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Anotace 

Tato diplomová práce se zaměřuje na fotografie ve tvorbě Televizního studia Ostrava, 

součásti Československé televize, v období normalizace, na reflexi tohoto období 

po revoluci v roce 1989 a na archiv fotografií této instituce. Lze předpokládat, 

že komunistická propaganda a další normalizační snahy budou na dokumentární 

a publicistické tvorbě, kam se zkoumané pořady s tématem fotografie řadí, viditelné. 

Ostravsko je také specifické svou převážně industriální povahou, charakterizuje ho těžba 

uhlí a hutnictví. Dá se tedy také předpokládat, že v tomto regionu bude komunismus 

zakořeněn silněji než v některých jiných oblastech. Práce obsahuje také teoretický rámec, 

popisující socialistický realismus ve fotografii a normalizaci jak ve fotografii, 

tak i v prostřední ostravského televizního studia. 

Pro potvrzení či vyvrácení hypotéz nastíněných výše byla provedena obsahová analýza 

tvorby Televizního studia Ostrava zaměřené na fotografii z doby normalizace a z doby 

po revoluci v roce 1989 a rovněž, a to zejména, archivu fyzických fotografií ostravského 

studia ČT. Archiv TS Ostrava, jak filmový, tak i fotografický, utrpěl vážné škody 

při povodních v roce 1997 a řada záznamů v něm byla zničena, přesto se však podařilo 

získat materiál ke zkoumání. Nálezy u každého dokumentu jsou popsány v odpovídajících 

kapitolách a jsou celkovým a všeobjímajícím způsobem shrnuty v poslední kapitole 

a zčásti také v závěru práce. 

  



 

 

Abstract 

This thesis focuses on photography in the work of Television studio Ostrava, a part 

of Czechoslovak television, during a period of 1969–1989, called normalisation, 

the reflection of this period after the year 1989 and mainly the photography archive of said 

institution. It may be presumed that communist propaganda and other efforts 

of normalisation will be apparent in the documentaries and other products concentrating 

on photography. The region of Ostrava also has its own cultural specificity due to its 

mainly industrial nature; the region is characterised by coal mining and metallurgy. Thus 

it may be presumed that communism will be planted in the minds of the people more 

firmly. The thesis also contains a theoretical framework, describing socialist realism 

in photography and normalisation in photography as well as in the television studio 

in question. 

In order to verify these hypotheses and to discover other important facts of the topic 

in question, a content analysis of data available in the archive of Television studio Ostrava 

was carried out. The archive suffered grave losses during major flooding of Moravia 

and Silesia in 1997. However, some films and many actual photographs were still 

available for analysis. The findings relevant to each document are stated in their 

respective parts and are summarised as a whole in the conclusion to this thesis and in its 

summary at the end. 
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Úvod 

Když se vojákovi Josephu Nicéphorovi Niepcemu podařilo poprvé zaznamenat realitu 

pomocí světla dopadajícího na desku potřenou chemickou sloučeninou a později malíři 

divadelních dekorací Louisi Jacquesi Mandému Daguerrovi některé metody dále vylepšit, 

jen málokteří učenci či umělci byli s to dohlédnout přínosů, ale i negativ, které tato 

novinka v průběhu následujících desetiletí a staletí přinese. V 19. století, kdy se objevil 

předek fotografie, jak ji známe dnes, byla tato technologie označována za vynález, který 

bude hrobníkem malířství. Byl totiž schopný za zlomek času a úsilí – a s ním souvisejícího 

potřebného umu k vytvoření obrazu – zachytit a zvěčnit realitu mnohem věrněji, 

než se to mohlo podařit malířství. 

A skutečně, fotografie malířství v určitých oblastech nahradila – zde můžeme zmínit 

zejména portrétní nebo i dokumentární fotografii – avšak v jiných je naopak nahradit 

nikdy nedokáže, třebaže se o to leckdy pokoušela. Nicméně i tyto pokusy vedly trochu 

odlišnými cestičkami, a tudíž jsou výsledky takovýchto snah jiné, svébytné a zajímavé 

samy o sobě. 

Největší přínos fotografie, který stále nemusí být dostatečně doceněn, 

nicméně je v její schopnosti zachytit okamžik. Z tohoto důvodu to byli právě fotografové, 

kteří byli přítomni zlomovým okamžikům a důležitým událostem v českých i světových 

dějinách. Uveďme například první fotožurnalisty Rogera Fentona a Carola Poppa 

de Szatmariho či z českých dějin např. Karla Hájka, fotografujícího povstání v Praze 

v roce 1945 – nebo kohokoliv, kdo byl s fotoaparátem přítomen okupaci Československa 

vojsky Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 a pak, o jednadvacet let později, událostem 

podzimu roku 1989.  

Fotografie, které v podobných chvílích vznikají, se později stávají jedněmi z důležitých 

historických pramenů, podle kterých historikové studují dějiny. Nemusí být jednoduché 

fotografie jako prameny zařadit do existujících kategorií, ale to na jejich významu nic 

neubírá. Ovšem, jak každý fotograf ví, ze stovky vzniklých obrázků jsou dobré – 

ve smyslu, že se dají vystavit či jinak, podobně dál použít – třeba tři, třeba jeden a třeba 

také žádný. Také nemusí být zaručeno, že fotografie, se kterou pracujeme 

jako s historickým pramenem, neprošla retuší či to není fotomontáž. Tyto metody 

totiž nejsou nové. 
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Jako může být historickým pramenem fotografie, lze nazírat podobným způsobem 

i na televizní pořady. Mohou být zaměřeny jakýmkoliv směrem a pro jakoukoliv část 

publika, ale vždy jsou vytvářeny v kontextu své doby a pro publikum, žijící v oné době. 

Různí autoři pochopitelně mohou mít – a většinou také mají – rozdílné názory na to, 

jak má výsledek jejich práce vypadat, jak má působit na publikum, zda je cílem navrhnout 

publiku nový, do určité míry odlišný přístup k věci, či nikoliv. Podle toho pak svou práci 

předkládají a my v ní jak hned, tak – a možná lépe – s odstupem času můžeme pozorovat, 

jaká byla v té době situace ve společnosti. 

Návrhům, představujícím nezřídka diametrálně odlišný názor na věc od názoru většiny 

publika, nicméně totalitní státní zřízení nepřeje a s tímto vědomím je potřeba k dílům, 

ať už filmovým či fotografickým, vzniklým v této době přistupovat. Podobným způsobem 

také můžeme vidět, k jakým sociologickým či i socioekonomickým změnám 

ve společnosti došlo, srovnáme-li práce stejného nebo velmi podobného formátu a obsahu 

vzniklé před a po určité zásadní změně ve společnosti, jakou nepochybně byla sametová 

revoluce.  

Pořady s tematikou fotografie, kterým se tato diplomová práce zčásti věnuje, mohou být 

označeny za částečně publicistické a zčásti dokumentární. Někdy se více blíží jednomu 

či druhému konci tohoto spektra, ale v drtivé většině případů v nich nacházíme prvky 

obého. I o těchto dílech platí, že nutně reflektují dobu, ve které vznikaly, a to alespoň 

do určité základní míry, dané mírou cenzury, která v době jejich vzniku platila. Ve většině 

případů se takovéto pořady nevěnují fotožurnalismu a fotografům, kteří se jím živí, nýbrž 

takovým autorům a fotografiím, na které lze nahlížet jako na umění. 

Stejně tak fotografie v archivu ostravské televize, kterému je věnována větší část práce, 

vznikají za určité společenské situace. Tu budou nutně reflektovat, ať už pouze v tom, 

co zobrazují, či i v tom, jakým způsobem to dělají. Tento archiv má potenciál být dosud 

jen zčásti probádanou studnicí informací. Sousloví „má potenciál být“ je klíčové, jak 

vyplyne z práce. Jedním z cílů je popsat reflexi společenské situace v těchto fotografiích 

a případný vliv, který na ně měla všudypřítomná komunistická propaganda. 

Pracujeme s hypotézou, že na Ostravsku byl komunismus určitým způsobem silněji 

zakořeněný než v některých jiných oblastech Československa. Důvody pro takovou 

hypotézu můžeme hledat v tom, že hornická a hutnická povolání požívala v té době vyšší 

sociální prestiže. Právě v Ostravě a bezprostředním okolí se ještě dnes doluje černé uhlí, 
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třebaže již nikoliv v tak velkém měřítku jako v minulosti. Těžba uhlí byla nejen za dob 

komunistického režimu, ale ještě v 90. letech pracovní náplní obrovské části obyvatel 

tohoto lidnatého kraje. Na těžbu uhlí pochopitelně navazovalo zpracování železné rudy 

v železo a další navazující ocelářské produkty. Tato diplomová práce se zabývá 

také otázkou, zda a do jaké míry jsou tato fakta v pořadech s fotografickou tematikou – 

a zejména ve fotografiích v archivu ostravské televize – reflektována či jak a zda vůbec 

fotografii na Ostravsku tato fakta ovlivnila.  
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1. Fotografie jako historický pramen 

Souslovím historické prameny označujeme informační zdroje, ze kterých čerpá 

historická věda. Způsob práce historika je do značné míry závislý na materiální podstatě 

pramenů, se kterými pracuje. (Wittlich, 2012) 

Při výzkumu historie je nejčastěji používáno pramenů textových, ať to jsou knihy nebo 

například noviny, zaměřujeme-li se na období, kdy už tisk vycházel, tedy zhruba 

od 17. století. Německý historik Ernst Bernheim ve své knize o studiu historie, do češtiny 

přeložené s názvem Úvod do studia dějepisu, (1931) nepovažuje fotografii za obrazovou 

tradici, což ukazuje na chápání fotografie jako „nezkreslené podání reality okolního 

světa“. (Wittlich, 2012, str. 95) To připomíná mimo jiné fakt, že v době psaní originálu, 

tedy na konci 19. století, byla fotografie chápána jako něco, co zobrazí realitu tak, jak je, 

bez možnosti ji zkreslit nebo upravit. Jak však již dříve prokázaly fotografie Rogera 

Fentona, (Mrázková, 1986) není nutno zasahovat do snímku jako takového – pro zkreslení 

reality na snímku postačí i jen odlišný záběr, resp. jeho inscenace. 

Jestliže Bernheim dělí historické prameny na zprávy (tradice) a pozůstatky (památky), 

fotografie stojí samostatně na stejné úrovni s těmito dvěma kategoriemi. Označuje ji 

za bezprostřední pozorování, přestože se od ostatních liší „zevně mechanickou, 

na osobním pojetí nezávislou reprodukcí látky“. (Wittlich, 2012, str. 96) 

Jak dále říká Filip Wittlich ve své knize Fotografie – přímý svěděk?!, příručky studia 

historie, obvykle označované jako úvody do studia dějin, „formují profesní vědomí někdy 

i několika generací historiků“. (ibid., str. 94) Poslední ucelená skripta pro studium dějin 

jsou jednak publikace editovaná Josefem Petráněm z roku 1983 a jednak o dva roky 

mladší kniha od Miroslava Hrocha. Ta nabízí text zejména o nepísemných pramenech. 

Novinky, do studia historických pramenů přinesené Petráněm, sestávají zejména 

z „‘přizvání‘ dějin umění, archeologie a etnografie k definování nového pohledu na statut 

a funkci historického pramene“, (ibid., str. 97) které se opíralo o tvrzení polského 

historika Jerzyho Topolského.  

Petráň také považoval staré Bernheimovo rozdělení informačních pramenů 

za nevyhovující, zejména pro posun vědeckého myšlení z intuitivního k exaktnímu. Jeho 

nová klasifikace byla založena spíše na popsání vlastností materiálu. Dostal tak 

do hledáčku zejména nepísemné prameny. Fotografii zařadil do skupiny dokumentačně-
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reprodukčních pramenů. Nevyloučil ani její zařazení do kategorie uměleckých památek, 

avšak spíše než explicitně, nechal čtenáře si takové zařazení vyvodit z úzké hranice mezi 

uměleckým a dokumentačně-reprodukčním pramenem. (ibid.) 

1.1. Dokumentačně-reprodukční prameny 

Kategorie dokumentačně-reprodukčních pramenů je Petráněm popsána jako kategorie, 

jejíž členové „dokumentačním způsobem (…) reprodukují mechanickou cestou (…) 

symptomy společenského vývoje, prostředí atd., jako neadresné anebo adresné prameny.“ 

(Petráň, 1983, str. 50) Charakteristický pro ně je fakt, že nevznikaly primárně 

s uměleckými ambicemi, nýbrž ve snaze o co největší dokumentační přesnost: „Účel 

jejich zhotovení bývá vysloveně praktický, někdy bývají přiloženy k pramenům 

písemným jako jejich nedílný doplněk.“ (ibid.) Fotografii Petráň označuje 

za fotomechanickou reprodukci a podobně jako film ji dělí na dokumentační a reportážní. 

Upozorňuje však také, že je nutné myslet na možnosti koláže nebo retuše a brát takovéto 

případné zásahy v potaz, stejně jako rozdíly mezi inscenací a autentickým prostředím. 

(ibid., str. 51) 

Petráňovo dělení pramenů podle jejich informační struktury se stalo základem pro další 

podobně zaměřené publikace. Jednoznačná definice, co je to historický pramen, dosud 

nebyla zformulována1. Podle V. Bůžka (1994, str. 37) je pro historika čerpajícího 

z vizuálních pramenů, zejména uměleckých děl, „důležité, aby rozlišoval dokumentární 

a estetickou hodnotu těchto pramenů, která u uměleckých děl převažuje, (…) zda jde 

o bezprostřední původní dokument nebo o velmi zprostředkované a k působení v širší 

veřejnosti určené dílo.“ Považujeme-li reportážní fotografii za umělecké dílo, je zcela 

nezbytné oddělit snahu podat report a snahu o estetickou krásu.  

Uměleckou památku lze definovat jako něco, u čeho lze vysledovat „akt rozhodnutí 

individuálního nebo institucionálního uchovatele (ochránce) o zachování předmětu.“ 

(Wittlich, 2012, str. 101) Díváme-li se na fotografii jako na uměleckou památku, je podle 

Petráně také potřeba rozlišit tři informační roviny: prostředky vyjádření, vyjádřený obsah 

a vyjádřený smysl. Prostředky chápeme všechno, co umělec pro utvoření díla používá, 

ať to je tužka, sekáč a kladivo nebo v případě fotografa fotoaparát. Obsah je to, co dílo 

                                                 
1 V současné době by však, také podle Wittlicha (2012), bylo nutné tuto definici velmi často reformulovat 

či alespoň obnovovat kvůli rapidnímu rozmachu informačních zdrojů. 



9 

 

 

 

znázorňuje, tedy např. domy, stroje, lidé nebo krajina. Tuto rovinu lze využít pro studium 

dobových reálií. (ibid.) 

Nejpodstatnější však je rovina třetí, a sice rovina vyjádřeného smyslu. Právě sem 

je zakódováno sdělení, které se umělec, v našem případě fotograf, snaží předat svému 

okolí či případně dalším generacím. Součástí tohoto sdělení nutně musí být ideové, 

politické, sociální a jiné hodnoty, ať už s hlavním myšlenkovým proudem ve společnosti 

či s totalitární doktrínou souhlasící, nebo jim odporující. Tomu, kdo si ono dílo prohlíží 

nebo jej zkoumá, nutně předává nějakou zprávu, třebaže to původně nemuselo být 

v intencích autora. (ibid.) Zároveň platí, že při dešifrování onoho sdělení může vzniknout 

– a často vzniká – odchylka od původního autorova sdělovacího záměru. 

Uměleckou fotografii lze podle Foukalové (2010) také chápat jako takovou fotografii, 

která byla snímána výtvarným způsobem, tedy s nějakou tvůrčí vizí. Tyto fotografie také 

mívají estetickou hodnotu, která u dokumentární, informativní či novinářské fotografie 

chybí, nebo alespoň není tak výrazná.  

Zařazení fotografie ať už do kategorie dokumentačně-reprodukčních pramenů nebo 

do kategorie uměleckých památek však není zcela jednoznačné u žádného konkrétního 

snímku, nahlížíme-li na něj jako na historický pramen. V případě začlenění jako umělecké 

dílo může vyvstat problém v kritickém hodnocení umělecké kvality daného snímku. 

Zároveň dle Wittlicha (2012) nelze paušalizovat tvorbu fotografů-profesionálů školených 

v oboru jako vždy uměleckou a fotografů-amatérů či samouků jako vždy neuměleckou. 

Wittlich uvádí jako jednu z možností, jak toto rozlišit, vzít ohled na záměr a vyznění 

konkrétního snímku, s čímž lze souhlasit. Jak fotograf-profesionál, tak i fotograf-amatér 

mohou pracovat zároveň na snímcích s uměleckým záměrem i na fotografiích 

bez jakýchkoliv ambicí stát se uměním.  

Třídění fotografií podle účelů, pro jaké byly vytvořeny, však také není bez úskalí. 

Wittlich (2012) uvádí jako příklad snímky Karla Blossfeldta a Augusta Sandera. 

Tito autoři jsou dnes zahrnováni do uměleckého směru Nové věčnosti a jejich snímky jsou 

dnes hodnoceny jako umění, třebaže tak primárně nevznikaly. Samostatnou otázkou také 

je, jak samotní autoři na svou práci nahlíží či na ni v minulosti nahlíželi. „Problém lze 

shrnout konstatováním, že předchozí umělecké hledisko autora přeceňuje, dokumentačně 

reprodukční ho podceňuje.“ (ibid., str. 106) „Otázku uměleckého zhodnocení fotografie 

je nutné řešit odděleně od klasifikace pramene, jelikož se jedná o kritérium, které nabývá 
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platnosti až ve fázi kritiky a interpretace. (…) Fotografie se může účastnit diskursu 

různých oborů, ve kterých bude zdrojem specifických poznatků odpovídajících na různé 

otázky.“ (ibid., str. 108) 
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2. Obraz doby 

Podle Wilkeho (2008, str. 12) platí 50. léta za spíše klidnější období. Pro Českou televizi 

však byla velmi důležitá – v roce 1953, přesněji 1. května, bylo zahájeno pravidelné 

zkušební vysílání. (ČST v datech) Na Silvestra roku 1955 začalo vysílat ostravské 

televizní studio, (ibid.) jehož archivem se zabývá tato diplomová práce. 

50. léta byla v Československu spojena zejména s budováním socialismu 

a s vykonstruovanými politickými procesy, které měly podobně jako propaganda 

své nezastupitelné místo v upevňování tehdejší komunistické diktatury. Pro ilustraci 

zmiňme v roce 1953 vzniknuvší Hlavní správu tiskového dohledu – neveřejný orgán, 

který měl na starosti předběžnou cenzuru. Schváleno cenzorem muselo být všechno, 

od novin přes rozhlasové zprávy, filmy až po mapy2 nebo i pohřební oznámení. 

Z celosvětového měřítka však byla léta šedesátá o něco zajímavější – v srpnu roku 1961 

začali Němci se stavbou berlínské zdi a v následujícím roce došlo ke známé Kubánské 

krizi, (Wilke, 2008, str. 12) při které byl svět poprvé od konce druhé světové války 

na počátku války nové. Ta mohla být pro svět mnohem ničivější, jelikož nukleárními 

zbraněmi disponoval kromě Spojených států také Sovětský svaz a další státy. 

Šedesátá léta v Československu byla ve znamení uvolňování společenských poměrů, 

později jakéhosi „socialismu s lidskou tváří“ (ibid.), jemuž vystavila rázný konec vojska 

Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Nastupující období normalizace mělo za cíl navrátit 

poměry do normálu, myšleno do stavu před začátkem onoho uvolňování poměrů.  

2.1.  Časopis Československá fotografie 

Fotografická platforma v tehdejším Československu, časopis Československá 

fotografie, byla v roce 1950 přejmenována. Nový název zněl Nová fotografie s podtitulem 

Měsíčník pro ideovou a odbornou výchovu fotografických pracovníků. (Kundračíková, 

2012) Už z názvu můžeme cítit směr, jakým se časopis vydával. Je to nicméně zcela 

pochopitelné, uvědomíme-li si, v jaké době se nacházíme. 

Fotografie byla tehdy stále prezentována jako médium s jednoduchou schopností 

reprodukce a s mechanickým původem. Podle Kundračíkové (ibid.) nejsou nově 

vznikající teorie zajímavé tolik, jako praxe, či snad lépe řečeno cíle: „… aby fotografie 

                                                 
2 Mapy Prahy v 50. letech 20. století například neobsahovaly mosty. V ostatních mapách bylo běžné 

vynechávat vojenské objekty. 
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byla zbavena úlohy nedůstojného přisluhování privátním a komerčním zájmům, jež jí 

přisuzoval věk kapitalismu, aby se vřadila jako rovnocenný partner mezi ostatní tvůrčí 

disciplíny a aby zaujala jako vysoce významný kulturní činitel v našem životě místo, 

odpovídající jejímu veřejnému poslání.“ (Doležal, Za lidovou a socialistickou fotografii, 

1950) 

K vyvrácení slov o striktně mechanickém původu fotografie může snadno posloužit 

známý obrázek z února roku 1948, na kterém můžeme vidět Klementa Gottwalda 

hovořícího z balkonu paláce Kinských na pražském Staroměstském náměstí (příloha č. 1). 

Vedle něj stál Vladimír Clementis. Některé zdroje dokonce říkají, že si Gottwald 

s Clementisem vyměnili pokrývky hlavy. Buřinka na Gottwaldově hlavě by údajně 

nemusela působit dostatečně „proletářsky“ a proto Gottwald požádal Clementise 

o zapůjčení beranice. O dva roky později však byl Clementis popraven v rámci 

politického procesu s Rudolfem Slánským. Jeho jméno bylo vymazáno z dějin a z oné 

fotografie byla vyretušována jeho postava včetně Gottwaldova klobouku. (Bakala, 2010) 

2.2.  Propaganda 

Propaganda je definována jako „cílevědomé, soustavné a záměrné šíření, doporučování 

myšlenek, názorů s cílem získat přívržence“. (Všeobecná encyklopedie ve čtyřech 

svazcích, díl 3., 1997, str. 579) Pavel Verner ve své knize Propaganda a manipulace 

(2011, str. 5) přináší poněkud rozvinutější definice: „Propaganda je umění nutit lidi dělat 

to, co by nedělali, kdyby měli k dispozici všechny údaje o předmětu.“ „Propaganda 

je proces kontroly toku informací, řízení veřejného mínění a manipulování vzorci 

jednání.“  

Tyto dvě definice jsou trochu obšírnějšími verzemi slovníkového výkladu a patrně také 

odráží zkušenosti jejích autorů, L. Frazera a J. Ellula. První definice pochází z 50. let, 

druhá z následující dekády, obě vznikly v anglosaské části světa. A samozřejmě, obě jsou 

také použitelné v dnešní době – jinak by jimi Verner v druhém desetiletí 21. století 

jen stěží začínal svou knihu, propagandě věnovanou. 

Prapůvodním cílem propagandy bylo vytvoření a následné podporování pozitivního 

obrazu vůdčí osobnosti ve společnosti. Byla – a stále je – však potřeba tuto osobnost 

na vůdčí pozici nejprve dostat, proto propaganda sloužila i k vytvoření představy, 

nezřídka mylné, o nadřazenosti této osobnosti nad ostatními; je nutno dát zbytku 

společenství (nezávisle na jeho velikosti) nějaký důvod, proč k této osobnosti vzhlížet. 
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Dříve, dávno před existencí médií, jak je chápeme dnes, se tak činilo ve vztahu k bohům, 

tedy nadpozemským a často všemohoucím, vševědoucím a vševidoucím bytostem – 

bohové konali zázraky a vůdci se označovali za boží posly ve světě smrtelníků. (ibid.) 

V moderní době již není tak snadné přesvědčit veřejnost náboženskou cestou, propaganda 

si však našla jiné cesty – a televize patří k těm nejlepším. 

2.3.  Socialistický realismus ve fotografii  

Ján Šmok ve své eseji nazvané Socialistický realismus ve fotografii, publikované 

v časopise Československá fotografie, popsal podmínky realistického umění: jednak musí 

být v subjektivním názoru umělce, který je v díle obsažen, být obsažena i objektivní 

pravda, a jednak musí mít charakter objektivní pravdy i forma, kterou dílo předává svůj 

obsah publiku. „Realismus v umění je tedy tvůrčí metoda, spočívající v odhalování 

podstatného z hlediska objektivní pravdy o životě společnosti.“ (Šmok, 1954, str. 124) 

Jestliže je vynález fotografie jedním ze zásadních milníků 19. století, které bylo – 

zejména v euroatlantickém prostoru – ve znamení industrializace, je dle Kundračíkové 

poměrně překvapivé, že Karl Marx ani Fridrich Engels tuto technologii ve svých tezích 

příliš nezmiňují – Engels například podněcuje „k zachycování hrdinů ve ztišeném, 

doslova rembrandtovském stavu tak, aby vynikly přirozené vnitřní kvality.“ 

(Kundračíková, 2012, str. 15) Zároveň však je (dle Šmoka) nutné zachovat věrnost 

detailu, o které hovoří Engels3, nikoliv však jako technicky přesný přepis. Důležitý je 

zejména výběr vhodných detailů, a proto je vhodnější chápat detail spíše jako rys 

či podrobnost. (Šmok, 1954) 

Definování rysů socialistického realismu ve fotografii není snadné. Snaha apelovat na 

ideovost se stávala hesly příslušnosti k sovětské tradici. (Kundračíková, 2012, str. 17) 

Iluzivnost a idealizace ve fotografii socialistického realismu, kteréžto prvky v ní vidí 

Kundračíková, se rozchází se snahou o věrné zachycení reality, kvality typické pro směr, 

skrývající se pod názvem realismus. Nově je cílem fotografie být živou a aktuální, nikoliv 

distancovanou a jedinečnou. Tím se musí stát oslavovanou zejména dokumentární 

fotografie, spíše než ta umělecká. Snímky z té doby dle Kundračíkové nelze příliš oddělit 

a je lepší je vnímat jako korpus. „Podstatný je dojem, emoce, která je nevýlučná, dostupná 

                                                 
3 Šmok Engelse cituje: „Podle mého mínění má realismus kromě pravdivosti detailů na mysli věrnost 

podání typických charakterů v typických okolnostech.“ (Šmok, 1954, str. 124) 
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všem a všemi sdílená.“ (Kundračíková, 2012, stránky 17–18) To opět podporuje slova o 

odklonu od významu pojmu realismus.  

