci v Zítřku 

za projev jakéhosi vlastenectví a vše prožívala velice emotivně. Velkým dílem přispěl 

Karel Trinkewitz svými karikaturami, které byly velice nenávistně zaměřeny proti Rusům. 

Letáky pak rozdávali po Praze a vyváželi i mimo Prahu. Toho se zúčastnila i sama paní 

Daníčková, s kolegou, jehož jméno neuvádí, vezla tyto letáky z Prahy, naštěstí se jim 

podařilo letáky schovat pod sedačku a projet kontrolou, byť jak vzpomíná, měla v sobě 

„malou dušičku“. Její kolega se pak rovnou rozjel za hranice a emigroval. 

Zítřek tedy začal v říjnu 1968 vycházet, ale vládlo napětí, zda bude nadále vycházet i 

v roce 1969. A ačkoliv přečkal i počátek roku 1969, obavy z toho, zda bude zastaven, či 

nikoliv, nepovolily. Někteří z redakce odešli, protože práce pro Zítřek byla v tomto smyslu 

existenčně nejistá. Redakce se však scházela i poté, co byl Zítřek zastaven, jak vzpomíná 

paní Daníčková, až do podzimu 1969. Čekalo se, že se situace zklidní. Stále se věřilo, 

Zítřek začne opět vycházet. Ale ukázalo se, že závěr roku 1969 znamená jistý konec, nejen 

Zítřku, ale především celého pražského jara. Na všech, kdo pracoval v Zítřku, zůstával 

jakýsi cejch, a museli projít prověrkami. Prověrky absolvovala i sama paní Daníčková, 

která však v jedné části rozhovoru sama sebe označuje jako pouhou externistku, která spíše 

„dohazovala“ redakci kontakty, ale sama napsala velice málo článků. Nikdy však 
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neuvažovala o emigraci a Zítřek byl pro ni příležitostí k tomu, aby mohla mít „ruku na tepu 

té doby“. 

Co se týče samotného dopadu Zítřku na společenskou situaci a jeho úspěchu u čtenářů, 

podle paní Daníčkové neměl Zítřek větší vliv na mínění lidí, například na rozdíl od 

Lidových novin128, které vycházely delší dobu a vyznačovaly se vysokou úrovní ve všech 

ohledech. Zítřek nepřišel podle ní s ničím novým, neměl tak vysokou úroveň. Dle názoru 

paní Daníčkové měli k té době co říci zejména a především vzdělaní komunističtí novináři 

naklonění reformě a myslitelé Pražského jara, ti všichni měli všeobecně velký vliv. Čtenáři 

se na stránkách Zítřku mohli seznámit se zajímavými lidmi a trendy z oblasti divadla, filmu 

a literatury, ale žádný velký politický náboj podle ní Zítřek neměl. Byť v Zítřku vyšel 

například článek o Masarykovi, všeobecně redaktoři vyčkávali a byli opatrní s tím, co 

napíší a nechají zveřejnit.  

Zítřek byl podle paní Daníčkové hodně ovlivněn národní situací, novináři neuvažovali 

takzvaně více evropsky, nadčasově. Na to aby se psalo v hlubších souvislostech, je třeba 

podle Daníčkové více času a klidné poměry. Je otázkou, zda by se Zítřek udržel, až by toto 

pohnuté období pominulo, jakoby ho udržovala při životě právě ona „revolučnost“ pro tu 

dobu typická. Daníčková poukazuje na to, že se právě v Zítřku projevuje jakési 

švejkovství, tendence tropit si ze stávajících poměrů legraci, odlehčit těžkou situaci. Jak 

uvádí, vždy když se český národ ocitá v úzkých, začne se více než předtím vztahovat ke 

svým ideálům a významným osobnostem, jako byl například Masaryk, a obavy se snaží 

zmírnit humorem. Snaha zesměšnit stávající systém, ne ho tedy přímo napadat ostrými 

články, se projevuje právě i v Zítřku.  

Pro pana Fuchse pak bylo dle jeho slov úžasné ocitnout se v Melantrichu, což byla pro 

něj ohromná a nádherná, tradiční vydavatelská firma, kde právě tehdy vznikla možnost 

vydávat něco „nekomunistického“.129 Dle pana Fuchse měl Zítřek předobraz v Peroutkově 

Svobodném zítřku, takže se navazovalo na tuto tradici. Jak popisuje pan Fuchs, bylo zde 

přítomno nadšení z doby bez cenzury, kdy se zase mohlo psát skoro cokoliv, například 

mohl vyjít soubor z Masarykovy České otázky. Zítřek byl podle něj dítětem té doby, onoho 

nadšení, a díky tomu, jací lidé se kolem něho shromažďovali, jaksi čistí, nezatížení 

komunistickou minulostí, se stal, možná nechtěně, jakousi oponenturou komunistickým 

literátům. Vyzdvihuje rovněž i to, že Zítřek měl ohromný úspěch a velkou prodejnost. 

                                                            
128 Lidové noviny v roce 1968 nevycházely, paní Daníčková zde chtěla spíše na jejich příkladu zdůraznit, jak 
mají vypadat noviny, které by mohly mít určitý vliv na mínění lidí. 
129 Rozhovor s panem Alešem Fuchsem vedla Pavla Zejdová, 3. 4. 2014 (Praha). 
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Svým založením pomáhal podle pana Fuchse tlačit onu ohromnou atmosféru pražského 

jara kupředu a jeho náklad rostl. Samotná redakce byla dle jeho slov malá, ale velice 

přátelská, vzpomíná, že do redakční rady zvali osobnosti stejně duchovně a politicky 

zaměřené.  

Když poměry pomalu přituhovaly, začaly se ostatní noviny do Zítřku strefovat, jak 

vzpomíná pan Fuchs, a rovněž na Československou stranu socialistickou začal být vyvíjen 

určitý nátlak kvůli jejím postojům. Na druhou stranu sami socialisté, tedy vedení strany, 

začali ze svých pozic ustupovat. Sami, podle jeho názoru, nesli podíl na svém, dá se říci, 

zneviditelnění. Ani on nechce nijak soudit Dr. Kučeru, nicméně vzpomíná, že si je vždy 

pozval k sobě, redaktory Svobodného slova a Zítřku, a referoval jim o schůzkách 

v Moskvě, pak zase ale přišel do Národního shromáždění a mluvil jinak. Nedokáže však 

říci, jak moc velká silná byla kolaborace B. Kučery a nechce ho nikterak soudit. 

Pan Fuchs zdůraznil, že Zítřek nebyl jenom kulturní časopis, jak by se mohlo podle 

složení redakce zdát, ale sledoval už i momenty ekonomické, byl skutečně široce zaměřen. 

Čtenáři si velice oblíbili příspěvky Vladimíra Škutiny, který rovněž vystupoval v televizi, 

kde vedl rozhovory s panem Werichem, pořad se jmenoval Tak už jsem tady s tím vápnem, 

pane Werichu. Emigroval potom a časem se o něm vynořily domněnky, že spolupracoval 

s StB. Pan Fuchs soudí, že lidé byli lační po informacích, a Zítřek měl tedy na tu dobu 

velkou prodejnost. Opět zdůrazňuje, že oproti Literárním listům (Literárním novinám) 

nebyl zatížen komunistickou minulostí, co se týče osobností, které do něj psaly, a měl 

určitou energii a vtip. Podle pana Fuchse spočívala hlavní zásluha Zítřku v tom, že na 

stránky novin vracel jména lidí, o kterých bylo zakázáno mluvit, věci, které se týkaly 

politických procesů, že ačkoliv vycházel krátce, tuhle službu prokázal a dělal to dobře. 

Vycházel, dle jeho slov, v kruté době. On sám přiznává, že ani nevěřil, že by doba mohla 

být jiná, že se něco změní, ačkoliv proti režimu svým způsobem brojil. Když například 

psal článek o Palachovi, byl skeptický k dalšímu vývoji.  

Jak dále vzpomíná pan Fuchs, redaktoři Zítřku to po zastavení časopisu neměli 

lehké, někteří emigrovali, někteří měli štěstí, když se za ně někdo přimluvil a mohli někde 

nastoupit do zaměstnání. Je podle něj veliká škoda, že se dnes v podstatě o Zítřku neví, že 

se na něj zapomnělo. Protože Zítřek byl dle jeho názoru unikátní v tom, že v něm působila 

velice neotřelá sešlost osobností, bezpartajních, a časopis nebyl zatížen nijakou politickou 

ideologií. Když vše zpětně hodnotí, znamenal Zítřek vlastně v té době jakési 

znovuvzkříšení určitého nekomunistického filozoficko-kulturně literárního myšlení. 

Zásluha Zítřku byla rovněž podle něj i v tom, že vrátil povědomí o určitých hodnotách, o 
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tom, co je správné ctít a mít v úctě. Sám pan Fuchs působil poté v deníku Práce, kam psal 

12 let fejetony. Když se doba trošku uvolnila, stanul v čele Revue dramatických umení. Po 

Sametové revoluci byl ředitelem Melantrichu. 

Podíváme-li se na seznam130 osobností spjatých se Zítřkem je zřejmé, že se jednalo 

o nejvýznamnější postavy tehdejšího kulturního života. Tak to popsala i paní Daníčková, 

která je charakterizovala spíše jako kulturträgery, tedy jakési nositele kultury, než politické 

komentátory.131 Podle jejího mínění ani vysloveně politické osobnosti v Zítřku nepůsobily, 

samotný šéfredaktor Vladimír Novotný přitahoval právě spíše lidi z kulturní oblasti, podle 

jejího názoru on sám nebyl nijak více politicky fundovaný, aby mohl Zítřku dávat nějaký 

politický směr. Zároveň v jiné části rozhovoru hovoří zcela opačně, totiž že pan Novotný 

musel být činovníkem ČSS, aby Melantrich měl ve vedení Zítřku právě někoho z této 

strany, kdo bude držet její linii. Paní Daníčková po Sametové revoluci působila v týdeníku 

Fórum. V této souvislosti klade Zítřek do protikladu k tomuto týdeníku, a naopak později 

ho k Fóru přirovnává. Týdeník Fórum je podle ní již opravdu možno označit za kulturní 

pravicový časopis, kde navíc fungovala úzká spolupráce s „Hradem“ a Václavem Havlem, 

který tak mohl mít vliv na podobu a vyznění příspěvků ve Fóru publikovaných.  

Na druhou stranu paní Daníčková přiznává, že do činnosti v zákulisí Zítřku příliš 

neviděla, neboť v té době také jezdila s Černým divadlem a v redakci často nepobývala. 

Každopádně podle ní byla ČSS jakýmsi zastřešením celého Zítřku. Politické komentáře 

psal zejména Michal Lakatoš, právník, vzdělaný, politicky fundovaný člověk, který podle 

paní Daníčkové vytvářel právě onu politickou linii. Zítřek paní Daníčková charakterizovala 

jako „pravicový“ časopis, žádný komunista v něm podle ní nepracoval, a pan Lakatoš132 

měl pravděpodobně kontakty a spolupracoval s redaktory působících v jiných 

„pravicových“ časopisech. Na druhou stranu ta situace podle ní tenkrát nebyla tak daleko, 

aby se uvažovalo o nekomunistickém uspořádání, což třeba bylo možné mezi disidenty. 

Tedy však stále šlo o jakousi podobu socialismu. Podle paní Daníčkové všeobecně každý, 

kdo dělal v novinách politickou linii, musel být prověřený svou stranou. Když chtěl být 

kritický, musel to dělat opatrně a chytře, což například právě v 60. letech šlo a je to i na 

novinách vidět. 

