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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá vznikem tiskového zákona č. 81/1966 Sb., o 

periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích a jeho vlivem na 

události Pražského jara reformního roku 1968. Chci v ní poukázat na důležitou úlohu, 

kterou v procesu demokratizace komunistického režimu tiskový zákon, a jím 

legalizovaná cenzura, sehrál. Institucionalizovaná cenzura se stala impulsem k zostření 

kritiky vládnoucí komunistické strany. Po mnoha letech, kdy cenzurní zásahy probíhaly 

ilegálně, se bylo možné proti tomuto nástroji komunistického řízení a omezování 

svobody projevu zákonně bránit a požadovat jeho zrušení. Velmi silně se požadavek na 

zrušení cenzury ozval na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů. Jelikož část 

reformně smýšlejících vrcholných funkcionářů KSČ podporovala demokratizaci 

systému, zasazovala se o dosažení svobody projevu. Ti si uvědomovali, že svobodná 

média dokáží velmi účinně napomáhat reformním myšlenkám, se kterými se ztotožňují. 

Dosažení zrušení cenzury pak opravdu vneslo do mediálních obsahů značně otevřenou 

kritiku stávajících společenskopolitických poměrů v zemi a apel na nutnost reforem. 

Média vytvářela politický tlak a fungovala jako stmelující prvek veřejnosti nakloněné 

plánovaným změnám reformního křídla KSČ. 

 

 

 



   

Abstract 

Thesis deals with the Press Act no. 81/1966 Coll., on periodical press and other 

mass media and its influence on the events of the Prague Spring reform in 1968. I 

wanted to highlight how important role the press act and its legalization of censorship of 

the press and other mass media played in the process of democratization of the 

communist regime. Institutionalized censorship became the impetus for sharpening 

criticism of the ruling Communist Party. After many years when censorship 

interventions were carried out illegally, it was possible to lawfully defend against this 

tool of communist managing, controlling and restricting freedom of expression and to 

demand its abolition. Very strongly the demand for abolition censorship came after IV. 

congress of the Union of Czechoslovak Writers. Part of the reform-minded senior 

officials of the Communist Party which supported the democratization of the system, 

advocated the attainment of freedom of expression, because they knew that a free media 

can most effectively contribute to the reform ideas with which they identify. Achieving 

abolition of censorship then really brought into media content quite open criticism of 

the existing socio situation in the country and also an appeal that it is necessary to 

reform it. Media created political pressure and acted as a unifying element of the public 

inclined to the proposed amendments of the reform part of the Communist Party. 
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Úvod 

Komunistický režim nastolený na našem území v letech 1948-1989 řídil zemi ve 

striktně direktivním duchu. Bylo neakceptovatelné odchýlit se od ideologie převzaté ze 

Sovětského svazu, který byl vzorem správného státního zřízení a řízení. S tím bylo 

zákonitě spojeno omezení, resp. likvidace základních občanských práv a svobod, v prvé 

řadě svobody projevu. To bylo realizováno skrze cenzuru, která je jedním ze základních 

charakteristických rysů totalitních režimů, mezi které ten komunistický bezesporu patří. 

Cenzura však byla v rozporu s Ústavou Československé republiky z roku 1948, která 

vycházela z ústavních dokumentů první republiky, rovněž s pozdější Ústavou 

Československé socialistické republiky z roku 1960, tudíž nelegální.  Tiskový zákon 

č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních 

prostředcích měl tuto skutečnost změnit. Měl být po tiskovém zákoně č. 184/1950 Sb., 

o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů komplexní právní úpravou 

odvětví a zároveň měl v praxi využívaný institut cenzury legalizovat.  

 

S politickým režimem, který enormně zasahoval do života společnosti a zbavil ji 

jejích základních práv a svobod, se pochopitelně nemínili smířit všichni. Objevovaly se 

pokusy o demokratizaci režimu a uvolnění nastolené praxe nejprve ze strany občanů, 

později i přímo ze samotného nitra vládnoucí komunistické strany. Nejvýznamnější 

z těchto pokusů, který dosáhl konkrétních změn, bylo ve vymezeném časovém období 

tzv. Pražské jaro roku 1968.  

 

Události Pražského jara měly nepochybně mnoho příčin, ať už ekonomických, 

politických nebo společenských. Bakalářská práce si klade za cíl poukázat na souvislost 

vydání tiskového zákona č. 81/1966 Sb., tedy snahy legalizovat uplatňování cenzury, a 

následných reformních událostí Pražského jara 1968. Legalizace cenzury vedla totiž 

k úplnému opaku, než by mohlo být patrné z podstaty tohoto slovního spojení. Byla 

impulsem pro zvýšený apel na nutnost provedení reforem, v první řadě demokratizaci 

poměrů v tvůrčí spisovatelské a novinářské praxi. Nepřekvapí proto, že velmi 

nekompromisně byla cenzura kritizována spisovateli na jejich IV. sjezdu v roce 1967, 

který byl významným mezníkem na cestě k demokratizaci československé společnosti. 

Poté, co bylo dosaženo zrušení cenzury, tak svobodnější atmosféra vyústila v období 

plné zajímavých mediálních obsahů, které se kromě přítomnosti a budoucnosti 
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socialistického zřízení vracely i k dvacet let staré minulosti a jaly se s ní účtovat. 

Tiskový zákon a jím ukotvené právní postavení cenzury tak může být považováno za 

katalyzátor přechodu k otevřené kritice komunistického režimu v celé jeho šíři. 

Veřejnost byla plná zájmu o společenské dění a participaci na jeho změnách. Vypadalo 

to, že demokratizaci komunistického režimu nic nebrání. Ovšem jen do té doby, než se 

do vnitřních záležitostí Československa začal vměšovat Sovětský svaz, spolu 

s ostatními socialistickými státy sovětského bloku, a veškeré výdobytky Pražského jara 

zmařil svou vojenskou intervencí na záchranu a obnovu socialismu v zemi. 

 

V první kapitole práce bez zabíhání do přílišných detailů z historického hlediska 

charakterizuji, v jakém politickém prostředí se země ve vybraném časovém období 

nalézala. Jedná se o období československých dějin bezprostředně po 2. světové válce, 

známé jako Třetí republika, které předcházelo období, kdy se vládnoucí silou v zemi 

stala v únoru 1948 Komunistická strana Československa. Dále se jedná o období 

demokratizace, které předcházelo Pražskému jaru 1968. Zahrnu také ještě jejich 

následné zmaření vojenskou intervencí iniciovanou Sovětským svazem a rané počátky 

normalizace.  

 

Ve druhé kapitole rozeberu právní prostředí země, konkrétně právní úpravu 

týkající se vydávání tisku v době před přijetím tiskového zákona č. 81/1966 Sb., a 

uskutečňovanou praxi, kterou byla právě výše zmiňovaná a nezákonná cenzura. Nad 

kontrolou médií bdělo v průběhu let několik různých institucí. Ty byly zpočátku čistě 

stranické, později státní s přetrvávajícím stranickým dohledem. Měly však vždy stejnou 

pracovní náplň, kterou bylo dohlížet, aby média sloužila potřebám politiky strany. 

 

Třetí kapitola bude pojednávat o přelomovém zákoně č. 81/1966 Sb., který učinil 

z cenzury legální nástroj komunistické kontroly médií. Bude se věnovat jeho přípravné 

fázi, která spočívala převážně v důvodech vyslovujících se pro nezbytnost nové právní 

úpravy, jeho znění a výkladu ve vazbě na ústavu země. Výklad doplním o postřehy z 

dobového tisku vycházejícího pod záštitou Svazu československých novinářů. Bude se 

jednat o periodikum Novinář a Sešity novináře. Dále v této kapitole opět uvedu praxi 

realizace cenzury. Novináři a spisovatelé se postupně osmělovali a začali vytvářet 

institucionální tlak na zákonné zakotvení svobody slova, ale i demokratizaci poměrů 

v zemi. 
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Poslední kapitola se bude zabývat sílícím uvolňováním poměrů v zemi a uvede 

několik jeho nejzásadnějších příčin. Snaha o demokratizaci se promítla i do tiskového 

práva a legalizace cenzury byla dočasně zrušena. Tato kapitola se tak bude věnovat i IV. 

sjezdu Svazu československých spisovatelů, který se konal v červnu 1967. Jeho 

rezoluce měly co do činění s další fází uvolňování a reformním obdobím Pražského jara 

a vycházely z nesouhlasu s institucionalizací cenzury. Došlo ke změnám v politické 

sféře, v jejím personálním obsazení a také ke změně systému řízení země. Také 

k neméně podstatnému osvobození médií od institucionální kontroly skrze zrušení 

cenzury a jiným výdobytkům reformního hnutí. Všechny dosažené cíle však byly 

v srpnu 1968 dementovány a pod vlivem vnějšího zásahu tak došlo k navrácení poměrů 

z doby před uvolňováním, o čemž se bude zmiňovat poslední část kapitoly.  
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1. Historický kontext období 1945-1968 

První kapitola je poskytnutím historických souvislostí politického charakteru, 

které předcházely a které formovaly období vzniku tiskového zákona č. 81/1966 Sb., a 

také které následovaly pár let po něm a vyústily v události Pražského jara.  

 

1.1. Poválečná cesta k totalitě mezi lety 1945-1948 

Po skončení 2. světové války a s tím souvisejícím osvobozením Československa 

v květnu 1945 mělo dojít k obnově válkou a okupací rozvráceného státu Čechů a 

Slováků. Zkušenosti předchozího desetiletí1 a taktéž obavy z možného opakování 

minulosti zapříčinily změnu ve smýšlení obyvatel Československa a jeho obrat doleva. 

Lidé očekávali zásadní společenské změny, které by vedly k demokracii, sociální 

spravedlnosti, ale také k zabezpečení státní suverenity. Došlo k přelomu v politickém 

charakteru Československa a obnova státu se nesla v duchu zahájení výstavby režimu 

lidové demokracie.2 Nejsilnější politickou stranou se stala komunistická strana, neboť 

lidé ztotožňovali její ideologii a proklamovanou politiku se svými vizemi ideální 

socialistické společnosti.3  

 

Budování tohoto lidově demokratického systému bylo silně ovlivněno orientací 

na zahraničněpolitickou spolupráci se SSSR, která vyplynula ze zklamání 

západoevropskými velmocemi po „Mnichovu“ v roce 19384, a také zájmem Sovětského 

svazu o vytvoření sféry svého vlivu ve střední a východní Evropě, v níž vzhledem 

k silnému postavení SSSR v rámci světových velmocí spatřovali českoslovenští političtí 

představitelé záruku ochrany.5 

 

                                                 
1 Jedná se hlavně o následky Mnichovské dohody, kterou v září 1938 podepsali zástupci čtyř zemí (Velké 
Británie, Francie, Německa a Itálie), a která postupovala Němci obývané pohraniční území 
Československa Německu. Dohoda byla považována za zradu západních spojenců. Svou roli také sehrál 
vzrůstající význam spolupráce se SSSR a činný moskevský exil. 
2 Politický systém, ve kterém vedoucí úlohu ve státě tvoří komunistická strana jakožto přímý zástupce 
dělnictva a rolnictva. 
3 KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945-1948. Vyd. 1. Praha: Panorama, 1990, s. 5. 
4 Těžiště exilových jednání a hlavně rozhodování (např. o nové československé vládě a jejím programu) 
se přesunulo z londýnského exilu na moskevský, čemuž předcházela v prosinci 1943 uzavřená česko-
sovětská smlouva o přátelství a poválečné spolupráci. 
5 KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945-1948. Vyd. 1. Praha: Panorama, 1990, s. 6-10. 
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V jednáních o složení nové československé vlády a jejím programu hráli 

komunisté jednoznačně prim. Vládní program6 byl převážně jejich dílem, ale ostatní 

politické strany nově jmenované vlády Národní fronty7 a posléze i prezident Beneš proti 

němu neměli výhrady, neboť většina jeho pasáží nepředjímala budoucí rozpory.  

 

Předpoklady prezidenta Beneše, na kterých postavil spojenectví se SSSR, se 

však ukázaly jako mylné. Sověti se nemínili spokojit s pouhou sférou svého vlivu na 

bázi navázání spojeneckých smluv s nezávislými státy, jejich ambice sahaly 

k vybudování uceleného mocenského bloku jako centrálně řízeného seskupení států 

komunistické moci. Rozpory mezi komunisty a ostatními politickými stranami Národní 

fronty ale začaly nabírat na intenzitě až po drtivém úspěchu komunistů ve volbách 

v květnu 1946, které byly na dlouhou dobu posledními demokratickými volbami 

s účastí vícero suverénních politických stran.8 Komunistům se postupně podařilo 

ovládnout Sbor národní bezpečnosti, armádu a tajnou policii, dělnické organizace a také 

sdělovací prostředky.9 

 

V průběhu roku 1947 se spolupráce politických stran stále více vytrácela a 

narůstaly konfliktní situace.10 Moc komunistů však sílila. SSSR měl ve sféře svého 

vlivu již suverénní postavení11 a politiku komunistů vedoucí k eliminaci ostatních 

politických stran a vládě jedné strany podporoval. Nekomunistické strany tak byly touto 

situací značně oslabovány. Hrozba v podobě ohrožení státní suverenity a 

demokratického uspořádání společnosti tak nepřicházela od obávaného Německa, ale 

                                                 
6 Košický vládní program. 
7 Což bylo seskupení politických stran a společenských organizací v Československu v letech 1945-1990. 
Národní fronta sdružovala všechny povolené politické subjekty a měla řešit politické otázky. 
Demokratickými stranami byla chápána jako permanentní vládní koalice s jednotným postupem, ale KSČ 
byla postupně zneužívána, zejména v průběhu únorového převratu 1948. 
8 Místo jednotlivých politických stran se v dalších volbách volila jednotná kandidátka Národní fronty, 
kterou plně ovládala KSČ. Komunisté tak určovali postoje a činnost ostatních stran. 
9 KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945-1948. Vyd. 1. Praha: Panorama, 1990, s. 12-13. 
10 Panovaly velmi rozdílné až protichůdné představy o politickém, ale zejména ústavně-právním 
uspořádání česko-slovenského vztahu. Nekomunistické strany zastávaly názor jednotného 
československého národa. Komunisté uznávali svébytnost slovenského národa, kterou Slováci výrazně 
prosazovali, a také uspořádání vztahu Čechů a Slováků na principu rovný s rovným. Takto byl vzájemný 
vztah vymezen v Košickém vládním programu spolu s uznáním národních orgánů slovenského národa. 
Ještě v exilu uvažovali komunisté o federativním uspořádání dvou autonomních republik. 
11 Což dokládá např. fakt, že na nátlak Sovětů byl v červenci 1947 odmítnut Marshallův plán poválečné 
hospodářské obnovy Evropy, vzniklý na popud amerického prezidenta. Marshallův plán byl odmítnut 
všemi státy střední a východní Evropy. Přijetím sovětského diktátu se tak prohloubila propast mezi 
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touto hrozbou se stávala velmocenská politika Sovětského svazu.12 Rozpory v Národní 

frontě během ledna a února 1948 nadále narůstaly.13 Přerostly v politickou, potažmo 

vládní krizi. Nekomunistické strany doufaly ve změnu rozložení politických sil po 

volbách plánovaných na jaro 1948, k nimž však již nedošlo14, protože vyvrcholením 

vyvstalé politické situace v Československu a vládní krize se v únoru 1948 stal 

komunisty provedený státní převrat.15 Po převzetí moci do svých rukou tak na dalších 

40 let nastolili totalitní režim vlády jedné strany – komunistickou diktaturu.16 

 

1.2. Totalita po roce 1948 

1.2.1. Upevňování moci v období 1948-1953  

Prvních pět let bylo tzv. zakladatelským obdobím komunistického režimu. 