Jako jeden z problémů lze identifikovat také touhu po ideologicky správném obraze 

a apelaci na pravdivost, což ústí ve vytváření falešných dokumentů manipulací 

s fotografiemi, (Kundračíková, 2012) například ve smyslech zmíněných výše. Zbavení 

fotografie úlohy přisluhování něčím zájmům, zmíněné výše, tak můžeme označit za cíl, 

který se naplnit nepodařilo – či snad naplněn nebyl úmyslně4.  

Socialistický realismus však je spíše následkem společenského vývoje 

v Československu té doby, a tedy směrem zde vzniklým, nikoliv z ciziny dovlečeným. 

Objevuje se tedy spíše „v důsledku orientace umělců k socialismu“ a vyplývá „z poznání 

marxismu-leninismu.“ (Šmok, 1954, str. 125) Změny ve společnosti však nejsou podle 

Šmoka dostačující, umělec musí být sám „aktivním člověkem své doby“, (ibid.) aby tvořil 

v rámci socialistického realismu. Nebude tedy přemýšlet, zda ona fotografie prospěje 

společnosti, nýbrž se zaměří na to, co ho samotného jako socialistického člověka bude 

zajímat. To budou „pravděpodobně více pionýři sázející v lese stromky, než mlha 

nad vodou.“ (ibid.) Nikoliv tedy z důvodu toho, že by se neslušelo fotografovat mlhu 

nebo že by se mu nelíbila, nýbrž proto, že ho „pionýři budou skutečně zajímat víc.“ (ibid.) 

Cíli socialistického realismu je ztělesňovat ideály socialistického člověka a vychovávat 

jej. (Šmok, 1954) I zde tedy můžeme vidět výše zmíněnou snahu o idealizaci, navíc nijak 

zvlášť nemaskovanou. Ve Šmokově eseji najdeme i návaznost na výše citovaná slova 

Kundračíkové o dojmu a emoci: „Socialistický umělec-fotograf má dávat společnosti 

díla, která umožňují divákovi pravdivé poznání skutečnosti, pochopení společenského 

významu zobrazovaných jevů, jejich podstaty. Díla ovšem musí být natolik působivá, aby 

v divákovi vznikalo hluboké citové zaujetí, kladné ke kladným prvkům, záporné 

k negativním prvkům obrazu.“ (ibid., str. 126) Rozhodnutí, které prvky obrazu jsou 

kladné a které záporné, je na publiku nicméně jen do určité míry. Autor díla, ať už 

fotografického, filmového či písemného, vždy vykresluje jednotlivé prvky podle svého 

přesvědčení – a to je s největší pravděpodobností fakt, na který Šmok poukazuje. Zároveň 

zde můžeme vidět také jen velmi malou přípustnost odlišného „čtení“ obrazu, 

                                                 
4 Této tezi může nahrávat i výše zmíněné dodatečné odstranění Vladimíra Clementise z fotografie 

Klementa Gottwalda při projevu. 
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které je v dnešní době běžné, o kterém se vedou debaty a o kterém hovoří i Kundračíková 

(viz následující odstavec). 

Třebaže prezentována jako prostředek dostupný a srozumitelný všem, fotografie 

je stejně jako dříve i v dobách budování socialismu spíše věcí úzké skupiny lidí, která má 

přístup k potřebnému materiálu, technickému zázemí a také vzdělání. Fotografie tedy 

zůstává pohledem jednoho člověka na dav či masu5. Debaty o autorově záměru 

a rozdílných možnostech „čtení“ fotografií však v těchto případech nejsou na místě – 

existuje totiž jen jediné správné čtení, resp. pochopení obsahu snímku, (Kundračíková, 

2012) jak nastínil předchozí odstavec. 

Spíše než by podávaly jen vybrané informace, fotografie socialistického realismu 

se snaží svět vytvořit nově a tentokrát ideově správně. Svým způsobem lákají na ideální 

budoucnost, která je však nedosažitelná. Hrdinové na snímcích – ale nejen na nich, 

i na malbách či v podobě soch, zahrneme-li sem další odvětví umění, do kterých 

socialistický realismus zasahoval – jsou reálné postavy, třebaže ne konkrétní osoby, 

a jejich kroky směřují k úspěšnému dosažení cíle, nevykoupenému velkou obětí. Obrazy 

se stávají součástí divákovy reality, (ibid.) a to právě proto, že jsou na první pohled tak 

realistické, tak blízké jeho všednímu životu, třebaže idealizované6.  

Na fotografii, možná přesněji řečeno socialistickou fotografii, byla v 50. letech 

20. století roubována socialistická dogmata. Nezřídka se tak dělo poměrně hrubým 

způsobem, který zejména v dnešní době působí až komicky tím, jak moc je agitační 

a jak málo se snaží skrýt svou skutečnou, propagandistickou povahu. František Doležal, 

odpovědný vedoucí časopisu Nová fotografie, který na samém počátku padesátých let 

chvíli vycházel místo Československé fotografie, publikoval knihu s názvem Thema 

v nové fotografii. „Snad žádná jiná kniha té doby neměla tak zhoubné následky 

na tvořivou praxi jako Thema v nové fotografii,“ (Pospěch, 2010, str. 99) komentuje stať 

z ní Pospěch ve svém sborníku Česká fotografie 1938–2000 v recenzích, textech, 

dokumentech.  

                                                 
5 Ke skutečné, významné a snadno pozorovatelné změně tohoto stavu dochází až v posledních letech, 

kdy má téměř každý člověk přístroj k zaznamenání vizuálních vjemů ve své kapse na mobilním telefonu. 

(Záměrně se vyhýbám označení fotoaparát.)  
6 Objevují se také případy obrazů zmanipulovaných; zmiňme zde opět odstranění Vladimíra Clementise 

z fotografie s Klementem Gottwaldem. 
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Doležal v této knize hovoří mimo jiné i o problematice krajinářské fotografie. 

Ony široké záběry fabrik či sídlišť, se kterými se v době komunismu, ať už v padesátých 

či později v sedmdesátých a osmdesátých letech setkáváme, mají dost možná prameny 

právě v Doležalově výkladu role fotografování krajiny, publikovaném v této knize – 

třebaže Doležal o několik let později svá slova mírnil (viz níže). Ve fotografii 

socialistického realismu podle této knihy není místo pro fotografii krajiny bez lidí 

či bez viditelných zásahů lidské činnosti. „Vysoké veřejné budovy, gigantické továrny 

světélkující záplavou skla,“ (Doležal, 1952, str. 103) jak Doležal cituje Maxima Gorkého, 

mají být v krajinářské fotografii socialistického realismu přítomny. Krajina tedy má být 

„zobrazená v typických vlastnostech a přeměnách, které se v ní odehrávají jako důsledek 

lidské snahy o její zvládnutí. (…) Bude to zlidštěná příroda se vším, co v ní člověk 

vybudoval svou prací,“ (ibid.) jak dále uvádí Doležal. Staví tento typ krajinářské 

fotografie jako opak fotografie krajiny ve své přírodní kráse, nepozměněné lidskou 

činností, či alespoň ne příliš. (ibid., str. 104) 

Dobrým příkladem je také úvodník Františka Čiháka, redaktora Československé 

fotografie, nazvaný Kupředu k socialistické fotografii!. Je napsaný u příležitosti oslav 

1. máje 1953 a neopomíjí zmínit události toho jara: „Nesmírná bolest je v našich srdcích. 

Tak hluboce ji mohou cítit jenom opravdoví lidé – lidé práce. Odešel geniální stavitel 

nového světa Stalin, odešel i zakladatel naší lidově demokratické republiky Gottwald; 

ale vše to, čemu nás učili a naučili, žije a zůstává v nás teď více a ještě silněji!“ (Čihák, 

1953, str. 104)  

Čihák považoval za „zvetšelé“ (ibid., str. 105) snahy o zobrazení prvomájových 

průvodů a přehlídek pouze širokým záběrem z větší vzdálenosti, tedy celkovými pohledy 

na procesí. Třebaže by právě takovéto záběry odpovídaly socialistické fotografii, 

či přesněji řečeno socialistickému realismu v oblasti fotografie (viz také níže), 

zdůrazňovaly podle Čiháka spíše hesla a transparenty na úkor jednotlivých lidí. Právě lidé 

ale měli být tím hlavním na prvomájových průvodech a cílem by tedy podle autora mělo 

být zachytit „význam letošních oslav“ (ibid.) také dílčími pohledy na jejich rozmanitost. 

„Objevme konkretní lidi májové manifestace, ukažme přední budovatele v řadách 

s ostatními pracujícími, dokumentujme, jak Svátek práce je opravdu svátkem všech 

pracujících mužů, žen, mládeže; zachyťme především v jejich tvářích a pohybech, čím 

pro ně je 1. máj, vytvořme fotografické reportáže, tak živé a strhující, jako je sama jednota 

lidu, srdcí a odhodlání! Vnesme do svých obrázků poesii a opusťme staré 
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dokumentaristické formy fotografické reportáže, pouhé suché líčení událostí!“ (ibid., 

str. 105) volá autor po tom, aby fotografičtí pracovníci, jak fotografy ve svém textu 

nazývá, vstoupili také mezi lidi a nezaznamenávali jen průvody v jejich celcích. Nicméně, 

ani celkové pohledy by podle něj neměly ve fotoreportážích chybět, jen zastává názor, 

že nejsou tím nejdůležitějším; že v prvomájových průvodech nejde o hesla na nesených 

transparentech, ale spíše o lidi, kteří je nesou. (ibid.)  

S čím Čihák nejspíš počítal jako s neměnným faktem – a je to zcela pochopitelné, 

vezmeme-li v potaz, v jaké době tento úvodník psal a jaké patrně byly jeho názory – 

je, že všichni účastníci prvomájových procesí v nich pochodují rádi, šťastni a s nadšením. 

Jistě takových lidí byl značný počet a pravděpodobně i většina, ale šel-li fotograf tvořit 

report z prvomájového průvodu již s domněnkou, že ne všichni účastníci budou na tuto 

událost mít stejný názor, mohl vytvořit reportáží několik, zejména pokud by se řídil 

Čihákovými radami vstoupit mezi lidi a dokumentovat jejich tváře ve chvílích, 

kdy si mysleli, že se na ně nikdo nedívá.  

Ta „žádoucí“ by ukazovala nadšený lid, odhodlaný budovat socialismus svou tvrdou 

prací. Výsledek takovéto reportážní činnosti by skvěle posloužil do tisku 

či do jakýchkoliv jiných oficiálních míst. Nebo by fotograf mohl vytvořit report, který by 

ukazoval právě ty lidi, kterým se do průvodu moc nechtělo a na kterých to je dobře vidět. 

Tento report by mohl sloužit jako dokreslení textu, pojednávajícího o tom, 

že se v Československu lidem pod vládou komunistů tolik nelíbí a že povinné průvody 

vnímají spíše jako negativní součást života v této zemi, ale naopak také místnímu 

oficiálnímu (a tedy cenzurovanému, viz výše) tisku spolu s textem o tom, jak by se občané 

daného města měli polepšit. Pro toto využití by se dokonce možná lépe hodila 

fotoreportáž, ve které by byly přítomny jak fotografie lidí nadšeně se průvodu účastnících, 

tak těch, kteří by tam z vlastní iniciativy nejspíš nebyli.  

Nehovoříme tu ani tak o manipulaci ve fotografii; různá vyznění jsou pouze výsledkem 

různé volby záběrů, a tedy různého přístupu autora – jak i Ján Šmok popisuje ve své eseji 

Socialistický realismus ve fotografii, probrané výše. Žádná z těchto popsaných reportáží 

by tedy nebyla lživá v pravém smyslu tohoto slova – všechny by ukazovaly pravdu, jen 

z trochu jiného pohledu.  



18 

 

 

 

2.3.1. Techniky kompozice a témata 

Pro fotografii sociálního realismu jsou typické široké záběry, jednak z důvodu snahy 

o vyvolání dojmů plnosti a vyprávění, a jednak protože detail byl považován za nástroj 

ke zkreslení skutečnosti. To přidává obrazům na popisnosti. (Kundračíková, 2012) Detail 

zde však je potřeba chápat spíše jako typ fotografie s úzkým záběrem, nezaměnit zde 

popsaný odklon od detailu s požadavkem na pravdivost detailu, zmíněným výše, 

a to i protože onen detail je spíše rysem. 

Podle Šmoka také v realismu musí tovární komín být na fotografii svislý, stojí-li svisle 

i ve skutečnosti, a člověk musí vypadat jako člověk, ne jako skvrna. Prvky obrazu nesmějí 

být abstrahované, zbavené svého významu. Nadsázka není vyloučena, avšak použité 

prvky musí být obecně známé. (Šmok, 1954) 

I František Čihák se tématu, jak by socialisticko-realistická fotografie měla vypadat, 

věnuje ve svém úvodníku Kupředu k socialistické fotografii!. A i v této části textu je dobře 

znát agitační povaha jeho úvodníku. Kapitalistická fotografie v souladu s ekonomickým 

zákonem tohoto zřízení, které Čihák popsal jako „zabezpečení maximálního 

kapitalistického zisku vykořisťováním, zbídačováním a ožebračováním většiny 

obyvatelstva“, (Čihák, 1953, str. 106) si může dovolit zobrazit člověka „podružně nebo 

ledabyle“, (ibid.) protože fotografie v kapitalismu prostého člověka přezírá a středem 

jejího zájmu je hmotné bohatství. Naopak v socialistické fotografii něco takového 

přítomno být nesmí, protože ta se řídí ekonomickým zákonem socialismu, který zní 

„zabezpečení maximálního uspokojování neustále rostoucích hmotných a kulturních 

potřeb celé společnosti nepřetržitým růstem a zdokonalováním socialistické výroby 

na základě nejvyšší techniky“, (ibid.) jak Čihák citoval Stalina. 

Bral za vzor sovětské fotografy (a sovětskou fotografii jako celek), kteří věnují 

prvořadou péči zobrazení člověka a „usilují o vyjádření správného, danému případu 

odpovídajícího typického momentu, pečlivě si všímají poměru člověka k práci, 

soudruhům, životu mimo závod, k přírodě atd., zaznamenávají osobité, konkretnímu 

člověku vlastní pohyby.“ (ibid.) Pokračoval v tomto případě v rozvíjení ideje o přesunu 

od celkových snímků k detailům, myšleno jednotlivým lidem. Tematickou jednotvárnost 

fotografií schůzí a průvodů doporučoval nahradit fotografiemi ze skutečného života 

a práce, které označoval za účinnější, pravděpodobně ve smyslu agitačně 

a propagandisticky účinnější. (ibid.) 
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Zkraje 50. let existovaly tendence vnutit socialisticko-realistické fotografii úzkou 

tematiku, ze které měla dle některých „dogmatických sektářů“, jak je v roce 1957 popsal 

Linhart ve své recenzi výstavy československé fotografie v Moskvě, být vyřazena 

i krajina, pokud na ní nebyli žádní lidé. Taková krajina byla označována za únikové téma, 

estetická funkce nebyla brána v potaz. Linhart hovoří také o etické funkci fotografií 

krajiny: má vychovávat k citu pro přírodu. Podobně byla skrz prsty viděna i lyrika jakožto 

prvek buržoazie, avšak „právě nový, socialistický člověk má právo na lyriku.“ (Linhart, 

1957, str. 133) Jako podstatné však Linhart vidí vidění „mladýma očima“ a vyjadřování 

„socialistickým srdcem“. (ibid.) 

2.4.  Změny v přístupu k fotografii socialistického 

realismu 

Na samém počátku padesátých let byl ražen až dogmatický přístup, jak nastiňují 

i odstavce výše a jak ukazují zejména texty Františka Doležala a Františka Čiháka. 

Ti velmi striktně omezovali témata a hodnotili fotografii spíše po stránce ideové 

než estetické, tedy jak snímky zapadají do stylu socialistického realismu a jak budují 

socialismus. Nejen takto nepřímo, i více direktivními cestami byla vyžadována tvorba 

podle zásad socialistického realismu; jakákoliv snaha o tvůrčí snahu autorů jinými směry 

nebyla žádoucí. 

Toto směřování fotografie už v prosinci 1953 ukončilo zasedání Ústředního výboru 

KSČ, na což v časopise Československá fotografie7 reagovali její redaktoři i přispěvatelé. 

Je to vidět i na textech výše – zatímco Čihákův úvodník Kupředu k socialistické 

fotografii! je vázán k oslavám prvního máje v roce 1953, eseje Šmoka s názvem 

Socialistický realismus ve fotografii i Linharta pojmenovaná Dnešní československá 

fotografie vznikly po tomto sjezdu. 

Jedním z reagujících byl i bývalý šéfredaktor František Doležal. „V letech 1948 a 1949 

se začalo, jak známo, formovat na půdě odborných organisací hnutí za novou, 

socialisticky orientovanou fotografii. Hnutí nabylo zakrátko neobyčejného rozmachu, 

a majíc k tomu příznivé předpoklady, stalo se vedoucí silou v našem fotografickém životě. 

(…) Hnutí vyrůstalo na půdě závodů jako masová složka tvůrčího usilování našich 

pracujících. Jako takové dostalo za úkol zapojit se cele do propagace hospodářské, 

                                                 
7 Nová fotografie změnila svůj název zpět na Československou, a to v roce 1953, nedlouho po nahrazení 

Františka Doležala v jejím čele trochu umírněnějším Jaroslavem Spoustou. (Birgus, 2009) 
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politické a kulturní výstavby státu. Tato úloha měla pochopitelně významný vliv na jeho 

značně jednostrannou orientaci. Mechanickým přenášením jeho zásad na ostatní složky 

našeho fotografického života začaly pak vznikat mezi hnutím a některými ostatními 

složkami rozpory, dotýkající se nejen otázky funkce, ale i ostatních otázek naší 

fotografie,“ (Doležal, 1954, str. 121) shrnuje Doležal dosavadní, příliš jednostranný 

přístup k fotografii. 

Nedostatky podle něj byly i teoretické, a to v nedostatku literatury, zejména sovětské, 

která by se tématem socialistického realismu ve fotografii zabývala a přispěla 

„k vytvoření teorie, která by bez omylů a chyb aplikovala zásady marxistické estetiky“ 

(ibid.) na fotografii. Teoretické texty vytvořené v počátcích socialismu v Československu 

na toto téma se vyznačovaly „neujasněností v zásadních otázkách, týkajících se podstaty, 

významu a společenského poslání fotografie“. (ibid.) Takto Doležal komentuje 

i své vlastní přispění k oněm textům. K příčinám nedostatků však řadí i atmosféru doby, 

snahu soustředit pozornost fotografické obce na aktuální tematiku a odlišit fotografii 

od dob před vítězným únorem. (ibid.) 

Doležal se ve svém textu také snaží o nápravu, volá mimo jiné po tom, aby časopis 

Československá fotografie „nejen v theoretických statích, nýbrž zejména na konkrétních 

snímkových ukázkách, soustavně objasňovala a vysvětlovala správný výklad 

socialistické estetiky a její tvůrčí aplikaci na fotografickou praxi“. (Doležal, 1954, str. 

122) Z jeho slov je patrné, že do jisté míry slepě věřil, že názor strany je vždy správný, 

a to i v otázce estetiky, otázce, která je dnes vnímána jako jedna z nejvíce subjektivních 

věcí každého člověka. Je samozřejmě možné a docela i pravděpodobné, že mu onen sjezd 

ÚV KSČ v prosinci roku 1953 otevřel oči a on viděl, že se dosud mýlil, také ale dost 

možná nebyl dostatečně kritický k předchozí snaze o skoro až bezohlednou instalaci 

socialistického realismu i do těch oblastí oboru fotografie, kde to bylo ke škodě výrazně 

více než k užitku. 

2.4.1. Proměny ve fotografii na přelomu 50. a 60. let 

Začátkem 50. let byl přístup některých fotografů a fotografických teoretiků do obrovské 

míry ovlivněn nastoupivším komunistickým režimem a jeho přístupem ke společnosti. 

Razili tak ve fotografii dogmata této ideologie, jak ostatně popisují i řádky výše. 

Určité zmírnění přineslo i ono zasedání Ústředního výboru KSČ v prosinci 1953, 

ale i poté vidíme ve fotografii náhledy a postupy socialistického realismu – zcela 
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oprávněně. Samozřejmě, že ani později socialistický realismus z fotografie nemizí, 

požadavky na to, aby výsledky práce fotografů přispívaly socialismu, tu jsou stále. 

Nicméně období přelomu 50. a 60. let minulého století bylo pro fotografii 

v českých zemích velmi příznivé, protože spolu se společenským „uvolňováním“, 

jak nazýváme období 60. let v Československu a nejen v něm, se postupně měnily 

i názory lidí na fotografii. Díky svolení nejvyšších míst se fotografie mohla stát 

uměleckým médiem. Později vychází sborník Fotografie 57, z nějž se ještě později 

vyvine Revue Fotografie. V Praze i v Brně vznikají galerie a oficiálně také fotografické 

sbírky. Oficiálně proto, že některé instituce sbíraly fotografie i dříve. (Pospěch, 2010) 

Článek Ludvíka Součka s názvem Několik poznámek k perspektivám československé 

fotografie právě o takovýchto změnách hovoří. Na středních školách a učilištích podle 

něj „rostou mladé kádry příštích fotografů z povolání“ (Souček, 1957, str. 135) a právě 

ony by mohly být pokračovateli tradice československé fotografie z dob první republiky, 

podobně jako do značné míry i fotografové amatérští, popisovaní zde jako „pracovníci 

lidoví, jejichž fotografický zájem už dávno přerostl rodinné snímky a turistické krajinky“. 

(ibid.)  

Od dob první republiky je to nicméně v době vzniku tohoto článku už dvacet let a navíc 

několik posledních let byla fotografie křivena snahou jí vnutit dogmata socialistického 

realismu a všeho ostatního ji zbavit, takže tito fotografové onu meziválečnou 

československou fotografii neznají. „Nevědí, že slovo avantgarda není jen nadávkou 

a pokud vůbec něco znají – o (…) Děvetsilu, (…) – pak díky soustavnému zamlžování za 

několik minulých let naší fotografie jen jako o jakýchsi hnutích, spolcích a výstavách 

úchylkářů a formalistů,“ (ibid.) odsuzuje Souček předchozí léta fotografie a přístupu k ní 

ve svém textu. Čistota fotografií Jaromíra Funkeho, „výtečně orientovaného v estetice 

výtvarných umění, pocitového fotografa,“ (ibid.) zůstává těmto fotografům 

či fotografickým učňům skryta, protože se o ní již patnáct let nemluví z toho důvodu, 

že Funke byl prý formalista. (ibid.) Není nicméně s podivem, že Funkeho tvorba snad 

mimoděk, snad – a spíše – cíleně upadla v zapomnění, neboť jeho fotografie formalistické 

nepochybně jsou a tím nezapadají do představy, kterou má o fotografii socialistický 

realismus.  

Funke byl nepochybně jeden z nejvýznamnějších československých fotografů první 

poloviny dvacátého století. Podobně jako se komunistický režim snažil dát zapomenout 



22 

 

 

 

na jeho práci, bojkotoval také tvorbu zahraničních, zejména „západních“ fotografů. 

Zde jako důvod můžeme uvést i faktor železné opony, ale jestliže se komunisté 

vykreslovali jako osvoboditelé od nacismu, bylo pokrytecké zamlčovat tvorbu západních 

autorů bez rozdílu, jak podotýká dále Souček. Důvodem je, že to byli fotografové, „kteří 

se cele manifestačně postavili do služeb lidu, lidové fronty a protifašistického boje“. 

(ibid., str. 136) Budoucnost fotografie totiž nelze zcela oddělit od přítomnosti a minulosti, 

přesto právě tohle bylo v Československu činěno a díla Mana Raye či Moholyho-Nagye 

byla „pracně zamlčována a usilovně zapomínána“. (ibid.) 

Na tyto tradice hledání cesty za novou fotografií přitom poválečná československá 

fotografie navazuje. Portrét dámy v kožichu nahradil portrét údernice, ale princip 

je podobný a změnou portrétované osoby je vyjádřena změna společenské struktury, 

avšak sterilní a nepřiměřenou formou, pokračuje Souček. Fotografie opět podlehla 

malířství; na rozdíl od minulosti, kdy se fotografové inspirovali například u malířů-

impresionistů, se však nyní snaží se napodobit malíře realistické, kteří se snaží 

se co nejvíc přiblížit barevné fotografii. (ibid., str. 137) Fotografie by se podle Součka 

měla od malířství odlišit a na rozdíl od předchozí doby, zhruba první půlky 50. let, 

má fotografie být uměním ne jen tehdy, bude-li odpovídat ideálu socialistického realismu. 

Má být uměním také a zejména tehdy, bude-li využívat svých specifických možností 

a omezení a bude-li z ní cítit láska autora k fotografování a jeho vztah k fotografovanému 

předmětu či člověku. „Nedávná diskuse, zda je vůbec přípustné fotografovat krajinu 

či nikoli, bude patřit, věřím, zakrátko k dokumentům tak nepochopitelným, jako by byla 

psána sanskrtem. A bude tomu tak lépe.“ (ibid.) 

Souček vidí československou fotografii, stejně jako fotografii některých dalších států 

východního bloku, jako pokrokovou a vyslovuje potřebu vytáhnout do boje ideologií. 