                                                            
130 Jednotlivé medailonky o těchto osobnostech jsem z důvodu větší ucelenosti textu zařadila až na konec této 
kapitoly. 
131 Rozhovor s paní Sylvou Daníčkovou vedla Pavla Zejdová, 11. 3. 2014 (Praha). 
132 Michal Lakatoš pravděpodobně v KSČ byl. Nevím však, zda to o něm bylo všeobecně známo. Jestli byl, 
patřil rozhodně k proreformně orientovaným komunistům. Domnívám se, že byl spíše členem právě 
Československé strany socialistické. V každém případě paní Daníčková, ani pan Fuchs, o jeho možném 
členství v KSČ nevěděli. 
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Na základě vzpomínek paní Daníčkové a pana Fuchse můžeme říci, že Zítřek 

vznikal v období velkého národního nadšení a soudržnosti, jak oba ze svých zkušeností 

dokládají. Jednalo se o časopis, který byl unikátní v tom, že ho netížila komunistická 

minulost, a rovněž ani redaktory, kteří v něm působili. Zdá se, že pouze s výjimkou 

Michala Lakatoše, o jehož členství v KSČ narátoři zřejmě nevěděli, zůstává však pravdou, 

že Lakatošovy články jsou zcela proreformní. V Zítřku se scházeli lidé, kteří vyznávaly 

stejné, či podobné hodnoty a mezi kterými fungovalo jakési duchovní souznění. V jeho 

redakci se živě diskutovalo o soudobé politické a společenské situaci, stál tedy ve středu 

dění a k otázkám s tímto souvisejícím se vyjadřoval, byť navíc i mnohdy hravou, 

humornou formou. Nejednalo se tedy čistě o kulturní časopis, byť v něm převážně 

osobnosti z této oblasti působily. Naopak zejména podle pana Fuchse měl široký 

společenský přesah. V hodnocení na jeho možný vliv na tehdejší dobu se narátoři neshodli. 

Podle paní Daníčkové nepřišel s ničím novým a byl příliš poplatný době, ve které vznikal a 

ve které převládaly národní tendence, nebyl jaksi nadčasový, nešel do hloubky. Naopak 

podle pana Fuchse měl ohromný úspěch, o čemž svědčí i jeho náklad a množství 

prodaných výtisků. 

 

Redakční rada: 

 

Hana Bělohradská (12. 1. 1929 – 25. 2. 2005) byla prozaičkou a překladatelkou. 

Debutovala novelou Bez krásy, bez límce (1964). V roce 1968 byla členkou předsednictva 

Kruhu nezávislých spisovatelů, přispívala do Plamene a Literárních novin. Roku 1970 

následoval zákaz publikační činnosti. Na sklonku života se věnovala překladatelské 

činnosti.133 

 

Ctibor Blattný (8. 9. 1897 – 15. 12. 1978) byl český botanik a fytopatolog. Zabýval se 

ochranou hospodářských rostlin. V letech 1962 – 1968 řídil Ústav experimentální botaniky 

ČSAV v Praze, byl rovněž profesorem na Vysoké škole zemědělské. 

 

Ladislav Fuks (24. 9. 1923 – 19. 8. 1994) byl českým prozaikem, autorem dnes již 

legendární novely, zfilmované Jurajem Herzem, Spalovač mrtvol (1967). Poukazuje se 

však na jeho servilní postoj vůči komunistickému režimu. 

                                                            
133 Slovník české literatury po roce 1945. 
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František Hrubín (17. 9. 1910 – 1. 3. 1971) byl básníkem, dramatikem, překladatelem a 

prozaikem.  

 

Iva Janžurová134 (narozena 19. 5. 1941) je známá herečka, ve sledovaném období 

působila v Divadle na Vinohradech. 

 

Vojtěch Jasný (narozen 30. 11. 1925) je český scénárista a filmový režisér, představitel 

tzv. nové vlny. V roce 1968 natočil snímek Všichni dobří rodáci, který záhy putoval do 

„trezoru“. Po srpnové invazi byl politicky nepohodlný a krátce poté emigroval. Dlouho žil 

v USA, nyní pobývá v Česku. 

 

Karel Krejčí (20. 8. 1904 – 26. 6. 1979) byl spisovatelem, slavistou, bohemistou, 

polonistou, literárním historikem a vysokoškolským pedagogem, nicméně koncem 

padesátých let byl propuštěn z fakulty, když se postavil na stranu studentů žádajících 

obnovení akademických svobod. Působil poté ve Slovanském ústavu, Ústavu jazyků a 

literatur a posléze až do svého odchodu do důchodu v Ústavu pro českou a světovou 

literaturu ČSAV. 

 

Jan Matějovský (21. 8. 1923 – 18. 3. 1983) byl scénárista a režisér. 

 

Jiří Menzel (narozen 23. 2. 1938) je český režisér. Držitel Oskara za film Ostře sledované 

vlaky z roku 1966. Za normalizace působil v Československu i v zahraničí. 

 

Karel Michňák (5. 3. 1930 – 10. 4. 1992) byl český filozof. V roce 1968 vystoupil z KSČ a 

na fakultě začal pořádat seminář o perzekvovaných filozofech a teolozích. To byl též 

důvod, proč musel, jako jeden z prvních, roku 1969 z Univerzity Karlovy odejít. Živil se 

poté jako korektor a domovník, byl mezi prvními signatáři Charty 77. 

 

Antonín Moskalyk (11. 11. 1930 – 27. 1. 2006) byl režisér a scénárista, působil 

v Československé televizi od roku 1959 až do svého odchodu do důchodu. 

 

                                                            
134 Dosud žijící osobnosti jsou v textu vyznačeny tučně. 
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Alexander Ort (20. 9. 1926) je český historik a politolog. Byl aktivním účastníkem 

Pražského jara a musel poté opustit akademické prostředí, kam se vrátil až po Sametové 

revoluci.  

 

František Pávek (13. 7. 1919 – 1994) byl český právník a soudce, zabýval se zejména 

problematikou rozvodů. 

 

Alfred Radok (17. 12. 1914 – 22. 4. 1976) byl režisér a zakladatel Laterny magiky. Zažíval 

mnohé ústrky ze strany režimu z důvodu rasových, neboť byl Žid, a později politických. 

Týden po invazi v srpnu 1968 emigroval, zemřel ve Vídni. 

 

Jiří Slivkanič – nenalezla jsem bohužel žádné informace. 

 

Jindřiška Smetanová (26. 10. 1923 – 24. 12. 2012) byla spisovatelka, scénáristka a 

překladatelka. Po roce 1968 byla politicky perzekvována, nemohla mediálně vystupovat, 

ani publikovat, živila se dělnickými profesemi. Po odchodu do důchodu v roce 1977 

překládala z polštiny, angličtiny a ruštiny. 

 

Václav Trojan (24. 4. 1907 – 5. 7. 1983) byl hudební skladatel a pedagog. Byl hudebním 

dramaturgem filmového uskupení „Bratři v triku“, poté svobodným umělcem až do své 

smrti. 

 

 

Redakce: 

 

Jan Beneš (26. 3. 1936 – 1. 6. 2007) byl spisovatelem, publicistou a scénáristou. V letech 

1967 – 1968 byl vězněn za podvracení socialistického zřízení, v následujícím roce 

emigroval do USA, kde se živil jako dělník, poté přednášel na různých vysokých školách, 

vrátil se až po Sametové revoluci, v roce 2007 spáchal sebevraždu. Za normalizace 

nemohly jeho knihy vycházet.  

 

Jana Beránková, nyní Paterová (narozena 27. 3. 1942) je dramaturgyně a divadelní 

kritička. V Zítřku pod její kompetenci spadaly články o divadle. 
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Miloslav Bureš (6. 11. 1909 – 12. 11. 1968) byl básníkem, prozaikem a autorem literatury 

pro děti (např. Otevírání studánek). Zemřel nečekaně na selhání srdce. 

 

Sylva Daníčková (narozena 10. 4. 1935) pracovala jako herečka, konferenciérka (Expo 58, 

Laterna Magika), překladatelka a redaktorka. V roce 1968 tlumočila americkému novináři 

Alanu Levymu při jeho pobytu v Praze, z čehož měla později značné nepříjemnosti. Jejím 

partnerem byl až do své smrti v roce 1969 Jiří Šlitr. Po ukončení činnosti v Zítřku působila 

v časopise Im Herzen Europas, který vydávalo nakladatelství Orbis, v jeho francouzské 

sekci.  

 

Aleš Fuchs (narozen 11. 5. 1932) byl do roku 1969 zástupcem šéfredaktora Divadelních 

novin, z politických důvodů však vyhozen.  

 

Vladimír Kusín (narozen 2. 12. 1929), rozporuplná osobnost, pravděpodobně agent StB, 

v padesátých letech vyloučen z KSČ pro své ekonomické názory, autor několika knih o 

reformním hnutí, které vyšly v angličtině. Například The Intellectuall Origins of the 

Prague Spring (1971), Political Grouping in the Czechoslovak Reform Movement (1972), 

aj. 

  

Michal Lakatoš (narozen 19. 11. 1925) byl členem KSČ, právník, podepsal Chartu 77. Je 

jediný, jehož jméno se objevuje v archivních materiálech, kde protestuje proti nové 

koncepci Zítřku a z redakce odchází. 

 

Michal Vaněrka – jeho jméno figuruje v Cibulkových seznamech mezi agenty StB, jiné 

informace jsem o něm nenalezla. 

 

Gustav Kozák – žádné informace 

 

Ostatní přispěvatelé: 

 

Karel Trinkewitz (23. 8. 1931 – 16. 3. 2014) byl český výtvarník, novinář, básník, 

karikaturista a esejista. Politicky se angažoval během pražského jara a podepsal Chartu 77, 

byl donucen odejít do emigrace. 
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Ivan Steiger (narozen 1939) je český kreslíř a karikaturista. V šedesátých letech byl 

kmenovým autorem Lidových novin, v roce 1968 emigroval. 

 

Jiří Suchý (narozen 1. 10. 1931) je známý český divadelník, hudebník, textař, skladatel, 

ale i divadelní režisér, grafik a výtvarník. Spoluzakládal Divadlo Na zábradlí a Semafor. 

V době srpna 1968 pobýval v zahraničí a uvažoval o emigraci, ale vrátil se zpět do ČSSR. 

Podepsal petici Dva tisíce slov, později Několik vět, petici za propuštění Václava Havla a 

odmítl připojit svůj podpis pod tzv. Antichartu. To vše mu přinášelo nemalé ústrky ze 

strany režimu, nemohl vystupovat v televizi ani v rozhlase, pouze na jevišti.  

 

Jiří Gruša (10. 11. 1938 – 28. 10. 2011) byl básník, prozaik, překladatel, literární kritik, 

diplomat a politik. Po zakázání Zítřku přestal být veřejně činný, věnoval se zejména próze, 

publikoval v samizdatu, byl u vzniku edice Petlice, podepsal Chartu 77. V roce 1980, 

mimo jiné i po krátkém pobytu ve vězení, emigroval, byl zbaven československého 

občanství, žil v SRN. Po Sametové revoluci působil v politice a diplomatických službách. 

 

Jiří Lederer (15. 7. 1922 – 12. 10. 1983) byl významným novinářem. V 70. letech vězněn, 

podepsal Chartu 77, emigroval poté do SRN, kde opět působil jako novinář. 

 

Vladimír Škutina (16. 1. 1931 – 19. 8. 1995) byl humorista, publicista, spisovatel a autor 

televizních seriálů. Působil jako redaktor v Československé televizi, nejvíce populární byl 

jako cyklus rozhovorů „Co tomu říkáte, pane Werichu?“ Po roce 1968 byl mimo jiné 

několik let vězněn, podepsal Chartu 77 a rok poté emigroval do Švýcarska.  

 

Václav Havel (5. 10. 1936 – 18. 12. 2012) byl významným dramatikem, disidentem, 

esejistou a prvním prezidentem České republiky. Po srpnu 1968 měl zakázáno publikovat, 

vystupoval na obranu politických vězňů a byl jedním ze spoluzakladatelů a mluvčích 

Charty 77. 

 

Mezi příležitostné přispěvatele patřili rovněž: Jiří Trnka, Ivan Dérer, Pavel Bošek, Míla 

Lvová, Ladislav Buzek, Zdenka Redlová, Radovan Krátký, Jiřina Šiklová, Hermína 

Franková, a mnoho dalších. 
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1.3. Zastavení Zítřku 

Zde se budu na základě studia archivních pramenů zabývat okolnostmi zastavení Zítřku. 