Komunistům šlo v první řadě o upevnění jejich mocenského monopolu nejen v politické 

sféře, ale ve všech aspektech života společnosti.17 Chopili se všech vrcholných státních 

a jiných důležitých funkcí zejména v odborech, dále v zájmových organizacích, svazech 

a dalších masových organizacích.18 19 Jejich dalším cílem bylo položit základy nového, 

socialistického zřízení a definovat jeho konečnou podobu.20 Již během státního převratu 

a bezprostředně po něm začala komunistická moc s represemi a perzekucemi. ÚV KSČ 

                                                                                                                                               
svobodným Západem a Sověty ovládaným Východem. Státy tzv. Východního bloku byly již pod kontrolou 
SSSR, který citelně zasahoval do jejich vnitřních záležitostí. 
12 KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945-1948. Vyd. 1. Praha: Panorama, 1990, strana 12-13. 
13 Spory se týkaly převážně problematiky zneužívání bezpečnostních složek komunisty. 
14 Přesněji, nedošlo k nim v klasické demokratické podobě. Místo jednotlivých politických stran se volila 
jednotná kandidátka Národní fronty, kterou plně ovládala KSČ. 
15 Nedošlo ke klasickému puči, tedy násilnému převzetí moci za pomoci ozbrojených složek, ačkoli 
komunisté takovými silami disponovali, a ty byly připraveny zasáhnout. Již od konce války si komunisté 
budovali pozice v bezpečnostních složkách a vytvářeli síť tajné policie. V době vládní krize postupovali 
nezákonně a protiústavně, když omezovali svobodu tisku, zatýkali funkcionáře ostatních stran atd. 
Značnou roli v tomto procesu sehrály Akční výbory Národní fronty a Lidové milice, taktéž protizákonně 
vytvořené a protiústavně jednající. V mezích ústavy proběhlo jen technické vyřešení vládní krize. Ministři 
podali demisi, prezident ji přijal a doplnil vládu na návrh jejího předsedy. Prakticky však byly tyto kroky 
doprovázeny zastrašováním ze strany komunistů.  
16 KOCIAN, Jiří. Poválečný vývoj v Československu 1945-1948. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1993, strana 73-74. 
17 V oficiální terminologii šlo o „vedoucí roli strany“. 
18 Tyto svazy, povětšinou umělecké, ustavované od podzimu 1948 však jen vzdáleně připomínaly 
předchozí dobrovolná zájmová či profesní sdružení. Jejich role v politice komunistické strany je 
charakterizovaná jako „převodová páka“. Měly poslušně implementovat stranické směrnice přímo 
v centru tvůrčí inteligence. 
19 KNAPÍK, Jiří. Únor a kultura: sovětizace české kultury 1948-1950. Vyd. 1. Praha: Libri, 2004, strana 137. 
20 Vedoucí činitelé komunistické strany znali a uznávali jedině sovětský model, který pro ně byl vzorem a 
vyvinul se v ideologickou šablonu.  
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vyhlásilo tzv. ostrý kurs proti reakci, tedy složkám obyvatelstva pokládaných za 

nepřátele režimu.21 Mnozí lidé z řad bývalých funkcionářů převážně nekomunistických 

stran, ale i politicky bezvýznamných osob, byli vězněni a vystaveni vykonstruovaným 

politickým procesům.22 Masového rozsahu dosáhly různé formy perzekuce jako 

vylučování z veřejného života, zbavování funkcí v mocenských orgánech a 

společenských organizacích.23 Tyto perzekuce prováděly komunistické orgány přímo 

samy nebo prostřednictvím Akčních výborů Národní fronty24 a státních orgánů. Své 

funkce tak musely na základě prověrek opustit desítky tisíc lidí politicky 

nevyhovujících novému režimu. Byly také zlikvidovány zbylé, doposavad fungující 

demokratické principy jako např. politická pluralita. Nekomunistické strany byly sice 

ponechány v existenci, ale pod podmínkou bezvýhradného respektování politiky KSČ, 

čímž bylo umožněno zachovat navenek zdání o demokratickém uspořádání státu, ale 

fakticky eliminovat opozici.25 Pro dosažení svých cílů se komunisté rozhodně nebáli 

využívat násilí a Sbor národní bezpečnosti spolu s tajnou policií. Zločin a nezákonné 

praktiky byly za jejich vlády na denním pořádku.26 

 

Dále se soustředili na ekonomickou oblast a krátce po Únoru 1948 započali 

druhou vlnu27 znárodňování průmyslových podniků napříč celým jejich spektrem. 

V krátké době tak zaniklo soukromé vlastnictví a podnikání v průmyslu. Na podzim 

1948 začala likvidace živnostníků jako kapitalistické síly nepřátelské vůči novému 

státnímu a celospolečenskému uspořádání. Pilířem nově nastoleného režimu měla být 

dělnická třída. Docházelo k nahrazování politicky nepohodlných funkcionářů a 

odborníků z různých oborů právě z řad dělnictva. V únoru 1949 se přistoupilo ke 

kolektivizaci v zemědělství a tím mělo být dosaženo další likvidace v sektoru 

                                                 
21 KNAPÍK, Jiří. Únor a kultura: sovětizace české kultury 1948-1950. Vyd. 1. Praha: Libri, 2004, strana 120. 
22 Motivem pro politické procesy byla snaha ukázat státní převrat jako záchranu před spiknutím, které 
chystaly nekomunistické strany. 
23 Mezi další formy perzekuce patřily zákazy studia dětí, ale také propouštění ze zaměstnání či 
vystěhování. 
24 Což byly zvláštní orgány vzniklé v únoru 1948 na popud předsedy KSČ, Klementa Gottwalda. Systém 
akčních výborů sloužil komunistům jako nátlakový prostředek. 
25 Nekomunistické strany zůstaly pod stálou kontrolou Národní fronty, jejímž prostřednictvím 
komunistické instituce určovaly směr jejich činnosti, personální záležitosti atd. 
26 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953-1956. Vyd. 1. Brno: Barrister 
& Principal, 2005, s. 14-17. 
27 První vlna znárodňování proběhla krátce po válce, na podzim 1945. Vyvlastnění se týkalo zejména 
bank, pojišťoven a velkých průmyslových podniků. 
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samostatně hospodařících.28 Bylo zavedeno centrálně plánované hospodářství a sovětští 

poradci měli pomoci implementovat po vzoru SSSR systém pětiletého plánování.29 

 

Pro upevnění svého mocenského monopolu se komunisté rozhodli nejen 

demonstrovat svou sílu a moc pomocí zastrašování těch, kteří si dovolili vystoupit 

z davu a pronést na jejich adresu kritiku. Také se snažili získat kontrolu nad smýšlením 

mas a velmi se zasazovali o jeho ovlivňování. Již delší dobu měli velký vliv v rozhlase a 

také značný vliv v tisku30 a mohli tak jejich prostřednictvím šířit svou propagandu a 

hlavně zamezit podávání objektivních informací. Audiovizuální média měla sloužit 

potřebám režimu a jeho ideové politice. Byla tak zavedena cenzura a perzekuce 

v řadách tvůrčí inteligence v podobě zákazu publikační činnosti v případě, že se 

umělecká orientace autorů neshodovala se zájmy strany a jejími ideologickými 

požadavky, které ztělesňoval socialistický realismus.31 Země byla odstřižena od 

veškerého styku se zahraničím, vyjma států sovětského bloku.32 

 

Celé toto systematické prorůstání země komunistickou mocí se ale samozřejmě 

nesetkávalo jen s podporou, popř. s pasivním přijetím. Mělo i své odpůrce, jejichž řady 

rostly a rekrutovaly se i z původních příznivců poúnorových změn. Projevy 

nesouhlasu33 s existujícími režimem a jím vynucenou přestavbou společnosti byly 

rychle a tvrdě potlačeny a také náležitě exemplárně potrestány, přesto ale neutichaly. 

Mnoho režimem pronásledovaných republiku raději opustilo, avšak tito lidé měli snahu 

i ze zahraničí nějakým způsobem proti režimu působit. V únoru 1949 se tak pokusil 

                                                 
28 Na rolníky byl vytvářen silný politický nátlak, aby „dobrovolně“ vstupovali do jednotných 
zemědělských družstev. Majitelé větších hospodářství a rolníci, kteří nesouhlasili s kolektivizací, byli 
označeni za kulaky a na jejich pozemky byla uvalena národní správa. Jejich majetek byl zabrán a oni 
vystěhováni. 
29 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953-1956. Vyd. 1. Brno: Barrister 
& Principal, 2005, s. 45-49. 
30 Zhruba od roku 1946, kdy zvítězili ve volbách. 
31 Silně ideologicky orientovaný umělecký směr fungující jako oficiální směrnice pro literaturu a další 
uměleckou činnost v komunistických zemích.  
32 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953-1956. Vyd. 1. Brno: Barrister 
& Principal, 2005, s. 49-51. 
33 Pasivní odpor se vyznačoval neúčastí na oficiálních oslavách či schůzích. Aktivní byl buďto živelný nebo 
organizovaný prostřednictvím ilegálních skupin, často spojených se zahraničním exilem. K nejrozšířenější 
formě odporu proti komunistickému režimu patřila výroba a šíření letáků a nápisů, ale také poslech 
zahraničního rozhlasu a „šeptanda“.  
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formovat politický exil jako Rada svobodného Československa a později v roce 1951 

začalo vysílat Rádio Svobodná Evropa.34 

 

Zakladatelské období nového politicko-celospolečenského uspořádání se všemi 

zostřujícími se demonstracemi mocenského monopolu vedoucí komunistické strany 

bylo spíše demonstrací podřízenosti vůči Moskvě. Monopol moci, avšak bez suverenity. 

Mnohá sovětská doporučení, která byla následně slepě uplatňována, nerespektovala 

specifika země a neodpovídala jejím konkrétním potřebám.35 

 

1.2.2. První krize režimu a její překonání  

Od počátku 50. let přibylo v politice komunistické strany rysů36, díky kterým 

vůči ní začala zaujímat kritický postoj stále větší část veřejnosti i z řad dělnictva a elit, 

které si strana po Únoru 1948 sama vytvořila. Nespokojenost obyvatel měly na svědomí 

především hospodářské a s tím související sociální problémy a pokles životní úrovně.37 

Když v roce 1953 zemřel vůdce sovětského bloku J. V. Stalin a československý 

prezident Klement Gottwald, dva významní a respektu se těšící komunističtí státníci, 

odstartovalo to tři roky proměn ve společnosti. Tyto tři roky otřesů komunistického 

režimu, známé jako doba tání, vyústily v dramatické události roku 1956 – povstání 

v Polsku a v Maďarsku.38 

 

Dříve hojně uplatňovaná a poměrně úspěšná mocenská opatření proti projevům 

nespokojenosti působila v té době spíše jako jejich katalyzátor. Sovětští politikové si 

uvědomili potřebu určité revize dosavadní politiky a oznámili její korektury v oficiální 

politice zvané Nový kurz.39 Ta se začala prosazovat i ve státech sovětského bloku, 

v Československu však velmi pozvolna a ve vymezených hranicích. Českoslovenští 

                                                 
34 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953-1956. Vyd. 1. Brno: Barrister 
& Principal, 2005, s. 55-61. 
35 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953-1956. Vyd. 1. Brno: Barrister 
& Principal, 2005, s. 18-19. 
36 Různé druhy perzekuce a represe, zejména nezákonné soudní procesy, politické a justiční zločiny, ale 
také násilná kolektivizace venkova.  
37 Největšího rozsahu dosáhla veřejná nespokojenost během peněžní reformy na přelomu května a 
června 1953. Měnová reforma absolutně znehodnotila veškeré úspory a občané byli zcela ožebračeni. 
38 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953-1956. Vyd. 1. Brno: Barrister 
& Principal, 2005, s. 62-65. 
39 Ta zahrnovala např. ústup od propagace dřívějšího pojetí třídního boje, počátek boje proti kultu 
osobnosti sovětského vůdce J. V. Stalina, přiznání chyb, kterých se režim dopustil a jejich nápravu. 



   

 

11 

  

komunisté nebyli na jakékoli formy revizionismu a reformismu připraveni, ideologická 

šablona komunistického zřízení zakladatelského období v nich byla pevně zakotvena. 

Otřesy ve společnosti, ale i v řadách komunistické strany byly způsobeny revizemi 

politických procesů a jinými, byť pouze částečnými přiznáními doposud skrývaných 

hrůz režimu a mnohých nezákonností.40    

 

Komunisté přijímali různá opatření41, kterými se snažili ukonejšit panující 

všeobecnou nespokojenost. Ve většině států sovětského bloku se totiž roku 1956 začalo 

již velmi silně ozývat demokratizační hnutí.42 Rozsáhlé změny a přestavba společnosti 

dle idejí komunistické strany, které byly převzaté ze Sovětského svazu, byly lidem 

vnucovány a ti se tomuto umělému „naroubování“ cizího státního zřízení začali bránit.43 

Politická aktivita44 československé veřejnosti zasazující se za hlubší reformy utichla po 

brutálním potlačení živelného povstání v Polsku a hlavně v Maďarsku, kde 

intervenovala sovětská vojska, a žádná výraznější volání po demokratizačním procesu 

se neprojevila. Společnost se vrátila k politické pasivitě a nezájmu o veřejné záležitosti. 