Aby se tak mohlo stát, je potřeba nezkoumat malichernosti, jako rozdíly mezi realismem 

a formalismem, či zda se sluší fotografovat „krajinu, zátiší nebo dokonce, ó hrůzo, akt“ 

(ibid., str. 138). Dosud byly publikovány „zaručeně nezávadné zvětšeniny, na nichž často 

nebylo ani zbla osobnosti“ (ibid.) a vrchol fotografického umu byl viděn v dokumentu, 

který ani nemusel být technicky dokonalý. (ibid.) Součkovy texty, včetně tohoto článku, 

nezřídka vyvolávaly rozsáhlou diskuzi. Ovšem, ne všechny reakce byly kladné, (Pospěch, 

2010) nicméně ohlas Součkových článků a diskuze nad nimi ukazuje, že se jim dařilo 

vystihovat podstatu v nich probíraných témat. 
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Akt ve fotografii v období, které Souček odsuzuje, byl skutečně na úplném pokraji 

zájmu, protože jednak jím bylo do jisté míry opovrhováno jakožto pornografií (Kubeš, 

1962) a jednak byl „problémový svou ‚bezobsažností‘“. (Pospěch, 2010, str. 152) 

Až v roce 1959 byly poprvé, po zhruba deseti letech odmítání tohoto žánru, otištěny akty 

na stránkách Revue Fotografie. V 60. letech bylo dbáno na míru napětí mezi erotičností 

a estetizací a v polovině 60. let se tomuto tématu věnoval i Ján Šmok, a to do té míry, 

že publikoval i knihu o fotografování aktu. (ibid.) 

Problematice aktu se věnuje také Miloslav Kubeš v eseji Akt a socialistický realismus 

aneb několik slov o tom, zda budou ženy krásné i za komunismu. Podobně jako Souček, 

i Kubeš označuje předešlá léta za nepříliš šťastná pro tvůrčí fotografii; označuje je 

za „období dogmatismu“, které „zasáhlo i umění, a tím ovšem i oblast aktů“. (Kubeš, 

1962, str. 154) Právě této oblasti se dogmatické uplatňování principů socialistického 

realismu dotklo tím víc, protože akt byl „jednoduše ztotožňován s pornografií, 

s měšťáckým pauměním“. (ibid.) Lidé, kteří se skutečně o fotografii zajímají, pochopili 

rozdíl mezi pornografií a aktem rychleji než ti, které fotografie interesuje pouze okrajově. 

Ti, kteří akt odsuzují, jsou připodobněni moralistům, kdysi se pohoršujícím nad výzdobou 

Mikoláše Alše v Národním divadle, protože namaloval i nahé ženy. (ibid.) Kubeš 

nicméně nepřijímá fotografie s různým erotickým nábojem všechny stejně, 

hledá „dělicí čáru mezi pornografií a uměleckým dílem“. (ibid., str. 155) Nepodává 

nicméně návod, jak se této dělicí čáry dobrat, neboť ta musí být z podstaty věci v každém 

případě jinde. Podobně ale je pokaždé jiný předěl mezi uměním a kýčem – a proto, 

že existuje kýč, umění nezavrhujeme. Fotografická scéna Československa 60. let by tedy 

neměla zavrhovat akt jen proto, že existuje pornografie a že ji v aktu někdo může 

spatřovat. (ibid.) 

2.4.2. Otazníky nad lyrickou tradicí československé fotografie 

Nejen ideové zaměření české fotografie, tedy socialistický realismus, bylo nicméně 

v 60. letech vystaveno pochybám. Jaroslav Boček vyjadřuje ve svém úvodním slovu 

z diskusního večera v Klubu umění v Mánesu, které nazval Život proti tradici. Poznámky 

k české fotografii otázky, které se pozastavují nad tím, že československá fotografie je 

zaměřena možná až příliš lyricky. Nehovořil zde nicméně o tom, že by tímto směrem byla 

zaměřena fotografie socialistického realismu; zmiňoval autory z let dvacátých a třicátých. 

I fotografie, které se snaží „o větší sepětí s událostí, s během života“ (Boček, 1962, str. 

147) v této události hledají lyrický aspekt. 
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Boček uvádí příklady fotografů, kteří se z lyričnosti snaží vymanit. Hovoří například 

o Evě Fukové či Miloňovi Novotném jako o těch, kteří jsou „nejdále v hledání druhého 

pólu naší fotografie v cestě za životem, dramatem, epikou, za vyprávěním“. (ibid., 

str. 150) Jejich tvorbu označuje za začátek cesty, třebaže slibné. (ibid.) 

Z Bočkova textu je svým způsobem cítit také obava o to, aby se přílišným držením se 

lyričnosti nepřestala česká fotografie posunovat kupředu. Pochopitelně, tento text vzbudil 

na stránkách časopisu Kultura, kde byl publikován, rozsáhlou diskusi. Spíš na tuto diskusi 

než na Bočkova slova reaguje Jiří Kolář a hovoří o tom, že není možné se k současné 

fotografii obracet zády, protože ukazuje něco, co neznáme. Nesouhlas zde podle něj 

pramení zejména z toho, že divák chce vidět to, co už dobře zná, co ho nevyvede z míry, 

zatímco mu umělec předkládá něco nového – což většinový divák odmítne v prvé řadě 

proto, že to nezná, v druhé řadě snad proto, že by ho to mohlo usvědčit z neznalosti. 

Umělec se však neobrací zády k minulosti proto, že by ji neznal, ale protože ví, kterým 

směrem má postupovat dále. (Kolář, 1962) 

2.5.  Normalizace v československé fotografii 

Proces, nazvaný špičkami komunistické strany normalizací, skutečně měl být procesem 

uvedení stavu československé společnosti do normálu. Myslí se nicméně návrat do doby 

před obrodným procesem druhé poloviny 60. let 20. století, který skončil sovětskou 

okupací. Tehdejší slova o „normalizování situace“ byla alespoň zpočátku dost neurčitá, 

skrývalo se však pod nimi uzavření hranic, obnovení cenzury, potlačení politické opozice 

a posílení moci tajné policie. „Neuvědomili jsme si, že to je vážné a bude to ještě 

vážnější,“ (Petrov, 2011) komentuje začátek normalizace Lenka Škrabánková-Fialová, 

jedna z prvních odsouzených v politických procesech po roce 1968.  

Proces normalizace byl zpočátku pozvolný. Také v Komunistické straně 

Československa proběhly jisté personální změny, které měly zastavit obrodné snahy 

z doby před rokem 1968, jejichž výsledky měly být reformy, známé také pod pojmem 

socialismus s lidskou tváří. Tyto personální změny vyvrcholily odvoláním Alexandra 

Dubčeka a jeho nahrazením Gustávem Husákem v dubnu roku 1969. (ibid.) 

Velmi zajímavý vhled do doby normalizace přináší odůvodnění rozsudku, vyneseného 

nad fotografem Jindřichem Štreitem za hanobení republiky a jejího představitele. Stalo 

se tak roku 1982, jak uvádí i příspěvek v Salónu moravskoslezském z roku 1997, který je 

k vidění v archivu ostravského studia České televize a kterému se tato práce také věnuje 
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(viz níže). Jindřich Štreit byl odsouzen k deseti měsícům podmínečného trestu odnětí 

svobody za svou dokumentární tvorbu, která, alespoň dle vyjádření Štreita, vyobrazovala 

objektivní realitu života na venkově, poukazovala na jeho nedostatky a kritizovala je. 

(Obvodní soud pro Prahu 7, 1982) 

Československá justice nicméně byla zcela odlišného názoru. Na snímcích, na základě 

nichž byl Štreit zatčen a po několika měsících pobytu ve vazební věznici odsouzen, podle 

odůvodnění rozsudku záměrně fotografoval státní symboly a portréty prezidenta 

republiky takovým způsobem, který snižoval jejich vážnost. Konkrétně je zmíněna 

například fotografie, na které si dva muži nasazují plynové masky pod portrétem Gustáva 

Husáka (příloha č. 2). (ibid.) 

Podle odůvodnění rozsudku je problematické jednak už samotné zhotovení fotografií, 

ale také fakt, že byly vystaveny na určitém veřejném místě a že je viděli lidé. (ibid.) 

Pomiňme pro tuto chvíli implicitně daný fakt, že jsou-li fotografie vystavovány, je cílem, 

aby se na ně lidé chodili dívat. Pozastavme se nad tím, jak je nikoliv až veřejná publikace 

výsledků, ale už samotné stvoření něčeho, co se vládnoucí elitě nemusí líbit, označováno 

za trestný čin – nikoliv přestupek, podotkněme – a také trestáno. Prezentace takovéhoto 

díla, ať veřejná či neveřejná, není podstatná. 

Na tomto místě je nicméně nutno podotknout, že Jindřich Štreit byl dost pravděpodobně 

jediným fotografem, který byl za svou dokumentární fotografickou tvorbu nejen zadržen, 

ale také souzen a byl nad ním vynesen rozsudek. (Pospěch, 2010) Zda měl tento rozsudek 

působit jako exemplární případ, není jasné, stejně tak není jasné, nakolik – pokud pro 

odstrašení ostatních fotografů sloužit měl – případně bylo takového efektu skutečně 

dosaženo.  

Této tezi nicméně může nahrávat fakt, že strach byl jedním z velmi důležitých nástrojů, 

jak si komunistická totalita držela svou moc. Jako exemplární případy měly například 

fungovat politické procesy na počátku 50. let, které byly silně medializované 

a ideologicky odůvodněné. (Kabát, 2011) Případ Jindřicha Štreita sice politickým 

procesem nebyl, ale fakt, že to dle Pospěcha byl jeden z mála takto perzekvovaných 

dokumentárních fotografů, může napovídat směrem, že to byl – či měl být – exemplární 

případ. 
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3. Televizní studio Ostrava 

Ostravské studio vzniklo jako první z regionálních studí Československé televize, 

a to v roce 1955. První vysílání se uskutečnilo na Silvestra roku 1955 a byl to sled 

krátkých zábavních filmů, uváděný Luborem Tokošem, členem Státního divadla 

v Ostravě. (Švihálek, 2005) Bratislavské studio bylo dokončeno o rok později, brněnské 

začalo vysílat v roce 1961 a Košice se připojily v roce 1962. (Vašek, 2010) Vysílač 

na kopci nad Ostravou, ve čtvrti Hošťálkovice, měl původně být koncový, měl „jen“ 

přebírat pražské vysílání a poskytovat jej dál divákům v Ostravě a okolí. V době, 

kdy mělo dojít ke spuštění ostravského vysílání, však ještě nebyla hotova retranslační 

trasa mezi Prahou a Ostravou. Ostravské studio tedy dostalo příležitost tvořit vlastní 

obsah. (Švihálek, 2005) Alfréd Lubojacký, toho času ředitel ostravského rozhlasu8, 

si nicméně význam tohoto faktu uvědomoval velmi dobře: „To je zase věc, které 

si musíme vážit a které musíme v Ostravě dokonale využít. Televize bude mít daleko 

větší vliv na kulturní vývoj v kraji, než divadlo a rozhlas.“ (Vašek, 2010)  

Poněkud odlišný, pravděpodobně dobou vzniku poznamenaný pohled na vznik 

ostravské televize nabízí Evžen Saidok, tehdejší ředitel ČSTO, ve vzpomínkové publikaci 

z roku 1975, která byla vydána Československou televizí k příležitosti 20 let existence 

ostravského studia. Jako důvod uvádí fakt, že právě v 50. letech bylo potřeba připravit 

zábavu hromadě lidí, kteří se do Ostravy a okolí přistěhovali za prací. A vskutku, právě 

v 50. letech minulého století bylo postaveno město Havířov, které vzniklo na zelené louce 

v podstatě jako sídliště pro horníky. „ Chtěl bych (…) připomenout, (…) co předcházelo 

našemu zrození, čím to, že dnes můžeme i my v Ostravě dělat vysoce politickou, tolik 

vzrušující a překrásnou televizní práci. (…) V padesátých letech bylo totiž budování 

národního hospodářství socialistického charakteru závislé především na rozvoji těžkého 

průmyslu. To znamenalo těžit ještě více uhlí, vyrábět více koksu, oceli, elektrické energie. 

Ostravsko se stávalo stále významnější průmyslovou základnou země. Přicházeli sem 

další desetitisíce lidí z celé republiky. Přicházeli do kraje tvrdé práce a zasluhovali si za ni 

také bohatý kulturní život. (…) Ukládalo se ministrům spojů a strojírenství v roce 1954 

připravit výstavbu a v roce 1955 uvést do provozu televizní vysílač Ostrava proto, 

aby pomáhal pracujícím při plnění úkolů, rozhodujících pro další rozvoj socialismu. 

                                                 
8 Třebaže na papíře byl rozhlas s počátky televize v Ostravě úzce svázán, až na přechod některých 

hlasatelů a dalších pracovníků z rozhlasu do televize nebyla podpora příliš velká, jak vyplývá z některých 

vzpomínek Jaroslava Vondry, člověka spolupověřeného vybudováním ostravského televizního studia 

tehdejším ředitelem Československé televize Karlem Kohoutem. (Švihálek, 2005) 
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Ostravsko mělo tedy, jako první kraj po Praze, získat možnost sledovat televizní pořady.“ 

(20 let Československé televize Ostrava, 1975)   

O výstavbě a zprovoznění ostravského televizního studia se rozhodlo začátkem roku 

1954 (ibid.) a už v roce 1955 mělo vysílání fungovat. Zejména z důvodů tohoto 

šibeničního termínu bylo zpočátku vybavení ostravského studia velmi skromné. 

Jako ateliér i hlasatelna zároveň sloužila prvních několik let nijak velká místnost 

v prostorách budov hošťálkovického vysílače, k dispozici byla v prvních měsících roku 

1956 jen jedna kamera9, která sice byla na stativu na kolečkách, ale v hlasatelně byla 

údajně křivá podlaha, takže s kamerou nebylo možné příliš pojíždět. Také pracovníci 

televize se rekrutovali zejména z ostravské větve Českého rozhlasu a také z nadšenců, 

kteří byli zruční v některé z profesí, nutných pro zajištění chodu vysílání. „Televize 

v Ostravě se tehdy dělala tak, jako by byla právě vynalezena,“ (Švihálek, 2005, str. 14) 

vzpomíná někdejší ředitel ostravského studia Evžen Saidok. Velký zájem zaměstnanců 

televize však měl tu výhodu, že jí byli ochotni věnovat maximum svého času i sil. V roce 

1956 bylo z ostravského studia odvysíláno celkem 157 vysílacích dní a podle projektu 

v ní mělo být zaměstnáno 57 lidí. Ve skutečnosti tam však pracovalo pouze 11 osob. 

(ibid.)  

V roce 1960 však už bylo zaměstnanců 93. Také došlo začátkem 60. let k určitému – 

nicméně velmi malému – zlepšení ve vysílacích prostorách, které se částečně přesunuly 

do sálu v hostinci U Havránků v ostravské čtvrti Zábřeh, odkud se pak vysílalo po většinu 

60. let. (Vašek, 2010) Malé studio v Hošťálkovicích se nicméně používalo až do roku 

1974, kdy bylo definitivně zrušeno; o rok dříve byla zprovozněna budova se dvěma studii 

s vlastními režiemi v Dvořákově ulici, kde Česká televize Ostrava sídlí dodnes. (Švihálek, 

2005) Za zmínku také stojí, že v roce 1961 zavedlo ostravské studio jako první 

v Československu dopolední vysílání. To bylo určeno těm divákům, kteří zrovna 

pracovali na odpoledních směnách a v době večerního vysílání tedy televizi sledovat 

nemohli. (Vašek, 2010) 

                                                 
9 Ke zlepšení došlo až v červenci roku 1956, kdy Ostrava dostala přenosový vůz, vybavený třemi 

kamerami. Do té doby byla ona nevelká místnost v Hošťálkovicích jediným místem, odkud se dalo 

vysílat. (Švihálek, 2005) 



28 

 

 

 

3.1.  Počátky publicistické tvorby TS Ostrava 

Téměř od začátku fungování ostravského televizního studia, konkrétně od roku 1958, 

zde pracoval také Jan Neuls. Původně vedl krajský deník Nová svoboda, nicméně v roce 

1951 byl v rámci procesů se „zrádci ve straně“ zbaven své funkce a vyloučen z KSČ. 

Po několika letech hornické práce se dostal do ostravské televize a v roce 1962 stál 

u zrodu publicistických pořadů z Ostravy. První vlaštovkou byl pořad Ostravské vteřiny, 

který však nebyl publicistikou dnešního formátu – začínal jako souhrn zpravodajství 

o méně známých faktech z historie i současnosti Ostravy. Postupně si však získal 

ohromný divácký zájem a běžel až do roku 1971. (Švihálek, 2005) 

První pořad z cyklu Negordický uzel, odvysílaný v dubnu roku 1963, byl publicistikou 

v dnešním slova smyslu spíše. Dá se také označit za přelomový pořad pro tuto oblast 

tvorby ostravského studia. (ibid., str. 31) Reagoval na nebývale tuhou zimu10 prvních 

měsíců toho roku a zejména na neschopnost státních i krajských orgánů tyto problémy 

zvládnout. Odhaloval různé nedostatky a uváděl také příčiny a pozadí problémů; 

„nevykonal nic jiného, než že věcně a otevřeně ukázal na vleklé problémy řízeného 

hospodářství. Současně upozornil na nekvalifikovanost a neodpovědnost těch, 

kdo za aktuální stav hospodářství mohli.“ (ibid., str. 31) Reakce diváků byla ohromná, 

pořad byl během krátké doby dvakrát reprízován. Cyklus Negordický uzel byl k vedení 

státu značně kritický, přesto pokračoval, ale po pouhých dvou letech – v období 

začínajícího uvolňování společenských poměrů, připomeňme – byl z obrazovek zásahem 

KSČ stažen. (Vašek, 2010)  

3.2.  Srpen 1968 v ostravské televizi 

Miniaturní hošťálkovické studio přišlo k nezměrnému užitku ještě jednou, a to v srpnu 

roku 1968. V ostravských ulicích, podobně jako v těch pražských a v ulicích mnoha 

dalších českých měst, stály ve středu 21. srpna 1968 tanky okupačních vojsk. Zahájit 

a pokud možno udržovat vysílání dostal za úkol Luděk Eliáš, člověk s velkou schopností 

improvizace. Okupační správa vysílání zakázala; mělo být povoleno jen pod podmínkou, 

že televize projeví loajalitu okupantům, což nepřicházelo v úvahu. (Neuls, 1998)  

                                                 
10 V prvním čtvrtletí roku 1963 nebyly výjimkou třicetistupňové mrazy a skutečně bohatá sněhová 

nadílka, jejichž důsledkem bylo ochromení dokonce i těžby uhlí a také vysílání ostravské televize. 

(Švihálek, 2005) 
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Přesto však vysílání, zahájené v onu středu mezi 9. a 10. hodinou ranní, pokračovalo. 

Jeho součástí byly informace o pohybech vojsk a situace na různých místech Ostravy, 

ale také stanoviska ústředních orgánů vedení státu. Odpolední vysílání už obsahovalo také 

fotografie a zprávy o situaci v Praze. Okupační jednotky přitom byly rozmístěny 

ve vzdálenosti jednoho až dvou kilometrů od hošťálkovického vysílače. Byly sledovány 

a zprávy o jejich pohybu byly na vysílač posílány civilními pracovníky Veřejné 

bezpečnosti. Druhý den již bylo vysílání lépe organizované, Ostrava úzce spolupracovala 

s Prahou, dokud to bylo možné. (Švihálek, 2005) Organizační struktura se nicméně 

přeměnila na částečně nelegální; z důvodu možného odposlouchávání telefonních hovorů 

nebyl nikdo jmenován, pracovníci se hlásili jen čísly. Redaktoři byli v terénu 

po dvojicích, domácí i zahraniční rozhlas byl sledován, aby byla ostravská televize 

soběstačná. (Neuls, 1998) Až odpoledne 23. srpna, pod iminentní hrozbou fyzického 

zničení11, bylo vysílání přerušeno a pracovníci televize uprchli předem připravenou 

únikovou cestou. (Švihálek, 2005) 

Nebyl to nicméně konec vysílání. To bylo záhy obnoveno, avšak o něco více v ilegalitě. 

Vysílaly se reakce na letáky shazované z letadel, které mimo jiné obsahovaly falešné 

podpisy představitelů Československa, kteří byli toho času drženi v Moskvě. (Neuls, 

1998) Také dorazila filmová trilogie Otakara Vávry s husitskou tematikou, která byla 

postupně odvysílána. Přerušení vysílání v dramatickém okamžiku, ke kterému došlo 

na prosbu o solidaritu s ochromeným pražským studiem, jež přestalo vysílat 26. srpna, 

(Bednařík & Groman, 2008) však vyvolalo nečekanou reakci – sovětský velitel se pod 

hrozbou zničení vysílače dožadoval pokračování vysílání, protože okupanti spolu 

s Čechoslováky napjatě husitskou trilogii sledovali. (Švihálek, 2005)  

Po informaci o podepsání moskevského protokolu jako výsledku jednání v hlavním 

městě Sovětského svazu bylo rozhodnuto o odvysílání poslední části Vávrovy trilogie, 

kterým ostravské studio jednoznačně vyjádřilo svůj odmítavý postoj k situaci. (ibid.) 

Odvysílání těchto filmů nicméně bylo ostře odsouzeno jedním z vedoucích pracovníků 

programového ústředí v Praze, který telefonoval Janu Neulsovi. Označil to 

za „neodpustitelnou politickou chybu“. (Neuls, 1998, str. 182) Díky tomuto telefonnímu 

                                                 
11 Produkční Hana Juračáková byla volána k telefonu na vrátnici, ze kterého zaznělo: „Když nepřestanete 

vysílat, začneme vás ostřelovat!“ Podívala se ven dveřmi a spatřila tanky, připravené ke střelbě. 

(Švihálek, 2005) 
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hovoru se nicméně Ostrava dozvěděla, že její vysílání sledují diváci nejen na Ostravsku, 

ale v celé republice. (ibid.)  

3.3. Normalizace 

K personálním změnám, zmíněným v podkapitole o normalizaci výše, nicméně 

nedocházelo jen ve špičkách KSČ. Normalizace se projevovala v ohromné míře také 

v médiích a jejím nejpodstatnějším aspektem byl opětovný nástup cenzurních zásahů. 

Změny se udály také v personálním složení vedení redakcí včetně studií Československé 

televize či nakladatelství, které měly za nepřímý následek autocenzuru. (Švihálek, 2005) 

Mezi koncem srpna 1968 a lednem 1969 byly možnosti publikace v televizi již omezené, 

docházelo k zásahům do programu jak ze strany vlády, tak i ze strany Úřadu pro tisk 

a informace12. Personální změny, jinak též označované čistky, však odstartovaly až v roce 

1969 a byly postupné. (Bednařík & Groman, 2008) Televizní studio Ostrava pochopitelně 

nebylo výjimkou, muselo je opustit mnoho aktérů částečně improvizovaného, částečně 

ilegálního vysílání ostravské televize z konce srpna roku 1968. Při prověrkách na jaře 

roku 1970 byli z televize nuceni odejít ředitel Karel Dittler a programový náměstek Jan 

Neuls nebo např. i již zmíněný Luděk Eliáš. (Švihálek, 2005)  

Za zmínku také stojí, že v 70. letech měla Československá televize oddělení, nazvané 

Hlavní redakce propagandy a dokumentaristiky. Takto se v roce 1972 přejmenovala 

Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky. (Szabó, 2007) Připomeneme-li si definici 

propagandy, tedy, že to je „umění nutit lidi dělat to, co by nedělali, kdyby měli k dispozici 

všechny údaje o předmětu“, (Verner, 2011, str. 5) je nabíledni, že něco takového naprosto 

nemá v jakémkoliv médiu ve svobodné společnosti místo, tím méně v médiu veřejné 

služby, kterým Česká televize je v dnešní době. Fakt, že takovéto oddělení 

v Československé televizi v minulosti existovalo a že dokonce mělo zastoupit místo 

oddělení publicistické tvorby, je dokonalým svědectvím o tom, že Československá 

televize byla v dobách komunistické totality státní institucí a nikoliv nezávislým médiem. 

                                                 
12 Úřad pro tisk a informace byl orgán, který měl „jednotně řídit, kontrolovat a usměrňovat média, 

a pracovat zároveň jako informační a konzultativní středisko předsednictva vlády pro styk s redakcemi,“ 

tedy de facto cenzurní orgán. Byl ustanoven 30. srpna 1968 a první výsledky jeho práce byly vidět 

už 3. září, kdy médiím zakázal používat slova okupant a okupace. (Končelík, 2006, str. 17) 
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3.4.  Listopad 1989 v ostravské televizi 

V době oné proslulé demonstrace na pražské Národní třídě se v Ostravě, konkrétně 

ve studiu U Havránků, natáčela televizní inscenace Tylovy hry Fidlovačka. Po rozšíření 

zpráv o událostech v Praze se v ostravské televizi utvořila trojice lidí z Jaroslava Korytáře, 

Jaromíra Nekudy a Aleše Jurdy a na 20. listopadu svolala „schůzi“ do garáží při studiu 

na Dvořákově ulici v centru Ostravy. „Nebylo to tak dramatické jeviště jako pověstné 

garáže na pražských Kavčích Horách, ale úkol byl týž – naznačit v rozbouřených vodách 

další směr cesty. Do garáží přišlo několik set lidí a v jejich očích se zračila otázka: jak 

dál?“ (Švihálek, 2005, str. 130) 

Byl vysloven názor, že by dosavadní vedení ostravského televizního studia mělo 

odstoupit. S tím pochopitelně někteří lidé nesouhlasili, zejména tedy ti, kteří stáli proti 

změnám. Podpora změn ale byla výrazně silnější – i pražská televize se ozvala s nabídkou 

pomoci té ostravské. Vznikl stávkový výbor, který pak zorganizoval stávku, podpořenou 

drtivou většinou zaměstnanců ostravského televizního studia. Stále však panovala určitá 

obava, že může dojít ke krveprolití, že se umírající režim může pokusit převzít moc 

zpátky silou, podobně, jako se to stalo v roce 1968. V prosinci už však bylo 

pravděpodobnější, že k ničemu takovému nedojde. Václav Havel se později stal 

prezidentem a jeho první vnitrostátní cesta v této funkci, již zkraje ledna roku 1990, vedla 

do Ostravy. (Švihálek, 2005)  
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4. Archiv ČT Ostrava – videotéka 

Podobně jako ostatní televizní studia České televize, i to ostravské má svůj archiv, 

v jehož fondu s názvem videotéka jsou uchovány pořady vzniklé v režii tohoto studia. 