Můžeme konstatovat, že se ještě v listopadu 1968 vedení Československé strany 

socialistické oficiálně hlásilo k polednovému vývoji.135 Avšak z krajských a okresních 

organizací se ozývaly stále více kritické hlasy. Jak vyplývá z archivních pramenů136, 

řádoví členové byli zklamáni z jednání pléna ÚV KSČ, které nepřineslo, co očekávali, totiž 

zpevnění obrodné cesty. Některým se zdálo, že na plénu převážilo konzervativní křídlo. 

ČSS zaznamenala nárůst členů v tomto měsíci o 150, ale někteří rovněž vystoupili, kvůli 

skepsi a jistých obavách z práce ve straně, protože měli pocit, že se vrací předlednové 

období. Navíc podle hodnocení řádových členů se i v ČSS začaly opět aktivizovat 

konzervativní síly. Kritika padala také na adresu KSČ, kvůli tomu, že do nově zvolených 

orgánů svého vedení zařadila funkcionáře, kteří před časem ztratili důvěru členů KSČ i 

veřejnosti. Byla znát nervozita z toho, že se opět uplatňuje kabinetní politika, a že oficiální 

názory na určité události se během několika dní mění.  

Členové ČSS odsoudili taktéž zastavení časopisu Reportér a Politika. Vyjádřili se 

rovněž v tom smyslu, ČSS by se neměla slepě ztotožňovat s usnesením vlády a KSČ. 

Domnívali se, že by Svobodné slovo mělo názory k různým problémům zveřejňovat, že by 

se měla zavést polemická rubrika, aby Svobodné slovo bylo svobodné a bojovné. 

V prosincové zprávě pak politicko-organizační odbor poznamenává, že úroveň 

Svobodného slova je lepší, Zítřku výborná, což považuje za jednoznačné klady práce 

strany.137 Přece jen však Svobodné slovo podle některých členů stále ještě málo vyjadřuje 

vlastní stanoviska strany. Mezi lidmi je cítit strach z politické práce ve straně, objevují se i 

obavy, že bude ČSS zrušena. Za prosinec byl nárůst členů nižší než v předchozích 

měsících, celkově však stoupl počet členů o 13 960, oproti roku 1967.138 

Leden 1969 o to více posílil neblahé tušení členů ČSS, všichni se svorně vyjádřili 

k podpoře Palacha, a rozhodně zamítali zlehčování jeho činu. Trvali na tom, aby informace 

shora byly otevřené, upřímné a svobodné, postavili se plně za novináře, televizi a rozhlas, a 

za odstranění cenzury tisku. Rozhořčení projevili nad informaci, že byl do redakce Zítřku 

                                                            
135 NA, fond ČSNS, karton č. 732, Informace zástupce náčelníka gen. Štábu ČSLA generál – majora ing. B. 
Kučery o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, podané na poradě tajemníků NF 
dne 11. listopadu 1968 v Praze. 
136 NA, fond ČSNS, karton č. 620, Situační zpráva o činnosti krajských organizací v měsíci listopadu 1968, 8 
stran. Následující text je zpracován na základě této zprávy. 
137 NA, fond ČSNS, karton č. 620, Situační zpráva o činnosti krajských organizací v měsíci prosinci 1968, 7 
stran, s. 5. 
138 Tamtéž, s. 7. 
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dosazen cenzor a žádali vysvětlení.139 Svobodné slovo i Zítřek hodnotili kladně, zejména 

Zítřek byl oceňován pro svůj nekompromisní přístup k současným politickým událostem. 

Pokulhávala však samotná dodávka stranického tisku, objevili se informace, že Svobodné 

slovo nebylo vůbec doručeno. Zítřek byl pak ve všech okresech úzkoprofilovou záležitostí 

a žádalo se o zvýšení dodávek. 

Špatný pocit měli členové z vedení své strany, domnívali se, že zaujímá příliš 

opatrnická stanoviska a vyčkává rozhodnutí Komunistické strany. Žádali proto, aby 

vedoucí představitelé vystupovali sebevědoměji a veřejně proklamovali nutnost 

pluralitního systému politických stran ve státě a požadovali pravdivé informace pro 

všechny občany, dávané prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize.140 Zlepšení se však 

nedostavovalo, ba naopak, krajské organizace zaznamenaly v měsíci únoru menší aktivitu 

ve straně z důvodu zklamání svých členů z posrpnového vývoje. Ti odmítali označovat tzv. 

pravicové síly jako síly protisocialistické, naopak podle nich větší nebezpečí hrozí od 

extrémně levicových sil.141 Opět z členské základny sílí kritika na Svobodné slovo, které 

nedostatečně popularizuje nový program, informace se dostávají pomocí tisku opožděně, 

strana nezaujímá stanoviska a v poslední době se opět mění tvář Svobodného slova, 

objevují se názory, že již není plně tiskem strany.142 

Co se týče již samotného Zítřku, nacházíme pro něj v tomto období klíčové 

informace. Na jednání předsednictva ČSS ze dne 14. února 1969 se mimo jiné jednalo „ve 

věci politického profilu týdeníku Zítřek“.143 Nešlo rozhodně o okrajovou záležitost, 

naopak. Zmocněnci Úřadu pro tisk a informace pro deník Svobodné slovo a týdeník Zítřek 

bylo uloženo pečlivě sledovat, aby týdeník Zítřek důsledně vycházel z politiky Národní 

fronty. Pakliže v něm politické materiály, které by měly být v Zítřku publikovány, vzbudí 

pochybnosti, nechť je konzultuje s vedením strany nebo si vyžádá konzultaci s příslušným 

oddělením Úřadu pro tisk a informace. Ústřednímu tajemníku strany pak bylo uloženo 

projednat toto usnesení s vedením redakce týdeníku Zítřek a s vedením vydavatelského 

podniku a také informovat o těchto opatřeních vedoucího Úřadu pro tisk a informace 

Vohnouta. 

                                                            
139 NA, fond ČSNS, karton č. 620, Situační zpráva o činnosti krajských organizací v měsíci lednu 1969, 14 
stran, s. 6. 
140 Tamtéž, s. 11. 
141 NA, fond ČSNS, karton č. 620, Situační zpráva o činnosti krajských organizací v měsíci únoru 1969, 8 
stran, s. 5. 
142 Tamtéž, s. 8. 
143 NA, fond ČSNS, karton č. 620, Zpráva ze 42. schůze předsednictva ÚV Československé strany 
socialistické, V. volební období, ze dne 14. února 1969, 3 strany, s. 2, 2. bod. 
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Podrobněji o tomto pojednává samotný přepis vyjádření Dr. B. Kučery, které 

pronesl na tomto zasedání. Kučera si uvědomoval, že si nemůže dovolit ztrátu takového 

časopisu a chtěl se těmito zásadami vyhnout procesu předběžné cenzury. Nutnost těchto 

opatření zdůvodňoval tím, že se strana zavázala k dodržování jednotné politiky našeho 

státu. Podle něj nejde o to, aby časopis přestal být polemicko-kritický, ale měl by se 

vyhnout ostrým formulacím, které ohrožují právě onu polemiku. Hovořil o těchto věcech 

se šéfredaktorem Zítřku i s Oldřichem Balabánem, který byl předsedou ekonomické rady, 

pomocného orgánu podnikové rady vydavatelství Melantrich.144 Oba s těmito opatřeními 

dle jeho slov souhlasili a souhlasí i redakce týdeníku. Naprosto odmítl domněnky, že 

v Zítřku působí nějaký cenzor, naopak jedná se o zmocněnce ČSS, které jmenovalo 

vydavatelství Melantrich v dohodě s předsednictvem strany ČSS a je tedy dle něj 

přirozené, že se musí starat o to, aby časopisy strany nevybočovaly z obecného standartu 

politiky, za kterou ČSS přijala určité závazky. Projednal, aby šéfredaktoři stranického tisku 

byli zváni k federálnímu ministrovi pro tisk a informace. Závěrem zmínil, že Úřad pro tisk 

a informace zaregistroval s platností od 1. dubna 1969 nový časopis Ahoj.145 L. Dohnal, 

který byl rovněž na schůzi přítomen, podotkl, že by bylo třeba, aby i v Zítřku byli 

obezřetnější při vybírání pracovníků.146 

Březen 1969 byl ve znamení ještě více neutěšené situace ve všech výše zmíněných 

záležitostech, k tomu se připojily tzv. hokejové události, které znamenaly na dlouhou dobu 

poslední výraznější projev občanské veřejnosti, ale ve svém důsledku i radikálnější zásah 

státní moci. Jak o tom vypovídá zpráva ČSS, občané využívají každé příležitosti, aby 

veřejně, ale ne provokativně, vyjádřili své skutečné smýšlení.147 Členové strany si 

stěžovali, že je málo k sehnání časopis Zítřek a Socialistický směr má špatnou distribuci.148 

Události braly rychlý spád a celková atmosféra v zemi, jejíž občany z určité apatie 

probralo vítězství hokejistů nad SSSR, byla napjatá. Dne 2. dubna 1969 bylo mimo jiné 

pozastaveno vydávání týdeníku Zítřek, o čemž rozhodlo předsednictvo ÚV KSČ na nočním 

zasedání toho dne, na kterém bylo usneseno podniknout veškeré roky k zachování 

veřejného pořádku a k ovládnutí sdělovacích prostředků.149  

                                                            
144 Druhým pomocným orgánem podnikové rady Melantrichu byla ideová rada, které předsedal Jiří Pavlis. 
145 NA, fond ČSNS, karton č. 620, Přepis těsnopisného záznamu ze 42. schůze předsednictva ÚV 
Československé strany socialistické, V. volební období, ze dne 14. února 1969. 
146 Tamtéž. 
147 NA, fond ČSNS, karton č. 620, situační zpráva o činnosti krajských organizací v měsíci březnu 1969, 6 
stran, s. 4. 
148 Tamtéž. 
149 DOSKOČIL, Z., Duben 1969: Anatomie jednoho mocenského zvratu, Praha 2006, s. 129. 
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Zítřek nebyl jediný, zavedla se znovu předběžná cenzura a s okamžitou platností 

byla zahájena restrikce tisku. Ještě v noci toho dne zakázal Český úřad pro tisk a informace 

distribuci a prodej veškerého nákladu právě vytištěného čísla Zítřku, hlavním důvodem 

k jeho zastavení byl článek Vladimíra Škutiny „Óda na radost“, kde se vyjadřoval 

k hokejovým událostem.150 Jak vzpomíná Luděk Pachman, Bezpečnost zabavovala celý 

náklad právě vytištěného Zítřku hned časně ráno v trafikách, ale s uspokojením konstatuje, 

že „trafikanti Zítřek dovedně ukrývali a podařilo se jim ho prodat prý plných sedmdesát 

tisíc“.151 

Následující den se konala mimořádná schůze předsednictva ÚV Československé 

strany socialistické, a to za účelem podání informací k současné politické situaci. Hlavním 

tématem jednání byly události z 28. na 29. března 1969. Jak vyplývá ze zprávy, týdeník byl 

zastaven kvůli tomu, jak informoval o těchto událostech, totiž, jak konstatovalo 

předsednictvo ČSS, byl styl podání „cizí našemu národnímu charakteru, poškodil naše 

zahraničně politické zájmy a nelze s nimi tedy souhlasit“.152 Stále se však hovořilo o tom, 

že je třeba obnovit podmínky pro uskutečňování principů polednové politiky. 

