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Abstrakt 

 Diplomová práce s názvem „Programová nabídka Československé televize od 

roku 1968 do jara 1970“ se zabývá programovou nabídkou od období tzv. pražského 

jara až do konce dubna 1970, kdy byl připraven ke spuštění druhý vysílací okruh. Toto 

období jsem zvolila kvůli četným změnám v politice a ve společnosti, které se odrážely 

do obsahu médií, a tedy i televize. Tento časový výsek jsem rozdělila do čtyř období, ve 

kterých sleduji programovou nabídku televize. Prvním obdobím je období pražského 

jara, druhým je období od září 1969 do dubna 1970, kdy byl zvolen Gustáv Husák 

prvním tajemníkem ÚV KSČ, třetím je období od května 1969 do srpna 1970, kdy 

nastoupil Jan Zelenka jako ředitel Československé televize (teprve on se považuje za 

normalizačního ředitele) a čtvrtým je období od září 1969 do dubna 1970, kdy byl 

připraven ke spuštění druhý televizní program. K dosažení cíle – detailní postižení 

televizní nabídky daných čtyř časových úseků a jejich porovnání – užiji srovnávací 

analýzy. Analyzuji především týdeníky Československá televize let 1968, 1969 a 1970. 

Informace z nich získané doplňuji dalšími písemnými zdroji, obrazovými záznamy 

pořadů a obrazovými záznamy vypovídajícími o tehdejší době. Výsledky analýzy 

v rámci diplomové práce dokazují, že rozdíly mezi mnou zvolenými čtyřmi obdobími 

jsou viditelné a že se do obsahu a struktury televizního vysílaného programu odrážely 

události politické a společenské situace té doby. 

  

Abstract 

 The thesis titled „The TV program of the Czechoslovak television from the year 

1968 till April of 1970“ deals with the program offer from the period of so-called 

Prague Spring until the end of April 1970 when the second transmitter circuit was ready 

to start. I chose this time period because of frequent changes in politics and society, 

which was reflected in the media content, and thus in the TV content. This time segment 

is divided into four time periods in which I monitor the program offer of the TV. The 



 

 

first period is the period of Prague Spring, the second one is from September 1969 to 

April 1970 when Gustáv Husák became the first secretary of the ÚV KSČ, the third one 

is from May 1969 to August 1970 when Jan Zelenka became the director of 

Czechoslovak television (he was considered as the first normalization director) and the 

fourth period is from September 1969 to April 1970, when the second transmitter circuit 

was ready to start. The main aims of this thesis are detailed description and comparison 

of TV offers in these four periods. To achieve the objectives a comparative analysis is 

used. I analyze mostly weekly magazines Československá televize of the years 1968, 

1969 and 1970. The information gained from these magazines is accompanied by other 

written sources, pictorial records programs and video records telling about that time 

periods. The results of the analysis in my thesis show that the differences between 

selected four time periods are visible and that the content and structure of the television 

broadcast program reflect events of the political and social situation of those years. 
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Úvod 

 

 Diplomová práce s názvem „Programová nabídka Československé televize od 

roku 1968 do jara 1970“ analyzuje televizní program Československé televize (dále 

ČST) od začátku pražského jara až do dubna roku 1970, kdy skončilo vysílání pouze na 

jednom vysílacím okruhu. Tento časový výsek se vyznačuje velkým množstvím změn 

v politice i ve společnosti, které se odrážely do médií a jejich obsahu. 

 Toto téma jsem si zvolila především kvůli osobním zájmům. Po seznámení se 

s výzkumy a literaturou, které se věnují podobnému období, jsem usoudila, že toto téma 

nebylo dosud zpracováno. Práce zabývající se podobným obdobím a tematikou se 

věnují hlavně televizní publicistice a zpravodajství, neposkytují však informace  

o komplexním televizním programu (kterému se chci věnovat já), tedy například  

i o zábavných pořadech, vzdělávacích pořadech, filmech, seriálech nebo tvorbě pro děti. 

Větší pozornost nebyla věnována ani snaze o porovnání obsahu televizního programu 

v období pražského jara s televizním programem v obdobích přicházejících po něm.  