V současné době archiv postupně prochází digitalizací, takže některé záznamy 

jsou k vidění v digitální podobě, jiné jsou na speciálních videokazetách – nikoliv kazetách 

VHS. S tím samozřejmě souvisí i nutnost speciálního přehrávače, jímž je badatelna 

ostravského studia vybavena. 

Pod pojmem badatelna si nicméně nelze představit nic na způsob třeba sálu s plátnem 

a několika promítačkami včetně jedné staré, schopné přehrát šestnáctimilimetrové 

filmové pásy. Snad z důvodu nedostatečných prostorových kapacit je ona badatelna 

součástí jedné z kanceláří archivu, ve které každý den vykonávají své povolání 

zaměstnanci a zaměstnankyně ostravského studia. Fakt, že zde není badatel, prohlížející 

archiv, téměř nikdy sám, však má výhody – kdykoliv je potřeba položit doplňující otázku 

či poprosit o jiný pořad v archivu, je na koho se obrátit. Rovněž je zde přítomný 

nezanedbatelný bezpečnostní prvek – badatel je téměř neustále „pod dozorem“. 

Videotéka archivu ostravského televizního studia je takto přístupná zcela zdarma, pouze 

po předchozí domluvě. Jak bylo naznačeno i v předešlém odstavci, fyzicky v nosičích 

badatel nehledá; ostatně, s dost velkou pravděpodobností by se v nich ztratil. O dokument, 

který ke své práci potřebuje, požádá pracovníky archivu. I proto je předchozí domluva 

vhodná; nosiče s filmy mohou být již připraveny a ani jedna strana neztrácí čas. 

4.1.  Povodně v roce 1997 

Velká voda, která postihla podstatou část Moravy a Slezska začátkem července roku 

1997, se nevyhnula ani archivům ostravského studia České televize. V rámci veškerých 

škod, které tato povodeň napáchala, zejména ve srovnání s 50 mrtvými, (PRO 

SROVNÁNÍ: největší povodně v Česku, 2010) se jeví ztráta jednoho archivu jedné 

instituce nevýrazně, pro Televizní studio Ostrava to však byla ztráta skutečně ohromná. 

Bylo zničeno 30 tisíc filmových šotů, 6 tisíc filmů, 2 tisíce videopásů, 9 tisíc scénářů, 

10 tisíc fotografií, polovina fonotéky, kompletně celá spisovna, sklad nábytku 

(příloha č. 3) a kostymérna. (Švihálek, 2005)  
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5. Pořady vzniklé před rokem 1989 

Významný socioekonomický předěl, kterým byla sametová revoluce na podzim roku 

1989, nám poskytuje jednoznačně srozumitelný rámec, dle kterého můžeme alespoň 

nejzákladnější formou z časového hlediska kategorizovat zkoumané pořady. Teoretický 

rámec práce rozvádí hypotézu, že podle povahy totalitního režimu a faktu, 

že Československá televize nebyla nezávislým médiem, nýbrž státní institucí, můžeme 

očekávat, že na tvorbě, která nese rysy dokumentu i publicistiky, bude vliv normalizace 

zřetelný. 

Z důvodu povodní v roce 1997 dnes archiv lze označit za neúplný. S největší 

pravděpodobností v něm není zahrnuta všechna tvorba na téma fotografie, kterou 

ostravské televizní studio vyprodukovalo a která pravděpodobně v archivu před rokem 

1997 byla.  

5.1. Fedor Gabčan 

Ostravský fotograf slovenského původu Fedor Gabčan se v roce 1972 stal předmětem 

zájmu režiséra Milana Švihálka. Vzniklý dokument s největší pravděpodobností patří 

k těm, které se ztratily při povodni v roce 1997, jelikož se ho v archivu Televizního studia 

Ostrava nepodařilo objevit, ale díky soukromému archivu Fedora Gabčana není naštěstí 

ztracen zcela. 

Dokument mapuje začátky tohoto známého autora; zejména jeho první slova mohou být 

lehce překvapivá: „Technická část a to všechno mě nějak odstrašovalo,“ komentuje mladý 

Fedor Gabčan svůj školní předmět fotogrammetrie13. „Jednou jsem byl na zájezdě 

v Německu a zbyly mi nějaké marky. A jeden pán mi poradil jako výhodnou koupi 

expozimetr14. Tak jsem si koupil expozimetr a tím to všechno začalo,“ popisuje Gabčan. 

„Fotografuji lidi, protože je mám rád a chci ukázat jejich radosti a starosti v každodenním 

životě,“ (Švihálek, 1972) odpovídá na otázku, které téma je mu blízké. Můžeme zde, 

                                                 
13 Fotogrammetrie je „vědní obor, zabývající se určováním rozměrů, polohy a vlastností relativně stálých 

předmětů a jevů zobrazených na měřických snímcích“. Umožňuje zvýraznit požadované informace 

použitím materiálů s rozdílnou citlivostí na teplotu či barvu. (Všeobecná encyklopedie ve čtyřech 

svazcích, díl 1., 1996, str. 751) 
14 Expozimetr, jinak též osvitoměr, je zařízení ke stanovení expozičních čísel, tj. expoziční doby a 

clonového čísla, před vyfotografováním konkrétního záběru. (Všeobecná encyklopedie ve čtyřech 

svazcích, díl 1., 1996, str. 693) Většina fotoaparátů ho dnes má zabudovaný, nebylo tomu tak ale vždy. 
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ne zcela překvapivě, vidět velkou podobnost s pohnutkami, které vedou k fotografování 

lidí také ostatní autory.  

Podobně jako ostatní ostravští autoři, Gabčan fotografuje i krajinu. Nikoliv však 

romantické Beskydy, nýbrž krajinu, na které je velmi silně vidět lidská činnost, 

a to v negativním slova smyslu. Panoramatům průmyslových závodů je popředím kaliště, 

na jiném snímku vidíme mrtvého ptáka uprostřed silně znečištěného prostředí. „Krajiny 

jsou jako lidé. Rodí se, dozrávají a umírají, když přijde jejich čas,“ říká lyricky laděný 

komentář. „Krajiny prý někdy i hovoří a vždycky je to řeč o člověku, který jim dává svou 

tvář,“ pokračuje. (ibid.)  

Uvědomme si také, že Švihálkův dokument vznikal za normalizace, která v podstatě 

čerstvě dokončila svůj nástup. Tento společenský posun měl znamenat návrat 

k socialismu 50. let, který se například v umění vyznačoval socialistickým realismem, 

jak bylo probráno výše. Tento směr fotografiím lidí, nejsou-li tito lidé zachyceni při nějak 

očividně „socialistické“ činnosti15, příliš neholduje, a díváme-li se na Gabčanovy 

fotografie, které dokument ukazuje, takovýchto činností na nich vidíme jen mizivé 

množství, pokud vůbec nějaké. (ibid.) Glorifikaci socialismu v Gabčanových fotografiích 

rozhodně nehledejme, přesto mohl takový dokument v době normalizace vzniknout 

a také být odvysílán, nikoliv zavřen do trezoru a jeho tvůrci „přeřazeni“ do nové práce 

v uranových dolech. 

K dokumentu o Fedoru Gabčanovi nebyly ve fototéce archivu ČT Ostrava nalezeny 

žádné fotografie ani kontaktní kopie. Dokumentární a také publicistická tvorba obecně 

je ve fototéce zastoupena poměrně málo, přesto ale něco takového nacházíme, jak vyjde 

najevo i níže. Nic svázaného s Fedorem Gabčanem tu ovšem není. 

5.2.  Můj táta byl… fotograf 

Ostravské studio Československé televize v 70. a 80. letech tvořilo cyklus s názvem 

Můj táta byl…, ve kterém přibližovalo různé profese. Spousta z nich byla pochopitelně 

dělnická, objevuje se tu např. horník16 či podobná povolání. Také tu ale byl např. filmař. 

Základní dramaturgický nápad tohoto pořadu byl, že do něj měli být zváni takoví hosté, 

v jejichž rodinách se povolání dědilo z otce na syna. (Švihálek, 2005) 

                                                 
15 Pro příklad zde můžeme uvést cokoliv na téma pracujícího lidu – horníky, traktoristy atp. 
16 Díl vyprávějící o hornickém povolání byl dokonce první vyrobený a odvysílaný. (Švihálek, 2005) 
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Jeden z dílů také přibližoval práci fotografů. Stopáž pořadu byla 45 minut a dnes 

by se dalo něco podobného označit za talk show, zpočátku dílu o fotografické práci však 

byla přiblížena historie fotografie od objevení camery obscury po vznik kinofilmů. Také 

jsou předvedeny některé starší fotoaparáty, včetně několika velkoformátových a jednoho 

špionážního. A ve studiu je přítomen fotograf, který scénu snímá polaroidem. Kamera ho 

občas zabírá. (Havlíček, 1979) 

Hosté pořadu jsou pochopitelně fotografové, například Miroslav Krob starší i mladší, 

kteří hovoří o tom, jak jejich otec, resp. dědeček, začal s tvorbou pohlednic jejich rodné 

vsi v jižních Čechách, protože žádné takové pohlednice neexistovaly. Krobovi také 

předvádějí své fotografie z býčích zápasů ve Španělsku. (ibid.) Z představení fotografií 

ze „západu“ můžeme vidět, že snaha o izolaci nebyla na sklonku 70. let tak silná, 

jaká mohla být v období budování socialismu v 50. letech. Přesto však ani tento 

publicistický pořad neopomíjí pracující lid, a to ani na předvedených fotografiích. 

Jeden z hostů, rodák z Ostravska, předvádí své fotografie výroby železa a hutníků 

při práci. (ibid.) Nehledejme zde nicméně glorifikaci pracujícího lidu, za každou cenu do 

pořadu vtěsnanou. Hornictví a hutnictví jsou odvětví s Ostravskem nedílně spojená 

a je tak samozřejmé, že se ostravští fotografové budou těmto tématům věnovat. 

Přes nelehký požadavek, aby hosté byli z rodin, kde se povolání po generace dědí, 

se tento pořad udržel ve výrobě pět let. Tento základní nápad totiž přinášel vedle jisté 

soukromé roviny hostů také fakta publicistického rázu, nicméně přinesená hosty, 

kteří nikdy před kamerou nestáli. Autor scénářů Ivan Witz je psal spíš stručně, rámcově 

– pořady byly ve své podstatě „složené z historek, které se v minulosti staly těm, kdo byli 

do studia pozváni.“ (Švihálek, 2005, str. 84) Natáčelo se bez předchozího zkoušení, 

třebaže pořad nebyl vysílán živě, což leckdy znamenalo neočekávané situace, ale to jen 

přidávalo na jeho divácké zajímavosti. Osobou hodnou zmínky, podílející se na výrobě 

pořadu, byl také zpěvák a textař Jaroslav Wykrent, který spolupracoval na všech dílech 

tohoto cyklu – skládal písně o jednotlivých povoláních. V době začátku spolupráce měl 

oficiálně zakázáno v televizi účinkovat, jeho přínos však byl příliš cenný. (Švihálek, 

2005) 

Cyklu Můj táta byl… se dostalo značného diváckého ohlasu. Svůj díl zásluh s velkou 

pravděpodobností nesl i fakt, že byl vysílán sice s dnešním pohledem nevelkou měsíční 

periodicitou, ale v hlavní vysílací čas, v sobotu od 20. hodiny. Zejména ale za oblibou 
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stál fakt, že na rozdíl od ostatních zábavních pořadů té doby nebyl hlavním uvádějícím 

v pořadu herec ani bavič. Nebylo tedy cílem ani tak lidi bavit, jako spíše vyprávět 

o té které profesi – a toto vyprávění přinesli zejména pozvaní hosté. Samozřejmě však 

měl tento cyklus také moderátory – zde zmiňme zejména Michala Najbrta, scénáristu, 

režiséra a také moderátora. „Dodneška tento pořad považuji za jeden z mezníků svého 

profesního života. Dělal jsem jej velmi rád a s potěšením vzpomínám na všechna 

vysílání,“ (Můj táta byl [TV cyklus]) uvádí.  

5.2.1. Kdo je Zdeněk Havlíček 

Režisér Zdeněk Havlíček má na svém kontě spoustu televizních pořadů či filmů, třebaže 

chtěl původně být fotbalistou. V roce 1951 byl nicméně spolu s loutkářem Josefem 

Pehrem pozván do Radioústavu, kde se rodila televize. Našel tu zalíbení a po pár letech 

stál u zrodu ostravského studia Československé televize. A třebaže byl pražským 

rodákem, celou svou kariéru v televizi zasvětil ostravskému studiu: nejprve tu pracoval 

jako asistent režie, pak jako režisér, a to až do svého odchodu do penze v roce 1990. 

(Odešel nestor televizní režie Zdeněk Havlíček, 2007) 

Právě cyklus Můj táta byl… je jedním z jeho největších úspěchů. Také se k nim jistě 

řadí seriál Dispečer a… ze 70. let, který měl pouze devět dílů, zato byl jedním 

z nejsledovanějších pořadů té doby. Scénáristicky na něm spolupracoval Jaroslav Dietl17, 

který se mimo jiné podílel také na scénáři prvního českého seriálu Rodina Bláhova. 

(Vašek, 2010) Havlíček také režíroval první díl Kavárničky dříve narozených, 

kterou provázel Ondřej Suchý, nebo hudebně-zábavní pořad Divadélko pod věží, kterému 

byla moderátorkou zpěvačka Marie Rottrová. Režíroval i několik pohádek, například 

uveďme Šmankote, babičko, čaruj nebo Čerte, drž se svého kopyta. (Odešel nestor 

televizní režie Zdeněk Havlíček, 2007) 

5.3. Slunce pod Ostravou 

Slunce pod Ostravou je hornická kantáta18, jak v úvodu říká i sám pořad, z roku 1986. 

V tomto roce byla těžba černého uhlí v Ostravě a okolí v plném proudu; černé uhlí bylo 

zdrojem obživy mnoha zdejších obyvatel. Název Slunce pod Ostravou je tedy s velkou 

                                                 
17 J. Dietl byl v roce 1970 propuštěn z ČST v Praze v rámci tzv. normalizačních čistek. S ostravským 

studiem ČST spolupracoval už dříve a právě sem se po svém nuceném konci v Praze přemístil. (Vašek, 

2010) 
18 Kantáta je rozsáhlé vokálně instrumentální dílo, větší než píseň. Je určeno pro sóla, sbor či orchestr. 

Ve 20. století se kantáty tvoří nejčastěji pro sbor. (Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, díl 2., 

1997, str. 399) 
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pravděpodobností odkazem právě na tento fakt. Uhlí je průvodním textem popisováno 

jako „poklady, které miliony let uzrávají v zemi“, podobným stylem hovoří i písně, které 

doplňují ukazované fotografie: „v zemi slunce spí, ve skále musí spát, ta černá řeka, 

kterou člověk hledá,“(Procházka, Slunce pod Ostravou, 1986) zpívá dětský pěvecký sbor 

Permoník. 

Za fotografiemi, které pořad přináší, stojí František Krasl. Fotografie pocházejí přímo 

z dolů, ze šachet; Krasl fotografuje horníky při práci i při odpočinku. Vidíme muže 

s helmami a svítilnami na nich, s krumpáči i se sbíječkami, čisté, zrovna směnu 

nastoupivší, ale i špinavé, v průběhu pracovní směny. (ibid.) Představených fotografií 

není málo v absolutním počtu, přesto se ale některé opakují – a to nejen v samotném 

úvodu a závěru, kdy vidíme pohled na těžní věž. 

Tento pořad, vzniklý také v dobách normalizace, třebaže snad už pomalu ustupující, 

lze vnímat – a s největší pravděpodobností také byl záměr autorů něco takového přinést 

– jako oslavu hornické práce. Souvislost s tím, že v dobách komunismu bylo hornické 

povolání prestižním, se zde dá více než předpokládat. „Jsou vyvoleni otevírat zem“, 

říká průvodní text na adresu horníků. „Na čele si nesou svoje slunce,“ (ibid.) pokračuje 

text v návaznosti na to, že horníci mají přilby vybaveny svítilnou. 

Co zde nevidíme, jsou další práce, které na tu hornickou, resp. na vytěžené uhlí navazují 

– zmiňme například koksárenství19. Pořad si však neklade za cíl být dokumentem 

o výrobě železa, fotografie zde ani neprovází žádný informativní výklad. Místo něj tu 

jsou písně oslavující hornickou práci a ono metaforické slunce pod Ostravou. Stopáž 

pořadu je 15 minut; do tak krátkého času by se ostatně ani koherentní dokument 

o hornictví, případně o dalším zpracování vytěženého uhlí a jeho použití, nedal vměstnat.  

Průzkum fototéky, kterému se detailněji věnujeme níže, nepřinesl fotografie z pořadu 

Slunce pod Ostravou, ovšem byla nalezena složka nadepsaná Slunce nad Ostravou. 

Otázku, zda to je pouze chyba fotografa, či zda se fotografie věnují úplně jinému pořadu, 

dále rozebíráme v podkapitole 7.7. 

  

                                                 
19 Při výrobě železa se do vysoké pece nepřidává surové uhlí, nýbrž koks. To je pevný produkt 

vysokotepelné (nad 1 000 °C) karbonizace kvalitního, tzv. koksovatelného černého uhlí, kterého je více 

druhů. Vyrábí se v koksárně, v tzv. koksárenské komoře intenzivním nepřímým zahříváním onoho uhlí. 

(Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, díl 2., 1997, str. 472) 
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6. Pořady vzniklé po roce 1989 

V pořadech, které byly vyrobeny před sametovou revolucí na podzim roku 1989, 

bylo zkoumáno, zda a do jaké míry z nich na diváka čišel vliv komunistické totality 

či normalizace20. Tvorba po této radikální změně ve společnosti nicméně trpět snahou 

o roubování socialistických dogmat na dokumenty o fotografii nebude. Naopak se dá 

předpokládat, že zejména v tvorbě z období těsně po revoluci, kdy se ještě dá hovořit 

o jakési euforii Československa z nově nabyté svobody, budou rozdíly oproti pořadům 

z dob normalizačních relativně velké. 

Pořadů novějších, a tedy spadajících do této kategorie, se dochoval o něco větší počet 

ve srovnání s kategorií předchozí, a to i z toho důvodu, že řada z nich vznikla až po oné 

povodni z roku 1997. Cílem zde tedy nebylo popsat ani tak všechny pořady, jako spíš ty, 

které se k období komunismu nějakým způsobem vážou – například o něm hovoří 

či divákovi přibližují autora, který měl v době komunismu publikovat ztíženo či zcela 

znemožněno. 

6.1.  Cesty za fotografií 

Dokumentární pořad Cesty za Fotografií vznikl v roce 1990 v režii Ivana Misaře 

a věnuje se zejména Miloši Poláškovi. Tento ostravský fotograf však hovoří o minulosti 

fotografie na Ostravsku širším pohledem než jen jeho vlastním, soukromým. 

„V 60. letech nás tady bylo v Ostravě víc, kteří jsme se snažili dělat nějakou 

humanistickou reportáž po vzoru Bressona, zakládali jsme tvůrčí skupiny a pochopitelně 

jsme se snažili ten svět projektovat a vidět trochu jinak než formalistická fotografie 

té doby. (…) Snažili jsme se možná svět přimět, aby tu fotografii začal brát vážně. Našli 

jsme si kromě tématu také oblast, a to byla Hrčava,“ (Misař, 1990) popisuje svou práci 

v 60. letech Polášek. Důvod, proč padla volba zrovna na Hrčavu, uvádí Polášek jako ten, 

že tam pronikala civilizace – včetně třeba elektrického proudu – podle jeho názoru 

pomaleji než do velkých měst. „Všechny ty vztahy, které jsme tam viděli, tedy aspoň já 

jsem to tak cítil, byly v takové živé, čisté, syrové podobě a nás to fascinovalo,“ (ibid.) 

dodává.  

Od humanistické reportáže, částečně spolu s Petrem Sikulou a Fedorem Gabčanem, 

přešel k fotografování krajiny. Nebyla to nicméně krajina harmonická, nýbrž krajina 

                                                 
20 Starší pořady, s výjimkou Roku Karla Hájka, v archivu nalezeny nebyly. 
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zdevastovaná průmyslem, jak uvádí i dokument s názvem Miloš Polášek, věnovaný 

životu tohoto autora a popsaný níže. Posun k tomuto tématu byl zapříčiněn jednak 

jakýmsi vyčerpáním tématu sociální fotografie a jednak tím, že po vpádu vojsk Varšavské 

smlouvy v srpnu roku 1968 a souvisejícím nástupu normalizace nebylo úplně možné 

v sociálním portrétu pokračovat, jak také zaznívá v pořadu. „Snad jsme tak nějak 

předznamenali jiný náhled na tu činnost člověka v krajině,“ (ibid.) dodává Polášek.  

Jedním z dalších Poláškových témat byl akt, také v období budování socialismu 

zavrhovaný, jak se dočítáme i z prací popsaných výše21. Polášek se aktu pochopitelně 

nevěnoval v 50. letech, nýbrž výrazně později. Moderátor akt popisuje jako „trochu 

choulostivý, trochu zakazovaný, ale rozhodně diskutovaný“. (ibid.) Podle Poláška 

je to nejstarší výtvarné téma. „Mnoho klasiků už řeklo, že to nejkrásnější, co příroda 

stvořila, je žena, takže jsem se k tomu nemohl stavět zády,“ (ibid.) pokračuje fotograf. 

Erotická jiskra ale není podle něj tak podstatná jako fakt, že téma, které je lidem a zejména 

mužům blízké, „přivede ke vnímání kumštu nebo fotografií člověka, který by jinak 

do té výstavní síně nezabloudil. (…) Dost často byla společnost pruderní a snad nějak 

automaticky spojovala akt s pornografií,“ (ibid.) naráží Polášek i na období budování 

socialismu, kdy byl akt zavrhován. 

„Všichni jsme si něco mysleli, něco jiného jsme říkali,“ (ibid.) komentuje Polášek 

svůj přechod k imaginativní fotografii a zároveň realitu 80. let, která podle něj byla 

jaksi „ireálná“. Výrazně se také věnoval jak okupaci v srpnu 1968, tak i převratu v roce 

1989, protože viděl velké spojitosti – „tehdy studenti, dnes studenti“, (ibid.) zní v pořadu. 

V obou případech fotografoval spíše konkrétní lidi než celkové pohledy na demonstrace 

či podobná shromáždění. Některé z jeho fotografií byly také publikovány v knize Jaro 

léto 68, podzim 89, kterou také editoval. A zatímco se většina materiálů, 

a to i fotografických, věnuje spíš událostem v centru, tedy v Praze, (Myška, 1998) je tato 

publikace věnována Ostravě a zčásti také Brnu a Olomouci. Je to publikace fotografická, 

tedy zde na úkor textu nacházíme velké množství fotografií nejen Poláška, ale také 

například Petra Sikuly či Jindřicha Štreita. (Polášek, 1990)  

Šanon s kontaktními kopiemi z roku 1990, který je k nalezení ve fototéce archivu ČT 

Ostrava, neobsahuje složku, která by se vázala k tomuto pořadu. Jak stojí i výše v závěru 

                                                 
21 Zde zmiňme zejména esej Miloslava Kubeše Akt a socialistický realismus aneb několik slov o tom, zda 

budou ženy krásné i za komunismu či článek Ladislava Součka Několik poznámek k perspektivám 

československé fotografii. 
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podkapitoly 5.1, zastoupení dokumentární a publicistické tvorby v archivu není příliš 

velké. 

6.2.  Minuty s fotografiemi Viktora Koláře 

Dokument Minuty s fotografiemi Viktora Koláře je dílem režiséra Jana Urbáška a vznikl 

těsně po revoluci, v roce 1990. Fotografie, které v něm vidíme, však jsou staršího data. 

Nejsou tu jen fotografie Ostravy, divák si může prohlédnout také fotografie nákupních 

center, pořízené v kanadském Montréalu, a jsou tu i další Kolářovy fotografie z této 

epochy jeho života. (Urbášek, 1990)  

Viktor Kolář se v tomto dokumentu sám objevuje. Říká, že „fotografoval ty věci tak, 

jak si je představoval“ (ibid.) Je jisté, že fotografovaný objekt či objekty, ať už to je 

dřevěný kůň u zdi či parní lokomotiva projíždějící na pozadí vysokých hald, musely 

někdy ve své historii existovat přesně tak, jak je Kolář zachytil svým fotoaparátem; 

(Scruton, 2005) ona lokomotiva tudy dokonce musela jet tisíckrát. Byl to však právě 

Kolář, který se rozhodl, že zachytí právě tento okamžik, čekal, až pojede vlak, místo toho, 

aby čekal, až nepojede, aby mohl zachytit siluety hald v dáli na pozadí rybníčků bez 

projíždějícího vlaku.  

Hledáme-li rozdíly mezi Kolářovými fotografiemi, které vznikly před jeho odchodem 

do exilu v roce 1968 a mezi těmi vzniklými právě tam, v místech, která komunismus znala 

pouze z propagandy proti němu, nacházíme snad jen odlišnosti materiální. Jak stojí i níže, 

Kolář fotografuje zejména lidi a jejich životní prostředí. Mezi socialistickým 

Československem a kapitalistickou Kanadou jsou materiální rozdíly pochopitelně vidět 

poměrně markantně, ale fotografie jako takové, ve svém pojetí a autorském záměru, tolik 

rozdílné nejsou. Je odůvodněné předpokládat, že Kolář s komunistickou ideologií 

nesouhlasil, když se rozhodl Československo opustit. Je tedy pravděpodobné, že se snažil 

eliminovat jakýkoliv vliv ideologie na sebe či svou uměleckou činnost. Výsledky této 

snahy můžeme vidět právě v tom, že v jeho tvorbě nevidíme závislost na politické 

garnituře vládnoucí místu, ve kterém se zrovna nachází. 