Předsednictvo se rozhodlo uložit podnikové radě a ředitelství podniku Melantrich úkol 

pozastavit prozatím vydávání tohoto týdeníku z toho důvodu, aby mohlo dobře zvážit a 

projednat situaci v tomto časopise. Zároveň pověřilo předsedu strany, oba místopředsedy a 

ústředního tajemníka, aby vypracovali návrh konkrétní, rozuměj nové, koncepce týdeníku 

Zítřek, a to do 16. dubna 1969.153 

Předseda ČSS Bohuslav Kučera koncem dubna zaslal dopis Josefu Havlínovi, 

řediteli Úřadu pro tisk a informace, v němž ho ujišťoval, že strana vychází důsledně 

z programu ČSS jako politické strany Národní fronty, plně podporující politiku federální i 

české vlády, proto předsednictvo strany projednávalo situaci v Zítřku, promyslelo novou 

koncepci a rozhodlo se zahájit znovu vydávání tohoto časopisu nejpozději v druhé 

polovině května 1969. V jeho věci provedlo tato opatření: rozhodlo převzít vydávání 

tohoto časopisu jako přímý vydavatel a v této souvislosti požádalo o doplnění registrace 

vydavatele; až do jmenování nové redakční rady jako orgánu nového vydavatele zrušilo 

předsednictvo ÚV funkci dosavadní redakční rady; z redakčního týmu odchází Michal 

                                                            
150 DOSKOČIL, Z., Duben 1969: Anatomie jednoho mocenského zvratu, Praha 2006, s. 130. 
151 Citováno dle: DOSKOČIL, Z., Duben 1969: Anatomie jednoho mocenského zvratu, Praha 2006, s. 130. 
152 NA, fond ČSNS, karton č. 620, Zápis z mimořádné schůze předsednictva ÚV Československé strany 
socialistické, ze dne 3. dubna 1969. Strana zároveň zveřejnila 4. dubna 1969 ve Svobodném slově Komuniké, 
ve kterém oznamuje rozhodnutí přerušit vydávání Zítřku. 
153 Tamtéž. 
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Lakatoš jako redaktor, a zároveň se připravují některá další kádrová opatření zajišťující 

zvýšený vliv Československé strany socialistické uvnitř redakčního kolektivu.154 

To vše se odehrávalo v užším vedení strany, zatímco ze záznamů vyplývá, že 

řádoví členové, zejména mladí, protestovali proti zastavení časopisu Zítřek. Podle nich 

nejsou v jeho stylu psaní žádné prvky antisocialistické nebo antisovětské a raději by viděli 

kvalifikovaný dialog bez osobních útoků.155 Zároveň zpráva konstatuje, že ve všech 

okresech jsou na většině schůzí vznášeny dotazy, kdy bude vycházet Zítřek, jaké změny 

budou v obsahu a redakci a kdo bude ručit za jeho dobrou úroveň.156 Na květnovém 

zasedání předsednictva ÚV se hovořilo o dopracování koncepce Zítřku, za kterou 

zodpovídal šéfredaktor V. Novotný, podnikové a ideové radě pak uložilo vypracovat 

zhodnocení časopisu Zítřek, to vše do 28. května 1969. Vydání příštího čísla Zítřku 

schválilo na 21. května 1969.157  

Dvoustránkovou novou koncepci Zítřku rovněž nacházíme v archivních 

materiálech, nepřinesla však nic zásadního, kromě zdůraznění toho, že Zítřek zůstává 

nadále týdeník pro politiku, ekonomii, vědu a kulturu, přičemž v politických komentářích 

bude vycházet ze zásad československé politiky, tak jak je formulována ve vládních 

prohlášeních. Měl nadále stavět na dosavadních kladných zkušenostech, které vytvářely 

specifickou tvář Zítřku, jako humor, zahraniční zajímavosti, fotografie, román na 

pokračování, koláže a kresby a opírat se tak o získanou důvěru širokého čtenářského 

aktivu.158 Zdá se však, že tato koncepce stále ještě neuspokojila představu předsednictva 

ČSS, proto tentokrát ustavila komisi ve složení J. Fleyberk, J. Pavlis, J. Hrdlička a L. 

Dohnal, která měla připravit návrh koncepce politického týdeníku do konce června 

1969.159  

V členské základně ČSS se nadále prohlubovala skepse, apatie a lhostejnost, 

v popředí kritik stála prováděná opatření, cenzura, co smí a nesmí být psáno, to, že deník 

Svobodné slovo nedostatečně informoval o činnosti strany. Se značným očekáváním se 

členové dotazovali na osud Zítřka.160 Cituji: „Se značným rozhořčením a nesouhlasem 

                                                            
154 NA, fond ČSNS, karton č. 620, Dopis Dr. Bohuslava Kučery adresovaný Ing. Josefu Havlínovi, řediteli 
Úřadu pro tisk a informace, ze dne 29. 4. 1969. 
155 NA, fond ČSNS, karton č. 620/1, Situační zpráva o činnosti krajských organizací v měsíci dubnu 1969, 10 
stran, s. 6. 
156 Tamtéž, s. 8.  
157 NA, fond ČSNS, karton č. 620/1, Podklady pro 47. schůzi předsednictva ÚV ČSS ze dne 12. 5. 1969, s. 5-
6. 
158 NA, fond ČSNS, karton č. 620/1, Nová koncepce Zítřku, nedatováno. 
159 NA, fond ČSNS, karton č. 620/1, Zápis ze 48. schůze ÚV ČSS ze dne 28. 5. 1969, s. 4-5. 
160 NA, fond ČSNS, karton č. 620/1, Situační zpráva o činnosti krajských organizací v měsíci květnu 1969, 
16 stran, s. 7. 
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bylo přijato rozhodnutí o dočasném zastavení některých časopisů, jakož i ohlášení změny 

v personálním obsazení některých redakcí. Zvlášť odsouzeno bylo zdůvodnění těchto 

opatření, „že mají sloužit zájmům pracujícím!“ Toto zdůvodnění je považováno přímo za 

výsměch smýšlení pracujících, poněvadž je všeobecně známo, jaké popularity se uvedené 

časopisy těšily u široké veřejnosti.“161 

V červnu již vedení ČSS plně vyjádřilo znepokojení nad situací uvnitř své strany. 

Konstatovalo, že složitost vnitropolitické situace poslední doby, vyvolaná dle ní zejména 

působením různých extrémních proudů, se stala vážnou překážkou důsledného prosazování 

cílů polednové politiky. Ani vývoj uvnitř vlastní strany, jak dále uvádí, nezůstal zcela 

uchráněn dopadu některých negativních jevů a tendencí, a to i přes v podstatě správnou 

celkovou linii strany, jak vyplývala ze závěrů a usnesení jejich nejvyšších orgánů.162 

Deklarovalo rovněž uznání vedoucí úlohy KSČ, a to, že se ve své činnosti bude opírat o 

spolupráci s ní. Co se týče tisku, měl ještě výrazněji odrážet politickou linii strany.  

Z přepisu těsnopisného záznamu se dochovalo již pouhé torzo, nicméně lze s něj 

vyčíst, že Bohuslav Kučera se k situaci vyjádřil ve smyslu, že je nutné poslat nějaký závěr 

na Národní frontu, že se vedení předběžně zabývalo zhodnocením svého stranického tisku, 

říci, že Zítřek byl časopis, který vydával podnik a nikoliv strana a že v něm byla dána 

možnost širší výměny stanovisek. Je znát, že se již chtěl od záležitostí kolem Zítřku 

distancovat. Jak je zde uvedeno, je ochoten ještě hodinu mluvit a jednat s Dr. Novotným o 

Zítřku, ale to je již, dle jeho slov, poslední čas věnovaný tomuto časopisu. Vyslovoval se 

v tom smyslu, že je nutno uložit šéfredaktorovi, aby důsledně dodržoval stranickou linii a 

měl by provést kádrová opatření v redakci. V. Kůrka navrhl, že je třeba zmínit se o tom, že 

Svobodné slovo a Zítřek měly specifikum v tom, že tam pracovali redaktoři – komunisté.163 

Že je třeba říci, že po Lednu se objevovala kritika tohoto druhu, že komunisté si dovolovali 

více než příslušníci naší strany. Podle něj je to určité specifikum, které ovlivňovalo 

kolektiv v Zítřku, podle něj tu tento faktor byl.164 Ústřední tajemník, ředitel nakladatelství 

Melantrich a předsedové ideové rady měli do 15. srpna 1969 předložit koncepci, složení 

redakční rady a redakce politického týdeníku strany a zajistit jeho registraci.165 

                                                            
161 NA, fond ČSNS, karton č. 620/1, Situační zpráva o činnosti krajských organizací v měsíci květnu 1969, 
16 stran, s. 8. 
162 NA, fond ČSNS, karton č. 620/1, Návrh usnesení ústředního výboru Československé strany socialistické, 
zde dne 20. června 1969. 
163 Toto je naprosto v kontrapunktu k vyprávění narátorů, podle kterých v redakci žádný komunista 
nepůsobil.  
164 NA, fond ČSNS, karton č. 620/1, Přepis těsnopisného záznamu z mimořádné schůze předsednictva ÚV 
ČSS, ze dne 25. 6. 1969. 
165 Tamtéž. 
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Ze schůze konané v červenci pak vyplynulo, že je nutno podrobit časopis důkladné 

časově členěné analýze. Tyto materiály pak měla projednat ideová rada a podniková rada 

Melantrichu. Oponentní zprávu k této analýze měl vypracovat odbor ideologie a 

propagandy, ve spolupráci s ideologickou komisí strany a předložit sekretariátu 

předsednictva návrhy na opatření, a to do konce srpna 1969.166 Nakonec bylo vše jinak, 

v srpnu již předsednictvo otevřeně přiznává, zda je vůbec ještě v zájmu strany časopis 

Zítřek vydávat. Jednalo o možnosti, že by se mohl časopis Ahoj167 přetvořit na 

společensko-politický obrázkový časopis širšího rozsahu o větším nákladu. Také by se 

mohl rozšířit Magazín Svobodného slova, který by tak vycházel 6 krát ročně, a mohla by 

sem být umístěna část redaktorů Zítřku. Socialistický směr by se zas mohl stát znovu 

čtrnáctideníkem politickým. Členové vedení s tímto souhlasili, zazněly názory, že jsou 

stále větší potíže s vydáváním politického týdeníku a navíc by byl do budoucna jenom 

předmětem neustálé kritiky.168 Z dalších materiálů pak vyplývá, že koncepce a osud Zítřku 

již přestal být předmětem jednání předsednictva ČSS.169 Obnovit vydávání Zítřku se tak 

stalo pouhou iluzí. 

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že samotné zastavení, či spíše původně 

plánované pozastavení Zítřku, iniciovalo samotné vedení Československé strany 

socialistické, avšak za současného nesouhlasu řádových členů strany. Dá se říci, že svým 

způsobem provedla určitou autocenzuru a v součinnosti s argumentem, že se zavázala 

dodržovat program vlády, týdeník zastavila, aniž by byl nutný jakýsi zákrok z vnějšku. 

Navrhla vypracovat novou koncepci Zítřku, aby tak byla zároveň dodržena pozitiva tohoto 

časopisu, a provést určitá kádrová opatření v redakci. Zajímavé zjištění je, že si vyžádala 

být zaregistrována jako přímý vydavatel, což znamená, že původně Zítřek pouze 

zaštiťovala, nikterak však do něj nezasahovala, nemusel tedy pravděpodobně ani odrážet 

její program. Zároveň mu byla umožněna určitá volnost, proto se v něm objevovaly 

osobnosti převážně bezpartajní. Ačkoliv však obnovení jeho vydávání plánovala strana na 

květen 1969, toto téma na svých jednáních neustále odkládala na později, až nakonec 

přestal být Zítřek na pořadu dne. ČSS se obávala zejména možné kritiky, která by na tento 

týdeník doléhala a obávala se určitých problémů, které by jí mohl přinášet. Zdá se však, že 

už tím jen dala najevo, že se vydala na cestu ústupků. 

 
                                                            
166 NA, fond ČSNS, karton č. 620/1, Zápis z 50. schůze ÚV ČSS, ze dne 7. 7. 1969. 
167 Časopis Ahoj na sobotu byl vydáván od 1. dubna 1969. 
168 NA, fond ČSNS, karton č. 620/1, Zápis z 52. schůze ÚV ČSS, ze dne 11. 8. 1969. 
169 NA, fond ČSNS, karton č. 734. 
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2. K obsahu a zaměření Zítřku 

 

2.1. Studium médií – koncept agenda-setting 

Mediální studia přišla s tzv. konceptem agenda setting, vycházející z teorie o distribuci 

témat ve veřejném prostoru, která předpokládá, že média mají moc ovlivňovat postoje, 

hodnoty a chování jedinců.170 Postupně převládal názor, že účinnost médií je omezená 

v tom smyslu, že fungují vždy v určité struktuře sociálních vztahů a limitujícím sociálním 

kontextu.171 Zároveň se později ve výzkumu začal klást důraz i na aktivní publikum, a tedy 

na to, že moc médií není neomezená. Všeobecně se dnes usuzuje, že média mají určitou 

moc, zároveň však nejde jejich účinek nijak zobecnit, a to pro jejich jistou proměnlivost. 