 Cílem diplomové práce je detailně popsat, jak v mnou zvoleném časovém úseku 

vypadal televizní program. Především se chci pokusit o již zmíněné srovnání programu 

dvou zcela odlišných období naší historie, tedy období pražského jara a období 

počínající normalizace po nástupu Gustáva Husáka do funkce prvního tajemníka 

Ústředního výboru Komunistické strany Československa (dále ÚV KSČ). Mezi nimi 

však uplynulo ještě několik měsíců, kdy se už plynule nenavázalo na od cenzury 

osvobozený televizní program pražského jara, zároveň se však ještě objevovaly jeho 

dozvuky a lidé se stále nechtěli svých předsrpnových ideálů a vydobytých práv vzdát. 

Navíc v čele Komunistické strany Československa (dále KSČ) stále stál Alexander 

Dubček, který se sice již přizpůsoboval požadavkům Moskvy a československými 

představiteli podepsanému Moskevskému protokolu, nedá se však ještě mluvit o tvrdé 

normalizaci poměrů, která přišla právě až s nástupem Gustáva Husáka do funkce 

prvního tajemníka ÚV KSČ v dubnu roku 1969. Předpokládám, že všechna tři období 

(druhé období rozdělím ještě na dvě) budou mít svá specifika, která se pokusím 

vystihnout a porovnat.  

 Práce je rozdělena do čtyř částí vymezených jak časově, tak tematicky. První se 

bude věnovat období od ledna do srpna 1968 – toto období je obdobím budování 

socialismu s lidskou tváří, který se snažil prosazovat nejen první tajemník ÚV KSČ 
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Alexander Dubček, ale i další reformní komunisté a většinová část společnosti. Snaha  

o demokratizaci se projevila také zrušením cenzury a potažmo i kontroly KSČ nad 

sdělovacími prostředky. Druhá část sleduje období od září 1968 do dubna 1969, kdy byl 

Dubček ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ vystřídán Gustávem Husákem, a nastalo 

období tzv. normalizace poměrů. Tento časový úsek může být pro analýzu velmi 

zajímavý, jelikož je přechodovým obdobím mezi pražským jarem a normalizací, lze tu 

tedy sledovat vývoj od úplné nezávislosti televize až po její definitivní se dostání pod 

kontrolu vládnoucí politické strany. Další kapitola se zabývá úsekem od května do srpna 

1969, kdy se stal ředitelem ČST Jan Zelenka. Období jeho ředitelování se říká 

„normalizační televize“, jelikož s ním přišly tvrdé kádrové a obsahové změny. Toto 

období jsem vydělila z toho důvodu, že ČST v té době ještě vedl ředitel Josef 

Šmídmajer (do funkce nastoupil 5. prosince 1968), ale u moci v republice již byl 

normalizační Husák. Mým cílem tedy je zjistit, zda vysleduji i v tomto období nějaké 

změny oproti období předchozímu. A nakonec se budu zabývat vývojem televize pod 

vedením ředitele Zelenky do dubna roku 1970, kdy byl připraven ke spuštění druhý 

vysílací program.   

 Všechny časové úseky budou zařazeny do historického a společenského 

kontextu. Dále vždy uvedu podrobnosti o fungování a situaci v ČST. Samotné kapitoly 

týkající se programového schématu daného období dělím do několika neočíslovaných 

podkapitol dle jejich žánru a tematiky. Tematika či žánr pořadů se často pohybují na 

pomezí dvou či více podkapitol, rozdělení je tedy potřeba brát především jako snahu  

o zpřehlednění a strukturaci velkého množství vysílaných pořadů a také o usnadnění 

porovnání programu daných období. Ve všech čtyřech kapitolách představujících 

programové schéma jednotlivých časových úseků budou tedy televizní pořady 

rozděleny do následujících podkapitol: Zpravodajství, Publicistika a dokument, 

Vzdělávací, kulturní a hudební pořady, Zábavné pořady, Vysílání pro děti a mládež  

a nakonec Filmy, seriály a dramatické vysílání. Na konci všech čtyř kapitol shrnu 

výsledky analýzy, popřípadě porovnám s televizní programovou nabídkou předchozího 

období. Pro přehlednost názvy veškerých televizních pořadů (i knižních děl) uvádím 

v kurzívě. V samotném závěru diplomové práce shrnu výsledky mnou provedené 

analýzy a porovnám nabízená programová schémata všech čtyř časových úseků.  