Rokem 1956 tak ve státech sovětského bloku skončila krize komunistického režimu, ve 

kterou vyústilo jeho zakladatelské období. Komunisté svou moc znovu demonstrovali a 

upevňovali pomocí rozsáhlých politických prověrek, které v roce 1958 a 1959 probíhaly 

napříč všemi rezorty státního aparátu od té nejvyšší až po tu nejnižší úroveň, ale také 

napříč kulturními a jinými organizacemi, protože to byla právě inteligence, která se 

nejvíce dovolávala revize komunistické politiky a její demokratizace.45 

 

                                                 
40 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953-1956. Vyd. 1. Brno: Barrister 
& Principal, 2005, s. 63-73. 
41 Proběhly např. volby do národních výborů (tehdejších orgánů státní správy) a parlamentu, i když 
samozřejmě postrádaly základní znaky demokratických voleb. Dalším demokratizačním ústupkem byla 
decentralizace některých pravomocí na kraje, okresy i obce. 
42 Výrazným milníkem padesátých let byl XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, na kterém 
N. S. Chruščov kritizoval kult osobnosti J. V. Stalina a odhalil základní rysy jeho zločinů. Iluze mnohých o 
skutečné povaze komunistické moci se tak poněkud rozplývaly. 
43 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956–1968: společnost a 
moc. Vyd. 1. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008, s. 7. 
44 Projevující se ojedinělými kritickými ohlasy na revize politických procesů a dovoláváním se osobní 
odpovědnosti za režimní nezákonnosti. Dále také veřejně vyslovovanými sympatiemi s revolucí 
v sousedních zemích, které byly ale značně nahodilé. 
45 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953-1956. Vyd. 1. Brno: Barrister 
& Principal, 2005, s. 588-595; 645; 648-649. 
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1.3. Uvolňování poměrů v 60. letech  

Opatření přijatá od roku 1956 do roku 1961 vnesla úpravy do mocensko-

politického systému, ekonomiky i kulturní oblasti, ale důležitým tématům46, která 

poodhalila krize režimu, se vyhýbala. Reagovala jen na problémy méně důležité a řešila 

tak obavy možného opakování událostí z Polska a Maďarska. Rušivé jevy se pět let po 

dramatických událostech roku 1956 zdály být odstraněny a režim stabilizován, případné 

projevy nespokojenosti totiž ani v nejmenším nedosahovaly masového měřítka a tudíž 

nevytvářely dostatečný tlak na vedoucí funkcionáře a režim samotný. Nadšení 

vedoucích komunistů z dosažených úspěchů, zejména z dovršení cesty k socialismu 

deklarované přijetím Ústavy Československé socialistické republiky roku 1960, bylo na 

počátku 60. let zmírněno, když došlo opětovně k hospodářské krizi v letech 1962-1964. 

Československé hospodářství na tom bylo velmi bídně, stále častěji nastávaly výpadky 

dodávek plynu, uhlí, potravin. Vedení komunistické strany si uvědomovalo nutnost 

provést hluboké hospodářské reformy. Cesty vedoucí ke zlepšení stavu národního 

hospodářství vedly nutně taktéž ke změně v ideologii a politické praxi komunistické 

strany.47  

 

Byly tak povoleny otěže nejen v ekonomické oblasti, ale taktéž v politické a 

kulturní.48 Poměry v zemi se začaly postupně celkově uvolňovat. Tomuto 

společenskému posunu taktéž napomáhaly podněty přicházející na počátku 60. let ze 

SSSR.49 V roce 1963 došlo k revizi dalších politických procesů a rehabilitaci řady 

vězňů, dále ke zmírnění cenzury. Způsobený politický otřes zasáhl pilíře komunistické 

moci – stranu a Státní bezpečnost – a důvěru v oficiální politiku, což prohlubovalo krizi 

ideologie. Komunistická strana měla co do činění se vzdouvajícími se vlnami 

liberalismu, revizionismu, reformismu, a to velmi hojně i ve vlastních řadách, což bylo 

silně ovlivněno nástupem mladší generace. Ta nebyla svázána zakořeněnými 

ideologickými šablonami a chtěla alespoň částečně odčinit zločiny režimu, dodat mu 

                                                 
46 Kterými byla změna ekonomické struktury, uvolnění politických poměrů a dozoru nad kulturou, revize 
politických procesů a přiznání zločinů v celé jejich šíři. 
47 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956–1968: společnost a 
moc. Vyd. 1. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008, s. 23-25. 
48 Ekonomická reforma (změna organizace a řízení hospodářství) patřila k základním faktorům úsilí o 
celospolečenskou reformu. 
49 Mezi ně opětovně patřil boj proti kultu osobnosti (tzv. destalinizace), k němuž došlo na popud ze 
sjezdu sovětských komunistů v říjnu 1961. Stalinovy zločiny byly odhaleny již v únoru 1956 na XX. sjezdu 
Komunistické strany Sovětského svazu v projevu generálního tajemníka strany, N. S. Chruščova. 
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tzv. lidskou tvář, a volala po demokratizačních reformách. To umožnilo otevřenou 

kritiku politiky komunistické strany, která vyvrcholila na IV. sjezdu československých 

spisovatelů v červnu 1967. Ačkoli nejvýraznější řečníci50 byli perzekuováni a mnohdy 

existenčně postiženi, komunisté již nemohli nijak odvrátit krizi ve společnosti. Tato 

krize se oproti té z let 1953-1956 vyznačovala sjednocenou aktivitou občanů, kteří 

vyvíjeli soustředěný tlak na úpravu režimu. Reformní tendence sílily a prosazovaly se 

ve všech oblastech společenské činnosti, v institucích, zájmových i stranických 

organizacích. Úsilí o společenskou reformu spolu s aktivitami proreformně smýšlejících 

komunistických funkcionářů plynule vyústilo v reformní hnutí. Přiblížil se rok 1968 a 

Pražské jaro.51 

 

1.4. Pražské jaro a nástup normalizace 

1.4.1. Reformní rok 1968 

Rok 1968 odráží změnu v české a slovenské společnosti nespokojené 

s ekonomickými a politickými poměry v zemi. Československo „vystoupilo z řady“ 

poslušných sovětských satelitů. Od počátku roku 1968 nabraly události rychlý spád. 

Personální změny ve stranickém vedení byly reformnímu demokratizačnímu hnutí 

příznivě nakloněny. Po zrušení cenzury se tak mohla naplno projevit otevřená kritika 

politiky komunistické strany. Kritika sahala i zpětně do minulosti a upozorňovala na 

zločiny uplynulých dvou desetiletí. Ačkoli v otázce liberalizace poměrů v zemi nebyla 

komunistická strana rozhodně jednotná, reformně smýšlející politici prosadili změnu 

kurzu, kterým se vláda komunistické strany měla ubírat. Byl schválen Akční program 

KSČ. Demokratizace poměrů v Československu byla ale trnem v oku vládám 

socialistických států sovětského bloku a Sovětský svaz vyvíjel enormní tlak na 

československou proreformní vládu kvůli zastavení změn a návratu ke starým 

pořádkům. Nakonec, aby dosáhl svých cílů a vrátil otěže moci zpět do rukou 

konzervativně smýšlejících komunistů, došlo v srpnu 1968 na vojenskou intervenci 

                                                 
50 Např. Ludvík Vaculík, A. J. Liehm, Milan Kundera a další. 
51 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956–1968: společnost a 
moc. Vyd. 1. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008, s. 27-30. 
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vojsk států Varšavské smlouvy52 na obranu socialismu v zemi a v celém sovětském 

bloku.53 

 

1.4.2. Obnova pořádku 

Po vstupu intervenujících vojsk na území Československa docházelo na různých 

místech země k jejich střetům s civilisty, kteří se všemožně snažili dát najevo svůj 

odpor k přítomnosti cizích armád.54 Občané byli připraveni hájit nabytou svobodu a 

v žádném případě nechtěli dopustit, aby došlo k návratu poměrů před rokem 1968. 

V politických kruzích se však moc začala akumulovat do rukou stoupenců sovětů, opět 

došlo k rozsáhlým personálním změnám a sovětům se tak podařilo přítomnost svých 

vojsk v Československu zlegalizovat.55 V srpnu 1969 došlo při příležitosti výročí vstupu 

sovětských vojsk k bouřlivým demonstracím, které se staly posledním vzedmutím 

národa k odporu. Tyto demonstrace byly tvrdě potlačeny, lidé byli ve velkém zatýkáni a 

trestáni. Veškeré výdobytky Pražského jara byly rozmetány, opět byla nastolena 

cenzura, zákaz vyjíždět na Západ, probíhaly rozsáhlé prověrky a čistky lidí proreformně 

smýšlejících a tudíž režimu nepřátelských přímo v komunistické straně. Tyto kontroly 

se nevyhnuly ani odborům a různým masovým organizacím, z nichž mnoho bylo 

zrušeno, převážně těch, kde působila inteligence – novináři, spisovatelé a studenti. 

Snahy o zformování občanské společnosti byly zlikvidovány v jejím počátku a poměry 

v zemi měly být normalizovány. Opětovné obnovení pořádku komunistického režimu 

bylo dosaženo nejpozději v roce 1971 a na téměř dvě další desetiletí se měly poměry 

vytvořené na počátku 70. let měnit jen velmi pozvolna.56 

 

 

                                                 
52 Což byla Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, kterou v roce 1955 podepsaly státy 
sovětského bloku (sovětské sféry vlivu) v reakci na přistoupení Spolkové republiky Německo do 
Organizace severoatlantické smlouvy, NATO. NATO byl, a stále je, pakt o vzájemném poskytování 
vojenské pomoci.  
53 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956–1968: společnost a 
moc. Vyd. 1. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008, s. 772-776. 
54 Stavěly se barikády, probíhaly defenzivní útoky, sabotáže. Rozhlas vešel do ilegality a nadále 
informoval o veškerém dění v zemi, stejně tak bylo obnoveno televizní vysílání z improvizovaných studií. 
55 Pár dní po invazi se v Moskvě uskutečnilo československé a sovětské jednání (čelní představitelé 
reforem byli tzv. internováni a na toto jednání dovezeni), jehož výsledkem byl tzv. Moskevský protokol, 
který zavazoval československou stranu k postupné „normalizaci“ poměrů v zemi a k realizaci řady 
dalších sovětských požadavků.  
56 VONDROVÁ, Jitka. Reforma? Revoluce? Pražské jaro 1968 a Praha. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, 2013, s. 261-262. 
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2. Tiskové právo v období totality mezi lety 1948-1966 a 

uplatňovaná praxe 

Tiskové právo představuje soubor právních norem regulujících vydávání 

tiskovin jak periodických, tak neperiodických.  

 

Stejně jako celý právní řád doznává tiskové právo v průběhu času značných 

proměn reflektujících změny poměrů v zemi, ať už jsou politického nebo sociálního 

charakteru. Intenzita této proměny odpovídá intenzitě změn společenských a 

ekonomických vztahů. Povaha probíhajících společenských procesů pak determinuje 

zachování či přerušení kontinuity práva. Např. zahraniční odboj za 2. sv. války se snažil 

docílit toho, že po válce dojde k navázání na právní řád republiky z doby před její 

okupací, kdežto komunisté po provedeném únorovém převratu roku 1948 usilovali o 

přesný opak, neboť diskontinuita právního řádu s demokratickým pořádkem 

předválečné republiky byla základním atributem jejich totalitní moci.57 

 

2.1. Legislativa 

V obnovené Československé republice byla po roce 1945 platná právní úprava 

z roku 1862. Zákon o tisku č. 6/1863 ř. z. ještě z dob rakouské monarchie byl ve znění 

svých následných novelizací z dob první republiky již zcela nevyhovující a zastaralou 

právní zárukou svobody tisku.58 Znovunabytá, okupací zlikvidovaná občanská práva a 

svobody však neměly v poválečném Československu dlouhého trvání. Nastoupivší 

totalitní režim si podrobil všechny sféry společenského života a vytvořil nový systém 

práva, který eliminoval záruky právního státu. Změny právního řádu se samozřejmě 

dotkly i práva tiskového. Po procesu, pro který se vžilo označení Právnická dvouletka, 

byl, samozřejmě mimo jiné, vydán zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a Svazu 

                                                 
57 MALÝ, Karel. Tiskový zákon – konec staré a počátek nové právní úpravy vydávání periodického tisku? 
In SOKOL, Tomáš. Tisk a právo. Vyd. 1. Brno: ORAC, 2001, s. 5-6. 
58 Jedinou poválečnou novelou byl zákon č. 101/1947 Sb., o postavení redaktorů a o Svazech novinářů, 
kterým byl novelizován zákon o pracovním poměru redaktorů z roku 1936. 
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československých novinářů59, který v podstatě tisk podřídil zájmu vládnoucí, tudíž 

komunistické strany, a tím svobodu tisku radikálně okleštil.60 

 

2.1.1. Zákon č. 184/1950 Sb. 

 Zákonem č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a Svazu československých 

novinářů, ze dne 20. prosince bylo tisku stanoveno jeho poslání, které bylo jasně 

definováno hned v § 1 odst. 1 a to tak, že musí napomáhat budovatelskému úsilí 

československého lidu a jeho výchově k socialismu. Podřízenost tisku státní moci a její 

ideologii byla utužena nemožností soukromého podnikání v oblasti vydávání tisku (§ 1 

odst. 2). Ministerstvo informací a osvěty mělo plnou kontrolu nad vydáváním a 

rozšiřováním tiskovin (§2), udělovalo a také odebíralo oprávnění vydavatelům (§ 3 odst. 

3, § 4), jejichž výčet byl v zákoně taktéž uveden a jasně vymezen (§ 3 odst. 1 a 2). 