Marně by tu člověk hledal snahu o ukázání dokonalosti utopické komunistické ideologie 

a zároveň zobrazení krajní chudoby, ke které může život v kapitalismu vést, stejně jako 

tu nenajde snahu opačnou. Oběma těmito směry by však bylo velmi snadno možné 

se ubírat a ani jeden z nich by nebyl nepravdivý, jak stojí i výše, a ani zmanipulovaný; 

pro kýžené vyznění reportáže či série reportáží by stačilo jen volit jiné záběry. Právě 
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takovýmto záběrům se Kolář do značné míry vyhýbá, snad záměrně, snad spíše proto, 

že jej prostě zajímají spíše lidi na pozadí svého životního prostředí, než ono prostředí 

samotné. 

Kolář však před „velkým světem konzumu“ nakonec utíká, (Urbášek, 1990) 

jak je řečeno v pořadu. Jeho životopis však nic ve smyslu útěku nezmiňuje; k návratu 

do Ostravy, či přesněji řečeno k myšlenkám na návrat, jej vede „pocit vnitřní svobody“, 

(Životopis Viktora Koláře) který si lze do jisté míry zachovat i za podmínek vnější 

nesvobody, panujících v normalizačním Československu. V onom slově útěk tedy 

hledejme spíš tvůrčí snahu autorů filmu než skutečný útěk. 

Ani o tomto díle o tvorbě Viktora Koláře není záznam ve fototéce, které se detailně 

věnujeme níže. Důvody hledejme opět v tom, že publicistická tvorba není ve fototéce 

silně zastoupena.  

6.2.1. Kdo je Viktor Kolář 

Ostravský fotograf Viktor Kolář jako jinoch utekl z církevního gymnázia, které 

navštěvoval, aby pracoval v ocelárnách. S fotografií se setkal ve třinácti letech, v roce 

1954, kdy začal s otcem pořizovat první snímky. V roce 1959, kdy začal chodit 

do Fotoklubu Vítkovice, pracoval ve Vítkovických železárnách. (Životopis Viktora 

Koláře) 

V roce 1964 měl svou první samostatnou výstavu. Fotografické vzdělání nikdy neměl, 

přesto se po ukončení povinné vojenské služby rozhodl věnovat se fotografii. A snad 

i proto v říjnu roku 1968 emigroval do Kanady, kde zůstal pět let. Živil se manuální prací, 

později ale i tam pracoval na fotografických projektech dokumentujících montrealská 

nákupní střediska. Na tuto práci dostal dokonce několik uměleckých stipendií a také její 

výsledky vystavoval. V roce 1973 se vrátil do Ostravy, do dob normalizace, a začal znovu 

pracovat manuálně, ať už v ocelářském průmyslu či později jako kulisák v divadle. 

Opět fotografuje Ostravu. Po sametové revoluci byl učitelem fotografie na Ostravské 

univerzitě a na pražské FAMU. (ibid.) 

Viktor Kolář byl mimo jiné zvolen Osobností české fotografie za rok 2010 Asociací 

profesionálních fotografů. (Všelichová, 2011) Profesionálním fotografem ve smyslu, jak 

toto slovní spojení chápeme dnes, však nebyl a ani jím nikdy být nechtěl, třebaže od roku 
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1985 zastával tzv. svobodné povolání22 fotograf. (Viktor Kolář, osobnost) Kdyby 

se profesionálním fotografem stal, přišel by prý o svobodu, která je podle něj pro tvůrce 

zásadní. Byl by „najatý, nádeník v cizích službách“. (Řezníčková, 2013) Měl obavu o to, 

že nebude moci tvořit čistě podle svého nejlepšího uvážení, nýbrž bude muset pracovat 

podle nějakého zadání, jak dále popsal v dokumentu Kláry Řezníčkové s názvem Viktor 

Kolář (ibid.)  

Ostrava je životním tématem Viktora Koláře. Říká, že se člověk nemá bát světa, 

že se svět na člověka usměje, přestože „Kolářův ostravský svět se z fotografií na člověka 

neusmívá“. (Všelichová, 2011) Kolář však nefotografoval jen Ostravu a její okolí. 

Zaměřoval se, jak vyplývá z pořadu Minuty s fotografiemi Viktora Koláře, zejména na lidi 

a na prostředí, ve kterém ti lidé žijí, ve kterém chodí, pracují, baví se, odpočívají. Je zde 

vidět inspirace Henrim Cartierem-Bressonem a také jistá, třebaže možná omezená, 

spojitost s fotografiemi Markéty Luskačové či inspirace jimi.  

6.3.  Salón moravskoslezský 

Publicistický pořad, či snad přesněji cyklus pořadů, popsaný jako „Revue ze světa 

kultury a umění severu Moravy a Slezska“ (Salón moravskoslezský), vznikal ve druhé 

polovině 90. let. Na fotografii primárně zaměřen nebyl, přesto se v něm fotografové 

či reportáže z fotografických výstav pochopitelně objevovali.  

6.3.1. Výstava fotografií Jindřicha Štreita 

Jeden z dílů z roku 1997, režírovaný Jindřichem Procházkou, se zabývá také výstavou 

fotografií Jindřicha Štreita. Mimo jiné ukazuje i fotografie, které stály za Štreitovým 

zatčením v roce 1982 a za zabavením ohromné části jeho práce tajnou policí. (Procházka, 

1997) Byly to fotografie vesnického života, zejména z Jiříkova, Huzové, okolí jeho 

domovského Sovince v podhůří Jeseníků. Zda jimi skutečně pomýšlel na nějakou 

protistátní činnost, nicméně není jednoznačné, zejména dnešní perspektivou, jelikož 

s podobnou tematikou tvoří dodnes. Jeho snímky z 90. let nejsou nepodobné 

těm z let sedmdesátých a vesnice podobným způsobem fotografoval například 

i v Rakousku. (Lendelová, Pospěch, & Rišlinková, 2003) 

                                                 
22 Tzv. svobodné povolání vykonával člověk, který neměl stálé a pravidelné zaměstnání, nedocházel 

nikam do práce. Tento statut měli zejména umělci, kteří se živili prodejem svých děl. 
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Příspěvek v Salónu moravskoslezském konkrétně ukazuje několik fotografií, které byly 

v roce 1982 zabaveny a explicitně uváděny jako ty, ve kterých StB viděla protistátní 

činnost, která měla tkvět v „hanobení republiky“. (ibid.) Jsou to například snímky vojáků, 

kteří se vozí na dopravníku na obilí, děti hrající si na válku u povalené cedule s určitým 

socialistickým heslem či fotografie interiéru hostince, na které jsou vidět lidé popíjející 

alkohol pod portrétem V. I. Lenina. Novinář Vladimír Měrák v příspěvku komentuje 

Štreitovy fotografie slovy, že „Vypadají jako realita, ale (…) jsem přesvědčen, že jsou 

(…) abstraktní,“ proto podle něj mají obecnou platnost. (Procházka, 1997) 

V odůvodnění onoho rozsudku, kterým byl Štreit odsouzen k podmínečnému trestu 

odnětí svobody, se konkrétně hovoří o jednotlivých fotografiích (viz výše) a některé 

z nich v tomto příspěvku také vidíme. (ibid.) Je více než pravděpodobné, že v době, kdy 

k onomu zatčení došlo, by se v televizním vysílání tyto fotografie v tomto kontextu 

neobjevily, neboť za trestné bylo považováno i to, že fotografie vidělo určité množství 

lidí, jak je také popsáno výše. Rozšiřovat je dál by tak jen zvyšovalo povědomí o nich. 

Jediným způsobem, jakým by se do vysílání mohly dostat, je, že by byly uvedeny jako 

odstrašující příklad – nicméně ani to není z uvedených důvodů o zabránění šíření 

takovýchto snímků příliš pravděpodobné.  

6.3.2. Viktor Kolář v cyklu Salón moravskoslezský 

V roce 1999 se na tvorbu Viktora Koláře zaměřuje i jeden z dílů cyklu Salón 

moravskoslezský, režírovaný Janem Novákem. „Fotopublikací Viktora Koláře o Ostravě 

se ostravský magistrát chlubit nebude. Ale o co je na jeho fotografiích míň rozkvetlých 

parků, barevných fasád a lesklých úředních budov, o to víc se blíží skutečné, nekašírované 

tváři Ostravy. Fotí spíš Ostravačky a Ostraváky, na kterých je jejich město doopravdy 

vidět,“ (Novák, 1999) uvádí Kolářovu tvorbu v Salónu moravskoslezském Zbyněk 

Popelka, herec Bílého divadla a pro tento díl i moderátor.  

Industriální nátura Ostravska byla v 60. letech podle Kolářova vlastního komentáře své 

tvorby, uveřejněného v tomto příspěvku, definujícím znakem místních lidí. I tak 

se v ní ale snažili nalézt krásu. „Životní drama bylo vždycky jenom kolem práce, přesuny 

do práce, z práce a to, co bylo mezi prací,“ (ibid.) říká zde Kolář. 
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6.4. Miloš Polášek 

Tento dokument ČT z roku 2000 se věnuje Miloši Poláškovi, ostravskému fotografovi, 

který v onom roce dovršil 60 let věku. Fotil zejména lidi, ať už dospělé či děti, bělochy 

či Romy. Můžeme zde snad vysledovat podobnost s fotografiemi Markéty Luskačové, 

jen fotografie vznikaly v Ostravě, nikoliv v Praze, Londýně ani na Slovensku. K dispozici 

v archivu je bohužel jen velmi krátký, pětiminutový sestřih dokumentárního pořadu. 

V 60. a 70. letech minulého století se Polášek podle vlastních slov věnoval ekologii, 

tématu, na které obecně nebylo v dobách komunismu moc hleděno při průmyslové 

činnosti ani výstavbě obytných čtvrtí. Právě zde můžeme spatřovat vliv socialistického 

realismu, neboť tu jsou široké pohledy na krajinu – jen to není krajina, kterou socialistický 

realismus akceptoval, nýbrž je zdevastovaná necitlivou lidskou činností. „Tyhlety fotky 

tak nějak postupně šly od celku k detailu, od těch měsíčních krajin někde kolem šachty 

Šverma, od celkového dojmu čím dál tím více na detail, protože najednou člověk 

zjišťoval, že ty věci jsou tak hrůzné, až jsou krásné,“ (Macharáček, 2000) komentuje 

Polášek tuto epizodu své tvorby.  

Realita Ostravska v 70. letech byla „dost osobitá“, (Misař, 1990) jak Polášek uvádí 

v dokumentu Cesty za fotografií (viz výše). Tématu krajiny poničené průmyslem se začal 

věnovat poté, co zanechal humanistické reportáže. Tato změna byla způsobena jednak 

jakýmsi vyčerpáním tématu a také nástupem normalizační doby, jak stojí i výše. Polášek 

byl nicméně také profesionálním fotografem a v dokumentu Cesty za fotografií hovoří 

o tom, jak z improvizace, pro tvůrčí, uměleckou fotografii často typické, potřeboval či 

snad i chtěl přejít k užitému umění a improvizaci nahradila racionální úvaha, přemýšlení 

o kompozici – prvky typické právě pro reklamní fotografii či užitou fotografii obecně. 

(ibid). 

Podobně jako ve většině ostatních případů této kapitoly, ani k dokumentu Miloš Polášek 

nenacházíme ve fototéce kontaktní kopie. I důvody budou stejné – jak zmíněno 

např. v podkapitolách 5.1 a 6.1, publicistická a dokumentární tvorba tu nemá dokonalé 

zastoupení. 

6.5. Jindra ze Sovince 

Velmi familiérní název Jindra ze Sovince nemusí být pro dokumentární pořad typický. 

Povšimněme si, že ostatní dokumenty s fotografickou tematikou, mají-li ve svém názvu 
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jméno fotografa, o němž pojednávají, nesahají po domáckých variantách jejich jmen. 

Přesto se pod názvem Jindra ze Sovince skrývá bezmála hodinový dokument z roku 2006 

o práci fotografa Jindřicha Štreita, jehož jméno se v různých souvislostech objevuje v této 

práci na více místech. Podstatné je, že dokument pojednává o Štreitově práci; tím je jistá 

nepatřičnost takovéhoto titulu spíše zdůrazněna. Život tohoto autora do detailu přiblížen 

není, třebaže se také o jeho minulosti něco dozvídáme. (Koudela, 2006) 

V návaznosti na Štreitovo zatčení a odsouzení (viz výše) vznikla fotografie svým 

námětem podobná jedné z těch, kvůli kterým byl odsouzen – několik lidí s plynovými 

maskami stojících pod portrétem Václava Havla, s největší pravděpodobností ve školní 

třídě. Tuto fotografii Štreit věnoval Václavu Havlovi při setkání u příležitosti výstavy 

v Evropském parlamentu v Bruselu. Havel reaguje smíchem, zatímco Štreit fotografii 

vysvětluje slovy: „Já totiž jsem byl zavřený za to, že tady byl Husák,“ ukazuje na Havlův 

portrét na zdi na své fotografii, „za to, že jsem hanobil republiku a prezidenta.“ (ibid.)  

Toto je také v celém dokumentu jediná zmínka o této epizodě Štreitova života; nikde 

jinde se ke svým problémům s režimem nevrací, nekomentuje je. Komentuje nicméně, 

že může-li se někomu z jeho fotografií zdát, že dřívější doba byla příjemná, není to přesná 

interpretace. „Samozřejmě, v této chvíli je to nostalgie, kdy se ti to jeví, že to bylo krásné, 

(…) taky jsme byli o patnáct let mladší, ale ty problémy byly obrovské,“ říká Štreit. 

„Naplno jsem fotografoval, takže pro mě to bylo krásné období, ale zase po té druhé 

stránce bych to nechtěl už vracet,“ (ibid.) pokračuje. Je nabíledni, že prohlásit veřejně 

v televizi něco takového ještě za dob komunistické totality by nebylo dost dobře možné. 

Krásné období, o kterém hovoří Štreit, bylo spíš jeho, soukromé, byl šťasten, že se může 

cele věnovat fotografii. 

Archivované kontaktní kopie ve fototéce v Radvanicích nenacházíme, a to podle 

archiváře Jiřího Pernicy z jednoho prostého důvodu – tehdy už televizní fotograf s největší 

pravděpodobností pracoval s digitálním fotoaparátem. Jak stojí i výše, z dokumentární 

a publicistické tvorby ovšem často vůbec fotografie, které by mělo smysl archivovat, 

nevznikaly, protože fotograf často vůbec nebyl přítomen na místě natáčení. 
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7. Archiv fyzických fotografií v Radvanicích  

Kromě archivu televizních pořadů má ostravské studio České televize také archiv 

fyzických fotografií, přesným názvem Archivní fond – fototéka České televize Ostrava. 

Ostravské studio má jeden archiv, ve kterém je několik fondů – např. videotéka, fonotéka 

nebo právě fototéka, kterou se zde zabýváme.  

Jak bývá obvyklé, fototéce je přidělen prostor, kde jsou archivovány fotografie 

ve fyzické formě. Kdo by však očekával velkou halu plnou šanonů a krabic s fotografiemi, 

roztříděnými podle jednotlivých let a měsíců či jakkoliv jinak, byl by zklamán. Fototéka 

je v současné době přemístěna do místnosti zhruba o velikosti 2x2 metry, jejíž tři zdi 

zabírají police s fotografiemi a šanony plnými kontaktních kopií; čtvrtá zeď zbyla 

na dveře. Tuto místnost dostala během roku 2015 v podstatě jako provizorium, jako první 

krok k nějakému ucelenému zpracování archivovaných fotografií a negativů.  

Už z faktu, že za 61 let činnosti televize takováto místnost na fotoarchiv stačí, můžeme 

odhadovat, v jakém stavu nejspíš bude. Negativy jsou uchovány jinde, ovšem i na fyzické 

fotografie to je opravdu malý prostor. Důvod, proč archiv vypadá tak, jak vypadá, je podle 

archiváře Jiřího Pernicy ten, že za dobu existence televize nikdy nebyla snaha 

koherentním způsobem tvořit fotoarchiv, aby postupně vznikal ucelený soubor 

s katalogizací, ve kterém by po letech šlo snadno se orientovat a snadno vyhledat to, 

co badatele zajímá. Nějaké uchovávání fotografií bylo vždy na televizním fotografovi, 

ale vznik nějakého archivu byl spíše druhotným efektem.  

Kontaktní kopie, které nacházíme a kterým se detailněji budeme věnovat níže, 

byly v podstatě pracovním nástrojem fotografa. Ten si je vytvořil proto, aby mohl vybrat 

snímky, ze kterých chce zvětšit skutečné fotografie. Pouze pak ony kontaktní kopie 

nevyhodil, ale uchoval. I proto, že uchovával i negativy a v případě potřeby dalších 

obrázků se mohl podívat na už existující kontaktní kopie a rozhodnout se, které fotografie 

chce vyrobit podruhé. 

Klíčové je, že uchovávání kontaktních kopií nebyla žádná systematická práce, 

nad fotografem zde nebyl žádný dohled archiváře. Když jeden televizní fotograf 

odcházel, předal „archiv“ svému nástupci a ten zase pracoval svými metodami, 

které se samozřejmě od metod předchůdce lišily. Proto níže uvidíme značně se různící 

způsoby uchování a popisování. 
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7.1. Nazvětšované fotografie 

Zaměříme-li se na nazvětšované fotografie v tomto archivu, nacházíme je po stovkách 

v krabicích od bot i od jiných produktů, přepravkách od jablek, v obálkách nebo jen tak 

ležící v polici. Krabice, přepravky ani obálky nejsou až na výjimky popsány a zpravidla 

jsou v nich fotografie bez jakéhokoliv dalšího uspořádání naskládané vedle sebe 

(přílohy č. 4 a 5). I v případě konkrétních fotografií je výjimečné, že nacházíme nějakou 

s popiskem nebo i jen rokem vzniku a jménem autora. 

Mezi těmito fotografiemi nacházíme ponejvíce snímky z filmů či seriálů, na kterých 

ostravské studio pracovalo či spolupracovalo. Jsou zde k nalezení jak určité v podstatě 

obrazové záběry, tedy snímky herců zrovna hrajících své role, tak i fotografie ze zákulisí 

či fotografie štábu natáčejícího ony herce. Tak jsou tu k vidění např. fotografie z pohádky 

Císař a tambor z roku 1998 (příloha č. 6). Jsou uloženy tu v obálce v jedné z krabic, tu jen 

tak v polici, vložené aspoň v papíru se jménem díla. Patří k minimu fotografií, které jsou 

aspoň nějak popsány, ovšem sady, kterých je několik, nejsou uloženy u sebe, ale různě 

po policích. Už z názvu díla, ke kterému se vážou, však můžeme vyčíst relativně dost, 

dá se podle něj např. dohledat, kdo v oné pohádce hrál a jaký byl její příběh. (Archivní 

fond – fototéka ČT Ostrava)  

Takovéto fotografie z natáčení vznikaly takovým způsobem, že v některý natáčecí den 

přijel fotograf na natáčení a tam fotografoval. Sloužily tedy zejména pro dokumentaci 

činnosti TS Ostrava, z čehož vyplývá, že až na výjimky nebyly určeny pro oči veřejnosti. 

Z tohoto důvodu a také z jejich podstaty dokumentu lze soudit, že hledat v nich 

budovatelský apel, resp. jakoukoliv podobnou formu komunistické propagandy by bylo 

zcela zbytečné; objevila by se pouze náhodně, pokud vůbec.  

Nejsou tu však pouze takovéto fotografie. Podobně jako v archivu televizních pořadů 

nalezené dokumenty o Viktoru Kolářovi či Petru Sikulovi a jejich práci, i zde nacházíme 

fotografie kališť či komínů, vypouštějících nebezpečně vypadající oranžový dým. 

Nejsou ale pracemi těchto dvou fotografů, nýbrž Oldřicha Kopeckého, jednoho 

z fotografů pracujících v minulosti pro ostravské studio České televize. Tyto fotografie 

jsou opět jedněmi z mála, které jsou opatřeny jménem autora. Podobným příkladem může 

být také soubor s názvem Panoramata Ostravy z roku 1977, kde však vidíme mimo 

industriálních staveb také obytnou zástavbu, a to jak ve formě starých činžovních domů 

a rodinných domků, tak i ohromných panelových sídlišť. (ibid.)  
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Jak stojí v kapitole 3.3.1, široké záběry jsou typické pro fotografii socialistického 

realismu. Podobně však také podle některých textů z 50. let, probraných výše, kdy byla 

znát snaha formovat fotografii socialistického realismu, je krajina bez lidí únikovým 

tématem; její estetická funkce neměla být brána v potaz. V roce 1977, kdy vznikal tento 

soubor, jsme samozřejmě o dvacet let dál, ovšem zrovna v období normalizace, které 

mělo za cíl vrátit socialismus v Československu do stavu před začátkem „uvolňování“ 

v 60. letech. Na fotografiích v souboru Panoramata Ostravy sice jednotliví lidé vidět 

nejsou, ale je tu jednoznačně vidět lidská činnost a její důsledky. Na druhou stranu, 

nazývá-li se soubor Panoramata Ostravy, je nasnadě, že v něm budou panoramata 

a že se budeme dívat na Ostravu. Přestože zde tedy prvky socialistického realismu lze 

spatřovat, spíš zvolené téma je příčinou toho, že vidíme široké záběry plné věcí, které 

vytvořily lidské ruce. 

Televizní pořad, se kterým by tyto fotografie mohly být svázány, se v archivu objevit 

nepodařilo. To ale může mít ten důvod, že takový pořad vůbec neexistuje. V archivu 

se totiž také nacházejí práce fotografů ČT, které s televizí vůbec nesouvisí, které jsou 

soukromými pracemi fotografů či to jsou zakázky, které oni fotografové vyhotovovali pro 

někoho jiného, nikoliv pro televizi. Kromě toho tu nacházíme také grafiky, 

ať už umělecké nebo reklamní, s Českou televizí v každém případě nesouvisející, nebo 

přebaly gramofonových desek. Je spíš předpokladem než nezpochybnitelným faktem, že 

se tyto práce dostaly do tohoto archivu výše popsaným způsobem, ale mohly se tu objevit 

i jinou cestou; na tuto otázku nemá archivář Jiří Pernica dostatečně přesnou odpověď. 

Je pravděpodobné, že fotoarchiv měl na starosti konkrétní fotograf, nikoliv dedikovaný 

archivář, a tedy sem ukládal i jiné věci než ty, které souvisely s jeho prací pro Českou 

televizi. Podobně je možné, že existují fotografie, které by měly být ve fototéce ČT, 

ale jsou místo toho v soukromých sbírkách jednotlivých fotografů či v pozůstalostech po 

nich. (ibid.)  

7.2. Kontaktní kopie 

Kontaktní kopie negativů jsou utříděny nejlépe z celého archivu a jsou uloženy 

v šanonech. Nedá se hovořit o tom, že bychom měli k dispozici seznam všeho, 

co v šanonech najdeme, ty jsou ale nadepsány rokem a dále jsou v nich fotografie tříděny 

ve složkách podle jednotlivých pořadů či událostí (přílohy č. 7 a 8). Vyhledávání 
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v kontaktních kopiích je tedy poměrně jednoduché. Ani archiv kontaktních kopií ovšem 

není kompletní, začíná rokem 1972 a končí počátkem 21. století.  

Pro potřeby archivu se tento způsob uchování hodí lépe, neboť je výrazně méně náročný 

na skladovací prostory – dekády fotografií jsou naskládány v „pouhých“ několika 

desítkách šanonů. Také jsou takto fotografie – či přesněji kontaktní kopie – nepoměrně 

snadněji katalogizovatelné. Tomu nasvědčuje i fakt, že tu jakási katalogizace je, jak stojí 

i v předchozím odstavci. A zároveň, máme-li kromě kontaktní kopie k dispozici i negativ 

a není-li ten příliš poškozený či nahlodaný zubem času, je pořád možno vyrobit velkou 

fotografii. 

Jednotlivé složky bývají nadepsány jménem události či pořadu, kterými se zabývají, 

a občas vidíme i jméno fotografa a přesné datum pořízení fotografií. U jiných, 

např. věnujících se Dni tisku, rozhlasu a televize nebo 1. máji (viz níže), je datum vzniku 

jasné z podstaty dokumentované události. Některé šanony jsou na vnitřní straně desek 

opatřeny seznamem složek, které obsahují. Bohužel takto nejsou vybaveny všechny 

a u některých je tak potřeba se složkami po jedné probírat, aby badatel zjistil, co šanon 

obsahuje.   

Jak stojí i výše, nejstarší kontaktní kopie jsou z roku 1972. Způsoby uspořádání 

a technické provedení archivace se v průběhu let lišily a právě v šanonu roku 1972 

nacházíme některé kontaktní kopie nalepené na podkladový papír, jiné připevněné 

sešívačkou. Kovové spony drží poměrně dobře i po letech, o lepidle se to už tolik říci 

nedá. Obrázky se z podkladu odlepily, a když dnes badatel vezme složku neopatrně do 

ruky, létají všude kolem.  

Bylo-li podstatné jejich uspořádání, dnes z něj v tomto konkrétním případě (příloha č. 9) 

už mnoho nezbývá. Tato složka se váže k pořadu Cestami hudby, který byl natáčen 

na zámku v Kravařích, a tedy uspořádání obrázků nemusí být podstatné. Za uplynulá léta 

se ale mohly některé snímky ztratit. 

7.3. Významné události týkající se ČSTO 

Ve fototéce nacházíme velkou řadu fotoreportáží z událostí, které se týkají spíše 

TS Ostrava jako podniku, než tvorby tohoto studia či dokonce tvorby zaměřené na téma 

fotografie. Takovéto události byly samozřejmě podstatné pro televizi jako instituci 

a je tedy nasnadě, že byly dokumentovány. Vzniklé fotografie nicméně vůbec nemusely 
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opustit prostor ČSTO, mohly sloužit jen pro interní potřeby či pro různé almanachy apod., 

ale také mohly být využity v rámci propagace práce ČSTO veřejnosti a samozřejmě také 

komunistické straně. 