 K dosažení vytyčeného cíle jsem si zvolila metodu srovnávací analýzy. Budu 

vycházet především z tištěných televizních programů v týdenících Československé 
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televize (dále jen týdeník ČST nebo týdeník) z let 1968, 1969 a 1970. Na ně se ovšem 

nedá spolehnout s jistotou, v nich tištěný televizní program totiž obzvláště v období 

pražského jara a období následujícím po něm nebyl často dodržován. Proto využívám  

i dalších písemných zdrojů včetně písemností uložených ve Spisovém archivu ČT, dále 

také mnoho relevantních videí, ať už konkrétně z obsahové nabídky ČST nebo 

vypovídajících o dané době. K tomu využiji především Archiv a programové fondy ČT 

(dále APF), využiji i videosouborových internetových portálů. Velká část tehdy 

vysílaných pořadů však již dohledatelná není. Jako kvalitní a důvěryhodný zdroj se mi 

nabízejí také přímo webové stránky České televize (dále ČT), které obsahují mnoho 

informací o jejich historii, tedy i historii ČST, konkrétně roku 1968 a 1969 se zde 

věnuje mnoho prostoru.  

 Z historických děl se odkazuji často na knihu Jana Pauera Praha 1968: Vpád 

Varšavské smlouvy: pozadí - plánování - provedení, dále na publikace Jitky Vondrové, 

Jiřího Hoppeho, Antonína Benčíka a Dušana Havlíčka, který ve své knize Jaro na krku 

líčil své zážitky ze zákulisí sekretariátu ÚV KSČ, zastával totiž od června 1968 do 

dubna 1969 funkci vedoucího úseku tisku, rozhlasu a televize ÚV KSČ. Dále jsem se 

opírala o knihu historika Karla Kaplana Kronika komunistického Československa: 

reformy 1956-1968: společnost a moc. Informace o období počínající normalizace jsem 

čerpala z publikací Zdeňka Doskočila, který se jím zabýval, a Jindřicha Madryho. 

Významným pramenem pro mě byly i knihy z edice Prameny k dějinám československé 

krize v letech 1967 – 1970, v jejímž rámci vyšlo několik publikací, které obsahují 

přepisy různých historických pramenů, například z archivů, také přepisy osobních 

dopisů, článků, pořadů atd.  

 Jako velmi přínosné pro mou práci hodnotím publikace Jarmily Cysařové (na 

kterou se často odkazují i historické informace uváděné na webových stránkách ČT), 

která se velmi podrobně věnovala historii ČST, zvláště její publicistice a zpravodajství. 

Informace o cenzuře médií v dané době opírám o publikace Jakuba Končelíka. Odkazuji 

i na jednu bakalářskou práci, a to Jakuba Jiřiště z Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy (dále UK) s názvem Proměny literárně dramatického vysílání Československé 

televize Praha v období konsolidace, a diplomové práce Dominiky Moulíkové z Fakulty 

sociálních věd UK s názvem Zvědavá kamera očima jejích tvůrců a Alexandry 

Hronocvé z Filozofické fakulty UK s názvem Vladimír Dvořák a Hlavní redakce 

zábavných pořadů Československé televize v letech 1968 – 1976.  
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 Neposledním důležitým pramenem pro mě byly autobiografické knihy 

pracovníků ČST, například Vladimíra Dvořáka, Ladislava Daneše, Miroslava Sígla, 

Jiřího Svejkovského nebo Gustava Oplustila. Pro účel zjištění doby vzniku filmů  

a televizních adaptací využívám internetových portálů CSFD.cz a FDB.cz. 

K jednotlivým vysílaným pořadům se snažím vždy uvést alespoň zevrubné informace, 

tedy pokud je možné je dohledat. Pokud není uvedeno, kde jsem je našla, čerpám 

většinou z informací uvedených v tištěných programech v týdenících ČST. Pokud 

uvádím informace podrobnější, vždy uvádím, odkud čerpám.  