Zákon nadále činil ze svobodných novinářů členy Svazu československých novinářů61, 

který měl novináře nejen sdružovat, ale hlavně bdít nad řádným plněním jejich 

povinností dle § 1. Bez platné registrace ve Svazu nesmělo být povolání novináře 

vykonáváno (§ 8). Povinné členství ve Svazu bylo zrušeno až novelou uvedeného 

zákona z roku 1958.62 

 

 Marně bychom v tomto zákoně hledali sebemenší zmínku o cenzuře. Svoboda 

tisku byla zaručena novou, lidově demokratickou ústavou ze dne 9. května 1948 a podle 

jejího § 21 nebyla cenzura přípustná. Neznamená to však, že tyto institucionalizované, 

politicky motivované zásahy do autorských textů neexistovaly. Naopak tvořily důležitou 

součást stranického řízení hromadných sdělovacích prostředků a kultury obecně.63 64 

Proto se neomezím jen na legislativně ukotvené prvky upravující fungování vydávání 

periodického a neperiodického tisku. Nastavení zrcadla proměnám Československa a 

                                                 
59 Tento zákon zrušil zákon č. 101/1947 Sb., o postavení redaktorů a o Svazech novinářů, který ze 
svobodných novinářů učinil členy Svazu československých novinářů. 
60 MALÝ, Karel. Tiskový zákon – konec staré a počátek nové právní úpravy vydávání periodického tisku? 
In SOKOL, Tomáš. Tisk a právo. Vyd. 1. Brno: ORAC, 2001, s. 5-6. 
61 Jako tomu bylo již v předcházejícím, tímto zákonem zrušeném zákoně č. 101/1947 Sb., o postavení 
redaktorů a o Svazech novinářů. 
62 Zákon č. 44/1958 Sb., kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu 
československých novinářů. 
63 Patřily k nejvýznamnějším nástrojům uplatňování mocenského monopolu vůbec, zvláště pak v oblasti 
kulturní a ideologické. 
64 KAPLAN, Karel. Cenzura v Československu 1945-1970. Studie, 1983, roč. VI, č. 90, s. 465. 
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jeho společnosti by nebylo úplné, protože normativní fasáda za sebou ukrývala praxi, 

která se dá označit mnoha výrazy, jen ne výrazem legální. 

 

2.2. Cenzurní praxe 

 Obnovené Československo se po 2. sv. válce vrátilo do právního prostředí první 

republiky, kde cenzura jakožto nástroj, kterým státní moc kontrolovala a omezovala 

sdělování informací, neměla mít své místo. Přesto vznikaly z iniciativy KSČ65 orgány, 

které měly za úkol cenzuru provádět. Ještě před Únorem 1948 tak fungoval kontrolní 

odbor na ministerstvu informací. Po převzetí moci komunisty se cenzurní politika teprve 

naplno rozběhla.66 

 

2.2.1. Cenzura do roku 1953 

  Státním převratem se komunisté spolu s politickou mocí ujali i řízení a hlavně 

kontrolování médií. Po vzoru SSSR pro ně tisk představoval organizátora a propagátora 

politiky strany a její ideologie, jehož posláním bylo vyvolávat masový souhlas 

veřejnosti s politikou KSČ a ovlivňovat názory mas. Cenzura pak v systému sloužila 

jako izolace československých občanů od „nevhodných“ informací jak domácích, tak 

zahraničních, popř. alespoň k jejich deformaci. Byla to nezbytná součást jejich pojetí 

řízení médií.67  

 

 Ke značným zásahům do tiskových svobod došlo už ve dnech převzetí moci. 

Některé časopisy byly zastaveny a do jiných byli dosazeni noví šéfredaktoři. Toto se 

týkalo zejména deníků nekomunistických stran a také deníků nadstranických. Během let 

1948-1949 bylo zastaveno mnoho politických a kulturních časopisů. Zastavena byla i 

výroba mnoha knih a již vyrobené nežádoucí tituly byly staženy a posléze zničeny.68 

 

 Nejprve médiím určovala jejich agendu Kulturní rada zřízená komunisty v září 

1948. Po jejím zániku převzal řízení a kontrolu nad tiskem tiskový odbor ÚV KSČ a 

                                                 
65 Kulturní a propagační oddělení ÚV KSČ v čele s G. Barešem mělo velmi silný vliv. 
66 MALÝ, Karel. Tiskový zákon – konec staré a počátek nové právní úpravy vydávání periodického tisku? 
In SOKOL, Tomáš. Tisk a právo. Vyd. 1. Brno: ORAC, 2001, s. 5-6. 
67 KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. Vyd. 1. 
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 15. 
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jeho tiskoví referenti. Odbor měl dodávat politické direktivy redakcím všeho tisku, 

nejen stranického, ale i mimostranického, měl hodnotit jejich činnost a mohl měnit 

jejich vedení. Publikační činnost knižní řídila tzv. Lektorská rada. Lektorská rada 

neměla na starosti jen vydávání publikací, ale také obsah knihoven, jež zbavovala 

politicky „nepohodlných“ autorů. Poté, co zanikla, přešla její činnost na vydavatelský 

odbor ÚV KSČ. Od listopadu 1950 začali působit „dohlížecí redaktoři“ ÚV KSČ a od 

počátku roku 1951 pak redaktoři cenzurní.69 70  

 

 Komunistické instituce rozhodovaly nejen o obsahovém zaměření novin a 

časopisů či o personálním složení jejich redakcí, což vyvíjelo značný tlak a podporovalo 

pěstování autocenzurních návyků novinářů, ale také o jejich nákladech a existenci 

vůbec. Tiskový odbor dával sice jen obecně-politické direktivy, ale posléze kontroloval, 

jak je zajišťována politika KSČ a jestli je obsah tisku správně ideově-politicky a 

prostranicky zaměřený.71 

 

V průběhu roku 1952 se v důsledku změn politického ovzduší a nadcházející 

krize režimu objevily snahy oddělit stranickou a státní moc a také vytvořit hranici mezi 

stranickými a mimostranickými institucemi. V rámci těchto přesunů se některé funkce, 

dosud monopolně spravované stranickým aparátem, dostaly do kompetence státních 

orgánů.72  

 

2.2.2. Cenzura v období 1953-1966  

 V dubnu roku 1953 byl tajným vládním usnesením č. 17 zřízen Úřad tiskového 

dohledu, který pak v roce 1954 přešel pod ministerstvo vnitra jako jeho samostatný 

útvar Hlavní správa tiskového dohledu. Teprve pět let po převratu tak došlo k ustavení 

cenzurního úřadu, který byl budován jako neveřejný orgán vlády, jelikož vládní 

usnesení nebylo nikdy publikováno. Nově vzniklý cenzurní úřad měl plnit následující 

                                                                                                                                               
68 KUSÁK, Alexej. Kultura a politika v Československu 1945-1956. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998, s. 442. 
69 MALÝ, Karel. Tiskový zákon – konec staré a počátek nové právní úpravy vydávání periodického tisku? 
In SOKOL, Tomáš. Tisk a právo. Vyd. 1. Brno: ORAC, 2001, s. 6. 
70 Ideologické zastřešení celé agendy řízení médií mělo na starosti kulturní a propagační oddělení ÚV 
KSČ. 
71 KAPLAN, Karel. Cenzura v Československu 1945-1970. Studie, 1983, roč. VI, č. 90, s. 466. 
72 KAPLAN, Karel. Cenzura v Československu 1945-1970. Studie, 1983, roč. VI, č. 90, s. 467. 
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dva úkoly: ochranu státního tajemství a v jeho činnosti značně dominující ochranu 

jiných zájmů společnosti.73  

 

 Zřízením specializovaného cenzurního úřadu byla částečně oddělena stranická a 

státní moc, protože zatímco do roku 1953 byl dohled nad médii realizován institucemi 

komunistické strany, po roce 1953 byl delegován na státní správu s úzkými pracovními 

vazbami na Státní bezpečnost. Cenzorská role tiskového odboru ÚV KSČ však s 

ustavením oficiální cenzury nezanikla, pouze se pozměnila. Odbor nadále zajišťoval 

stranické vedení cenzurního úřadu a tím fakticky rozhodoval v zásadních otázkách 

cenzurní praxe. Hlavní správa tiskového dohledu působila v režimu předběžné cenzury. 

V každé redakci a tiskárně pracoval cenzor, jehož razítkem a osobním číslem musel být 

označen každý obtah tiskoviny a následně i každý první signální výtisk, jinak nebylo 

možné přistoupit k tisku periodika. Obdobně fungoval schvalovací proces i u ostatních 

mediálních produktů jako byly rozhlasové pořady, divadelní a jiná představení, texty 

písní či odborných přednášek, plakáty, ale i smuteční oznámení. Nedodržení této zásady 

bylo trestné. Výjimku tvořila pouze redakce Rudého práva, které se jako oficiální 

periodikum komunistické strany těšila výlučnému postavení.74 Cenzura byla 

všudypřítomná. KSČ se rozhodla vést kulturu pomocí cenzury. Komunistická kulturní 

politika se tak začala ztotožňovat s cenzurní praxí. Orgány tiskového dozoru se staly 

přímým nástrojem kulturní politiky.75 

 

Ačkoli v 60. letech došlo k uvolnění společenskopolitických poměrů, v právním 

prostředí se toto uvolnění nikterak neprojevilo a ani tiskové právo tuto změnu 

společenského klimatu nereflektovalo. Bylo tomu spíše naopak. Pár let po tom, co 

v roce 1960 vešla v platnost nová, socialistická ústava, se začal projednávat také nový 

tiskový zákon. Ten měl uplatňovanou cenzuru institucionalizovat, ačkoli to bylo 

v rozporu s čl. 28 této nové ústavy, ve kterém se psalo, že svoboda slova je zaručena.  

 

 

                                                 
73 MALÝ, Karel. Tiskový zákon – konec staré a počátek nové právní úpravy vydávání periodického tisku? 
In SOKOL, Tomáš. Tisk a právo. Vyd. 1. Brno: ORAC, 2001, s. 6. a KAPLAN, Karel. Cenzura 
v Československu 1945-1970. Studie, 1983, roč. VI, č. 90, s. 467. 
74 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010, s. 139-140. 
75 KUSÁK, Alexej. Kultura a politika v Československu 1945-1956. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998, s. 448. 
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3. Vznik tiskového zákona č. 81/1966 Sb.  

 Změna statutu Československé republiky související s dovršením její 

socialistické výstavby vytyčené na počátku budovatelského období země jako lidově 

demokratického státu, která byla uskutečněna prostřednictvím vydání nové ústavy dne 

11. července 1960 jako Ústavy Československé socialistické republiky, předznamenala 

další změny právního prostředí. Ty se mimo jiné týkaly kusé a nevyhovující úpravy 

vydávání a kontroly tisku. 

 

3.1. Přípravný proces 

 Rozhodnutí sestavit nový tiskový zákon vzešlo hned z několika důvodů. Nejen 

že vedení KSČ vnímalo dosavadní legislativní rámec jako nepřehledný, uvědomovalo si 

také, že tiskové zákonodárství vykazuje v jeho stávající podobě četné mezery, což se 

převážně týkalo praxe kontroly mediálních obsahů. Jak již bylo zmíněno výše, tiskový 

dohled nebyl zakotven v československém právním řádu, vymezovalo jej pouze 

nepublikované vládní usnesení o Hlavní správě tiskového dohledu. Zásadní význam 

v této problematice sehrávala ústava z roku 1960, podle které byla svoboda slova 

zaručena. Dalším důvodem byl taktéž fakt, že Hlavní správa tiskového dohledu ztrácela 

svou dřívější suverenitu a také respekt novinářů. Novináři se se systémem předběžné 

cenzury natolik sžili, že byli schopni obrátit pravomoc cenzurní instituce proti ní samé. 

To v praxi znamenalo, že za vytištěné informace byl odpovědný cenzor a nikoli 

šéfredaktor, jelikož zprávu, která se neslučovala se společenskými zájmy, 

nepozastavil.76 V obsáhlém materiálu Kritika v ideologických nástrojích77 byla mimo 

jiné zdůrazněna právě otázka odpovědnosti vedoucích pracovníků tisku, rozhlasu a 

televize za uveřejněnou kritiku a její případné porušení zájmů státu a společnosti. Tato 

odpovědnost měla být jasná ze zákona. Rozvoj kritiky během posledních let vyvolal 

nutnost přezkoumat dosavadní formy a metody uplatňování stranického vlivu na média, 

aby byla upevňována stranickost a komunistická ideovost založená na nekompromisně 

vyžadované politické odpovědnosti pracovníků těchto organizací. V praxi totiž došlo 

                                                 
76 KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho 
kontrolních mechanismů. Právněhistorická studie, 2012, roč. 41, č. 1, s. 72-73. 
77 Který předložila ideologická komise ÚV KSČ na své 32. schůzi dne 25. 6. 1965. 
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k poklesu nároků na odpovědnost vedoucích pracovníků „ideových nástrojů“78, což 

souviselo s nedůsledným výkladem a uplatňováním přímého řízení těchto nástrojů. 

To nemělo spočívat v řešení podružných problémů, ale mělo se zabývat zásadními 

ideově politickými otázkami. „Vytvořila se praxe, že někteří vedoucí pracovníci 

ideologických nástrojů si zjednodušují své povinnosti a s odvoláním na přímé stranické 

řízení obcházejí jednání po státní linii,…“ Bylo poukazováno i na nevhodnou stranickou 

praxi přímého ideového vedení, neboť svými zásahy do článků či relací na sebe 

přebírali politickou a ideovou odpovědnost zasahující.79   

 

 V Zásadách návrhu nového zákona o tisku bylo uvedeno, že v československém 

právním řádu chybí jasně formulované normy posilující a garantující socialistickou 

demokracii. Nový tiskový zákon proto vycházel z potřeb socialistické společnosti. 