Televize se věnovala samozřejmě také reportážím z komunistických oslav, svátků 

a průvodů a televizní fotografové byli pochopitelně u toho. Fotografie takto vzniklé 

můžeme vnímat dvojím způsobem – jednak jako dokumentaci dané události a jednak jako 

téměř obrazové záběry toho, co televize tehdy vysílala. Přesné záběry tehdejších 

Televizní noviny či jiného zpravodajského a/nebo publicistického pořadu to pochopitelně 

nebudou, ale dá se důvodně předpokládat, že ráz fotografií bude obdobný. A stejně jako 

u fotografií z oslav událostí významných pro televizi, ani zde si nemůžeme být jisti, 

za jakým účelem tyto fotografie vznikaly. Mohly mířit na veřejnost, ale také mohly sloužit 

jen jako dokumentace pro televizi, pro její interní potřeby.  

7.3.1. 20 let ČSTO 

Zmiňme například oslavu dvaceti let existence ostravského studia, kteréžto výročí 

připadlo na rok 1975. Právě z této události vzniklo několik publikací, přesněji brožurek, 

ve kterých byly k vidění některé fotografie. Jedna z brožurek, která má jen několik 

stránek, byla objevena v archivu ostravské televize ve více kusech. Jeden z nich byl 

v badatelně filmového archivu, druhý byl nalezen ve fotoarchivu – spíše náhodou, s tím, 

v jakém stavu se archiv fyzických fotografií nachází. Je samozřejmé, že tato brožurka 

obsahuje dobové fotografie (přílohy č. 10 a 11), třebaže jich tu není mnoho; slavnostní 

shromáždění, které tato brožurka fotografiemi dokumentuje, se konalo 19. prosince 1975.  

Zda byla určena veřejnosti či pouze pro interní použití, se můžeme spíše jen dohadovat, 

ovšem na fotografiích bez pochybností vidíme vliv komunistického režimu na společnost. 

Svědčí o něm slogan „Politika KSČ naplňována každodenními činy pracujících je trvalým 

zdrojem naší programové tvorby“, který visí nad čestným předsednictvem slavnostního 

shromáždění na pódiu (příloha č. 10).  

Brožurka se nevěnovala rekapitulaci uplynulých 20 let tvorby ČSTO, nýbrž 

dokumentovala jen a pouze danou oslavu. Na dalších fotografiích (příloha č. 11) 

si můžeme prohlédnout střípky z jejího průběhu. Zahrnoval pochopitelně vyznamenávání 

nejlepších pracovníků a taneční zábavu; to byl pravděpodobně poslední bod programu.  
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Ke dvaceti letům ČSTO vznikla i brožurka s přebalem červené barvy, která je nyní 

dostupná v Moravskoslezské vědecké knihovně. Je pravděpodobné, že by bylo možné 

ji objevit i v archivech ostravského televizního studia. Z jejího formátu a částečně také 

z toho, že je nyní dostupná veřejnosti v knihovně, lze soudit, že vznikala jako prezentace 

a rekapitulace uplynulých dvaceti let práce ČSTO pro veřejnost. Na úvodním textu, jehož 

autorem je tehdejší ředitel ČSTO Evžen Saidok, je velmi silně znát vliv komunistické 

totality.  

Saidok staví činnost Strany na piedestal a za všechny úspěchy ostravské televize 

vyjadřuje vděk právě jí, dokonce i za to, že byl v šibeničním termínu necelých dvou let 

uveden do provozu první vysílač ostravské televize i s televizním studiem. „Základy 

pro to vytvořila moudrá politika Komunistické strany Československa.“ (20 let 

Československé televize Ostrava, 1975) 

Úkol se tehdy podařilo splnit. „Byl to dar naší strany a vlády budovatelům ocelového 

srdce republiky,“ (ibid.) pokračuje Evžen Saidok na stránkách červené brožury a dále tak 

ukazuje, jak velký vliv měla komunistická totalita. V jakých podmínkách pracovníci 

ČSTO v prvních letech tvořili vysílání, stojí i výše (v kapitole č. 4) a zmiňuje to i Milan 

Švihálek (2005, str. 14) ve své publikaci k 50 letům ostravské televize, kde cituje rovněž 

Evžena Saidoka: „Televize v Ostravě se tehdy dělala tak, jako by byla právě vynalezena.“ 

Tato slova Saidok pochopitelně pronesl mnoho let po pádu komunistického režimu.  

Saidok se v oné červené brožurce pozastavuje i nad postupem ostravské televize v roce 

1968, detailněji popsaném v kapitole 4.2. Píše, že „díky těsnému spojení s dělnickou 

třídou Ostravska a se zdravým jádrem naší KSČ jsme se nedopustili závažnějších chyb,“ 

(20 let Československé televize Ostrava, 1975) na což můžeme kontrovat informací 

o telefonátu jednoho z vedoucích pracovníku programového ústředí v Praze Janu 

Neulsovi do Ostravy. V tomto hovoru bylo v kapitole 4.2 zmíněné odvysílání husitských 

filmů Otakara Vávry označeno za „neodpustitelnou politickou chybu“. (Neuls, 1998, str. 

182) Pravdou je, že Jan Neuls byl mezi lidmi, kteří museli začátkem normalizace 

ostravskou televizi opustit. (Švihálek, 2005) 

Saidokův text samozřejmě není jediný, který v této brožurce nacházíme. Dost obsahu 

zabírá seznam ocenění, které ostravské studio za svou činnost získalo, a také nacházíme 

střípky faktických informací o studiu, kousky vzpomínek pamětníků, sekci Neřekli o sobě 

a další texty, hovořící o fungování studia a televizní práci. Jeden z nich vznikl perem 
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Jaromíra Blažka, tehdejšího náměstka ředitele pro program, a při čtení zjišťujeme, 

že ač na takto vysoké funkci, Blažek nevěnoval tolik svého úsilí skládání poklon 

Komunistické straně Československa a přiznávání jí téměř veškerých zásluh za úspěchy 

ČSTO, jak to vidíme v Saidokově textu. Podobně vyznívá příspěvek Vladimíra Kotmela, 

který však nerekapituluje uplynulých dvacet let, nýbrž hovoří o tom, jak s režisérem 

Františkem Mudrou a dalšími členy štábu natáčeli v Moldávii čápy. (20 let 

Československé televize Ostrava, 1975) 

Samozřejmostí jsou v této publikaci také fotografie. Je jich tu poměrně hodně, 

ale až na výjimky nemají popisky. Můžeme se tak podívat na spoustu fotek z práce 

televize, z natáčení různých pořadů ve studiu i v terénu, ale nevíme, o co zrovna jde. 

Fotografie tak lze bohužel vnímat spíš jen jako ilustrační. Přesto však lze odhadnout, 

co na některých je – na jedné z nich např. vidíme pravděpodobně štáb pózující 

před přenosovým vozem (příloha č. 12) a na další se dost možná díváme do prvního studia 

ČSTO v Hošťálkovicích (příloha č. 13). (ibid.) 

Jedny z mála fotografií, u kterých popisky nacházíme, jsou na konci publikace. Ukazují 

událost z 15. května 1973, kdy bylo otevřeno televizní studio Petr Bezruč. Nechyběla 

přítomnost zástupců severomoravského Krajského výboru KSČ. Tato událost byla 

pro ostravskou televizi klíčová, protože po 18 letech v Hošťálkovicích mohla začít 

využívat větší studio s modernějším vybavením (příloha č. 14). (ibid.) Zda vidět 

konkrétně v těchto dvou fotografiích vliv komunistické totality, je otázkou, neboť i dnes 

by byla podobná věc velmi důležitá a v almanaších by se o ní dost pravděpodobně objevila 

zmínka. Popisek fotografií je už trochu něco jiného. Začíná: „Historickým mezníkem, 

dokumentujícím péči naší strany a vlády o rozvoj Československé televize…“ (ibid). 

Kde nacházíme příznaky komunismu silněji, jsou fotografie na protější straně, ukazující 

výjezdní zasedání severomoravského Krajského výboru KSČ, které se konalo v dubnu 

1974 právě ve Studiu Petr Bezruč (příloha č. 15). Pozoruhodné budiž heslo „ČsT Ostrava 

čestně splní úkoly XIV. sjezdu KSČ“ se srpem a kladivem nad hlavami zasedajících, 

a také popisek fotografií: „Na svém výjezdním zasedání ve studiu Petr Bezruč ověřovalo 

předsednictvo Sm KV KSČ, jak plníme usnesení, přijaté k ‚Rozvoji ČSTO na léta 1971–

1975‘. Slyšeli jsme slova uznání, soudružské kritiky, projevy důvěry v příští práci našeho 

kolektivu.“ (ibid.)  
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Hledáme-li tedy vliv komunistické ideologie na ostravské studio Československé 

televize, příklad takového vlivu lze spatřovat právě v heslech a sloganech, popsaných 

výše, a zčásti také v popiscích fotografií. Už fakt, že takové slogany byly přítomné nejen 

v každodenním životě běžných lidí, nepracujících v médiích, ale také v médiích 

i na událostech, které s veřejností tolik společného neměly, hovoří o neustálém 

připomínání panující ideologie a o tom, že odlišný názor nebyl připouštěn. 

7.3.2. Ostrava očima čtvrtstoletí 

Podobnou publikací je také kniha, nazvaná Ostrava očima čtvrtstoletí. Jak stojí v knize, 

vydala ji „Čs. televize Ostrava jako účelovou publikaci k 25. výročí trvání studia“. 

(Ostrava očima čtvrtstoletí, 1980) Jako všechny podobné publikace, i tato začíná 

přepisem slov hlasatele z 31. prosince 1955, kdy ostravská televize zahájila svou činnost. 

Úvodním slovem pak pokračuje RSDr. Miroslav Mamula, tehdejší vedoucí tajemník 

Sm KV KSČ, a jeho slova se nesou v podobném duchu, jako úvodní text Evžena Saidoka 

v publikaci 20 let ČSTO probírané výše. Z pochopitelných důvodů je zde vidět snaha 

oslavovat působení KSČ a označovat období těsně před rokem 1968 za „rozvratné 

kontrarevoluční síly“ (ibid.).  

Stejný základ lze do jisté míry vidět v označení období po plénu ÚV KSČ v dubnu 1969 

za období největšího rozkvětu ostravské televize. Mamula také ve svém úvodním slovu 

potvrzuje fakt, že televize v dobách komunismu nebyla nezávislým médiem veřejné 

služby, nýbrž nástrojem vládní moci. Hovoří o tom, že lidé, kteří do televize přišli po roce 

1969, dokázali „situaci v krátké době konsolidovat a vrátit studiu jeho poslání sloužit 

politice komunistické strany, státu, rozvoji socialistické spolčenosti“. (ibid.)  

Podobných textů různých autorů je v této publikaci více, ale velkou část zabírají také 

fotografie. Na jedné z prvních vidíme opět výjezdní zasedání Sm KV KSČ ve studiu Petr 

Bezruč s pozoruhodným heslem „ČsT Ostrava čestně splní úkoly XIV. sjezdu KSČ“. 

A i textový obsah rekapituluje začátky ostravské televize v 50. letech. Je to pochopitelné, 

ohlížíme-li se za uplynulým čtvrtstoletím existence nějaké instituce, a fotografie z velké 

části dokreslují text. Stejně jako ve fototéce ČT, i v této publikaci nacházíme obrazové 

záběry z některých pořadů a filmů vysílaných ostravskou televizí v době, za kterou 

se publikace ohlíží. Hledat v nich budovatelský apel či vliv normalizace je bez kontextu, 

získaného zhlédnutím celého díla obtížné, neobsahují-li nic konkrétního na toto téma – 

a to v drtivé většině případů neobsahují.  
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Nacházíme všehovšudy dvě fotografie, ve kterých by se budovatelský apel dal nějakým 

způsobem vidět. Obě jsou přiloženy k textu Dagmar Lohinové, tehdejší vedoucí redakce 

Televizních novin Ostrava, který se věnuje historii zpravodajské redakce ČSTO. První 

z fotografií ukazuje zemědělské stroje při práci na poli, o kterém se dost dobře můžeme 

domnívat, že je v majetku některého JZD (příloha č. 16); konkrétní popisek u obou těchto 

fotografií chybí. Také na ní ale vidíme kameramana – pravděpodobně zaměstnance 

ČSTO, zabývá-li se publikace činností této instituce –, kterak stroje při práci natáčí. 

Právě proto je ale tato fotografie spíš dokumentem než snahou o jakýkoliv apel. 

Druhá fotografie ukazuje televizní studio se čtyřmi lidmi sedícími za stolem 

(příloha č. 17). Nevidíme tu žádnou televizní techniku, ale také v lidech sedících za stolem 

těžko vidět propagandistické snahy. Kde by vzdáleně mohla být viděna oslava 

urbanistického plánování v podání KSČ, je obraz visící na zdi, na kterém vidno panelové 

sídliště. Nová radnice v Ostravě, kterou vidíme na druhém obraze, byla postavena za 

první republiky a berme ji spíš jako jednu z dominant města. 

Ostrava očima čtvrtstoletí není primárně fotografická publikace, třebaže fotografií 

je tady poměrně hodně. Tvoří ji texty lidí, nějakým způsobem spojených s Ostravou 

a/nebo ostravskou televizí. Kromě tajemníka Mamuly tu je také text Evžena Saidoka 

a dalších mnoha lidí. Texty jsou vždy podpořeny fotografiemi, ale až na dvě probrané 

není ve fotografiích kde hledat vliv komunistické propagandy, příp. snahu touto publikací 

propagandisticky působit na lid. 

7.3.3. Oslavy 30 let ČSTO 

Oslava třicetiletého výročí ostravského studia Československé televize připadla na rok 

1985 a ve fotoarchivu nacházíme snímky vážící se k ní (příloha č. 18). Událost to není 

nepodobná oběma předcházejícím, tedy u 20. a 25. výročí založení ostravského studia. 

Gros fotografií tvoří snímky ze slavnostního shromáždění, ve kterých je 

od fotodokumentace stejné oslavy o deset – a pravděpodobně také o pět – let dříve největší 

odlišností číslovka 30 nad hlavami lidí na pódiu. A také slogan ještě o kousek výše, který 

zní „Tvůrčími činy vstříc XVII. sjezdu KSČ“. Lze na něj aplikovat poslední odstavec 

podkapitoly 7.3.1. 

Lépe než na kontaktních kopiích si můžeme prohlédnout tento slogan na fotografii 

z brožurky, která byla nalezena v badatelně filmového archivu TS Ostrava (příloha č. 19) 

po boku již popsané brožurky vydané o 10 let dříve. Na rozdíl od oné starší však tentokrát 
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fotografiím chybí popisky, co se ale dělo, si můžeme domyslet – předávání diplomů a 

poděkování zasloužilým pracovníkům nebo proslovy členů vedení televize a dost možná 

i pohlavárů Sm KV KSČ. 

7.3.4. Návštěva tajemníka ÚV KSČ Jana Fojtíka 

V roce 1985 ostravskou televizi navštívil Jan Fojtík, tajemník ÚV KSČ. Jeho návštěva 

byla důležitá, protože to byl vůdčí ideolog KSČ a byl zodpovědný za řízení propagandy, 

kultury, vědy a sdělovacích prostředků. (Jan Fojtík) Kombinace propagandy, kultury 

a sdělovacích prostředků spolu s vědou v kompetencích jednoho člověka může budit 

otazníky, nicméně pro televizi bylo podstatné, že se tento člověk zabýval sdělovacími 

prostředky. Zde tedy hledejme důvod jeho návštěvy. Byl zastáncem dogmatické 

marxisticko-leninské idey komunismu. (ibid.)  

Fotografií, resp. kontaktních kopií z jeho návštěvy není tolik a na všech vidíme 

v podstatě stejný záběr – zasedání v nevelké místnosti (příloha č. 20). Kontaktní kopie 

nejsou příliš kvalitní, ale Jana Fojtíka lze vytušit uprostřed čela stolu a na další fotografii 

třesoucího pravicí postupně nastoupeným lidem. 

Dokumentace návštěvy takto vysoce postaveného vládního činitele je pochopitelnou 

věcí a dost pravděpodobně by dnes byla návštěva např. ministra kultury v ČT Ostrava 

dokumentována podobným způsobem. Co zde na rozdíl od některých jiných sad fotografií 

nevidíme, je slogan nad hlavami. Předně tu kvůli nízkému stropu není na nic takového 

místo, ale z volby prostoru pro zasedání můžeme soudit, že taková „výzdoba“ nebyla 

nezbytně nutná.  

Propagandistický apel těchto fotografií je nulový a dost pravděpodobně patří k těm, 

které sloužily čistě pro interní potřeby televize. Vidíme na nich však také označení 

snímku, který byl vybrán pro výrobu fotografie ve velkém formátu. Takovéto označení 

a podobné značky jsou vidět na více arších kontaktních kopií, ovšem jejich význam spíše 

odhadujeme. 

7.4. Komunistické oslavy a svátky 

Jak stojí i výše, ostravská televize se z principu věci věnovala také reportováním 

o průběhu oslav nejrůznějších svátků a výročí, svázaných nějakým způsobem s érou 

komunistického vládnutí. Fotoarchiv televize obsahuje i obrázky z nejedné takové oslavy 

či průvodu; nejedné proto, že se většinou konaly každoročně. Z těch nejpodstatnějších 
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zmiňme oslavy 1. máje nebo Dne tisku, rozhlasu a televize (DTRT), který připadal 

na 21. září a byl v podstatě výročím historicky prvního vydání novin Rudé právo. 

Soubory fotografií oslav 1. máje a pak DTRT mají jednu pozoruhodnou vlastnost – jsou 

všechny vesměs stejné, pochopitelně až na rok, je-li na některých z nich v záběru. 

V případě Dne tisku, rozhlasu a televize se podívejme na rok 1973 (příloha č. 21) a pak 

1989, tedy na dobu jen pár týdnů před sametovou revolucí (příloha č. 22). Fotoreportáže 

jsou tedy ze stejné události, jen jsou od sebe vzdáleny 16 let a ta starší je z období „řádící“ 

normalizace, ta mladší je z doby, kdy vrcholilo uvolňování poměrů v druhé půli 80. let 

a společenský vývoj směřoval k velké změně. Fotoreportáže ukazují dvě události, 

které probíhají velmi podobně, a jsou si tedy v tomto podobné. 

Vidíme však, že autor mladší ze dvou fotoreportáží o průběhu oslav DTRT si vybíral 

trochu jiné objekty své práce; není tu třeba vidět tolik obrázků velkého množství lidí 

v publiku a naopak se autor spíše zaměřoval na jednotlivé lidi, ať už řečnící či pracující, 

např. u zvukařského pultu. V tom lze spatřovat snahu o odklon od zásad socialistického 

realismu, popsaných v podkapitole 2.3, kterému by více odpovídaly záběry lidí jako davu. 

7.4.1. 1. máj 

Reporty o oslavách 1. máje obsahují také fotografie, na kterých vidíme pravděpodobně 

zaměstnance ostravské televize, kterak nesou velká loga v průvodu. Zmiňme zde 

konkrétně rok 1985 (příloha č. 23), kdy ostravské studio slavilo 30 let existence. Při této 

příležitosti byla do průvodu přibrána kromě nejméně dvou log ČST také velká čísla 3 a 0, 

která, nesená vedle sebe někdy s větší, někdy s menší koordinací, tvořila dohromady 

třicítku. Vidíme také široký transparent se sloganem, začínajícím slovy „Poctivá práce“ 

a v dalších slovech lze tušit něco o socialistické vládě, nicméně text není čitelný. 

Na dalších fotografiích vidíme část dalšího transparentu, na kterém se píše „rozvoj 

socialistické společnosti“. 

Fotografie svým pojetím odpovídají tomu, co si člověk představí pod pojmem 

fotoreportáž z demonstrace či z průvodu. Jsou tu celkové, všeobjímající záběry, ale také 

jednotliví lidé, ať už „lid“ pochodující v průvodu, nebo člověk řečnící do mikrofonu. 

Komunismus z nich přímo dýchá, ale to zejména proto, s jakou událostí máme tu čest. 

Prvomájový průvod v roce 1989 (příloha č. 24) je plný deštníků a z reportáže, kterou 

vidíme, to vypadá, že dorazilo méně lidí ve srovnání s rokem 1985. Pokud to tak skutečně 
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bylo, nejpravděpodobněji bylo důvodem to, že prostě pršelo, nikoliv to, že probíhající 

změny směřující k pádu komunismu v blízkém Polsku dodaly Ostravanům odvahy do 

průvodu nejít. Fotograf si opět všímal „delegace“ zaměstnanců ostravské televize, kde 

tentokrát vidíme jediné logo a žádný transparent. Idea oslav 1. máje však zůstávala stejná, 

jako o čtyři roky dříve. 

Oslavy 1. máje v roce 1989 jsou pozoruhodné jednak samozřejmě tím, že jsou 

za komunismu poslední, ale zejména tím, že to jsou sté oslavy vůbec. Svátek práce v tento 

den zavedla v roce 1889 II. Internacionála na návrh francouzských socialistů. O rok 

později byl tento svátek poprvé slaven v Praze, konkrétně na Střeleckém ostrově. (1. máj 

- svátek práce) V českých zemích to tedy byla 99. oslava. 

7.4.2. Výročí VŘSR 

V šanonu roku 1973 poutá pozornost ještě jeden soubor kontaktních kopií, a sice oslavy 

výročí VŘSR – Velké říjnové socialistické revoluce – začátkem listopadu23 v tom roce. 

Probíhají na náměstí VŘSR, dnes Prokešově, a mají formu davu shromážděného 

na dlážděném náměstí, ke kterému promlouvají řečníci z terasy Nové radnice 

(příloha č. 25). Za jejich zády vidíme vlajky Československa a Sovětského svazu po boku 

plachty se třemi gigantickými hlavami, kterým ale kvůli nízké kvalitě fotografií těžko 

přesně přiřadit jména. Můžeme zde předpokládat Marxe, Engelse a Lenina, ale bez větší 

fotografie nebo svědectví pamětníka si nemůžeme být jisti. 

Za zmínku stojí také slogan visící pod zábradlím terasy: „Věrni odkazu VŘSR splníme 

závěry XIV. sjezdu KSČ“. Podobně jako na sloganech na shromážděních u příležitostí 

oslav v rámci ČSTO, i zde můžeme vidět neustále se opakující připomínání panující 

ideologie. Smysl tohoto shromáždění ovšem je oslava počátků vlády bolševiků v Rusku, 

resp. Sovětském svazu, a tedy je zde podobný slogan více na svém místě než na oslavách 

v rámci televize. Propagandistický apel události je jednoznačný, fotografie v archivu jsou 

však spíše dokumentárního rázu.  

Zrovna v roce 1973, v jehož šanonu vidíme tyto fotografie, není výročí VŘSR nijak 

klíčové; od roku 1917 to tehdy bylo 56 let. Je ale indicií, že se výročí Velké říjnové 

                                                 
23 Ač má v názvu měsíc říjen, tato revoluce proběhla 7. – 8. listopadu 1917 podle dnešního kalendáře. 

Podle starého ruského kalendáře jsou však tato data 25. – 26. říjnem. Jejím výsledkem bylo nastolení 

komunistického režimu v Rusku. (Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, díl 4., 1998) 
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socialistické revoluce slavilo každý rok. Dnes není příliš běžné slavit každoročně událost, 

která se netýká bezprostředně České republiky.  

V archivu jsme také hledali kontaktní kopie z oslav nějakého „kulatějšího“ výročí 

říjnové revoluce, konkrétně v šanonech let 1977 a 1987, což by odpovídalo 

60. a 70. výročí. Úspěch se nicméně nedostavil, což může mít podle archiváře Pernicy 

několik různých důvodů. Jednak vůbec nemusel existovat ani filmový záznam oslav, 

zejména u takovéto příležitosti, která se vysílá každý rok; televize zpravovala diváky 

o průběhu oslav v celé republice a reportéři měli živé vstupy, podobně jako dnes. Jednak 

fotograf mohl mít ten den zrovna na práci něco jiného, důležitějšího; pochopitelně 

byl v televizi jen jeden a nemohl být na několika místech najednou.  

A jednak je také možné a podle p. Pernicy i docela pravděpodobné, že v archivu není 

všechno, co kdy vzniklo. Fotoreportáž z těchto „kulatých“ výročí tedy existovat mohla, 

ale nemusela se dochovat, a to nejen kvůli povodním zmíněným výše i v podkapitole 

7.11, ale také proto, jak archiv vznikal či spíše nevznikal, jak je vysvětleno v úvodu 

kapitoly 7.  

Zároveň ale to, že něco není založeno v šanonu s kontaktními kopiemi ve fotoarchivu, 

nemusí nutně znamenat, že to vůbec neexistuje. Je možné, že se to někde náhodou objeví, 

např. při stěhování kanceláří nebo při podobném úkonu, kdy se vytahují věci ze skříní, 

které tam leží léta. To má zároveň to úskalí, že se některé hodnotné materiály mohou 

nedopatřením vyhodit do smetí, není-li při vyklízení přítomen dosavadní uživatel 

kanceláře, fotograf či archivář, což pochopitelně vždy není. 

7.4.3. 145 let VŽKG 

Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, zkratkou VŽKG, jak se tento podnik 

po znárodnění po roce 1945 jmenoval, byly jedním z největších zaměstnavatelů 

na Ostravsku. Na rok 1973 připadlo výročí 145 let jejich existence. Proč se slavilo zrovna 

145 let existence, není dnes stoprocentně jasné, nicméně 150 let se v roce 1978 

nepochybně slavilo také. Pravděpodobně z důvodů vysvětlených v podkapitole 7.4.2 

ovšem v šanonech věnovaných roku 1978 nenacházíme žádný takovýto záznam. 

K výročí 145 let VŽKG se vázaly oslavy a ostravské televizní studio se jim věnovalo. 

Kontaktní kopie nalezené v archivu (příloha č. 26) dokumentují většinou pravděpodobně 

galavečer či podobnou sešlost, která se u té příležitosti konala. Ukazují však i některé 
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výrobky železáren a mezi nimi se pohybující lidi, ovšem ne zaměstnance při práci, nýbrž 

spíše herce či zpěváky, možná při vystoupení pro televizi. 