 Na tomto místě bych ráda podotkla, že se budu věnovat pouze televiznímu 

programu Československé televize, který mohli sledovat čeští diváci na okruzích Praha, 

Brno a Ostrava. Na okruzích Bratislava a Košice nesledovali Slováci úplně totožný 

program. Ve stejné časy se vždy vysílalo zpravodajství. Ostatní pořady se často vysílaly 

v jiných časech než na českých okruzích, některé se nevysílaly vůbec a byly nahrazeny 

jinými slovenskými počiny. Na okruzích Bratislava a Košice se například nevysílal 

Večerníček, ale Pohádka na dobrou noc. Mnoho z české publicistiky pražského jara 

rovněž nebylo vysíláno na slovenských okruzích. V týdeníku Československá televize 

je většinový prostor věnován právě televiznímu programu, který diváci sledovali na 

českých okruzích, a informacím o něm. Pouze na okraji tištěného programu pro české 

okruhy byl uveden jmenovitý výčet pořadů, které se měly vysílat na slovenských 

okruzích, víc se mu ale týdeník nevěnoval. 

 Diplomová práce by mohla být přínosem pro odborníky a zájemce o danou dobu 

či historii ČST, jelikož takto specifikované téma nebylo doposud zpracováno.  

 

Diskuze tezí 

 

 Stanovenou strukturu práce v tezích diplomové práce jsem dodržela. Byly 

splněny i cíle, které jsem si v nich vytyčila. Mým hlavním stanoveným cílem bylo 

podrobně postihnout, co se objevovalo na televizních obrazovkách v období od ledna 

1968 do dubna 1970. Toto období jsem si rozdělila na čtyři časové úseky vymezené 

důležitými okamžiky ovlivňujícími právě i obsah programu televize. Dalším cílem bylo 

zachytit alespoň základní rozdíly mezi obsahem a strukturou televizního programu 

v těchto čtyřech obdobích. 
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 Literatura navržená v tezích jako základní pro diplomovou práci však byla 

zhodnocena v průběhu psaní práce jako nedostatečná. Některé tituly jsem použila spíše 

jen okrajově, a to například Tisíc tváří televize od Zdeňka Michalce nebo stať Ireny 

Reifové Kryty moci a úkryty před mocí. I s pomocí vedoucího diplomové práce jsem 

našla mnoho dalších, a možná užitečnějších zdrojů, které byly jmenovány v Úvodu 

práce.  
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1. Vysílání Československé televize od ledna do srpna 1968 

 

1.1 Politická a společenská situace v daném období 

 

 1.1.1 Co předcházelo pražskému jaru 1968 

 

 Smrt Josifa Vissarionoviče Stalina v roce 1953 znamenala počátek krize  

a uvolňování společenských a politických poměrů ve Svazu sovětských socialistických 

republik (dále SSSR nebo Sovětský svaz) a potažmo i v celém východním bloku. 

V Československé socialistické republice (dále ČSSR nebo Československo) obrodný 

proces plný změn započal až v 60. letech a vyvrcholil v roce 1968 tzv. pražským jarem. 

 V roce 1964 se do čela SSSR dostal Leonid Iljič Brežněv. Ačkoli vyznával 

neostalinistickou cestu vládnutí, i za jeho vlády pokračoval ve východním bloku proces 

uvolňování poměrů a změn ve společnosti i politice. Symbolem pro toto období změn  

a všeobecné nespokojenosti se stávajícími poměry byl v ČSSR prezident a zároveň 

první tajemník ÚV KSČ (obě pozice zastával tehdy jeden člověk) Antonín Novotný. 

Funkci prvního tajemníka zastával již od roku 1953, funkci prezidenta od roku 1957. 

Obě ztratil v roce 1968.
1
 

 Důvodů pro narůstající nespokojenost mezi občany by se našla celá řada, 

převážně ale byly trojího druhu. Především se v roce 1963 prováděla revize politických 

procesů z 50. let. Revidovaly se jen procesy s nejvýše postavenými komunisty a také  

o nich byla odhalena pouze částečná pravda. Nicméně i to stačilo silně otřást důvěrou 

občanů v komunistické vedení země a také ve Státní bezpečnost (dále StB).
2
 Kaplan 

situaci popisuje takto: 

 

                                                 
1
 SÍGL, Miroslav. Události pravdy, zrady a nadějí: (1967-1971). 1. vyd. Třebíč: Akcent, 2009. 540 s. 

ISBN 978-80-7268-659-9. S. 7; VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. 2. vyd. (1. vyd. 

v Mladé frontě). Praha: Mladá fronta, 1990. 157 s. ISBN 80-204-0179-2. S. 9. 