To však neznamená, že nemůžeme jejich účinek zkoumat.172  

 Teorie agenda-setting neboli nastolování agendy, zkoumá a popisuje nastolování a 

distribuci témat ve veřejném prostoru a nově se zaměřuje také na jejich rámování (framing) 

či vypíchnutí (priming). Tato teorie předpokládá, že to, o čem lidé diskutují, je silně 

ovlivněno tím, co ve svých obsazích zveřejňují média.173  

Takzvané rámcování (framing) napomáhá k určité interpretaci světa, přičemž rámec 

je do velké míry strukturovaný a poměrně komplexní. Událost je zasazena do kontextu, 

definována, a tímto je určován její význam.174 Rámovat znamená „vybrat některé aspekty 

pozorované reality a udělit jim větší významnost v komunikovaném textu, a to způsobem 

podporujícím určitou definici problému, příčinnou interpretaci, morální hodnocení, a/nebo 

doporučení řešení popsané skutečnosti.“175 Abychom mohli rekonstruovat význam 

určitého problému nebo události, je nutno přisoudit některým aspektům na základě 

určitého výběru jistý význam. Rámce můžeme chápat jako něco, co se utváří v mysli 

člověka, a rámcování tak může být prostředkem ke konstrukci diskursu. Rámce dávají 

smysl určitým událostem a definujeme je jako organizační principy, které jsou sociálně 

sdílené a trvalé v čase, které fungují symbolicky, aby významně strukturovaly sociální 
                                                            
170 ŠKODOVÁ, M. (ed.), Agenda-setting: teoretické přístupy, Praha: Sociologický ústav Akademie věd, v. v. 
i., 2008, s. 11. 
171 Tamtéž, s. 11. 
172 Tamtéž, s. 12. 
173 Tamtéž, s. 12. 
174 TABERY, P., První a druhý stupeň nastolování agendy (agenda-setting), rámcování (framing) a 
vypíchnutí (priming), in: ŠKODOVÁ, M. (ed.), Agenda-setting: teoretické přístupy, Praha: Sociologický 
ústav Akademie věd, v. v. i., 2008. 
175 ENTMAN, R. M., Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, in: Journal of 
Communication, ročník 43, číslo 4, 1993, s. 51-58, zde s. 52. Citováno dle TABERY, P., První a druhý 
stupeň nastolování agendy (agenda-setting), rámcování (framing) a vypíchnutí (priming), in: ŠKODOVÁ, 
M. (ed.), Agenda-setting: teoretické přístupy, Praha: Sociologický ústav Akademie věd, v. v. i., 2008, s. 30-
31. 
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svět.176 Rámcování je vnímáno jako mocenský proces, neboť rámce mají určitý vliv na 

postoje a chování čtenářů. Zkoumá se tedy rámec komunikátora (novináře) a uplatňují se 

při tom kvalitativní postupy.177  

Pokud média kladou důraz na nějaké určité téma, může to u členů publika zvýšit 

zmiňovanou dostupnost postojů.178 To už se jedná o tzv. vypíchnutí (priming). Vypíchnutí 

zahrnuje dva procesy: nastoluje agendu zaměřením pozornosti veřejnosti na dané téma a je 

základem pro hodnocení jiných objektů, může tedy ovlivnit to, jak jedinci hodnotí jiné 

koncepty a ideje. Vypíchnutí je určitým kanálem, skrze který média ovlivňují veřejné 

mínění, mohou utvářet postoje a názory lidí.179 

Toliko jen krátce k tomu, že existují teorie, které jsou schopny zkoumat vliv médií 

na veřejné mínění. Stručně je tu představuji proto, že jednou z mých výzkumných otázek 

bylo tázání pro tom, zda mohl mít Zítřek nějaký větší vliv na veřejné mínění ve 

zkoumaném období. 

 

2.2. Zítřek: analýza článků 

Vytvořit obsahovou analýzu všech čísel Zítřku, byť vycházel poměrně krátkou dobu, tak 

jako to například udělal Dušan Havlíček pro časopis Listy180, by vydalo na samostatnou 

diplomovou práci. V této práci se proto pouze zaměřím na vybrané články, členěné 

tematicky, a budu zkoumat, jak se k určitým tématům Zítřek staví. V teoretické části jsem 

si kladla otázky, do jaké míry byl Zítřek proreformní, nakolik se v něm promítala soudobá 

společenská nálada, do jaké míry ovlivnil postoje občanské společnosti. Při četbě článků 

tedy budu postupovat podle toho, co je známo z Akčního programu KSČ, jehož zásady mi 

budou měřítkem pro zhodnocení toho, jaké jsou názory Zítřku k jeho obsahu – jednalo se 

tedy skutečně o proreformní časopis? Jaké hodnoty předkládal, zde se budu opírat o tzv. 

symbolická centra, která jsem představila v teoretické části. 

 

                                                            
176 REESE, S. D., Prologue – Framing Public Life: A Bridging Model for Media Research, 7-31, zde s. 11, 
in: REESE, S. D. GANDY, O. H., GRANT, A. E., (eds.), Framing Public Life. Perspektives on Media and 
Our Understanding of the Social World, Mahwah-New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2003. 
Citováno dle TABERY, P., První a druhý stupeň nastolování agendy (agenda-setting), rámcování (framing) 
a vypíchnutí (priming), in: ŠKODOVÁ, M. (ed.), Agenda-setting: teoretické přístupy, Praha: Sociologický 
ústav Akademie věd, v. v. i., 2008, s. 31. 
177 ŠKODOVÁ, M. (ed.), Agenda-setting: teoretické přístupy, Praha: Sociologický ústav Akademie věd, v. v. 
i., 2008, s. 36. 
178 Tamtéž, s. 37. 
179 Tamtéž, s. 51. 
180 HAVLÍČEK, D., Listy v exilu. Obsahová analýza časopisu Listy, který v letech 1971 – 1989 vydával 
v Římě Jiří Pelikán, Olomouc 2008. 
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Stručné shrnutí obsahu Zítřku 

 

 Všeobecně lze říci, že hodnocení politické situace se nejlépe promítalo především 

ve sloupcích Michala Lakatoše, v pravidelné rubrice nazvané Z osobních poznámek. 

K ekonomickým otázkám se často vyjadřoval autor, či kolektiv autorů, publikující pod 

jménem Kosmas. Na 16 stranách jednoho čísla bylo zpravidla politice a ekonomice 

věnováno prvních cca. 5 stran. Dokreslovaly je rovněž politické karikatury a vtipy, které 

pocházely zejména z pera Karla Trinkewitze, Jiřího Lochmana, Antonína Pelce, Petra 

Poštulka a Mariána Vaňka. Nechyběly ani komentáře k zahraniční politice, či speciály k ní, 

například o amerických kandidátech na prezidenta, J. F. Kennedym a R. Nixonovi. 

Zítřek rovněž provází různé citáty od různých osobností, úryvky z básní zejména 

například Miloslava Bureše, Jaroslava Seiferta, Vladimíra Holana, či například přepisy 

balad Jaroslava Hutky a jiných. Antonín Bartušek připravoval pro Zítřek výběr ze soudobé 

americké poezie. Místo je věnováno i otázkám psychologickým (autor píšící pod jménem 

Tomáš) a sociologickým, jako jsou různé demografické statistiky, ankety, či problematika 

rozvodů a podobně, cca. 2 strany. V každém čísle se objevují Vzpomínky Josefa H., neboli 

Josefa Hlinomaze, detektivka na pokračování od Agathy Christie, poté od E. S. Gardnera, 

rozhovory se známými osobnostmi, od politiků, přes režiséry, po herce. Dále tu byl test 

všeobecné inteligence od Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna, články o módě, ale i 

sexualitě a morálce. Následující texty jsou věnované kultuře, od krásného umění, přes 

divadlo, po film, cca. 4 strany.  

Strany 12 – 15 jsou věnovány inzerci, reklamě a programům kin, televize a 

rozhlasových pořadů. Nechybí samozřejmě ani dopisy čtenářů, ale i například jakýsi 

přehled významných dat a událostí pod názvem Jak ten čas běží…. Na poslední straně si 

lze přečíst různé zajímavosti ze světa, spíše humorného charakteru, a komiks nazvaný 

Království Placka. Své místo zde má i Jazykový koutek. Počínaje sedmým číslem z 20. 

listopadu 1968 se zde objevuje i rubrika pod názvem Růže pro…, kde redakce oceňuje 

různé osobnosti za jejich statečný postoj.  

Jmenovitě to byla například Ludmila Jankovcová, za její vystoupení na plenárním 

zasedání ÚV KSČ, Bohumil Hrabal, za jeho řeč o provázku, přednesenou dne 22. 11. 1968 

ve Slovanském domě, Jaroslav Vojta, za jeho životní optimismus, Marián Vaněk, který 
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začal kreslit do Zítřku karikatury, předseda výtvarné skupiny Intergenerácia. Růže byla 

předána i studentům za jejich mravní převahu. Aleš Fuchs věnoval růži „všem, co tam 

tehdy byli“ v Semaforu, tedy na repríze pořadu Grossmana a Šimka, Besídka v rašeliništi. 

Radost a bezprostřední porozumění tu dle jeho slov zvítězilo nad nudou a lhostejností. 

Bylo to v únoru 1969. Růži redakce věnovala i autorům zákona o socialistickém podniku. 

Dále Waldemarovi Matuškovi, neboť podle Aleše Fuchse promluvil obrazem úderného 

songu k našim rozjitřeným a dobou usmýkaným citům. Růže patřila i tvůrcům slovenského 

filmu Tryzna. Růži si zasloužili i delegáti VII. Všeodborového sjezdu ROH. A 

v neposlední řadě hokejisté. Poslední růži Zítřek udělil ministru školství dr. Vilibaldu 

Bezdíčkovi za jeho projev z 27. března 1969, pronesený v Karolinu. 

 

Kategorie analýzy článků 

 

1) úvahy o postavení národa 

2) politické události 

3) hospodářství (rady pracujících a zákon o podniku) 

4) sdělovací prostředky (situace v TV apod.) 

5) vztah politiky a kultury (divadlo) 

6) Jan Palach 

7) rezoluce, cenzura a kádrování 

 

1. Úvahy o postavení národa 

 

Již v nultém čísle z počátku října, v jeho úvodníku, který napsal Miloslav Bureš, 

můžeme vyčíst, v jaké pozici se nový týdeník nachází. Je to především určitá deziluze ze 

soudobých poměrů, ale i jakási naděje ve zlepšení situace, uvědomění si nutnosti 

vyzdvihnout mravní hodnoty, v nichž dle Bureše spočívá síla národa.181 Zdůrazňuje, že 

tato země zrodila myšlenky Husovy a Chelčického, a nikdo nad ní nikdy nezvítězil trvale 

zbraněmi. A že k tomu, aby národ neztratil svou svobodu, je třeba, aby udržoval při životě 

vlastní kulturu, umění a duchovní život. Závěrem si přeje, aby Zítřek pomáhal klestit tuto 

moudrou cestu a nakonec se dočkal té doby, obyčejných všedních dnů, kde už nevládne 

zvůle, podezřívání a násilí, ale zkrátka potkává se člověk s člověkem. 

                                                            
181 Bureš, M., Zrodil se nový časopis…, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník 
I., ze dne 5. října 1968, s. 1. 
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Karel Krejčí pak ve svém zamyšlení o národu a vlastenectví popisuje dějiny boje 

českého národa za samostatnost a zároveň se vyjadřuje k tomu, jak on sám nedávné 

události prožíval a hlavně, že to, co přichází nyní, nedokáže přirovnat k ničemu před tím. 