Přenos galavečerů či podobných sešlostí není neobvyklou součástí televizního 

programu ani dnes, ovšem většinou je příležitost jiná než výročí podniku těžkého 

průmyslu. Budovatelský či propagandistický apel by mohl být znát z akce jako takové 

a potažmo z jejího televizního přenosu, příp. z jiného pořadu, který při této příležitosti 

vznikl, ovšem na těchto fotografiích ho nenacházíme. 

Povšimněme si zde jiného způsobu uložení. Zatímco většina novějších kontaktních 

kopií je na fotografickém papíru odhadem formátu 15x21 cm, tyto starší jsou ve formě 

pásků kontaktních kopií, které jsou přišity k podkladovému papíru. Je to způsob 

náchylnější na poškození a náročnější na procházení badatelem, ovšem věku odolává 

neméně dobře.  

7.5. Fotografie z cyklu „Můj táta byl“ 

Fototéka TS Ostrava nabídne v šanonu roku 1979 také několik sad kontaktních kopií 

z jednotlivých dílů cyklu Můj táta byl… a fotograf je mezi nimi (příloha č. 27). Dalo by 

se očekávat, že tu budou zejména dělnická povolání, ale nebylo to nutně pravidlem, podle 

skladby profesí můžeme odhadnout, že dělnická povolání nedostávala přednost tolik, 

jak by se možná mohlo zdát. Samozřejmě nechybí horník, ale vidíme i lékaře, optika, 

výtvarníka nebo právě fotografa.  

Z kontaktních kopií se nicméně nedozvídáme víc, než nám řekne pořad samotný, jehož 

formát byl právě na dílu o povolání fotografa popsán v kapitole 6.3. Tyto fotografie měly 

patrně sloužit jen jako fotodokumentace této aktivity Televizního studia Ostrava. 

Projdeme-li si i ostatní díly tohoto cyklu, zjistíme, že se formát nelišil, což je zcela 

pochopitelné. Odlišné bylo pouze dané povolání a samozřejmě lidé, kteří o něm přišli 

vyprávět. A se kterou profesí máme zrovna tu čest, z kontaktních kopií samotných není 

dost dobře poznat, nebudeme-li hledat v hosty donesených rekvizitách. Na složce 

s kontaktními kopiemi je povolání pochopitelně nadepsáno. 

7.6. Slunce nad Ostravou 

Složka kontaktních kopií s nadpisem Slunce nad Ostravou v šanonu z roku 1986 

(příloha č. 28) upoutala pozornost z toho důvodu, že ve videotéce byl nalezen pořad 

s názvem Slunce pod Ostravou, kterému se věnujeme v podkapitole 5.3. To je název 
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krajně neobvyklý, aby bylo skutečné slunce pod městem, je fyzicky nemožné. Pořad 

nicméně není dokumentem, sám se nazývá „hornickou kantátou“, a jeho stopáž 

je 15 minut. Ukazuje fotografie z hornického prostředí i z dolů a je doplněn písněmi, 

jejichž texty se také váží k hornictví a které můžeme vidět jako oslavu hornického 

povolání, které v dobách komunismu požívalo zejména na Ostravsku velké prestiže.  

Kontaktní kopie, které si můžeme prohlédnout ve fototéce ve složce s názvem Slunce 

nad Ostravou, mohou být záběry z publicistického pořadu s tímto názvem nebo také 

z výstavy fotografií takto pojmenované. Podíváme-li se blíže, zjistíme, že fotografie 

na panelech jsou z hornického prostředí, tu havíř s přilbou se svítilnou – vzpomeňme, 

že ona svítilna byla v pořadu Slunce pod Ostravou označena za slunce, které si horník 

nese na čele –, tu jiný havíř při práci. 

Je tedy nepravděpodobné, že by pojmenování složky Slunce nad Ostravou bylo 

jen chybou fotografa. Je ale možné, že se pořad s tímto názvem nějakým způsobem vázal 

k hornické kantátě pojmenované Slunce pod Ostravou. Stále existuje možnost, že pořad 

s názvem Slunce nad Ostravou byl publicistickým dílem, ve kterém byly představovány 

fotografie z hornického prostředí a že ona kantáta byla jakýmsi doprovodem či naopak. 

A samozřejmě neumíme vyloučit, že Slunce pod Ostravou a Slunce nad Ostravou 

spolu nijak nesouvisí. 

7.7. Portréty zaměstnanců 

Složkami v šanonech, které se opakují, jsou kromě 1. májů, Dnů tisku, rozhlasu 

a televize apod. také složky s kontaktními kopiemi portrétů zaměstnanců ostravské 

televize (příloha č. 29). Nacházíme ji i v šanonu z roku 1989 a vidíme přesně to, co říká 

nadpis složky. Někteří lidé na fotkách rovně stojí či sedí před jednolitým pozadím, 

snad jakoby pózovali na průkazovou fotografii, jiní jsou portrétováni trochu jinak 

a další zase sedí na svých pracovištích. Nacházíme i fotografie pouze oněch pracovišť 

bez lidí, kteří se tam běžně pohybují. 

Jakýkoliv vliv komunismu na tyto fotografie, ať už na jejich provedení, či na jejich 

tématu, těžko spatřovat. Dává to smysl, bavíme se o portrétech lidí pracujících v jedné 

instituci, jejich zveřejňování pravděpodobně nebylo primárním účelem. 

Složka s portréty zaměstnanců v šanonu roku 1989 je pozoruhodná ještě jednou věcí. 

U konkrétních obrázků uvnitř nacházíme jen značky, pravděpodobně vzniknuvší 
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při výběru, které fotografie budou vyvolány. Jména lidí na nich tu nejsou, což hodnotu 

těchto obrázků jako historického pramene značně snižuje. Vidíme však několik jmen 

napsaných na složce, což je věc, která na žádné jiné složce není (příloha č. 30). Užitečnost 

těchto jmen ale není velká, stále může externí badatel v drtivé většině případů jen hádat, 

které jméno patří kterému člověku. 

Digitalizovaná část fototéky (viz kapitola 8) také obsahuje některé sady portrétů 

zaměstnanců, ale v trochu jiném formátu oproti těmto kontaktním kopiím. Pro digitalizaci 

se zde skenují zpravidla negativy, které jsou dostupné. Jak stojí i výše, portréty 

zaměstnanců se v archivu objevují víckrát. I v digitalizované části vidíme více takových 

souborů a v některých z nich jsou k některým konkrétním obrázkům přiřazena i jména. 

Je jich menšina, ale i tak to je pokrok, zlepšení oproti kontaktním kopiím v šanonech. 

Drtivá většina těchto jmen a tváří ovšem nic neřekne, pochopitelně, protože tu jsou 

portréty kameramanů, režisérů a střihačů. Jejichž práce je velmi důležitá, ale průměrný 

koncový divák ji vnímá jen okrajově. Vidíme tu nicméně např. Milana Švihálka, autora 

knihy Padesát let Televizního studia Ostrava z roku 2005, která se pro tuto práci ukázala 

být štědrým zdrojem informací.  

Pozornost v digitalizované části fototéky upoutá soubor s fotografiemi zaměstnanců 

a spolupracovníků ostravské televize z let 1972 – 1992. Tyto dvě dekády jsou poměrně 

dlouhým obdobím, za jakou se může v jakémkoliv podniku vystřídat ohromné množství 

lidí. Rok 1972 pozoruhodně koresponduje s rokem, ze kterého pocházejí nejstarší šanony 

ve fototéce v Radvanicích, ovšem tam šanony rokem 1992 nekončí. Zároveň se tam 

nepodařilo objevit nic na způsob všeobjímajícího souboru portrétů zaměstnanců; 

dá se tedy předpokládat, že tento soubor za dvě desetiletí je vytvářen při digitalizaci 

archivu. Některé fotografie jsou i zde opatřeny jménem, ale už nikoliv konkrétním rokem 

vzniku, který tak není možné jednoznačně určit. 

7.8. Cvičení CO 

Jedny z fotografií, které dokumentovaly dění uvnitř televize nesouvisející s výrobou 

pořadů, jsou snímky zobrazující cvičení civilní obrany v řadách televize. Kontaktní kopie 

dokumentující tuto událost nacházíme v šanonu věnovaném roku 1989 (příloha č. 31). 

Že se můžeme podívat na zaměstnance ČSTO při tomto cvičení, nikoliv na téměř 

obrazové záběry z dokumentu o tom, jak má takové cvičení civilní obrany vypadat, 

je ovšem spíš předpoklad než nezpochybnitelný fakt.  
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Prokázat to bez pamětníka, který se konkrétně tohoto vyobrazovaného cvičení účastnil, 

není možné, ovšem z nátury fotografií lze soudit, že skutečně máme před sebou 

dokument, nikoliv výchovný či edukační pořad. Nelze vyloučit, že to byl dokument 

televizní, ovšem proti tomu zase hovoří jednoduché a velmi obecné nadepsání složky 

„Cvičení CO“. 

Hledat vliv komunismu na fotografiích samotných tedy příliš nemá smysl, 

ovšem ve cvičení civilní obrany být vidět může. Teoretická stránka věci zněla, že občané 

byli připravováni na případný útok imperialistických sil, který může mít formu nejen 

konvenční, ale také jadernou či chemickou. Proti nukleárnímu útoku v relativní blízkosti 

by samozřejmě byly veškeré snahy lidí se ukrýt např. pod stolem zcela zbytečné. 

Na fotografiích ovšem vidíme lidi v plynových maskách, které jsou v případě správného 

použití proti některým typům chemického útoku poměrně efektivní. Kromě toho vidíme, 

že někteří zrovna drží v ruce pistoli či pušku, pravděpodobně vzduchovku, budeme-li 

odhadovat z nevalné robustnosti zbraně.  

7.9. Revoluční dění v Ostravě 

Šanon z roku 1989 je nicméně nejzajímavější dokumentací revolučního dění v Ostravě. 

Co se dělo v ostravské televizi, popisuje podkapitola 3.4; víme, že součástí byla „schůze“ 

svolaná do garáží při studiu na Dvořákově ulici a později také stávka, kterou podpořila 

většina zaměstnanců televize. (Švihálek, 2005)  

Snímků z demonstrace, pořízených fotografem Kopeckým, nacházíme v archivu 

televize poměrně hodně (přílohy č. 32 a 33). Vidíme na nich plakáty a transparenty, které 

svým vyzněním odpovídají obrázkům, dostupným na internetu po zadání hesla listopad 

1989 do internetového vyhledávače. Transparenty volají po konci totalitní vlády 

Komunistické strany Československa24, po zrušení Lidových milicí či po zvolení Václava 

Havla prezidentem Československé republiky. 

Jako v mnoha jiných zde popsaných případech, vliv komunistické diktatury ze způsobu 

zpracování tématu fotografem cítit není. Událost, kterou dokumentoval, ovšem ukazuje 

jednoznačně, jaký vliv měl komunismus na obyvatele – ve chvíli, kdy se naskytla šance 

na skutečnou změnu, vyšli demonstrovat do ulic za tuhle změnu, nikoliv proti ní. 

                                                 
24 Z konkrétních sloganů zmiňme např. „KSČ už není v čele, proto říkej pravdu směle.“ 
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Je samozřejmě možné, že autor této fotoreportáže záměrně vybíral takové záběry, 

které odpovídaly jeho názoru na dění podzimu roku 1989 a vynechával ty, které by mohly 

stát proti němu. Nelze to ale označit za pravděpodobné už z toho důvodu, že většina 

zaměstnanců ostravské televize si zachování komunistického režimu nepřála. Stejně tak 

z obrovského množství transparentů a plakátů, volajících po pádu komunismu 

a podporujících tuto zásadní společenskou změnu v Československu, 

je nepravděpodobné, že by existovala jakkoliv výrazná snaha obyvatel Ostravska 

podpořit umírající režim. 

7.10. Návštěva Václava Havla v Ostravě v roce 1990 

Jak stojí i v podkapitole 3.4, první vnitrostátní cesta Václava Havla po zvolení 

prezidentem vedla do Ostravy. Bylo to zkraje ledna roku 1990, takže se dá předpokládat, 

že nebylo zrovna teplo. Ve fototéce nacházíme fotodokumentaci z této cesty a vidíme 

na ní, že se na nového československého prezidenta přišlo podívat obrovské množství lidí 

(příloha č. 34). 

Televize pravděpodobně vysílala přenos Havlovy návštěvy; to ovšem zde není tak 

podstatné. Tyto fotografie však jsou po boku fotodokumentace demonstrací z listopadu 

1989 další indicií, že hypotézu silnějšího zakořenění komunismu na Ostravsku z důvodu 

zdejšího silného zaměření na těžký průmysl a hornictví nelze potvrdit, alespoň ne 

z fotoarchivu ostravského televizního studia. 

7.11. Povodně v roce 1997 

Devastující povodně, které zasáhly obrovskou část Moravy a Slezska v roce 1997, 

samozřejmě nemají nic společného s dobou komunismu. Pro Ostravsko – a nejen pro něj 

– to je ale velmi důležitý bod v moderní historii. Touto katastrofou byly zasaženy 

i prostory ostravského studia České televize a právě zde je jeden z důvodů, proč jsou 

archivy jak pořadů, tak i fotografií nekompletní.  

Jak stojí i v podkapitole 4.1, bylo zničeno 30 tisíc filmových šotů, 6 tisíc filmů, 2 tisíce 

videopásů, 9 tisíc scénářů, 10 tisíc fotografií, polovina fonotéky, kompletně celá spisovna, 

sklad nábytku a kostymérna. (Švihálek, 2005) Sklad nábytku po opadnutí vody ukazuje 

příloha č. 3, další prostory ČSTO jsou vidět na kontaktních kopiích ve fototéce, 

zde v příloze č. 35.  
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Tyto fotografie pocházejí pravděpodobně z července 1997, ze dnů po částečném 

opadnutí vody, a vidíme na nich zkázu, kterou voda způsobila, a to na skladech a garážích 

ostravské televize, jak stojí na popisku složky. Jako u spousty dalších fotografií, i u těchto 

je pravděpodobné, že nebyly nikdy publikovány. Mohly ale sloužit pro potřeby 

pojišťovny.  

7.12. Salón moravskoslezský 

Pod tímto názvem se v porevoluční tvorbě ostravského televizního studia skrýval cyklus 

publicistických pořadů, věnovaných světu kultury. V podkapitole 6.3 jsme se zabývali 

dvěma příspěvky, které se věnovaly významným fotografům z Ostravy a okolí – Jindřichu 

Štreitovi a Viktoru Kolářovi. Pocházely z let 1997, resp. 1999. 

Salón moravskoslezský byl cyklus, který byl televizí vysílán s nějakou periodicitou 

a po nějakou dobu. Z toho vyplývá jedna věc – v žádném případě nelze očekávat, 

že najdeme ve fototéce obrázky ke každému dílu. V šanonu z roku 1997 přesto nacházíme 

pár kontaktních kopií souvisejících s tímto pořadem (příloha č. 36). Jindřicha Štreita na 

nich nevidíme; byla by opravdu velká náhoda, kdybychom ho tu zahlédli, protože 

příspěvků v jednotlivých pořadech tohoto cyklu bylo velké množství.  
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8. Digitalizace fototéky TS Ostrava 

Televizní studio Ostrava začíná pracovat na digitalizaci archivu fotografií a zprovoznění 

dálkového přístupu po internetu, který by umožnil např. novinářům v tomto archivu 

snadněji vyhledávat. Tento proces je nicméně ve svých počátcích, přesto nějaké výstupy 

již existují. Část archivovaných kontaktních kopií – v řádu několika desítek tisíc obrázků 

– je již převedena do elektronické podoby a postupně jsou přidávány další. Tyto obrázky 

ovšem zatím nejsou veřejnosti přístupné a ještě po dobu v řádech nejméně měsíců 

veřejnosti přístupné nebudou, protože bude trvat, než budou fotografie a negativy 

naskenovány všechny – a zejména, než k nim budou přidána nějaká metadata25. A i poté 

bude tento digitalizovaný archiv téměř jistě dostupný jen k prohlížení s velkým 

vodoznakem, nikoliv ke stáhnutí, což je ovšem pochopitelný krok.  

Vyhledávání v této databázi je už v jejím současném stavu pochopitelně jednodušší, 

než se v zaprášeném archivu probírat dekády starými šanony; mimo jiné tu jsou obrázky 

větší než kontaktní kopie z kinofilmu. To ovšem neznamená, že by k nim zde bylo 

dostupné větší množství informací, ať už ve formě popisků nebo již zmíněných metadat. 

Drtivá většina fotografií je zařazena pouze podle čísla IDEC. Z něj lze vyčíst, jaké studio 

pořad vyrobilo a v jakém roce byl odvysílán, ale už nikoliv, jak se pořad jmenoval či kdo 

v něm účinkoval.  

Tyto informace jsou pro externího badatele v archivech ČT zjistitelné s krajní obtížností, 

hraničící s nemožností, a pro samotné pracovníky archivu ČT je toto pátrání jen o trochu 

snazší. Pokud by existovala snadná možnost, jak např. z určité počítačové databáze 

přiřadit ke konkrétním číslům IDEC jména pořadů a další data o nich, dost 

pravděpodobně by nově tvořená databáze fotografií už tyto údaje obsahovala. I kdyby 

se musely připisovat ke každému obrázku či sadě obrázků manuálně, bylo by nepochybně 

snazší a praktičtější to dělat rovnou při skenování a/nebo ukládání obrázků do databáze. 

Vytváření digitálního archivu fotografií, ale také pouhé třídění a katalogizování 

existujících, nazvětšovaných fotografií, které ve fototéce nacházíme, je proces časově 

a finančně náročný, říká zaměstnanec archivu ČT Jiří Pernica. Ostravské studio ČT 

                                                 
25 Metadata jsou data s určitou přesnou strukturou, která nesou informace o primárních datech, např. 

o zvuku, textovém souboru nebo obrázku. Tento pojem je používán především v souvislosti s 

elektronickými zdroji; funkce metadat je popisná, selekční a archivační. (Národní knihovna ČR) 
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by rádo vyčlenilo jednoho archiváře pouze na tuhle práci a přidělilo na ni také nějaké 

finanční prostředky, ale ani jednoho se bohužel nedostává.  

Postup prací zpomaluje mimo jiné fakt, že ČT Ostrava nemá dostatečně kvalitní skener 

na negativy. Některé tak posílá ke skenování do pražského studia, které disponuje lepším 

přístrojem, a uvažuje o pořízení podobného sama. Otázkou, zatím definitivně 

nezodpovězenou, je v rámci skenování negativů také to, v jaké kvalitě skenovat. Jsou tu 

statisíce políček filmu, která skenována v různém rozlišení budou zabírat různé místo. 

V kvalitě pro tisk ho bude samozřejmě nejvíc a není jisté, jestli to má smysl, jestli tyto 

obrázky budou někdy vůbec pro tisk použity. Rozlišení pro tvořený digitální archiv 

s dálkovým přístupem stačí nižší, což znamená menší nároky na úložiště dat a rychlejší 

postup skenování. 

Problémem je také, že samotný personál archivu TS Ostrava si s fototékou v aktuálním 

stavu, resp. přesněji s nazvětšovanými fotografiemi, příliš neví rady. Jedním z příkladů 

mohou být portréty zaměstnanců televize, probrané v podkapitole 7.8, kde jsou zhusta 

portréty lidí bez jakéhokoliv jména nebo roku vzniku. Zrovna rok vzniku by se měl dát 

ke každé fotografii přiřadit podle toho, z jakého šanonu pocházely kontaktní kopie; 

skenujeme-li negativy, pak samozřejmě jen tehdy, pokud jsou ony negativy 

katalogizovány alespoň stejně jako ony kontaktní kopie. Přiřadit k nim jména je nicméně 

věc obtížná i pro člověka, který v daném roce v televizi pracoval, protože si jistě nebude 

pamatovat všechny tváře, které v ní poznal. Dostal-li by tuto práci na starost relativně 

čerstvě přijatý pracovník, byla by pro něj dost pravděpodobně na hranici nemožného. 

Důvod pro takovéto nesnáze při digitalizaci a/nebo zpracovávání fotoarchivu 

je jednoduchý. Lidé, kteří se na fotografiích – nejen portrétních – objevují, už v televizi 

zhusta nepracují či dokonce vůbec nejsou mezi živými. Nicméně právě pamětníci jsou 

podle Jiřího Pernicy klíčoví nejen pro všeobjímající zpracování fototéky, ale pro vůbec 

nějakou orientaci v archivovaných materiálech, a to z důvodů popsaných výše. 
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9. Syntéza poznatků 

Hledáme-li vliv komunistické totality na fungování společnosti jako celku a společenské 

instituce vlivu a významu televize, fotografie jsou dobrým zdrojem informací. Potenciál 

je tím lepší, je-li šance, že v oné instituci bude existovat nějaký více či méně ucelený 

fotoarchiv, který bude obsahovat fotografie, jež se nikdy neměly dostat na veřejnost. 

Právě tyto „soukromé“ fotografie budou s velkou pravděpodobností dokumentovat 

skutečný stav věcí nejpřesněji a co nejméně zkresleně; „soukromé“ události a milníky 

v životě televize jako instituce budou pravděpodobně ukazovat jen vliv, který 

komunismus a komunistická propaganda mají na pracovníky. Neukážou vliv, kterým 

měla televize působit na veřejnost. 

Fotoarchiv je tedy logickou studnicí informací, nebo alespoň má potenciál jí být. 

Současný stav fototéky ostravské televize není dobrý; rozhodně archiv není s to být 

jakýmkoliv způsobem prezentován veřejnosti, laické či odborné, která by mohla mít 

zájem o jeho procházení či dokonce o hledání konkrétních věcí v archivovaných 

materiálech. Neexistuje přesný soupis materiálu, který archiv obsahuje, ať už v počítači 

či i jen ručně psaný na papíře. 

Zaměstnanci archivu ostravské televize ve spolupráci s fotografem Rostislavem 

Šimkem pracují na digitalizaci archivu, při které skenují negativy a vytvářejí počítačovou 

databázi. V ní bude vyhledávání fotografií pořízených u konkrétní příležitosti nepoměrně 

snazší a rychlejší. Tento archiv bude dostupný veřejnosti po internetu, ovšem zatím 

dostupný není a je náročné odhadovat, kdy bude. Řád jednotek měsíců ovšem téměř jistě 

nebude stačit. 

Jakákoliv katalogizace fotografií, i digitální, naráží na jedno velké úskalí – archiv v řadě 

případů neví, co nebo kdo na které fotografii je. V případě kontaktních kopií je ve většině 

případů známo, u jaké příležitosti fotografie vznikly, jak bylo popsáno i výše. Pokud 

máme před sebou např. složku s fotografiemi z návštěvy nějakého státníka či státníků 

a známe jejich jména, nikoliv jen slovo „delegace“, je dohledatelné, který z vyobrazených 

lidí je ona návštěva.  

Konkrétním nazvětšovaným fotografiím ovšem popisky ve většině případů chybí 

a pochází-li fotografie z roku 1980 a dívá-li se na ni člověk, který v televizi pracuje třeba 

od roku 2000, nezná-li detailně historii ČSTO, v drtivé většině případů netuší, 
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co za fotografii má v ruce, kdo je na ní vyobrazen, kdy a proč vznikla. Tím spíše, pustí-li 

se do bádání ve fotoarchivu někdo „zvenčí“, někdo, kdo např. o televizi píše diplomovou 

nebo i jen seminární práci či ji chce jinak zkoumat. 

Právě takovýmto „externím badatelům“, řekněme, chce pomoci zmíněný digitalizovaný 

archiv, který bude umožňovat dálkový přístup po internetu. Fotografií zde však mají být 

desítky tisíc a v takovém případě je kriticky důležité, aby měly odpovídající popisky, 

aby k nim nebyla jen čísla IDEC, jak je popsáno v kapitole 9. 

Vliv komunistické totality a propagandy je na části archivovaného materiálu vidět. 

Máme zde na mysli např. hesla nad hlavami lidí na slavnostních shromážděních, 

jak je popsáno v kapitole 8. Snad nejkrásnější příklad vlivu totality a efektu propagandy 

lze spatřovat právě v takovýchto heslech a sloganech. Už fakt, že takové slogany 

byly přítomné nejen v každodenním životě běžných lidí, ale také v interním prostředí 

televize a i na událostech, které s veřejností měly nemnoho společného, hovoří 

o neustálém připomínání, kdo vládne a jaká jediná ideologie je přípustná.  

Tento vliv je ovšem vidět spíše na tom, co na obrazech vidíme a při jaké příležitosti 

vznikly, než že by byly patrné výrazné rozdíly ve zpracování určitého tématu fotografem 

před a po sametové revoluci. Z fotografií je tedy jasně patrná propaganda směřující 

od KSČ k lidu, ať už tento lid byl zrovna zaměstnán v médiích či kdekoliv jinde. Naopak 

zobrazení shromážděného davu, ke kterému promlouvá řečník z nějaké terasy, bývá dnes 

podobné, často nacházíme všeobjímající pohledy na dav, pohledy z davu na řečníka, 

detaily lidí v davu, detaily řečníka.  

Podobně vidíme tento vliv na popiscích fotografií v různých publikacích, probraných 

také v kapitole 8, a v textech, které tyto fotografie doprovázejí. „Strana“ je glorifikována 

a jsou jí přisuzovány zásluhy za tvrdou a nekonečnou práci lidí, konkrétních osob, které 

se podílely např. na startu televizního vysílání v Ostravě v roce 1955 nebo na zajištění 

a realizaci nového televizního studia Petr Bezruč v roce 1973. 

Nepřipouští-li totalitní vláda státu jiný názor na věc, jinou ideologii v myslích lidí, 

je nasnadě, že se bude všemi prostředky snažit svou ideologii upevnit. Televize a média 

obecně byla v dobách totality mocenskými nástroji KSČ, tedy je zcela pochopitelné, 

že ve výstupech těchto médií určených pro oči veřejnosti bude panující ideologie 

vyzdvihována. Musely tedy vypadat tak, jak vypadají.  