Veřejnost má právo na pravdivé informace, současně ale musí být vytvořeny právní 

zábrany k šíření zpráv ohrožujících socialistický stát a zájmy jeho společnosti. Takovéto 

zprávy musí být pokládány za zneužití svobody tisku, a proto by měl zákon vyjádřit i 

postavení a poslání tiskového dohledu. První zásadou tak byla svoboda tisku a právo 

občana na pravdivé a co nejširší informace. Sedmá zásada se týkala zákazu uvádění 

tisku do oběhu – konfiskace – v případě, že porušuje svobodu tisku. Kromě urážení 

hlavy státu či lidových zastupitelských orgánů bylo za porušení svobody tisku 

považováno publikování např. „záměrně lživých, překroucených či pobuřujících zpráv“, 

dále zpráv „které narušují přátelství a jednotu našich národů či pomlouvají spřátelené 

země“. V této souvislosti měla být vyřešena otázka tiskového dohledu.80 Kromě řešení 

problematiky případného zneužití svobody tisku a tiskového dohledu mělo vydání 

nového tiskového zákona přispět k prohloubení společenského poslání tisku a ostatních 

hromadných informačních prostředků.81 

 

 Návrh nového tiskového zákona začalo ministerstvo školství a kultury spolu se 

Svazem československých novinářů zpracovávat již v roce 1964. Nejvíce spornou 

                                                 
78 NA, fond KSČ – Ústřední výbor 1945-89, Praha – komise – ideologická komise ÚV KSČ (10/5), sv. 16, 
arch. j. 69/0, Kritika v ideologických nástrojích, s. 50-52. 
79 NA, fond KSČ – Ústřední výbor 1945-89, Praha – komise – ideologická komise ÚV KSČ (10/5), sv. 16, 
arch. j. 69/0, Kritika v ideologických nástrojích, s. 50-52. 
80 NA, fond KSČ – Ústřední výbor 1945-89, Praha – komise – ideologická komise ÚV KSČ (10/5), sv. 16, 
arch. j. 69/0, Zásady návrhu nového zákona o tisku. 
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pasáží byla část věnovaná cenzuře. Stranické instituce spolu s ministerstvem vnitra 

prosazovaly pouhou legalizaci Hlavní správy tiskového dohledu a její dosavadní praxe, 

avšak novináři se zasazovali o to, aby rozhodující odpovědnost za zveřejnění či 

nezveřejnění „politicky závadného“ obsahu byla v rukou šéfredaktora a nikoli 

cenzora.82 Teprve v dubnu roku 1966 byl záměr vypracovat nový tiskový zákon a zřídit 

novou cenzurní instituci, a reorganizovat tak ve své podstatě nezákonný cenzurní 

systém, schválen předsednictvem ÚV KSČ. Předsednictvo rozhodlo o zrušení Hlavní 

správy tiskového dohledu, jejíž právní postavení bylo z hlediska její nelegálnosti značně 

problematické, a o jejím konstituování v nový úřad. Ideová podstata cenzury neměla 

doznat žádných změn, měla pouze nabýt legality.83 

 

 Formující se legalizace cenzurních zásahů do mediálních obsahů nemohla mít 

přímou právní oporu v ústavě, protože ta ve svém čl. 28 zaručovala svobodu tisku. 

Avšak oproti předešlé Ústavě z roku 1948, která v § 21 svobodu tisku nejen zaručovala, 

ale také výslovně zakazovala podrobovat tisk cenzuře, nebyla v nové Ústavě z roku 

1960 cenzura takto striktně vyloučena. O znění čl. 28 (který říká, že svoboda projevu je 

zaručena v souladu se zájmy pracujícího lidu) a čl. 34 (který ukládá občanům povinnost 

dbát zájmu socialistického státu a společnosti pracujících) tak bylo možné legalizaci 

cenzury nepřímo opřít.84  

 

 První znění nového tiskového zákona z 10. září 1966 bylo 14. září předloženo 

vládě, aby k němu zaujala své stanovisko. Návrh stanoviska vlády k tomuto znění mělo 

na starosti ministerstvo spravedlnosti. Přijaté vládní usnesení č. 351/1966 a jím 

vznesené připomínky byly následně téměř všechny zohledněny a promítly se tak 

do konečného znění zákona. Jednalo se o změny zpřesňujícího i pozměňovacího 

charakteru. Například k úpravě odpovědnosti vydavatelů, šéfredaktora a redaktorů 

doporučovala vláda přezkoumat ustanovení o mlčenlivosti redaktorů o skutečnostech, o 

nichž se dozvěděli při výkonu funkce. V navrhovaném znění § 12 odst. 2 tiskového 

                                                                                                                                               
81 NA, fond Úřad vlády ČSR/ČR, Praha – Usnesení vlády, sign. Usnesení vlády č. 351/1966 + podklady, 
Návrh stanoviska vlády k návrhu zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních 
prostředcích. 
82 KAPLAN, Karel. Cenzura v Československu 1945-1970. Studie, 1983, roč. VI, č. 90, s. 467-468. 
83 KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho 
kontrolních mechanismů. Právněhistorická studie, 2012, roč. 41, č. 1, s. 73. 
84 KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho 
kontrolních mechanismů. Právněhistorická studie, 2012, roč. 41, č. 1, s. 73. 
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zákona stálo, že „Povinnost zachovávat mlčenlivost je může zprostit z důležitého 

obecného zájmu vydavatel.“85 Vláda vyslovila obavu, že vydavatel nemůže dostatečně 

odpovědně posoudit, jestli uveřejnění takové skutečnosti může poškodit i důležité 

společenské zájmy86 a ve finálním znění tak může redaktora zprostit mlčenlivosti ta 

osoba, která o skutečnosti informovala. K otázce součinnosti státních orgánů a 

organizací vláda doporučovala uvážit, zda by zákon neměl obsahovat účinnější záruky 

proti případnému nevhodnému využívání oprávnění obsažených v § 13.87 Tato 

oprávnění jsou práva na poskytnutí informací. Oproti návrhu zákona tedy do finální 

verze přibyl odst. 488, který tato práva sice nikterak neomezuje, ale který se získanými 

informacemi neumožňuje dále nijak nakládat a zveřejnit je. K otázce opravy 

nepravdivých údajů vláda navrhovala, aby právo na tiskovou opravu nepříslušelo jen 

občanům a organizacím, ale též státním orgánům a institucím89, což bylo do § 19 i 20 

finální verze zákona doplněno.90 K otázce rozšiřování domácího i zahraničního 

periodického tisku doporučila vláda zvážit, zda by oprávnění rozšiřovat tisk nemělo být 

vydavatelům přiznáno přímo zákonem.91 V návrhu § 21 totiž stálo, že „periodický tisk 

mohou rozšiřovat organizace, které určí ministerstvo školství a kultury“ a že vydavatel 

může svůj periodický tisk rozšiřovat přímo pouze se souhlasem příslušného 

ministerstva.92 Ve finální verzi tohoto paragrafu má vydavatel možnost volby, zdali 

bude svůj tisk rozšiřovat přímo nebo prostřednictvím pověřené organizace. Mezi 

připomínky obsažené ve vládním usnesení, které neměly na konečnou podobu tiskového 

zákona vliv, patřilo například doporučení k úpravě odpovědnosti vydavatelů, 

                                                 
85 NA, fond Úřad vlády ČSR/ČR, Praha – Usnesení vlády, sign. Usnesení vlády č. 351/1966 + podklady, 
Návrh zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. 
86 NA, fond Úřad vlády ČSR/ČR, Praha – Usnesení vlády, sign. Usnesení vlády č. 351/1966 + podklady, 
Návrh stanoviska vlády k návrhu zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních 
prostředcích. 
87 NA, fond Úřad vlády ČSR/ČR, Praha – Usnesení vlády, sign. Usnesení vlády č. 351/1966 + podklady, 
Návrh stanoviska vlády k návrhu zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních 
prostředcích. 
88 NA, fond Úřad vlády ČSR/ČR, Praha – Usnesení vlády, sign. Usnesení vlády č. 351/1966 + podklady, 
Návrh zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. 
89 NA, fond Úřad vlády ČSR/ČR, Praha – Usnesení vlády, sign. Usnesení vlády č. 351/1966 + podklady, 
Návrh stanoviska vlády k návrhu zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních 
prostředcích. 
90 NA, fond Úřad vlády ČSR/ČR, Praha – Usnesení vlády, sign. Usnesení vlády č. 351/1966 + podklady, 
Návrh zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. 
91 NA, fond Úřad vlády ČSR/ČR, Praha – Usnesení vlády, sign. Usnesení vlády č. 351/1966 + podklady, 
Návrh stanoviska vlády k návrhu zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních 
prostředcích. 
92 NA, fond Úřad vlády ČSR/ČR, Praha – Usnesení vlády, sign. Usnesení vlády č. 351/1966 + podklady, 
Návrh zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. 
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šéfredaktora a redaktorů. Doporučení se týkalo zabezpečení odpovědnosti za hmotnou 

škodu způsobenou uveřejněním nesprávné informace, která by z tohoto zákona přímo 

vyplývala. Další doporučení bylo vydáno k postavení Ústřední publikační správy. Vláda 

doporučovala, aby byl zákon doplněn o základní ustanovení o oprávněních orgánů 

Ústřední publikační správy vůči vydavatelům, která by zaručovala řádný výkon úkolů 

těchto orgánů. Vláda uvedla například oprávnění vyžadovat informace a ostatní 

podklady, které mají být zveřejněny, dále právo přístupu do určitých provozních 

místností. Předjímala, že statut Ústřední publikační správy, který měl být později vládou 

vydán, by nemohl bez zákonného podkladu takovéto otázky dobře upravovat. Další 

nezapracované vládní doporučení se týkalo otázky rozšiřování zahraničního tisku. To 

mělo být v gesci ministerstva zahraničního obchodu, které by však zároveň mělo 

kooperovat s ministerstvem školství a kultury. Zároveň by určité pravomoci měla i 

Ústřední publikační správa, která by spolu s ministerstvem školství a kultury měla 

oprávnění zakázat dovoz jednotlivých tiskovin ohrožujících například státní zájmy.93 

 

Finální verze zákona se od prvního znění liší ještě v několika dalších bodech. 

Poslání periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků, tedy § 2, 

bylo doplněno o prosazování zájmů socialistické společnosti a všestranné napomáhání 

k uskutečňování jejích cílů. V části o součinnosti státních orgánů a organizací byla z 

§ 15 konce odst. 2 odstraněna formulace o vzájemné spolupráci státních orgánů a 

vydavatelů, která měla svazu novinářů nejen napomáhat plnit své poslání, ale také 

„působit ke správnému zaměření činnosti redaktorů“, což zavánělo nesvobodou a 

direktivním řízením. Nejvýraznější změnu zaznamenala část o zahraničním tisku a 

agenturách, ve které byly v § 23 vyjmuty odst. 1 a 2 a ponechán byl jako jediný odst. 3. 

Ve vyňatých odstavcích byl dovoz a rozšiřování zahraničního tisku vázán na souhlas či 

určení ministerstvem školství a kultury.94 

 

                                                 
93 NA, fond Úřad vlády ČSR/ČR, Praha – Usnesení vlády, sign. Usnesení vlády č. 351/1966 + podklady, 
Návrh stanoviska vlády k návrhu zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních 
prostředcích. 
94 NA, fond Úřad vlády ČSR/ČR, Praha – Usnesení vlády, sign. Usnesení vlády č. 351/1966 + podklady, 
Návrh zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. 
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3.2. Ustavení Ústřední publikační správy 

 Po třech měsících od projednání zásad nového tiskového zákona95 orgány KSČ 

byl návrh zákona předložen ke schválení parlamentu. Není žádným překvapením, že byl 

bez obtíží jednomyslně přijat, protože v socialistickém Československu hrál parlament 

roli pouhého schvalovatele norem, které byly již předem projednané orgány KSČ.96 Dne 

25. října byl tedy vydán zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a ostatních 

hromadných informačních prostředcích. Ústavně zaručená svoboda tisku je v § 1 odst. 2 

tiskového zákona vázána kromě jiného na upevňování a rozvoj socialistické společnosti. 

Zákon tisku opět ukládá a vytyčuje jeho poslání, o kterém pojednával již předchozí 

tiskový zákon č. 184/1950 Sb., ale oproti němu jej ten nový značně rozšířil a podstatně 

více specifikoval. Dle § 2 je tedy posláním tisku kromě jiného prosazování zájmů 

socialistické společnosti a spoluvytváření socialistického veřejného mínění a rozvíjení 

socialistické demokracie. V přechozím tiskovém zákoně zmíněná, avšak nedefinovaná 

výchova k socialismu nabývá ve znění § 2 velmi konkrétních rozměrů. Jedná se o 

spolupůsobení při rozvíjení socialistického vědomí občanů a to v duchu zásad ústavy a 

idejí Komunistické strany Československa, jakožto vedoucí síly ve státě a společnosti. 

Oprávnění k vydávání periodického tisku vznikalo na základě registrace u ministerstva 

školství a osvěty (§ 5). Mediální politika doznala také změn, co se odpovědnosti týče. 

Ačkoli předsednictvo ÚV KSČ nadále rozhodovalo o ideové koncepci a záležitostech 

médií s celostátní působností, ponechalo vedoucí pracovníky redakcí řídit svá pracoviště 

samostatně, bez striktně stanovených direktiv, pouze v rámci mantinelů ideologické 

linie strany97, což bylo v zákoně formulováno v § 10 odst. 1 a 3. 

 

 Tiskový zákon nově obsahoval část věnovanou ochraně proti zneužívání 

svobody projevu, slova a tisku. Nad ochranou socialistické společnosti měla dle § 17 

odst. 1 bdít Ústřední publikační správa, která získala právo předběžné cenzury. U 

informací týkajících se státního, hospodářského nebo služebního tajemství mohla 

pozastavit jejich uveřejnění, popř. šíření (odst. 2). U informací, které byly v rozporu 

s jinými zájmy společnosti, měla pouze upozornit na takovou skutečnost příslušného 

šéfredaktora a vydavatele (§ 17 odst. 4), který byl dle § 10 odst. 1 zodpovědný za plnění 

                                                 
95 Které byly předloženy k projednání na konci června 1966. 
96 KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho 
kontrolních mechanismů. Právněhistorická studie, 2012, roč. 41, č. 1, s. 75. 
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společenského poslání tisku a jeho politickoideového zaměření. Rozhodnutí Ústřední 

publikační správy, jakožto ústředního orgánu státní správy (§ 18), mohla být 

přezkoumána u soudu (§ 17 odst. 3). Statut Ústřední publikační správy byl vydán 

v prosinci vládním nařízením č. 119/1966 Sb. Podle § 5 odst. 1 tohoto statutu bylo 

Ústřední publikační správě uloženo sledovat, aby v prostředcích hromadného působení 

nebyly zveřejňovány informace, které by byly v rozporu s jinými zájmy společnosti. 