Ona atmosféra pražského jara a zejména Srpna, to bylo dle jeho slov něco zcela odlišného 

a nečekaného. Cituji: „Viděl jsem národ v okamžiku, kdy si uvědomil sám sebe. Byla v tom 

vznešenost pevného odhodlání s ohromnou silou sjednocující a činorodou. Bylo tu vědomí 

osudovosti, skoro tragičnosti chvíle, ale nebylo tu bezradné zoufalství, ani pesimismu; byla 

tu odvaha, u mladých až šílená, ale ne dobrodružnost, ani hysterie; bylo rozhořčení, ale ne 

nenávist; byla tu hluboce dotčená národní hrdost, ale nebylo tu úzkoprsého šovinismu. 

Především pak tu byl impozantní obraz spontánní jednoty: komunista vedle nekomunisty, 

katolík vedle ateisty, dělník vedle studenta, vnuk vedle děda.“182  

V prvním čísle se rovněž objevuje článek Z Prahy po Mnichovu, zpracovaný dle 

vzpomínek amerického diplomata George F. Kennana, který pobýval v Praze a zažil tzv. 

Mnichov. Na tomto článku je zajímavá poznámka redakce místo závěru, kde se uvádí, že 

ačkoliv se doba tehdy zdála temná, přišel květen 1945, z čehož plyne poučení a naděje, že 

nelze zničit národ, který má vnitřní sílu a nedá se morálně zlomit.183 

Pohnutý článek o národním osudu, kráse i utrpení lidském, napsal Ladislav Fuks.184 

Klaní se své vlasti, která si vydobyla uznání svou krásou a kulturní vyspělostí, a díky tomu 

soudí, že ač jsme malý národ, vždy se důstojně udržíme a máme předpoklad být národem 

svobodným a šťastným.  

Při příležitosti oslav československé státnosti zveřejnil Zítřek dokumenty 

související s tímto významným datem.185 Ono výročí podnítilo mnohé k zamyšlení, 

Vladimír Škutina zveřejnil v Zítřku článek, ve kterém je cítit určité zklamání z jednání 

politické reprezentace. Vzpomíná při té příležitosti na osobnost Masaryka, oceňuje jednání 

Josefa Smrkovského, který se stále nebojí říkat pravdu, byť trpkou.186 

Na úvodní straně Zítřku z půlky listopadu se Ladislav Fuchs zamýšlí nad 

optimismem a pesimismem ve vztahu k soudobým událostem. Dochází k závěru, že co se 

                                                            
182 Krejčí, K., Národ a vlastenectví, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., 
číslo 1 ze dne 9. října 1968, s. 1-3, zde s. 3. 
183 TICHÝ, J., Z Prahy po Mnichovu, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., 
číslo 1 ze dne 9. října 1968, s. 5. 
184 FUKS, L., Buď zdráva, země…., in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., 
číslo 2 ze dne 16. října 1968, s. 6. 
185 Když se rodila samostatnost…, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., 
číslo 4, ze dne 30. října 1968, s. 4-5. 
186 ŠKUTINA, V., Nekrást a nestrašit!, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., 
číslo 5, ze dne 6. listopadu 1968, s. 3. 
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týče dnešní situace, je mírný pesimista, avšak jako optimista věří, že do budoucna náš 

národ a kultura obstojí.187  

Vyšel i článek k výročí březnové okupace od Míli Lvové.188 Ta zdůrazňuje 

v závěru, že československým údělem a úkolem je nenechat vyhladit hodnoty, jako je 

potřeba jednoty a jednoty v usilování o nedělitelnost svobody a demokracie. 

K vlastnosti Zítřku také patří to, že zveřejňuje různé články a speciály, které se 

týkají významných osobností českého národa, jako je například T. G. Masaryk, E. Beneš, 

či Karel Čapek. Jedná se zpravidla o postavy, které jsou garancí určitých hodnot, jejichž 

dílo má hluboký mravní přesah a je aktuální v každé době.  

Při příležitosti vzpomínky na datum, kdy uplynulo 50 let od návratu TGM do jeho vlasti 

vznikl článek, kde v závěru konstatuje autor, že nechce kolem Masaryka vytvářet svatozář, 

nicméně jeho osobnost si tuto vzpomínku nepochybně zaslouží.189 K výročí Msarykova 

narození publikovala redakce jednostránkový speciál, s úryvky z Masarykova díla a jeho 

vzpomínkami.190 Úryvky z Masarykovy České otázky si mohli čtenáři přečíst v posledním 

čísle Zítřku.191 

 Zítřek rovněž zveřejnil velký článek, čítající dvě strany, věnovaný díle a osobnosti 

Karla Čapka.192 

Edvardu Benešovi, druhému československému prezidentovi je věnován článek od 

Gustava Kozáka pod názvem Tragická dějinná postava.193 Jeho osobnost a činy se hodnotí 

často protichůdně, nelze mu však upřít podle Kozáka jedno: celý svůj život zasvětil a 

obětoval svému národu. Velký článek mu rovněž v jednom z prosincových čísel věnovala 

Míla Lvová.194 

                                                            
187 FUKS, L., O pesimismu a optimismu, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník 
I., číslo 6, ze dne 13. listopadu 1968, s. 1. 
188 LVOVÁ, M., Březen 1939, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník II, číslo 
10, ze dne 12. března 1969, s. 1, 3. 
189 ROHÁČ, O., 50 let od návratu T. G. M., in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, 
ročník I., číslo 11, ze dne 18. prosince 1968, s. 9. 
190MASARYK, T. G., „Všude a ve všem a vždy odpírat zlému“, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, 
vědu a kulturu, ročník II, číslo 9, ze dne 5. března 1969, s. 10. 
191 Masaryk a Česká otázka, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník II, číslo 13, 
ze dne 2. dubna 1969, s. 10. 
192 …pokud dýši, budu takříkajíc s pěnou u úst protestovat proti všemu, co by brutálně hazardovalo s 
lidskými životy, právy a svobodou, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., 
číslo 12, ze dne 28. prosince 1968, s. 6-7. 
193 KOZÁK, G., Tragická dějinná postava, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, 
ročník I., číslo 1 ze dne 9. října 1968, s. 4.  
194 LVOVÁ, M., Edvard Beneš: Mnichovské dny, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a 
kulturu, ročník I., číslo 9, ze dne 4. prosince 1968, s. 10. 
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V druhém čísle se objevil článek o Janu Masarykovi195, rozsahem mu byla 

věnována celá jedna strana týdeníku. Je zde vyobrazen jako muž, který je hoden úcty a 

následování. 

A byla to i postava Alexander Dubčeka. V době, kdy vyšlo nulté číslo Zítřku, se 

jednalo o velice oblíbeného politika, který měl stále ještě velkou důvěru a podporu občanů. 

To se ukazuje i v článku Jak se rodí politická hvězda196. Autor soudí, že Dubčekova obliba 

má racionální jádro, že jeho popularita začíná plnit praktickou funkci – garantuje dodržení 

politického programu. 

Svatopluk Pekárek v jednom ze svých článků bilancuje dosavadní vývoj, je pln 

zklamání ze současné situace a soudí, že Leden byl pozoruhodný v tom smyslu, že 

prokázal znovu univerzálnost humanistického ideálu, o němž dle jeho slov mnozí soudili, 

že patří spolu s devatenáctým stoletím jen historii. Leden však zároveň znamenal i 

osvobození z bezútěšné všednosti, umrtvující prostřednosti, bezúčelné setrvačnosti, 

z otupujícího bludiště produkce a konzumu. Zároveň však znamená i tvrdou všední práci, 

ničím neodvratitelnou vůli hájit náš program, abychom se konečně stali kulturní, 

svobodnou, vyspělou a bohatou zemí. Národ musí tak dle něj zůstávat stále ve střehu.197 

 

2. Politické události 

 

Politické komentáře v Zítřku zveřejňoval zejména Michal Lakatoš, z jeho textů již 

je znát určité rozčarování z politiků a tehdejší situace, kterou přirovnává k depresím, které 

se na podzim objevují, přesto však svůj příspěvek končí vždy optimisticky.198 Od konce 

října však jsou jeho příspěvky čím dál více jízlivější, zejména když hodnotí podpis 

smlouvy o pobytu sovětských vojsk a přeměnu Československa ve federativní stát, podle 

jeho soudu mělo v této věci proběhnout referendum. V dalším svém sloupku oceňuje 

postoj Svazu československých novinářů a hájí svobodu informací. Lakatoš si již skutečně 

nebere servítky a kritizuje veřejné politické činitele, jejich strkání hlavy do písku a pasivní 

                                                            
195 SOUKUP, M., L., Jan Masaryk, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., 
číslo 2, ze dne 16. října 1968, s. 5. 
196 TOMÁŠ, Jak se rodí politická hvězda, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník 
I., ze dne 5. října 1968, s. 2. 
197 PEKÁREK, S., Příležitost, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník II, číslo 7, 
ze dne 19. února 1969, s. 1, 3. 
198 LAKATOŠ, M., Podzimní nálady, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., 
číslo 3, ze dne 23. října 1968, s. 2. 
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vyčkávání.199Jako odvážné můžeme rovněž hodnotit jeho komentování projevů G. Husáka 

a A. Dubčeka z přelomu listopadu. Končí řečnickou otázkou, zdali se nakonec neukáže, že 

tyto jejich proslovy nebyly jen určitým ideovým maskováním (ať vědomým či 

nevědomým) jejich skutečného úsilí a cílů.200 K Husákovi se Lakatoš vrací v následujícím 

čísle, kde cituje dvě „perličky“201, které v jeho projevu zazněly. Velice kriticky s ním 

polemizuje a sloupek uzavírá konstatováním, že problém dnešní politické moci 

v Československu tkví v poklesu dobrovolného konsensu a zejména morální autority.202  

V prosinci pak hodnotí výsledky listopadového plenárního zasedání ÚV KSČ a 

spolu s občany cítí jisté uvolnění, že je zažehnáno nebezpečí v podobě „ultralevých“, kteří 

zde zcela propadli.203 K problematice Úřadu pro tisk a informace, hájí svobodu informací a 

důležitost jejich dostupnosti. Zdůrazňuje, že neinformovaná občanská společnost ztrácí 

možnost kontroly politiky v jejích konkrétních projevech. Politici sice mohou být 

spokojeni, avšak v dlouhodobém hledisku má toto fatální dopady na společnost.204  

Po novém roce se zamýšlí nad současnou situací a o jejím budoucím vývoji. Ptá se, 

jak dlouho může být úspěšná kabinetní politika ve společnosti, kde duchovní elita má 

téměř monopolní postavení ve vlivu na veřejné mínění, na celou občanskou společnost ve 

smyslu občanské důvěry?205 Znásobení vlivu občanské společnosti na politiku pak viděl ve 

schválení dohody mezi delegáty Odborového svazu pracovníků v kovoprůmyslu a Svazem 

vysokoškolských studentů z Čech a Moravy, kde jde o to neustupovat vnějšímu tlaku, o 

otevřenou účast veřejnosti na tvorbě politiky státu, o obranu proti porušování toku 

informaci, omezování svobody masových komunikačních prostředků a napadání kulturní 

fronty. Konstatuje, že dělat úspěšnou politiku v roce 1969 znamená vytvořit pevné spojení 