69 

 

 

 

Co se dnes už nedozvíme, je, zdali autor daného výstupu ho takto připravoval 

z donucení, tedy že jiný výstup by neprošel finální cenzurou či jinou formou kontroly 

a autor by mohl mít problémy, nebo z vnitřního přesvědčení, že daná ideologie je ta jediná 

správná. U lidí na vysokých postech lze předpokládat druhý případ, protože má-li strana 

moc dosazovat lidi do vrcholných pozic a naopak je nahrazovat jinými, člověk bez 

skutečného přesvědčení by se sem nedostal či by se zde dlouho neudržel.  

U zaměstnanců blíž řadovým, mezi které se pravděpodobně autoři daných publikací 

a také televizní fotografové řadili, už to nemusí být tak jisté, mohla zde převládnout touha 

po práci v médiích i za cenu toho, že bude člověk muset razit jiný názor než ten, 

který je mu vlastní. Ať už proto, že za veřejného exhibování svého skutečného 

světonázoru by se nikdy k práci v médiích nedostal, nebo proto, že by jeho práce 

odpovídající jeho skutečnému názoru nemohla být nikdy prezentována veřejně a mohla 

by být důvodem k jeho nucenému odchodu z řad zaměstnanců televize – protože jeho 

nadřízený by třeba patřil k těm, kteří jsou skutečně přesvědčení, že komunismus 

je jedinou správnou cestou k lepším zítřkům. 

Co je pozoruhodné, je, že fototéka neobsahuje obrázky z doby před rokem 1968 – nebo 

pokud je obsahuje, nemůžeme to zjistit, protože fotografiím chybí popisky a šanony 

kontaktních kopií nacházíme až od roku 1972, sedmnáct let od začátku fungování 

ostravské televize, jak stojí i v podkapitole 7.2.  

V digitalizované části fototéky, přístupné zatím jen v rámci intranetu ČT Ostrava, 

nacházíme některé fotografie založené podle čísla IDEC, unikátního identifikátoru 

každého pořadu. Z prvního trojčíslí je poznat studio, které pořad vyrobilo, a rok výroby, 

tj. např. 468 nám řekne, že pořad vznikl v Ostravě dle čísla 4 a v roce 1968 dle čísla 68. 

Takto začínajícím číslem IDEC jsou označeny nejstarší fotografie v této digitalizované 

části, ovšem mezi metadaty se dozvídáme, že rok vzniku fotografií je 1971. Důvod tohoto 

nesouladu není známý. 

Velké principielní rozdíly mezi pořady, zabývajícími se tématem fotografie z různých 

úhlů pohledu, vzniklými před sametovou revolucí a po ní, nejsou patrné. Obsahové 

rozdíly tu samozřejmě jsou – v porevoluční tvorbě se otevřeně mluví o věcech, o kterých 

se stejnou explicitou hovořit za časů komunismu nebylo možné, nebo alespoň to nebylo 

možné veřejně, legálně a ve státní instituci, jakou Československá televize byla. 

Explicitní propagandy jako takové jsou nicméně diváci pořadů o fotografii ušetřeni, 
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nemáme-li za explicitní propagandu pouhé zamlčování určitých skutečností. 

Nezaměňujme však nepřítomnost očividné propagandy za akceptování kritiky, jak vidno 

na příkladu publicistického cyklu Negordický uzel, vysílaného mezi léty 1963 a 1965, 

který kritikou režimu byl a který právě proto z obrazovek zmizel. 

Fotografie vyobrazené v různých dokumentech, zabývající se Ostravou či ostravskými 

fotografy, však naznačují, že ani o zamlčování faktů nelze úplně hovořit. Fotografové 

jako Fedor Gabčan či Miloš Polášek dokumentovali činnost socialistického člověka 

a průmyslu a přírodu poznamenanou touto lidskou činností, nicméně nefotografovali 

pouze kladné aspekty tohoto spojení, jak předpokládá socialistický realismus, ale – 

a možná především – i aspekty záporné. Právě ty vidíme i v dokumentech z dob 

normalizace. Že se objevují v pořadech vzniklých po sametové revoluci, je samozřejmé. 

Zejména z archivu fyzických fotografií ostravského televizního studia a také ze zpráv 

o historickém vývoji v období konce léta roku 1968 a podzimu roku 1989 vidíme, 

že se nepotvrdila hypotéza, že by na Ostravsku byl komunismus silněji zakořeněný 

než ve zbytku republiky. Takováto teze nachází svůj podklad v průmyslovém zaměření 

tohoto regionu a tedy předpokládaném větším podílu „pracujícího lidu“ 

na jeho obyvatelstvu. S pravděpodobností hraničící s jistotou můžeme konstatovat, 

že komunismus silněji zakořeněn nebyl v kruzích fotografických a v kruzích vysílacích 

médií. To je vidět například na dobře zdokumentovaném faktu, že ostravská televize 

vysílala v srpnu 1968 s přinejmenším stejnou vervou a stejným odhodláním, jako ta 

pražská. Podobně z fotografií demonstrací a stávek v roce 1989 a z dokumentů o nich 

je zřejmé, že v té době majorita ostravského obyvatelstva nebyla pro zachování 

komunistického režimu, nýbrž stejně jako většina republiky žádala jeho konec. 

Je samozřejmé, že jsou ve tvorbě Československé televize Ostrava ve velké míře 

přítomny pořady s tematikou jednak manuální práce obecně, ale zejména hornictví 

a hutnictví a na ně navazujících profesí. Komunistický režim toto v ohromné míře 

podporoval a spolu s tím můžeme vidět i v množství takových pořadů snahu o podporu 

tohoto odvětví lidské činnosti v tvorbě televize. Propaguje to však spíš tuto práci jako 

takovou, než jakékoliv svázání s komunismem či komunistickou propagandou. Dobrým 

příkladem budiž zmíněná „hornická kantáta“ s názvem Slunce pod Ostravou, jejíž 

informační hodnota byla blízká nule, televizním divákům ale ukázala krásné fotografie 
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Františka Krasla za doprovodu sborového zpěvu. Nedostatek informací bychom mohli 

kritizovat, kdyby tento pořad měl ambice být dokumentem, což ovšem neměl. 

Dokument, který by se věnoval tomu, jak komunistický režim něco dělá špatně, 

samozřejmě vzniknout nemohl. Naopak dokumentace – či snad výsledek měl působit jako 

dokument, ale ve skutečnosti stoprocentní pravdu nepřinášel; na druhou stranu, mediální 

realita a skutečná realita jsou dvě odlišné věci i dnes, kdy totalitní státní zřízení v ČR 

nemáme – toho, co se daří, vznikala poměrně pravidelně a strana v nich byla 

glorifikována, jak stojí i výše. To můžeme vidět jako další příklad propagandy ve smyslu, 

že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, že bude-li člověku neustále vtloukáno 

do hlavy, jak se KSČ stará o jeho blahobyt ve všech ohledech a všemi možnými způsoby, 

on uvěří, že tomu tak skutečně je. K těmto způsobům musíme řadit zásluhy o vybudování 

televizního vysílání v Ostravě, jak je popsáno v podkapitole 7.3. 

 

  



72 

 

 

 

Závěr 

Jak z konkrétních pořadů, tak i z faktu, že se na výrobě těchto pořadů podílely redakce 

spojené s dokumentaristikou i s publicistikou, lze soudit, že pořady o fotografii můžeme 

označit za tvorbu zčásti dokumentární a zčásti publicistickou. Dalo se tedy předpokládat, 

že v nich budou patrné zásahy spojené s normalizací či alespoň vliv, mající za výsledek 

určitou autocenzuru tvůrců. Obsahovou analýzou dostupných materiálů bylo nicméně 

zjištěno, že takovéto zásahy a/nebo vliv nejsou jasně zřetelné. To stejné platí 

o fotografiích nalezených ve fototéce ČT Ostrava. 

Ve společnosti je nicméně podle různých zdrojů normalizace znát mnohem silněji. 

Jako dobrý příklad může sloužit zatčení Jindřicha Štreita, popsané na více místech této 

práce, ale zejména obsah fotografií nalezených v archivu, kterým se věnuje celá 

kapitola 7. Volbu témat nutně ovlivňuje to, z jakých témat může fotograf vůbec vybírat. 

A zatímco na zpracování vliv komunistické totality tolik patrný není, ve fotografiích je 

přítomný velmi často a velmi silně. 

Relativně velká snaha státního aparátu ochraňovat jak image státu a státních činitelů, 

tak i iluzi, že veškerá jejich rozhodnutí jsou správná, je patrná jednak z textu odůvodnění 

rozsudku, vyneseného nad Jindřichem Štreitem v roce 1982, a jednak z toho, že jediný 

pořad, kterým se publicistická tvorba ostravské televize snažila o kritiku režimu, navíc 

v době uvolňování společenských poměrů v 60. letech, byl zrušen nikoliv se začátkem 

normalizace v letech 1969 – 1970, ale už v roce 1965.  

Tato snaha může být zároveň dána do kontrastu s tím, jak vypadají dokumentární 

a publicistické pořady, vzniklé v letech normalizace v Československé televizi, která byla 

na rozdíl od dnešního dne státní institucí. Samozřejmě, s pravděpodobností hraničící 

s jistotou by nebyly fotografie, které vedly ke Štreitovu odsouzení, v době normalizace 

nikdy veřejně v televizi publikovány. 

Zde je tedy možné vidět odlišnosti od pořadů vzniklých dnes – tyto fotografie 

je bez obav z trestu možno veřejně publikovat či o nich hovořit, a to i v odlehčeném tónu 

a ukazovat, co a jakým způsobem se na nich konkrétně socialistickému státnímu aparátu 

nelíbilo. Tak lze soudit jednak z předávání zmíněné fotografie s plynovými maskami 

bývalému prezidentu Havlovi v dokumentu Jindra ze Sovince a jednak i z příspěvku 

do Salónu moravskoslezského, věnovaného Jindřichu Štreitovi. 
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Měla-li být normalizace návratem do „normálu“ před zahájením obrodného procesu 

v druhé půli 60. let, je odůvodněné předpokládat, že existovaly také snahy o návrat 

k socialistickému realismu v umění, dominantnímu směru umění v době 50. a počátku 

60. let minulého století. Fotografie, které v televizi a tedy s celostátním „dopadem“ 

publikovány byly, či je alespoň pravděpodobné, že byly či být mohly, je možno označit 

spíše za dokumentární, tedy odlišné od sociální fotografie, kterou se zabýval Štreit.  

Ani v nich však není to, co po fotografii dle textů z 50. let žádal socialistický realismus, 

bezvýhradně viditelné jako nějaké dogma. V omezené míře to přítomné je; je však 

otázkou, zda můžeme fotografii krajiny poznamenané těžkým průmyslem hodnotit jako 

únikové téma, nebo jako zobrazování činnosti socialistického člověka. Na fotografiích 

vidíme symboly těžkého průmyslu a jeho následky, tedy např. haldy nebo kaliště. Tato 

místa sice svou poetičnost nepochybně mají, ale je potřeba fotografova umu, aby tato 

poetičnost vynikla. Na první pohled laikův jsou haldy a kaliště nepříznivými důsledky 

lidské činnosti, která je navíc státním zřízením do určité míry podporována. 

Jak stojí na více místech této práce, stav fotoarchivu ostravské televize není dobrý. 

Chybí soupis materiálu a katalogizace je zejména v případě skutečných, vyvolaných 

fotografií v podstatě nulová. Jen výjimečně objevíme např. obálku s názvem pořadu 

či události, ke které se fotografie v ní vážou. Kontaktní kopie jsou nicméně uspořádány 

poměrně dobře a přehledně, ačkoliv vyhledávání v nich je stále obtížné a časově náročné, 

nehledě na to, že šanony a složky leckdy desetiletí staré se věkem rozpadají. 

Právě z těchto důvodů je v práci zkoumána zejména tato část fotoarchivu a přílohy 

k práci ukazují zejména ji. Jen zde je totiž reálná šance znát alespoň rok vzniku a pořad 

či událost, ke kterým se fotografie vážou. V některých případech také známe autora 

fotografií a ve výjimečných případech lze pojmenovat konkrétní osoby, které jsou 

na fotografiích i bez toho, aby badatel osoby sám znal z dřívějška a uměl přiřadit k tváři 

správné jméno. 

Zároveň jsou předmětem zkoumání kontaktní kopie, které mají potenciál být nějakým 

způsobem zajímavé; takto probíhal výběr, na které soubory se zaměřit. Byly také 

vyhledávány kontaktní kopie, které se mohly vázat k pořadům nějak se vztahujícím 

k fotografii, nalezeným ve videotéce a popsaným v kapitolách 5 a 6.  
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Snaha popsat všechny obrázky od první složky v šanonu roku 1972 po poslední někdy 

v jednadvacátém století je práce, o kterou se v současné době snaží s větší či menší 

úspěšností pracovníci archivu ostravské televize ve spolupráci s fotografem Rostislavem 

Šimkem. Je to práce, která je nepochybně náročná, mnohdy jistě frustrující a nevděčná, 

která zabere dlouhou dobu a která v aktuální fázi nemá či nemusí mít výstupy, které by 

byly viditelné mimo ostravskou televizi, a už vůbec ne takové, které by měly vliv na 

zvýšení sledovanosti pořadů České televize. Její cíl, tedy dálkové zpřístupnění 

fotoarchivu, nicméně viditelný bude a bude nezměrným přínosem jakémukoliv badateli, 

kterého bude archiv zajímat, ať už z důvodů akademických, pracovních či jakýchkoliv 

jiných. 

Konkrétní citace, kterými je tato práce pro co nejvěrnější ilustraci nasycena, 

jsou přepsány v co nejautentičtější formě. To se může jevit nepatřičně ve dvou případech: 

jednak u citací z filmových pramenů, kdy máme de facto co do činění s mluveným 

a nikoliv psaným projevem, a jednak u citací z pramenů relativně starých. K takovéto 

reprodukci bylo přikročeno záměrně, pro zachování co největší autenticity.  

  



75 

 

 

 

Summary 

During the communist era in the history of Czechoslovakia, Czechoslovak television 

was not an independent media institution; it was rather a state institution, directly 

subordinate to the government. It may be presumed that this fact will be apparent 

in documentaries and other work of all the studios of Czechoslovak television. This thesis 

focuses on the topic of photography in the work of the Television’s studio in Ostrava 

and on its photography archive, since it may be presumed that photographers living 

and working in this region will reflect its cultural and industrial specificity in their work.  

The region of Ostrava is characterised by coal mining and metallurgy and a vast number 

of its residents worked in these fields during communist regime, but also after 

its downfall. Since communism glorifies manually working people, i. e. proletariat, 

it may be presumed that it will planted more firmly in the region of Ostrava. 

Communism worked its way in art as well, mainly by forcing ideas of socialist realism 

while trying to minimise influences of other approaches. In Czechoslovakian 

photography, this tendency was clearly visible, albeit only during the first years 

of communist regime in the first half of 1950’s. Later in the 1950’s and in the 1960’s, 

the grip of socialist realism on art loosened.  

After the occupation of Czechoslovakia in August 1968, the so-called normalisation 

process started, which aimed to revert the country to the shape in which it was prior 

to 1960’s. The communist regime tightened its grip on Czechoslovakia again, 

strengthening censorship in media and the role of secret police. It may be presumed that 

socialist realism tried to became prevalent in photography as well. 

The thesis carried out a content analysis of the work of Television studio Ostrava, 

partly in the form of TV programmes, but mainly in the form of actual photographs 

present in the photography archive. The analysis discovered that in the work focusing 

on photography, communist propaganda was not clearly observable, however some traits 

of socialist realism were present in some of the work. In the case of actual photographs, 

some traits of socialist realism was present as well, but it was far inferior to propaganda, 

of which people of the region – and presumably of the entire Czechoslovakia – were 

targets. This propaganda is clearly visible in the portrayed events. 
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The archive of this studio suffered greatly in 1997, when much of its content 

was destroyed in major flooding of Moravia and Silesia. Much of the work of the studio 

was lost and unease, which the flooding brought on this institution, is still visible at some 

places.  

It was discovered that the effort to re-instate socialist realism in photography during 

the normalisation period was somewhat less successful. It is also apparent that even 

though coal mining and metallurgy indeed was of utmost importance for the region 

of Ostrava, no obvious traces of stronger roots of communism in this region were 

discovered in the work of Television studio Ostrava focusing on photography 

and in photographs in the archive. On the contrary, photographs of strikes 

and demonstrations in Ostrava at the time of so-called velvet revolution clearly stated that 

the people of Ostrava strived to put an end to the communist regime at similar levels to the 

endeavour of the people of Prague, whose demonstrations were and still are promoted 

in the media to a much greater extent.  
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Přílohy 

 

 

 

  

Vlevo originální fotografie Klementa Gottwalda při proslulých slovech "Právě se vracím z Hradu", 

vpravo upravená, bez Vladimíra Clementise (na levém obrázku stojí uprostřed v buřince) 

Příloha č. 1: Originální a retušovaná fotografie Klementa Gottwalda 
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Fotografie dvou mužů, nasazujících si plynové masky pod portrétem Gustáva 

Husáka, byla jednou z těch, za které byl Jindřich Štreit zatčen a odsouzen za 

hanobení republiky a prezidenta. 

Příloha č. 2: Jedna z fotografií Jindřicha Štreita, za které byl v roce 1982 

odsouzen za hanobení republiky a prezidenta 
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Povodeň v roce 1997 zničila mimo jiné sklad nábytku Televizního studia Ostrava. Takto vypadal 

po opadnutí větší části vody. 

Příloha č. 3: Sklad nábytku TS Ostrava po povodni v r. 1997 
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Archiv fyzických fotografií v Ostravě-Radvanicích zabírá místnost o rozměrech 

zhruba 2x2 metry a jeho organizovanost není velká. 

Příloha č. 4: Archiv fyzických fotografií TS Ostrava 
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Nazvětšované fotografie jsou v archivu TS Ostrava uloženy většinou bez 

jakéhokoliv třídění v papírových krabicích. 

Příloha č. 5: Krabice s fotografiemi v archivu TS Ostrava 
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Příloha č. 6: Fotografie z pohádky Císař a tambor 

 

 

 

  

Fotografií z pohádky Císař a tambor je několik sad a jsou uložené v obálkách či jen 

v papírech s názvem díla. Jsou jedny z mála nazvětšovaných fotografií, o kterých 

víme aspoň to, k jakému dílu se vážou. 
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Příloha č. 7: Šanony kontaktních kopií v archivu TS Ostrava 

 

Kontaktní kopie jsou v archivu TS Ostrava uloženy v šanonech a jsou utříděny podle 

let a podle pořadů, ke kterým se váží. Nejsou tu však přítomny šanony za všechna 

léta fungování ostravského studia. 
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Příloha č. 8: Šanon se seznamem jeho obsahu 

Některé šanony mají na vnitřní straně desek seznam složek, které v nich najdeme. 

Takových je však menšina. Tento obsahuje kontaktní kopie z roku 1978. 
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Příloha č. 9: Jedna z nejstarších složek s fotografiemi z roku 1972 

 

 

  

Jedna z nejstarších složek kontaktních kopií, nalezená v šanonu z roku 1972. Je vidno, 

že přilepit fotografie nebylo z hlediska dlouhověkosti nejlepším nápadem. Uspořádání 

je ztraceno a některé fotografie se mohly v průběhu let ztratit či být založeny jinam, 

kam nepatří. 
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Příloha č. 10: Komunistický slogan nad hlavami zasedajících u oslav 20 let ČSTO 

 

 

 

 

 

  

Jedna z fotografií v brožurce vydané v roce 1975 k oslavám 20 let existence ČSTO. 

Ukazuje sedící „čestné předsednictvo slavnostního shromáždění“, pravděpodobně 

složené mimo jiné z vedoucích pracovníků ČSTO, proslulý kahan v logu TS 

Ostrava, nezbytnou sovětskou vlajku vedle české a zejména slogan úplně nahoře, 

ze kterého dýchá komunistická ideologie. 
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 Oslava, které se věnuje zmíněná brožurka, pochopitelně měla na programu 

vyznamenávání nejzasloužilejších pracovníků. 

Příloha č. 11: Brožurka dokumentující oslavy 20 let ČSTO, část I. 
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Pravděpodobně štáb ČSTO, pózující fotografovi u přenosového vozu. Fotografii bohužel 

chybí popisek 

Příloha č. 12: Štáb u přenosového vozu  
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  Pravděpodobně hošťálkovické studio ČSTO, první, které ostravská televize měla. 

Fotografii bohužel chybí popisek  

Příloha č. 13: Hošťálkovické studio 
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Otevření televizního studia Petr Bezruč za přítomnosti zástupců Sm KV KSČ v květnu 1973 

Příloha č. 14: Otevření studia Petr Bezruč 
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Výjezdní zasedání Sm KV KSČ ve Studiu Petr Bezruč v dubnu 1974 

Příloha č. 15: Výjezdní zasedání Sm KV KSČ ve studiu Petr Bezruč 
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Pravděpodobně kameraman ČSTO, natáčející zemědělské stroje při práci 

Příloha č. 16: Kameraman ČSTO při práci 
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Debatující čtveřice s fotografiemi Ostravy v pozadí. Levá fotografie ukazuje výsledky 

urbanistického plánování KSČ, pravá Novou radnici, dominantu Ostravy, postavenou ale za 

první republiky 

Příloha č. 17: Debatující čtveřice 
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Příloha č. 18: Fotografie z oslav 30 let ČSTO 

Slavnostní shromáždění u příležitosti 30. výročí založení ČSTO 
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Příloha č. 19: Foto z brožury k 30 letům ČSTO 

Fotografie ze slavnostního shromáždění, publikovaná v brožurce, vytvořené k příležitosti 

oslav 30 let existence ČSTO. Všimněme si sloganu nad hlavami zasedajících. 
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Příloha č. 20: Návštěva Jana Fojtíka v ČSTO 

 

 

 

  

Fotografie dokumentující návštěvu Jana Fojtíka, tajemníka ÚV KSČ pro propagandu, 

kulturu, vědu a sdělovací prostředky. Velmi pravděpodobně byly určeny jen pro 

dokumentační potřeby televize, ne pro prezentaci navenek. 
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Příloha č. 21: Den tisku, rozhlasu a televize 1973 ve fototéce 

 

 

 

 

 

Fotoreportáž z Dne tisku, rozhlasu a televize 21. září 1973 ve fototéce ČT Ostrava 
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Příloha č. 22: Den tisku, rozhlasu a televize 1989 ve fototéce 

 

 

Fotoreportáž z Dne tisku, rozhlasu a televize 21. září 1989 ve fototéce ČT Ostrava 
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Příloha č. 23: 1. máj 1985 ve fototéce 

Fotoreportáž z 1. máje 1985 ve fototéce ČT Ostrava. Povšimněme si neseného čísla 30; 

v tento rok slavilo ostravské studio 30 let existence. 
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Příloha č. 24: 1. máj 1989 ve fototéce 

 

 

  

Fotoreportáž z 1. máje 1989 ve fototéce ČT Ostrava, z posledního prvomájového průvodu 

v Ostravě za komunismu 
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Příloha č. 25: Oslavy výročí VŘSR v roce 1973 

 

 

  

Fotografie dokumentující shromáždění na náměstí VŘSR, dnes Prokešově, u výročí Velké 

říjnové socialistické revoluce v roce 1973. Povšimněme si gigantických hlav nad řečníky a 

budovatelského hesla pod nimi.  
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Příloha č. 26: Oslavy 145 let VŽKG 

 

 

  Fotografie dokumentující galavečer či jinou podobnou událost u příležitosti 145 let od 

založení Vítkovických železáren Klementa Gottwalda 
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Příloha č. 27: Foto k pořadu Můj táta byl fotograf 

Fotografie k pořadu Můj táta byl fotograf z cyklu Můj táta byl ve fototéce ČT Ostrava. 

Díváme se v podstatě na obrazové záběry; podobně vypadal samotný pořad vysílaný 

v televizi divákům. 
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Příloha č. 28: Foto k pořadu Slunce nad Ostravou 

 

 

 

  

Fotografie k pořadu Slunce nad Ostravou jsou trochu záhadou – můžou se vázat k hornické 

kantátě Slunce pod Ostravou, probírané v podkapitole 5.3, ale také nemusí. Vidíme však, 

že na panelech visí fotografie z hornického prostředí. 



113 

 

 

 

Příloha č. 29: Portréty zaměstnanců ve fototéce, rok 1989 

 

 

  Složka s nadpisem Portréty zaměstnanců přináší přesně to, co říká její název – portréty lidí 

pracujících v ČSTO. Tyto konkrétně pocházejí z roku 1989. 
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Příloha č. 30: Jména zaměstnanců na složce s portréty 

 

  Složka s nadpisem Portréty zaměstnanců je unikátní tím, že jsou na jejích deskách napsána 

jména portrétovaných lidí.  
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Příloha č. 31: Cvičení civilní obrany 

 

 

  

Fotografie z cvičení civilní obrany, zde z roku 1989, dokumentují ono cvičení řad 

zaměstnanců ČSTO, nikoliv dokumentární či publicistický pořad o cvičení CO. 
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Příloha č. 32: Fotodokumentace demonstrací v listopadu 1989, část I. 
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Příloha č. 33: Fotodokumentace demonstrací v listopadu 1989, část II. 
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Příloha č. 34: Fotodokumentace návštěvy V. Havla v Ostravě v roce 1990 

 

 

  Fotodokumentace první vnitrostátní cesty Václava Havla po zvolení prezidentem je zajímavá 

zejména davy lidí, které se přišly podívat. 
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Příloha č. 35: Zničený majetek ČT Ostrava po povodni v roce 1997 

 

 

  
Tyto fotografie dokumentují majetek ČT Ostrava zničený při povodni v roce 1997. S velkou 

pravděpodobností nebyly nikdy publikovány, mohly však sloužit např. pro potřeby 

vypořádání pojistné události. 



120 

 

 

 

Příloha č. 36: Salón moravskoslezský 

 

 

 

V šanonu roku 1997 nacházíme složku s fotografiemi z jednoho z dílů cyklu Salón 

moravskoslezský. Protože se jedná o cyklus, nemůžeme očekávat, že bude takto 

dokumentován každý jeho díl; to by bylo fotografií příliš bez velké historické hodnoty. 
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