Podle odst. 2 se takovými rozumí informace, jejichž obsahem je páchán trestný čin nebo 

jsou v rozporu s jiným zákonem, dále jejichž obsah je zaměřen proti politické a ideové 

linii státu a v neposlední řadě jejichž obsahem by byly prokazatelně poškozeny 

celospolečenské zájmy zabezpečované ústředními státními a celospolečenskými orgány. 

Ohledně předběžné cenzury následuje v § 6 odst. 1 zakotvená povinnost šéfredaktorů a 

jiných vedoucích pracovníků hromadných informačních médií předkládat Ústřední 

publikační správě materiály určené ke zveřejnění včas. 

 

3.3. Výklad zákona v novinářských periodikách 

 Tiskovým zákonem se po jeho zveřejnění v hojné míře zabývala odborná 

novinářská periodika. Novinář, měsíčník Svazu československých novinářů, se mu 

věnoval v ročníku XIX. v průběhu celého roku 1967. V několika číslech otiskl 

přetlumočení a výklad některých jeho pasáží, aby tak přispěl k lepšímu právnímu 

vědomí novinářů. Apeloval, aby se o právních otázkách novinářství hovořilo mnohem 

šířeji, aby se výklad tiskového zákona neomezoval jen na jeho právní záležitosti, ale 

byla spíše uplatněna novinářská intepretace tiskového práva obecně zapojením 

novinářských teoretiků.98 Na stránkách Novináře se kromě výkladových článků objevil 

kupříkladu takový, který vyslovoval obavu, že nový tiskový zákon zapříčiní psaní nic 

nevypovídajících unifikovaných článků neplnících kritické a společenské funkce tisku, a 

to ze strachu před napadnutím této, byť konstruktivní kritiky jakožto spáchání 

přestupku. Článek také uváděl nutnost, aby novináři spolu s právníky vyjasnili 

veřejnosti ono kritické poslání médií, které je nezbytné pro jejich správné fungování.99 

Asi nejrozsáhlejší článek byl ten, pojednávající o státní kontrole tisku, ve kterém se 

mimo jiné psalo, že cenzura je nutným zlem trvajícím jen po určité období, tudíž bez 

                                                                                                                                               
97 KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho 
kontrolních mechanismů. Právněhistorická studie, 2012, roč. 41, č. 1, s. 74. 
98 GŘEŠÍK, [Václav]. Nezaplacený dluh. Novinář, 1967, roč. XIX, č. 2, s. 63. 
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perspektivy do budoucna.100 Po kritice tiskového zákona na IV. sjezdu Svazu 

československých spisovatelů následoval článek, který doplňoval již dříve zveřejněný 

text týkající se společenské kontroly působení médií o právní postavení autora. Článek 

byl reakcí na požadavek vzešlý ze sjezdu ohledně novelizace tiskového zákona, která 

měla umožnit, aby „právo bránit svoji svobodu v rámci ústavy měl autor sám“. 

Upozorňoval na účelové přehlížení jiných právních norem.101 Výklad tiskového zákona 

ve svazovém periodiku Novinář byl pozitivně, až propagandisticky orientovaný, což 

souviselo s faktem, že komise Svazu československých novinářů měla možnost účastnit 

se projednávání návrhů zákona.102  

 

 Zákonu bylo věnováno i celé číslo Sešitů novináře, odborného periodika 

vydávaného taktéž Svazem československých novinářů, nazvané Komentář k tiskovému 

zákonu. Často je v komentářích k jednotlivým paragrafům odkazováno na ústavu a je 

poukazováno na to, že dané pasáže z ní vycházejí. Svoboda projevu tak, jak je 

formulovaná v § 1 odst. 1 tiskového zákona, je interpretací ústavního článku 28 a 19. 

Jedná se o její kvalitativně vylepšenou formulaci. Oproti dřívější buržoazně 

demokratické definici svobody projevu103, která měla za důsledek překrytí svobody 

projevu svobodou soukromého vlastnictví, si klade za cíl, aby „svoboda projevu 

umožnila každému jednotlivci dělat vše, co prospívá svobodě společnosti a aby 

svobodný rozvoj každého byl rozvojem všech“.104 Aby toto mohlo být zajištěno, není 

podle § 1 odst. 2 možné v oblasti hromadných informačních prostředků soukromě 

podnikat. Tyto prostředky jsou zestátněné, což umožňuje jejich společenské 

vlastnictví.105 Pro objasnění zneužití svobody projevu je opět odkazováno na ústavu. 

Vymezením tohoto pojmu jsou svobodě projevu dány určité mantinely. Zejména proto, 

aby nedošlo k uveřejnění takové informace, která není v souladu se zájmy pracujícího 

lidu (č. 28 Ústavy) a která nedbá zájmů socialistického státu a společnosti pracujících 

(čl. 34 Ústavy).106 Ustavení Ústřední publikační správy je pak dle výkladu nutností, 

                                                                                                                                               
99 ANON. O novém zákonu a novinářské autoritě. Novinář, 1967, roč. XIX, č. 1, s. 29. 
100 RAIS, Štefan, ŠEFČÁK, Luboš. O spoločenskej kontrole pôsobenia hromadných informačných 
prostriedkov. Novinář, 1967, roč. XIX, č. 9, s. 269-272. 
101 RAIS, Štefan. Tlačový zákon a ochrana práv autora. Novinář, 1967, roč. XIX, č. 11, s. 376-377. 
102 KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho 
kontrolních mechanismů. Právněhistorická studie, 2012, roč. 41, č. 1, s. 74. 
103 Která se nesla v duchu „je dovoleno dělat vše, co nezpůsobuje újmu druhým“. 
104 RAIS, Štefan, ŠEFČÁK, Luboš. Komentář k tiskovému zákonu. Sešity novináře, 1967, roč. II, č. 1, s. 19. 
105 RAIS, Štefan, ŠEFČÁK, Luboš. Komentář k tiskovému zákonu. Sešity novináře, 1967, roč. II, č. 1, s. 20. 
106 RAIS, Štefan, ŠEFČÁK, Luboš. Komentář k tiskovému zákonu. Sešity novináře, 1967, roč. II, č. 1, s. 50. 
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kterou si ochrana zájmů socialistické společnosti vyžaduje nad rámec úzké spolupráce 

novinářů se státními orgány a socialistickými organizacemi. Má tvořit pouze pomocný 

článek, tudíž nezbavuje v plné míře odpovědnosti činitele uvedené v § 16 odst. 3.107 

 

3.4. Cenzurní praxe po roce 1966 

 Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. znamenal výrazný přelom v československém 

tiskovém právu. Byl přiznáním, definicí a zároveň legalizací cenzury. Cenzura tak 

prostřednictvím této právní normy získala své pevné místo v právním řádu 

Československé socialistické republiky a cenzurní úřad se z tajné instituce stal veřejným 

orgánem, jehož rozhodnutí díky tomu mohla být napadena a řešena soudní cestou. Dle 

výkladu KSČ byl tiskový zákon krokem k prohloubení demokratické funkce tisku a 

dalších informačních prostředků masového působení, avšak zároveň měl zvýšit jejich 

politickou a morální odpovědnost za prosazování idejí socialismu.108 Režimní 

interpretace předchozích řádků znamenala, že média budou aktivně prosazovat 

stranickou politiku a že budou pomáhat s její realizací. V očích KSČ měla média stále 

roli nástroje prosazování stranické politiky a novináři statut důležitého stranického 

aktivu.109  

 

 Interpretace zákona ze strany novinářů se soustředila na změnu průběhu 

cenzurního procesu a zdůrazňovala uplatňování možností, které zákon skýtal. 

Inteligencí byl tak tiskový zákon vnímán vesměs pozitivně. Vnímala ho jako určité 

narušení monopolní moci stranického aparátu, která již nemohla úplně ignorovat 

existující veřejné mínění. Tím se základní nástroj totalitní moci – limitace a kontrola 

informací – dostal „jen“ do obranné pozice. Cenzura se stala civilní institucí, která byla 

oproti své dřívější podobě vymezena zákonem.110  

 

 V praxi však bylo možné tiskový zákon vykládat různými způsoby a Ústřední 

publikační správa tak mohla dle uvážení cenzora postihnout téměř jakoukoli informaci. 

                                                 
107 RAIS, Štefan, ŠEFČÁK, Luboš. Komentář k tiskovému zákonu. Sešity novináře, 1967, roč. II, č. 1, s. 51. 
108 KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho 
kontrolních mechanismů. Právněhistorická studie, 2012, roč. 41, č. 1, s. 74. 
109 KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho 
kontrolních mechanismů. Právněhistorická studie, 2012, roč. 41, č. 1, s. 76. 
110 KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho 
kontrolních mechanismů. Právněhistorická studie, 2012, roč. 41, č. 1, s. 76-77. 
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Možnost domoci se přehodnocení rozhodnutí Ústřední publikační správy byla 

zkomplikována procesem, ve kterém autor problematického článku mohl podat stížnost 

na zásah cenzora pouze své redakci. Když ta shledala jeho stížnost oprávněnou, předala 

ji dále vydavateli. Pokud i vydavatel sdílel autorův názor o neoprávněnosti cenzurního 

zásahu, potom se stížnost spolu s žádostí o přehodnocení rozhodnutí, schválení článku a 

udělení cenzurního razítka postoupila cenzorovi. Ten měl udělit svůj souhlas 

s uveřejněním článku a případnou politickoprávní odpovědností šéfredaktora, aby celá 

věc nepostupovala až před soud. Jenže skutečnost byla taková, že cenzor souhlas dát 

nemusel, protože žaloba mu v praxi vlastně nehrozila. Podle stranického usnesení byli 

totiž vydavatelé komunisté povinni konzultovat takovéto případy s příslušným 

oddělením ÚV KSČ.111  

 

Postupem času se novináři osmělili a přestali striktně dodržovat rozhodnutí, resp. 

pouhá doporučení cenzurní instituce jako závazné direktivy. Jelikož bylo zákonem 

dáno, že odpovědnost za obsah periodik má jejich šéfredaktor, začalo se toto uplatňovat. 

Novináři tak uveřejňovali sporný materiál navzdory upozornění Ústřední publikační 

správy s možností rizika dostat se do řízení s prokuraturou. Ústřední publikační správa 

si tak za dva roky své existence nevydobyla takové postavení, jaké měla Hlavní správa 

tiskového dohledu. O respektu a strachu novinářů vůči cenzurní instituci nemůže být 

v tomto případě řeč.112 

 

Rozvolněná praxe kontroly médií a požadavky na její další liberalizaci 

přicházely vhod reformně smýšlející mladé generaci politiků v KSČ. Ti v novinářích 

spatřovali své spojence, protože si uvědomovali, že uvolnění prostředí, ve kterém média 

pracovala, skýtá potenciál politického tlaku a následných politických změn a střídání ve 

vrcholných funkcích. Nový tiskový zákon se tak stal impulsem postupného uvolňování 

novinářské praxe. Média tak mohla doznat zásadních změn své role ve společnosti a stát 

se platformou při formování demokratizačního hnutí a reformních snah konce 60. let.113  

 

                                                 
111 KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho 
kontrolních mechanismů. Právněhistorická studie, 2012, roč. 41, č. 1, s. 77. 
112 KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho 
kontrolních mechanismů. Právněhistorická studie, 2012, roč. 41, č. 1, s. 77-78. 
113 KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho 
kontrolních mechanismů. Právněhistorická studie, 2012, roč. 41, č. 1, s. 78. 
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4. Cesta k Pražskému jaru 

Během 60. let docházelo v Československu k postupnému uvolňování 

společenských poměrů. Vliv na tento proces měly stále se opakující a nevyřešené 

hospodářské problémy, nespokojenost s autoritářským politickým systémem, který 

doznával jen drobných kosmetických úprav, a také některé impulsy přicházející ze 

SSSR, jako kupř. destalinizace. Ovzduší této doby, hlavně let 1963-1967, se již neslo 

v silně reformním duchu. Pro období, kdy bylo konečně dosaženo zásadních průlomů 

v zavedené komunistické praxi114, se vžilo označení Pražské jaro.115 

 

4.1. Akumulování nespokojenosti s režimem v průběhu 60. let 

4.1.1. Ekonomické problémy  

Asi prvním vážným impulsem reformních myšlenek dotýkajících se změny řízení, 

potažmo revize komunistické ideologie, bylo ekonomické selhání státu, které vyvolalo 

růst sociálního napětí. Přehnaně optimistické cíle vytyčené pro národní hospodářství 

třetí pětiletkou (1961-1965) byly natolik nadsazené, že k jejímu zhroucení došlo již 

v dubnu 1962. Okamžitě se projevil nedostatek uhlí, potravin, ale také výrobních 

materiálů. Pokles výkonnosti ekonomiky byl značný a komunisty zaskočil.116 Do 

popředí politických diskusí se tak dostala již naprosto nezbytně potřebná reforma 

stávajícího řízení ekonomiky, která by danou problematiku konečně řešila komplexně. 

O míru této komplexnosti se vedly žhavé vnitrostranické diskuse. 

 

4.1.2. Zpochybnění ideologie 

Dalším nemálo stěžejním vlivem na formování demokratizačního hnutí byla krize 

ideologie vedoucí komunistické strany. Na počátku 60. let krátce po potlačení polského 

                                                 
114 K moci se dostali reformně smýšlející komunisté, převážně příslušníci mladé generace, kteří vnímali 
demokracii jako nedělitelnou součást socialismu. Sovětský model socialismu považovali za překonaný a 
nevhodný pro současnou moderní společnost, jelikož nerespektuje národní specifika a zájmy. 
115 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: 
Oeconomica, 2010, s. 177. 
116 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: 
Oeconomica, 2010, s. 182. 
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a maďarského povstání117 byly odhaleny hrůzy a bezpráví uplatňované komunisty 

během uplynulých let.118 U mnohých komunistů119 došlo ve světle těchto informací ke 

ztrátě neochvějně fundamentálního přesvědčení. Reformní komunisté odsoudili 

stalinismus za jeho zločinné praktiky prováděné jednotlivci i institucemi, avšak 

socialismus stále považovali za lepší společenské uspořádání než kapitalismus. 

Problémem stalinismu podle nich nebyla jeho komunistická podstata, nýbrž odchýlení 

se od humánního obsahu socialismu. Dalšími kritiky systému byla mladá generace 

komunistů, kteří sice nenesli odpovědnost za zločiny padesátých let, ale rovněž se od 

nich chtěli distancovat a využívali tohoto tématu pro posílení svých pozic v boji o 

politickou moc.120 

 

 Reformní komunisté směřovali své ambice k vytvoření tzv. socialismu s lidskou 

tváří. Prosazovali propojení sociálních jistot a právních garancí lidských práv a svobod. 