                                                            
199 LAKATOŠ, M., Ticho a mlčení?, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., 
číslo 6, ze dne 13. listopadu 1968, s. 2.  
200 LAKATOŠ, M., Dva projevy, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., číslo 
7, ze dne 20. listopadu 1968, s. 2. 
201 První perlička: „Stali jsme se jako vládní strana trochu alergičtí na použití státní moci, na udržení vlády 
pracujícího lidu a pozice komunistické strany proti rozvratným elementům. To, že jsou takoví ti druzí, to 
chápu, ale stranické organizace, a nejen mezi intelektuály, to lze těžko pochopit.“ Druhá perlička: „Počítat 
s lidmi, s jejich citovým rozpoložením, je samozřejmě v politice velmi nutné. Ale počítat je jedna věc a 
nechat se jimi ovládat v komunistické straně – to je něco docela jiného.“ 
202 LAKATOŠ, M., Morální autorita, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., 
číslo 8, ze dne 27. listopadu 1968, s. 2. 
203 LAKATOŠ, M., Polistopadová polarizace, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, 
ročník I., číslo 9, ze dne 4. prosince 1968, s. 2. 
204 LAKATOŠ, M., Informace! Informace! Informace!, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a 
kulturu, ročník I., číslo 10, ze dne 11. prosince 1968, s. 2. 
205 LAKATOŠ, M., 1969, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník II, číslo 1, ze 
dne 8. ledna 1969, s. 1-3. 
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mezi dělníky a celou kulturní frontou, vyměňovat si názory, určovat společné cíle.206 To 

zdůrazňuje i v následujícím sloupku z 15. ledna 1969, podle Lakatoše je zřejmé, že politici 

mají stále důvěru občanů, ale otázkou je na jak dlouho. Soudí, že politici se ocitnou 

v určitém nebezpečí, pakliže lidé přestanou jejich politice rozumět, nebo ji budou chápat 

jako zcela neopodstatněné ústupky „vnějším tlakům“.207  

Po smrti Palacha napsal velice pohnutý článek, o hluboké všeobecné krizi, ve které 

se nachází Československo. Vzývá politiky, kteří ještě mají nějaké svědomí, aby brali 

Palachův čin vážně i možnost dalších 14 pochodní, a aby začali jednat. Národ se nyní cítí 

dle jeho slov hluboce uražen a pokořen. Vzývá rovněž i čtenáře, aby nezůstávali jen u slov 

a jednali, aby zastavili další prohlubování současné krize.208 Koncem ledna již zcela 

otevřeně hovoří o krizi, a smetává ze stolu levné návrhy na její vyřešení. Jako 

neopodstatněné hodnotí svalování viny na tzv. pravicové síly a novináře. Lid pociťuje dle 

jeho soudu současnou situaci jako krajní stav beznaděje. Je nutno dělat „drobnou poziční 

politiku“, pakliže nechceme ztratit zbytky naděje.209  

Michal Lakatoš si již vůbec nebral servítky ve svém sloupku z počátku února, kdy 

napsal sžíravou a velice jízlivou kritiku tehdejšího Federálního shromáždění, které 

nevzešlo z demokratických voleb, jak to bývá v ostatních vyspělých státech, ale vzniklo 

jakýmsi „seberozmnožováním“.210 V dalším svém příspěvku vybízí k větší aktivitě 

občanské společnosti.211 Zcela kriticky se pak vyjadřuje k projevům předneseným v únoru 

1969 politiky, kteří se do čela vedení dostali po srpnu 1968 (zde není konkrétní, nikoho 

nejmenuje), v nichž vidí již zcela jasně snahu o nastolení autoritativní interpretace naší 

současné politické krize, a to prostřednictvím ideologických floskulí, vyhledávání a 

potírání údajných politických odpůrců a vytváření psychózy ohrožení.212  

                                                            
206 LAKATOŠ, M., Jak dělat politiku v roce 1969, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a 
kulturu, ročník II., číslo 1, ze dne 8. ledna 1969, s. 2. 
207 LAKATOŠ, M., Napětí povolilo, ale…, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, 
ročník II., číslo 2, ze dne 15. ledna 1969, s. 2. 
208 LAKATOŠ, M., Ve stínu Pochodně č. 1, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, 
ročník II, číslo 3, ze dne 22. ledna 1969, s. 2. 
209 LAKATOŠ, M., Krize, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník II, číslo 4, ze 
dne 29. ledna 1969, s. 1, 3. 
210 LAKATOŠ, M., Byl vytvořen Federální parlament, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a 
kulturu, ročník II, číslo 5, ze dne 5. února 1969, s. 2. 
211 LAKATOŠ, M., Aktivní klid, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník II, číslo 
6, ze dne 12. února 1969, s. 2. 
212 LAKATOŠ, M., Pokus o průlom, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník II, 
číslo 9, ze dne 5. března 1969, s. 2. 
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V jednom z posledních, březnových sloupků ocenil, že v Československém 

odborovém hnutí stále trvá polednový proces politiky.213 V posledním čísle s ním byl 

zveřejněn rozhovor, kde neochvějně trval na svém přesvědčení o důležitosti pravdy a 

svobodné výměně názorů.214 

K politickým otázkám, k naší povinnosti vyjadřovat se k věcem veřejným a trvat na 

svém programu, navzdory tomu, že jsme přesvědčovány o limitujících podmínkách doby, 

se vyjadřuje v jednom článku i Václav Havel.215 

K otázkám federalizace uveřejnila redakce článek bývalého významného 

slovenského politika Ivana Dérera, v kterém přibližuje čtenářům srozumitelně otázky právě 

kolem federalizace Československa.216 

 

3. Hospodářství 

 

Na podporu ekonomické reformy psal své články redaktor, či kolektiv autorů, 

publikující pod jménem Kosmas.217 Zákon o podniku a jeho co nejrychlejší uvedení 

v praxi obhajuje taktéž Kosmas.218  Podle něj je tak či onak jeho zavedení dosti opožděno. 

Je nutno institucionálně uspořádat ekonomiku a nechat ji samotnou přispívat k nastolení 

rovnováhy, než abychom stále něco reformovali.219  

Ekonomickým otázkám se věnuje článek Jak řídit podniky od Oto Schmidta.220 

Hlásil se rovněž k podpoře nového ekonomického modelu, který dle něj vlastně není ničím 

převratným, pouze jde o jakousi restauraci zdravého smyslu v hospodářském myšlení.221 

Nutno podotknout, že v této věci spíše informuje o možnostech řízení podniku, o čemž se 

debatuje, a článek uzavírá slovy, že chce vyzdvihnout okolnost, že se nacházíme v situaci, 

                                                            
213 LAKATOŠ, M., Tvář odborů, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník II, číslo 
10, ze dne 12. března 1969, s. 2. 
214 Veřejné mínění a pravda, rozhovor s Dr. Michalem Lakatošem vedla Z. Redlová, in: Zítřek. Týdeník pro 
politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník II, číslo 13, ze dne 2. dubna 1969, s. 5. 
215 HAVEL, V., Falešné dilema, in: in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., 
číslo 12, ze dne 28. prosince 1968, s. 1-3. 
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číslo 3, ze dne 23. října 1968, s. 1-3. 
217 KOSMAS, Jak dál v zahraničním obchodě?, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, 
ročník I., číslo 3, ze dne 23. října 1968, s. 2. Ale již v 1. a 2. čísle, vždy na druhé straně týdeníku. 
218 KOSMAS, Co s radami pracujících?, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník 
I., číslo 4, ze dne 30. října 1968, s. 2. 
219 KOSMAS, Zamyšlení nad Novým rokem, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, 
ročník II, číslo 1, ze dne 8. ledna 1969, s. 2. 
220 SCHMIDT, O., Jak řídit podniky?, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., 
číslo 1 ze dne 9. října 1968, s. 7.  
221 SCHMIDT, O., Model a politika, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., 
číslo 10, ze dne 11. prosince 1968, s. 6-7. 
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kdy nemůžeme příliš experimentovat a musíme respektovat naléhavé pořadí priorit. 

Nejedná se tedy o článek, který by neochvějně prosazoval určitou koncepci řízení podniků.  

Naopak kritičtější článek k ekonomice Československa napsal S. Tíkal, který už se 

nebojí otevřeně kritizovat současný systém byrokraticky – centralistického řízení a nabízí i 

možnosti, jak hospodářství naší země zlepšit, kde uvádí příklad Holandska.222 

Tendencí zametat takříkajíc ekonomickou reformu pod koberec si všímá Ivan 

Bystřina v prvním únorovém čísle. Konstatuje, že se některé politické kruhy nechtějí smířit 

s podstatným omezením direktivního státního vlivu na ekonomický vývoj podniků. 

Bystřina předkládá názorné ukázky toho, jak dochází k „teoretickému výprodeji“ 

ekonomické reformy a přesvědčivě ukazuje, že se nejedná o jakási opatření k odstranění 

tzv. radikálních krajností, ale naopak to znamená úplnou likvidaci ekonomické reformy.223 

Kolektiv autorů Kosmas pak kritizuje přílišnou podporu strojírenského odvětví ze strany 

vlády, což je dle jejich názoru nerozumné, naopak je nutné přeorientovat výrobu a hledat 

nové cesty, aby tak nepokračovalo prohlubování a neefektivnosti dosavadní struktury 

výroby.224 

Kosmas v jednom svém článku vyčkává na přijetí zákona o socialistickém podniku a 

věří, že to bude ku prospěchu ekonomiky, přibližuje čtenářům, co založení podniku obnáší, 

jedná se o praktické informace.225 Jindřich Janiš v jednom z únorových čísel osvětluje 

čtenářům, že změny, které česká vláda navrhuje provést v původním návrhu osnovy 

zákona o podniku, jdou směrem zpět k většímu zdůraznění centrální podnikatelské a 

hospodářské aktivity, směrem k redukci funkcí demokraticky zvolených podnikových rad. 

Centralismus dosud ovládá velkou část hospodářské praxe, jsou zde obavy ze zavádění 

ekonomické reformy, těmto obavám je ale nutno se bránit. Doufá, že podstatná část 

původního programu bude přece jen realizována.226 Stejně tak Kosmas sdílí názor, že 

pouze silná a reálně fungující rada je východiskem pro autonomii podniku a určitou 

zárukou proti plíživému centralismu.227 
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4. Sdělovací prostředky 

Soudržnost národa je stále neochvějná, tak to i doznává Jiří Lederer v článku Čím bude 

obrazovka.228 Podle něj jsme jako obyčejní občané byli schopni neopustit mravní a 

politické hodnoty. Nerozpadli jsme se, ani jako občanské společenství, ani jako jednotlivci. 

Hovoří zde o novém pořadu Československé televize Jsme s Vámi – buďte s námi, jehož 

základním politickým rysem je v citovém slova smyslu odkaz na historické kořeny 

československého lidu a zejména chce věcně a cílevědomě navazovat na ducha obrodného 

procesu polednového období.  

Situaci v televizi a rozhlase tedy zejména komentovali Vladimír Škutina a Jiří 

Lederer. Vladimír Škutina se například v jednom svém příspěvku s nadsázkou sobě vlastní 

vyjadřuje ke kritice, která padla na adresu jeho televizního pořadu.229 Stejně tak se 

vypořádává s touto kritikou v dalším článku, uvádí, že místopředseda vlády prohlásil 

„Dosti Škutinových poťouchlostí“. Škutina ve svých článcích zejména upozorňuje na 

nebezpečí zakazování humoru.230  

Jiří Lederer pak v půli listopadu zveřejnil článek, kde je svým způsobem nemile 

překvapen, že vláda opět začala zakazovat vysílání některých pořadů v televizi. Byla 

například zcela vynechána politická publicistika a Lederer její důležitost, kterou zaujímá 

v televizním vysílání, především proto, aby komentovala to, co je důležité a správné, 

náležitě hájí.231 Jiří Lederer si uvědomoval, že stejně tak jako dokáže televize informovat 

objektivně, může i v opačném případě uspávat veřejné mínění k nečinnosti a 

lhostejnosti.232  

V jiném z prosincových čísel Lederer ocenil, že je nový televizní pořad o Zprávách, 

ilegálním tisku, byť zde nezaznělo nic převratného, co by lidé o Zprávách nevěděli, 

představoval tento pořad jistý „výbuch“, a byl následně zakázán.233 V posledním 

prosincovém čísle se vyjadřuje k odchodu ředitele Československé televize, což podle něj 
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nebylo ani nutné, ani správné. Jak sarkasticky poznamenává, nový ředitel je „šit na míru 

dnešní doby“. V posledních letech pracoval na místech, kde ho nebylo moc vidět, má 

důvěru nahoře a nemá nedůvěru dole, zkrátka neurazí, ani nenadchne. Bývalý ředitel dle 

něj odešel se ctí, se sympatiemi veřejnosti, ale musel – byla to historická nutnost. Ptá se, 

jaká historická nutnost čeká nového ředitele?234  

Lederer se rovněž odvážil ke kritice Škutinova publicistického pořadu. Podle jeho 

názoru zklamal, postrádá hlubší poslání, promyšlené zaměření, přesto věří v budoucnost 

tohoto magazínu.235 Počátkem února pak Lederer vyjadřuje podivení nad tím, že se 

přestaly vysílat určité pořady, televizní program naprosto chřadne. Nemyslí si, že důvodem 

je jakási cenzura Úřadu pro tisk a informace, který v podstatě pouze upozorňuje a 

doporučuje. Podle něj jádro pudla tkví v tom, že se televizi začaly více věnovat tzv. 

nadřízené orgány, které dohlížejí na to, aby program nevybočoval z kolejí vládní 

politiky.236 Lederer nepřestává být kritický, v půlce února konstatuje, že naše televize není 

schopna plnit jednu ze svých základních funkcí, a to zprostředkovat divákům přímou účast 

na nejvýznamnějších společenských událostech.237 

 

5. Vztah politiky a kultury (divadlo) 

 

Co se týče kultury, objevuje se v závěru různých recenzí a kritik výzva, aby lidé 

neklesali na mysli. Jako to například udělal ve své recenzi filmu V srdci Evropy Aleš 

Fuchs, stejně tak i v článku Příběh vyprávěný básníkem.238 Odkazuje na dějiny země, na 

nutnost hledat v nich moudrost, logiku a poučení pro přítomnost. V této době vznikaly 
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filmy jako Markéta Lazarová, Nebeští jezdci239 nebo Všichni dobří rodáci,240 či televizní 

seriál Sňatky z rozumu241, a ty všechny měly nebývalý úspěch.  