Nebrali marxismus jako dogma, ale jako inspiraci. Jejich cílem bylo najít specifickou 

československou cestu k socialismu. Konzervativní dogmatická část KSČ označovala 

reformní komunisty za revizionisty, kteří chtějí dosáhnout ideologické diverze, 

desinterpretují podstatu marxismu-leninismu a opouštějí jeho základní principy, které 

jsou obsaženy v sovětském systému, který jako model odmítají.121  

 

4.1.3. Kulturní rozmach 

Příznačným znakem uvolňování poměrů v československé společnosti 60. let bylo 

její liberálnější kulturní ovzduší a intelektualizace. V očích veřejnosti stoupla prestiž 

technických a humanitních věd. Tvůrčí i akademická inteligence vnímala sebe sama 

jako nezávislou řídící elitu společnosti a svědomí národa.122 Filosofové nahlodávali 

oficiální výklad marxismu-leninismu, když tvrdili, že marxismus je totožný s vědou. 

Tvrdili, že je objektivním nástrojem reality, a proto neslučitelný s ideologií, která 

                                                 
117 Ve které vyústila krize celého režimu po smrti J. V. Stalina v 1956. Došlo k revizi jím nastoleného 
způsobu výkonu socialistické diktatury proletariátu a jeho silně utužovaného kultu osobnosti. 
118 Zejména politické procesy. 
119 Dříve zarytých stalinistů, ale také funkcionářů poúnorové generace, která již byla vychovávána 
v duchu ideálů komunistického režimu. 
120 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: 
Oeconomica, 2010, s. 185. 
121 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: 
Oeconomica, 2010, s. 185-186, 189. 
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představuje subjektivní nástroj politiky.123 Historikové usilovali o získání svobody 

projevu a výzkumu, jelikož prosazovali názor, že věda nemůže být omezována 

monopolem jedné ideologie. Chtěli radikálně přehodnotit výklad a pojetí 

československých dějin po roce 1948. Reformní historikové ve jménu objektivizace 

odmítali politické zásahy do vědecké tvorby a požadovali zpřístupnění celé řady 

doposud tajných archivních fondů. Začali otvírat v minulosti tabuizovaná témata.124 

Šedesátá léta byla dobou nabitou energií a nadějemi, v níž docházelo k rozkvětu české a 

slovenské literatury, filmu, divadla, výtvarného umění, hudby, architektury a atmosféra 

byla více než tvůrčí. Kulturně politické časopisy prožívaly čtenářský boom a vzrostl 

jejich společenský význam. Literatura druhé poloviny 60. let byla značně politicky 

angažovaná, ale oproti předešlému desetiletí začali spisovatelé a umělci odmítat 

politizaci tvorby dle pokynů komunistického aparátu. Autoři tak přinášeli morální 

poselství, kritiku politické moci. Tyto jejich aktivity politizovaly občany a spoluutvářely 

národní a občanské vědomí proti stávajícímu autoritářskému režimu.125 Filmová 

produkce se těšila nebývalému rozmachu, více se přiblížila podobenství s obyčejnými 

osudy tehdejších lidí namísto totalitních hrdinů, a dočkala se také uznání v zahraničí.126  

 

4.2. Zostření kritiky KSČ po roce 1966 v návaznosti na legalizaci 

cenzury 

Ve společnosti převládalo očekávání, že v politické praxi již naznačený a stále 

sílící reformní kurz bude na sjezdu KSČ v roce 1966 akceptován a vnitrostranické spory 

o další směřování komunistické strany tak budou vyřešeny. To se však nenaplnilo a 

k politickému uvolnění srovnatelnému s uvolněním kulturním a vědeckým nedošlo.127 

Ačkoli se zastánci reforem v politické oblasti dostávali do vedení, reformní projekty 

byly omezeny pouze na ekonomickou oblast a politické sféry se nedotýkaly. Zdálo se, 

                                                                                                                                               
122 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: 
Oeconomica, 2010, s. 189. 
123 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: 
Oeconomica, 2010, s. 191. 
124 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: 
Oeconomica, 2010, s. 192. 
125 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: 
Oeconomica, 2010, s. 193. 
126 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: 
Oeconomica, 2010, s. 201, 207. 
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že to alespoň prozatím nevyvolává ve společnosti neklid. Československo bylo 

v porovnání s ostatními sovětskými satelity relativně nejsvobodnější zemí. Ekonomika 

rostla, životní úroveň obyvatel se zlepšovala a bylo dosaženo celé řady sociálních 

zlepšení. Konzervativní část komunistické strany v čele s prezidentem Antonínem 

Novotným zahájila, samozřejmě se souhlasem Moskvy, ostřejší cenzurní a represivní 

kurz proti liberalismu a revizionismu.128 Nejaktivnějším periodikem přinášejícím 

reformní názory byl slovenský Kultúrny život a české Literární noviny, oba patřící mezi 

týdeníky svazu spisovatelů. Mezi spisovateli a vedením KSČ tak rostlo vzájemné 

napětí.129 Tato skutečnost vyústila v ostrou kritiku dosavadního způsobu řízení 

společnosti pronesenou spisovatelskou obcí na jejím IV. sjezdu v červnu roku 1967. 

Tento sjezd je považován za jeden z vrcholů vzedmuté vlny nespokojenosti inteligence 

s politikou KSČ. Souběžně s posilováním reformního hnutí uvnitř KSČ narůstala i touha 

veřejnosti vyjádřit nespokojenost s politickými poměry a s nimi související životní 

situací. K další vlně kritiky a volání po změně systému se připojila také mladá generace, 

převážně studenti, kteří byli po strahovském incidentu130 z konce října téhož roku 

z komunistické moci a jejího uplatňování značně rozčarovaní.131   

 

4.2.1. IV. sjezd československých spisovatelů 

Liberalizace kulturní oblasti nebyla spisovateli chápána pouze jako příležitost pro 

uměleckou činnost, ale taktéž jako znovuobjevení kritické funkce literatury, která může 

výrazně zasáhnout do konfliktního politického diskurzu. Na stránky tisku tak čím dál 

tím víc začala pronikat kritika komunistického způsobu vlády. Kulturně a umělecky 

zaměřené časopisy se postupně vyvinuly v platformu reformního hnutí druhé poloviny 

                                                                                                                                               
127 I přesto, že se v zákulisí sjezdu o reformu bojovalo mimo jiné kritikou ekonomické reformy, která 
nebyla reformními komunisty považována za uskutečnitelnou bez souběžně probíhající politické 
demokratizace. 
128 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: 
Oeconomica, 2010, s. 210-211. 
129 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010, s. 179. 
130 Studenti ze strahovských kolejí protestovali proti tamním častým výpadkům elektřiny. Jejich 
spontánní průvod zamířil ze Strahova na Hrad a „Chceme světlo, chceme více světla“ bylo hlavním 
heslem tohoto průvodu. V Nerudově ulici byli studenti rozehnáni příslušníky Národní bezpečnosti. Po 
návratu zpět na Strahov nastal masakr. Příslušníci Státní bezpečnosti brutálně mlátili studenty 
nerozlišujíc mezi nimi demonstranty od ostatních. 
131 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, s. 331. 
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60. let.132 Objektivně kritická funkce médií byla však ohraničena mantinely tiskového 

zákona, který v zájmu pracujícího lidu stanovil cenzuru jako zákonný prvek kontroly 

mediálních obsahů. I proto na IV. sjezdu československých spisovatelů v červnu roku 

1967 někteří z účastníků vystoupili se svými projevy v duchu tradice spisovatelů jako 

mluvčích a svědomí národa a otevřeně vyslovili svou tvrdou kritiku a předznamenali tak 

společenský vývoj nadcházejících měsíců. 

 

Již před sjezdem v rámci jeho příprav byla na konferenci Svazu slovenských 

spisovatelů oceněna společenská a myšlenková aktivita literární a kulturní obce. Ta stále 

narůstala, avšak k otevřené výměně názorů docházelo zatím jen velmi zřídka. Obzvláště 

kladně byl hodnocen nekompromisní mravní postoj a kritický vztah spisovatelů k realitě 

skutečnosti, který byl shledán jako podstata literární práce představující politické 

svědomí a druh kontroly moci. Literatura měla pokračovat ve svém politickém až 

národně buditelském poslání a svým kritickým postojem se angažovat ve 

společenskopolitickém dění.133 Měsíc před konáním sjezdu se na stránkách Literárních 

novin, týdeníku Svazu československých spisovatelů začal objevovat krátký průzkum 

mezi členy svazu. Týkal se významu, který spisovatelé subjektivně přisuzují 

spisovatelské organizaci a témat nadcházejícího sjezdu, kterými problémy by se sjezd 

měl zabývat. Kupříkladu dle Ivana Klímy byl jedním z vážných problémů prostor pro 

literární tvorbu. Princip řízení literatury byl chápán jako poručníkování úředníků.134 

Ludvík Vaculík shledával nejpalčivější problém ve skutečném stavu lidských svobod 

v systému.135 Ladislav Novomeský byl zastáncem rozvíření otázky další demokratizace 

společenského života. Názor Jiřího Koláře byl v tomto ohledu obdobný, avšak poněkud 

radikálnější. Předmětem největšího zájmu sjezdových diskusí tak mělo být úsilí o 

zajištění naprosté svobody uměleckého projevu ve všech jeho formách, aby 

spisovatelská práce mohla mít smysl pro svou společnost.136 Svoboda tvorby 

v odpovědích spisovatelů zcela převládala. Ačkoli nebyla jediným očekávaným 

tématem sjezdu, její důležitost si všichni uvědomovali a byla tak značně 

upřednostňována. Pokud chtěli spisovatelé stát v čele kultury, museli bojovat za 

                                                 
132 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 295. 
133 ANON. Úvod k diskusi spisovatelů. Literární noviny, 1967, roč. XVI, č. 20, s. 3. 
134 ANON. Zeptali jsme se před sjezdem. Literární noviny, 1967, roč. XVI, č. 21, s. 5. 
135 ANON. Zeptali jsme se před sjezdem. Literární noviny, 1967, roč. XVI, č. 22, s. 3. 
136 ANON. Zeptali jsme se před sjezdem. Literární noviny, 1967, roč. XVI, č. 23, s. 4-5. 
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svobodné vyjádření morálních problémů života. Sjezd se měl stát platformou pro 

otevření diskuse všech pokrokových názorů.137   

 

Na sjezdu zazněly kritické projevy138, které dokládaly názorový rozchod 

spisovatelů s oficiální politikou vedení KSČ. Přirozeně tak zazněl požadavek svobody 

projevu a zrušení cenzury.139 Svaz se dle rezoluce svého IV. sjezdu měl tvořivě účastnit 

vypracování nového modelu socialistické kultury, který by odpovídal současnému stavu 

společnosti.140 Vedení ÚV KSČ reagovalo na průběh sjezdu a jeho závěry represí. 

Vyloučilo několik jeho účastníků ze strany141 a svazu spisovatelů odebralo svazový 

časopis Literární noviny, které vydavatelsky přešly pod ministerstvo kultury a 

informací. Mocenský zásah vedený proti řečníkům sjezdu se setkal s negativní odezvou 

veřejnosti, avšak kupříkladu svaz novinářů se na svém sjezdu konaném v říjnu 1967 

postavil za stranická opatření vůči spisovatelům.142 

 

4.3. Pražské jaro 

Politickým změnám období Pražského jara reformního roku 1968 předcházela 

ekonomická reforma, která byla schválena komunistickým vedením v lednu 1965.143 

Reformní křídlo mladé generace komunistů chápalo ekonomickou reformu jako první 

projev nutnosti reformy celého socialistického uspořádání společnosti.144 Při 

schvalování nového postupu v řízení ekonomiky nepočítalo vedení KSČ s variantou, že 

                                                 
137 ANON. Co očekávají od sjezdu. Literární noviny, 1967, roč. XVI, č. 25, s. 5-6. 
138 Bezprostředně po zahájení sjezdu nepřečetl Milan Kundera předem připravené kompromisní 
Stanovisko spisovatelů k proběhlým úpravám tiskové legislativy. Naopak vyzval ke svobodnému střetu 
názorů. Pavel Kohout žádal zrušení cenzury a novelizaci tiskového zákona. Příspěvky Ivana Klímy či 
Dušana Hamšíka byly rovněž v protikladu s očekáváním představitelů strany. Nejznámější se stalo 
vystoupení Ludvíka Vaculíka o vztahu občana a moci. 
139 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010, s. 179. 
140 ANON. Usnesení IV. sjezdu československých spisovatelů. Literární noviny, 1967, roč. XVI, č. 27, s. 1, 
3, 5. 
141 Ludvíka Vaculíka, A. J. Liehma, Milan Kunderu. 
142 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010, s. 179. 
143 Reforma měla nahradit nefunkční mechanismus centrálního plánování převzatého ze Sovětského 
svazu decentralizací a určitou podnikatelskou subjektivitou ve smyslu spojení plánu a trhu. Po dlouhé 
době byla v některé sféře života společnosti upřednostněna odborná způsobilost před stranickou 
legitimací, i když to zrovna nevyvolávalo konsensus s představami konzervativně smýšlejících a silně 
prosovětských vedoucích představitelů KSČ. 
144 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, s. 329. 
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korekce hospodářské politiky a částečná liberalizace kultury s ní spojená přerostou 

v demokratizační úsilí takové síly, jak se pak následně stalo.145 

 

Dalším předznamenáním nadcházejících reforem a nakloněním misek vah v jejich 

prospěch bylo propuštění zbývajících politických vězňů padesátých let. Velká část 

z nich byla propuštěna formou milosti, avšak některé oběti komunistických politických 

procesů byly i rehabilitovány. Byla publikována zpráva o zločinech totalitního státu. 

Krátce na to začaly padat první postihy viníků těchto nezákonností. Ti museli opustit 

své posty. Do vysokých stranických a státních funkcí se tak začala dostávat mladší, 

reformně smýšlející generace politiků. Ta žádala, aby se komunistická strana skutečně 

vypořádala se svou stalinskou minulostí a kupř. v rehabilitaci obětí politických procesů 

se neomezovala jen na neprávem postižené komunisty.146  

 

 Na sklonku roku 1967 po silném ohlasu závěrů IV. sjezdu československých 

spisovatelů a odsouzení jeho mocenských postihů zesílila kritika stavu československé 

společnosti mířená proti prezidentu Antonínu Novotnému a konzervativním 

komunistickým funkcionářům. Po bouřlivých diskusích na zasedání ÚV KSČ v lednu 

1968 převládlo přesvědčení o nutnosti zásadních změn oficiální politiky. Ty začaly jako 

změny personálního obsazení, když byl do čela strany jmenován proreformní politik 

Alexander Dubček. Období, které vstoupilo do dějin jako Pražské jaro 1968, začalo.147  

 

 Nejvýznamnějším stranickým dokumentem Pražského jara bezpochyby byl 

Akční program schválený KSČ na začátku dubna. Program byl konceptem přestavby 

komunistického režimu do podoby „socialismu s lidskou tváří“. KSČ měla svou vedoucí 

úlohu zakládat na skutečné podpoře a důvěře veřejnosti a ne si ji vynucovat. Kritika 

obrátila svou pozornost na centralismus, byrokracii a nedostatek demokratických 

prvků.148 

  

                                                 
145 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: 
Oeconomica, 2010, s. 190. 
146 RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: 
Oeconomica, 2010, s. 187. 
147 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, s. 322-333. 
148 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, s. 333. 
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Reformní politikové si velmi dobře uvědomovali sílu a moc médií a byli si 

taktéž vědomi, že je příhodné mít tuto potenciální hybnou páku společenských procesů 

na své straně. Jak je zmíněno výše, již v souvislosti s vydáním tiskového zákona a jeho 

legalizací cenzury byli tito straničtí funkcionáři zastánci liberalizace tvrdé kontroly 

mediálních obsahů. Podpora svobody slova u nich však nebyla nutně podmíněna 

vnitřním přesvědčením, nýbrž politickým kalkulem. Viděli v novinářích důležitý 

demokratizační prvek, tvůrce politického tlaku a tudíž svého spojence.149 Dubček 

potřeboval novináře, aby mu pomohli získat veřejnost, což se mu povedlo. Zastánci 

reforem neshledávali ve svobodnějších médiích hrozbu, na rozdíl od funkcionářů 

působících ve svých funkcích již léta, kteří se obávali médií a dosud nepoznaného 

hněvu veřejnosti.150 Během Pražského jara tak došlo k výraznému zvýšení svobody 

projevu a odstraněním jejích mantinelů. Postavení médií jako instituce svobody projevu 

bylo jedním z nosných pilířů celého reformního hnutí. Akční program deklaroval přijetí 

tiskového zákona vylučujícího předběžnou cenzuru s tím, že lidem nelze mocensky 

předepisovat, o čem smějí a o čem nesmějí být informováni, a které názory mohou či 

nemohou veřejně vyslovit.151 

 

4.3.1. Dočasné zrušení cenzury 

 Demokratizace novinářské práce začala nabývat konkrétních rozměrů, když 

předsednictvo ÚV KSČ v polovině února 1968 vydalo zákaz využívání administrativně 

byrokratických metod při umlčování kritiky a začalo uvažovat o přechodu od předběžné 

cenzury k následné. V březnu téhož roku dospělo vedení KSČ ke shodě v přesvědčení, 

že institut cenzury bude nadále fungovat ve formě cenzury následné. Novináři si ale 

z cenzury již nic nedělali a buďto ji nerespektovali nebo přímo kritizovali.152 Volání po 

úplné a bezpodmínečné svobodě projevu byla vyslyšena dne 13. června 1968, kdy vláda 

nařízením č. 19 zrušila Ústřední publikační správu, instituci provádějící cenzuru a s ní i 

seznamy zakázané literatury. Zásadní omezení kontroly médií bylo ze strany 

                                                 
149 KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho 
kontrolních mechanismů. Právněhistorická studie, 2012, roč. 41, č. 1, s. 78. 
150 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010, s. 181, 183. 
151 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 307. 
152 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010, s. 182-183. 
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konzervativní části komunistického vedení chápáno jako ústup od principu vedoucí 

úlohy strany a ve své podstatě ideologický rozklad.153 Dovršením nového přístupu 

komunistů k médiím byl zákon č. 84/1968 Sb. ze dne 26. června 1968, který novelizoval 

zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a ostatních hromadných prostředcích.154 

Velmi stručně stanovil, že cenzura je nepřípustná a specifikoval ji jako jakýkoli zásah 

státního orgánu proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření hromadnými informačními 

prostředky. Novela měla být jen provizorní úpravou do vydání nového tiskového 

zákona.155 

 

 Obrodný proces měl velmi slibně nakročeno k tomu, aby změnil ráz 

československé společnosti. Na svém mimořádném sjezdu konaném v červnu 1968 

vyjádřil svou podporu reformní politice A. Dubčeka i svaz novinářů. Dne 27. června 

1968 byla pak nejprve v Literárních listech a později i v dalších denících otištěna výzva 

Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, umělcům a 

všem, sepsaná spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem na popud vědců z Československé 

akademie věd. Tento manifest, kromě hodnocení poúnorové minulosti komunistického 

Československa, vyjadřoval obavu o možné zpomalení, či dokonce upuštění od 

politických reforem. Nabádal tak občany, aby se aktivně angažovali a zasazovali 

v těchto otázkách. Na podporu Dvou tisíc slov se rozběhla masivní podpisová akce. 

Manifest Dva tisíce slov podal nezvratný důkaz o tom, že média již nejsou ve službách 

KSČ a publikují dle svého vlastního uvážení. Stal se tak nejznámějším dokladem nabyté 

svobody. Nicméně výzva vyvolala odmítavou reakci konzervativních komunistických 

funkcionářů a nejen jich. Dění v Československu znepokojovalo i ty sovětské, což se 

projevilo nátlakem na československé státní činitele, aby ustoupili od reformního 

procesu.156  

 

                                                 
153 KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. Vyd. 1. 
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 16. 
154 Tyto aktivity v oblasti mediální politiky tak konečně legislativně dohnaly faktický stav. 
155 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 310. 
156 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 286-287. 
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4.4. Ústup od reforem 

Liberalizace veřejného prostoru a zejména mocná odezva společnosti byly trnem 

v oku konzervativních komunistů, kteří se obávali, že v důsledku demokratizace médií 

bude ohroženo mocenské postavení strany. Snažili se proto obrodný proces zastavit a 

zvrátit. Docházelo dle nich ke kontrarevoluci a k nástupu protikomunistických sil a tak 

se spoléhali na pomocnou ruku podanou ze Sovětského svazu. Jelikož sovětští 

komunisté vnímali dění v Československu jako potenciální oslabení vnitřní jednoty 

východního bloku, pomocnou ruku se v této situaci rozhodli poskytnout a to velmi 

specificky. V noci z 20. na 21. srpna 1968 překročila československé hranice sovětská 

armáda spolu s armádami sovětských satelitů – došlo tak k invazi vojsk pěti zemí 

Varšavské smlouvy – s cílem zničit a vykořenit ze systému reformy samotné i reformní 

myšlenky a dostat média zpět pod kontrolu stranické direktivy.157 Vojenská intervence a 

odmítavý postoj stranických a státních orgánů158, který vůči ní zaujaly, vzedmul vlnu 

masového odporu proti okupaci, nebývalé jednoty společnosti a podpory reformního 

hnutí. Neozbrojený a nenásilný odpor proti vměšování se do vnitřních záležitostí 

Československa organizovaly zejména sdělovací prostředky.159 Přes obrovskou podporu 

domácího obyvatelstva byl na československých autoritách pod pohrůžkou užití násilí 

vynucen podpis tzv. Moskevského protokolu, čímž byl dne 26. srpna 1968 dán souhlas 

s pobytem intervenčních vojsk na území státu a také bylo přislíbeno zasazení se o 

normalizaci vnitropolitické situace. To znamenalo demontovat výdobytky reformního 

hnutí, zejména nově nabytá občanská práva a svobody, a získat média zpět pod 

stranickou kontrolu.160 Představitelé Pražského jara měli být odstaveni od moci a moc 

předána zpět do rukou dogmatických, prosovětsky orientovaných komunistů. 

 

Závazek dostat média opět do předem vymezených mantinelů, aby mohla plnit 

svoji vytyčenou funkci a aby mohla být stranou znovu řízena a kontrolována, byl splněn 

velmi záhy. Vláda svým usnesením č. 292 ze dne 30. srpna 1968 obnovila cenzurní 

instituci a založila Úřad pro tisk a informace. Jak se ukázalo, ten měl však na média vliv 

pouze minimální. Dále vztah moci a médií upravil dne 13. září téhož roku vydaný zákon 

                                                 
157 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 287, 310. 
158 Předsednictvo ÚV KSČ vydalo prohlášení k Československé veřejnosti, v němž invazi odsoudilo. 
Prezident L. Svoboda odmítl jmenovat „dělnicko-rolnickou“ vládu vytvořenou prosovětskými 
kolaboranty. 
159 Např. ilegálně vysílající rozhlas, samizdatová produkce literatury. 
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č. 127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a dalších 

hromadných informačních prostředků. Zákon opětovně umožnil provádět cenzuru, 

upřesnil formu a smysl Úřadu pro tisk a informace a rozšířil systém sankcí proti 

vydavatelům. Takto skončilo pouhé tři měsíce dlouhé období zákonem deklarované 

svobody tisku.161 

 

V prosinci 1970 byl vedením KSČ schválen dokument Poučení z krizového 

vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Tento dokument vznikající již od 

dubna 1969162 se stal závaznou interpretací událostí roku 1968, měl přispět k ideovému i 

organizačnímu sjednocení strany, k posílení její vedoucí úlohy a k dalšímu úspěšnému 

socialistickému rozvoji celé společnosti.163 Média byla shledána viníkem 

kontrarevoluce, jelikož byla hlavním nátlakovým a mocenským nástrojem, který pravice 

využívala k prosazení svých cílů. Závěrem tak bylo, že se sdělovací prostředky jakožto 

„nesmírně důležitý nástroj moci a masové politické výchovy nikdy nesmí vymknout 

řízení a kontrole marxisticko-leninské strany socialistického státu, nemá-li se věc 

socialismu dostat do vážného nebezpečí“.164 

 

  

                                                                                                                                               
160 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, s. 340. 
161 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 
2010, s. 193. 
162 Za současného průběhu rozsáhlých čistek týkajících se představitelů pražského jara i samotné strany. 
163 Poučení z krizového vývoje. In: Ústav pro studium totalitních režimů [online]. [cit. 2015-11-14]. 
Dostupné z: http://www.ustrcr.cz/cs/pouceni-z-krizoveho-vyvoje 
164 Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, s. 29.  
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Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo poukázat na souvislost vydání tiskového zákona 

č. 81/1966 Sb., tedy snahy legalizovat uplatňování cenzury, a následných reformních 

událostí Pražského jara 1968. Legalizace cenzury vedla totiž k úplnému opaku, než by 

mohlo být patrné z podstaty tohoto slovního spojení. Byla impulsem pro zvýšený apel 

na nutnost provedení reforem, v první řadě demokratizaci poměrů v tvůrčí spisovatelské 

a novinářské praxi. 

 

Nechci tvrdit, že byl tiskový zákon přímo jednou z příčin Pražského jara, jelikož 

příčiny tohoto reformního období se formovaly již mnohem dříve než na sklonku roku 

1966, kdy byl tiskový zákon vydán. Vzhledem k tomu, že je však svoboda projevu 

nezbytnou součástí možnosti otevřené kritiky, která byla před rokem 1966 

neakceptovatelná, došlo tak po legalizaci cenzury tiskovým zákonem ke zvýšenému 

apelu na její úplné zrušení. Teprve legalizací cenzury a její právní definicí vznikla 

možnost, jak se tomuto nástroji komunistického režimu bránit. A teprve po následném 

odstranění bariér svobody projevu mohly mediální obsahy nabýt své, do té doby 

potlačované kritické povahy, protože teprve svobodná média dokáží vytvořit politický 

tlak a být hybnou silou společenskopolitických změn. 

 

 Tiskový zákon byl tak ve své podstatě spíše než příčinou Pražského jara velmi 

důležitým mezičlánkem mezi akumulovanou společenskou nespokojeností s režimem a 

její následnou ventilací. Poté, co bylo dosaženo zrušení cenzury, tak svobodnější 

atmosféra vyústila ve velmi tvůrčí období plné mnohdy značně kritických mediálních 

obsahů. Tiskový zákon, a jím ukotvené právní postavení cenzury, tak může být 

považován za katalyzátor přechodu k otevřené kritice komunistického režimu v celé její 

šíři, která byla skrze zrušení cenzury odstartována. Reformní a demokratické síly se tak 

mohly naplno pustit do boje za liberalizaci komunistického režimu. 
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Summary         

The aim of this thesis was to highlight the continuity of the Press Act 

no. 81/1966 Coll., that efforts to legalize censorship, and following events of the Prague 

Spring reforms of 1968. The legalization of censorship in fact led to the complete 

opposite, than might be evident from the nature of those words . It was the impetus for 

the increased appeal of the need to implement reforms, primarily to democratize 

creative writing and journalism practice in general. 

I do not claim that the press act was directly one of the causes of the Prague 

Spring, as the causes of this reform period was formed much earlier than at the end of  

1966, when the press act was issued. Due to the fact that freedom of expression is an 

essential part of the option to open criticism, which was unacceptable before 1966, the 

legalization of censorship anchored by the press act caused to an increased appeal to its 

complete abolition. Only legalization of censorship and its legal definition created the 

possibility to defend against this tool of communist regime. And only after subsequent 

removal of barriers to freedom of expression, media content could take his until then 

repressed critical nature, because only free media can create political pressure and be a 

driving force for socio change. 

Press act was thus in essence rather than the cause of the Prague Spring, a very 

important intermediary between the accumulated social discontent with the regime and 

its following ventilation. After having achieved the abolition of censorship, freer 

atmosphere resulted in a very creative period full of often very critical media content. 

Press act, and it anchored legal status of censorship, can be considered as a catalyst for 

the transition to an open criticism of the communist regime in its entirety, which was 

launched by the abolition of censorship. Reformist and democratic forces can then fully 

get fight for the liberalization of the communist regime.
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