Zítřek rovněž zveřejnil tři příspěvky do debaty od Bořivoje Srby, Františka 

Pavlíčka, Ludvíka Pacovského, které pronesli na sjezdu české části Svazu 

československých divadelních umělců, 16. a 17. února 1969. Vyzývali, aby se divadelníci 

nenechali otrávit současnou situací.242 

 

6. Jan Palach 

 

Palachovi se věnuje například článek Jiřiny Šiklové a J. Suchého. Podle Šiklové 

jsou mladí lidé citově raněni „realismem“ současných politiků. Palachův čin byl vědomý a 

uvážený, jednalo se o individuální formu řešení situace, chtěl tímto probudit veřejné 

mínění a vyburcovat svědomí již tohoto opět usínajícího národa. Doufá, že smysluplnost 

jeho činu bude naplněna, vybízí tak čtenáře k zamyšlení a k odvaze jednat.243 Palachovi a 

jeho pohřbu je věnována rovněž jedna strana z posledního lednového čísla. František 

Nepil, Vladimír Škutina a Aleš Fuchs zde popisují svou účast na Palachově pohřbu a své 

dojmy. Jak řekl Škutina, národ ukázal znovu svou sílu a morální převahu. Tím také nejlépe 

uctil památku Jana Palacha.244 

V souvislosti s Palachem, pak o ryze aktuálním studentském hnutí všude ve světě 

informuje Svatopluk Pekárek, považuje ho za výsledek vleklé společenské a mravní 

krize.245 Československá mládež dle něj hájí zejména Akční program a zásady socialismu 

s lidskou tváří. 
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7. Rezoluce, cenzura a kádrování 

 

Zítřek zveřejnil úvodní projev na zasedání Ústředních výborů tvůrčích svazů a 

ČSAV ze dne 22. listopadu 1968 ve Slovanském domě, kde se sešli zástupci umělců, 

vědců a novinářů. Jak sami avizují, nebudou hovořit o umění, nýbrž o politice. Jsou 

přesvědčení, že totiž nemohou stát mimo politiku, neboť jsou především občany této země. 

Právě oni, zejména pak novináři, by měli být těmi, kdo budou udržovat etické principy. 

Zejména nyní je nutno „kontrolovat“ politiky a jejich jednání. Oni sledují utilitární cíle, je 

tedy třeba jim vytvářet určitou oponenturu. Protože občané chtějí pokračovat v polednové 

cestě a novináři, umělci a vědci by měli umožnit, aby byl jejich hlas vyslyšen. Dále se 

vyjadřují k soudobému hodnocení polednového vývoje, který hodnotí jako správný a 

oceňují práci všech kolegů novinářů, rozhlasových a televizních hlasatelů, a zcela odmítají 

zjednodušující a odsuzující interpretace tohoto období. Kritizují kabinetní politiku, která se 

v posledních týdnech opět vrátila na scénu, to, že byla zakázána politická televizní 

publicistika, mají obavy z možného opětovného kádrování, z omezování cest do zahraničí. 

Nechtějí jen sliby, ale skutky.246  

V prosinci pak Zítřek zveřejnil záznam z besedy o Všeobecné deklaraci lidských 

práv, pořádanou redakcí Zítřku, k 20. výročí jejího přijetí v OSN.247 

V prvním lednovém vydání Zítřek zveřejnil Rezoluci kruhu nezávislých spisovatelů 

z 18. prosince 1968, ve které se dožadují otevřené politiky, politiky demokratického 

socialismu a plné občanské účasti a spoluodpovědnosti.248 

V Zítřku se autoři rovněž nebojí strefovat se do cenzury. To dělá například článek 

od Jiřího V. Svobody, o tom jak kdysi nemohli čeští spisovatelé a novináři psát pravdu.249 

Objevuje se i kritika odposlouchávacích zařízeních od Gustava Kozáka poté, co Václav 

Havel napsal v Literárkách o tom, že ve svém bytě našel toto zařízení. Kozák se obává, že 

se zde opět projevují praktiky, které povedou znovu k terorizování všech 

občanů.250Vladimír Škutina se pak vyjadřuje k tomu, jak byly o něm a jiných známých 

                                                            
246 HELGE, L., Otevřená slova, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., číslo 
9, ze dne 4. prosince 1968, s. 1. 
247 AD HOMINEM, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník I., číslo 10 ze dne 11. 
prosince 1968, s. 1-3. 
248 Politiku otevřenou! Rezoluce Kruhu nezávislých spisovatelů, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, 
vědu a kulturu, ročník II, číslo 1, ze dne 8. ledna 1969, s. 4. 
249 SVOBODA, J. V., V tom věku zamotaném. K 30. výročí jednoho článku, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, 
ekonomiku, vědu a kulturu, ročník II, číslo 1, ze dne 8. ledna 1969, s. 10. 
250 KOZÁK, G., Černá ruka na obzoru, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník 
II, číslo 5, ze dne 5. února 1969, s. 4. 
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osobách rozšiřované štvavé letáky. Konstatuje, že anonymita dává zbabělcům odvahu 

plivnout.251 

Oto Schmidt se vyjadřuje kriticky ke kádrové politice a již nyní se obává toho, že 

opět přijdou doby, kdy se budeme muset zpovídat s toho, co jsme dělali před a po Srpnu. 

Zamýšlí se krátce nad podstatou kádrování z historického a psychologického hlediska. 

Podle jeho názoru vede vynucená konformita k bezcharakternosti a pokrytectví. Domnívá 

se, že bychom se měli poučit z chyb, které kádrování přináší a soustředit se především na 

to, aby všichni občané měli stejné příležitosti, bez ohledu na jejich stranickost, či 

nestranickost. Jedině tak lze dosáhnout prosperující a svobodné společnosti.  252  

 

 

Shrnutí 

Na základě této analýzy mohu konstatovat, že Zítřek byl v pravém slova smyslu 

časopis proreformní a jeho pozici hodnotím vskutku jako zcela nekompromisní. Autoři 

článků zcela otevřeně vyjadřovali svou podporu polednové politice, ve všech jejích 

směrech, zejména v oblasti ekonomické reformy, zákonu o podniku, rad pracujících, ale 

rovněž i v otázkách větších možnostech demokratičtějšího uspořádání a rozhodování. 

Nebáli se kritizovat neutěšenou situaci v televizi, ale i v tisku, opřít se do cenzury a 

problematiky kádrování.  

Tato jejich kritika však s sebou nesla i pozitivní apel, nepřestávali zdůrazňovat 

určité hodnoty, s pomocí odkazů na významné osobnosti českých dějin. Udržovali svým 

způsobem určitou soudržnost jednání a apelovali na mravní odpovědnost člověka. 

Zdůrazňovali důležitost občanské společnosti, která nesmí ustat ve své aktivitě a sledovat 

politiku, upozorňovat na nešvary v ní. To vše činili zároveň určitou hravou formou, 

přičemž si uvědomovali a toto reflektovali, že je to příznačný rys české povahy. Udělali 

však z této záležitosti přednost.  

 

 

 

 

 
                                                            
251 ŠKUTINA, V., Odvaha plivat, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, ročník II, 
číslo 5, ze dne 5. února 1969, s. 5. 
252 SCHMIDT, O., Novou kádrovou politiku, in: Zítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, 
ročník II, číslo 6, ze dne 12. února 1969, s. 7. 
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Závěr 
 

Na začátku své práce jsem si vytkla popsat příběh týdeníku Zítřek. Ukázala jsem, že jeho 

vznik byl výsledkem dvou faktorů. Za prvé to bylo zejména pražské jaro a vše s ním 

spojené. To představovalo živnou půdu pro vznik podobných časopisů, kdy doba takřka 

žíznila po objektivních informacích, což jí umožnilo i osvobození se od cenzury. Druhým 

faktorem byl jakýsi apel členů Československé strany socialistické, jejíž vedení bylo 

rovněž vtaženo do víru událostí a usilovalo mimo jiné o rovnoprávnější účast své strany 

v Národní frontě, aby se začala více vyjadřovat k událostem a propagovat program strany, 

který vycházel otevřeně z tradic její předchůdkyně Československé strany národně 

sociální, která se hlásila k odkazu T. G. Masaryka. Vedení strany tak ohlásilo vznik nového 

časopisu pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu, kterým chtěla požadavky svých členů 

uspokojit. 

 Z mého výzkumu rovněž vyplynulo, že ačkoliv Československá strana socialistická 

vznik týdeníku iniciovala, nijak do jeho vedení nezasahovala a ponechala Melantrichu, 

který ho začal vydávat, volnou ruku jak ve výběru redaktorů, tak obsahu časopisu. Přes 

počáteční obtíže a obavy Zítřek vyšel a byl skutečně proreformním časopisem, v jehož 

redakci působily zajímavé osobnosti, nestraníci, nezatížení komunistickou minulostí. 

Zítřek měl úspěch u čtenářů, odpovídal zcela dobové náladě a jeho příspěvky byly až 

nekompromisní, což mimo jiné vedlo právě k jeho zastavení. Příkaz přišel od samotné 

československé vlády, avšak na jeho pozdějším osudu, totiž nepokračovat v jeho vydávání, 

se podepsalo přímo vedení Československé strany socialistické, která již v tomto období 

zcela ustoupila ze svých obrodných pozic a deklarovala tímto naprostou věrnost programu 

vlády. 

 Na tomto místě rovněž nutno přiznat, že se otázka po vlivu Zítřku na jakési 

znovuzrození občanské společnosti ukázala jako špatně položená. Neboť nyní spíše 

soudím, že tu v momentě, kdy začal Zítřek vycházet, již zcela probuzená občanská 

společnost byla, a jeho úloha možná spočívala spíše v tom, že jaksi udržoval svým 

způsobem tuto společnost při životě, podporoval ji v neutuchající aktivitě, nicméně nemohl 

sám o sobě výrazně změnit události, které po srpnu v rychlém sledu následovaly, a které 

znamenaly i konec jeho dalšího působení.  

 Zítřek byl časopis, který měl ducha, byl vtipný a neotřelý, v pravdě se v něm krásně 

ukazuje stále ještě určité nadšení, které je výsledkem pražského jara, ale zároveň i obavy, 
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které předznamenal Srpen a nakonec dokonal duben 1969. Přesto však musím souhlasit se 

slovy Viléma Prečana, která jsem citovala v úvodu práce, totiž, že období, ve kterém Zítřek 

vycházel, byl skutečně dobou největší svobody, už jen proto, že časopis jako Zítřek vůbec 

vyšel a mohl vycházet a že mohl psát to, co psal. 
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