2
 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa: kořeny reformy 1956-1968: společnost  

a moc. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2008. 828 s. Vybrané spisy Karla Kaplana. ISBN 978-80- 

-87029-31-2. S. 25. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josif_Vissarionovi%C4%8D_Stalin
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„Nedůvěra se šířila ve veřejnosti a závažné bylo, že pronikala do komunistických řad. 

Negativně působila na vztah společnosti a moci a rozbíjela ideovou jednotu komunistické strany 

i jejího funkcionářského sboru – podmínku politické aktivity a fungování monopolní moci.“
3
 

 

 Dalším důvodem byly vlivy zahraničí. Československo se v 60. letech 

pootevřelo západnímu světu. Pomalu do československé společnosti pronikaly střípky 

západní kultury, zkušeností a nápadů. Lidé mohli začít porovnávat československou 

realitu se západní úrovní. Představitelé místní moci v tom spatřovali ohrožení vládnoucí 

ideologie, monopolu své moci, ale i jednoty komunistické strany.
4
 Druhým pramenem 

mezinárodních vlivů dle Kaplana bylo „možno říci druhé kolo boje proti důsledkům 

kultu osobnosti, k němuž vyšel popud ze sjezdu sovětských komunistů v říjnu 1961“.
5
  

 Třetím zdrojem nespokojenosti Čechoslováků byl generační posun. Do funkcí 

v mocenských orgánech se dostávali komunisté středního věku, tedy ti, kteří se do 

strany sice dostali po válce, ale nebyli na vysokých postech v 50. letech. Šanci najednou 

také měla generace úplně nejmladší, která dospěla v 60. letech a která sice nikdy 

nezažila jiný režim než socialismus, zároveň ale měla již více možností srovnávat svůj 

život se životem na západě.
6
 

 Avšak dá se nalézt i nesčetně dalších důvodů, proč lidé volali po změně. 

V kontextu celkového uvolňování poměrů ve východním bloku Čechoslováci toužili po 

trochu jiném socialismu, po socialismu, jehož představitelé plní své sliby. O plnění slibů 

vládnoucí strany a o dobrém vedení společnosti nesvědčila v 60. letech ani hospodářská 

situace. Lidé přestali být spokojeni už i s nekompetentností a nevzdělaností vedoucích 

činitelů.
7
 

 Předešlé zmíněné důvody nespokojenosti lidu vedly až k roku 1968, roku 

velkých zvratů a jednomu z nejdůležitějších bodů v novodobé historii Československa. 

Počátkem velkých změn byl pád Antonína Novotného. Velkou zásluhu na jeho pádu 

měla opozice složená z reformistů a slovenských členů ÚV, jelikož Novotný se ke 

Slovákům choval velmi povýšeně, přehlížel jejich požadavky a byl zodpovědný za 

mnoho vykonstruovaných procesů se slovenskými buržoazními nacionalisty a za 

                                                 
3
 Tamtéž. 

4
 Tamtéž. S. 27-28. 

5
 Tamtéž. S. 27. 

6
 Tamtéž. S. 27-28. 

7
 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. S. 11-12. 
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pronásledování partyzánských velitelů Slovenského národního povstání (dále SNP) 

v roce 1944.
8
 

 Na konci roku 1967 byl vznesen návrh na rozdělení funkcí prezidenta republiky  

a prvního tajemníka ÚV KSČ, které do té doby obě zastával právě Antonín Novotný. 

Tento nápad vzešel především od slovenských představitelů na podzim roku 1967, 

viděli v Novotném překážku pro rozšíření pravomocí slovenských politiků a vlivu na 

celkový chod společného státu (do té doby mělo Slovensko pozici podobnou spíše 

jednomu z českých krajů než rovnocenného státu). Situaci se snažil Novotný změnit 

tím, že do Československa pozval generálního tajemníka Ústředního výboru 

Komunistické strany Sovětského svazu (dále ÚV KSSS) Leonida Brežněva. Chtěl mu 

ukázat, že se tu nastolují změny, které by Sovětskému svazu neměly být lhostejné. 

Brežněv však tehdy zdejším poměrům moc nerozuměl a možná i proto, že neměl 

Novotného příliš rád
9
, odjel zpátky s tím, že se nebude vměšovat do československých 

záležitostí. Novotný se nechtěl vzdát ani jedné funkce, ale situace byla stále 

neudržitelnější vzhledem ke spojení většiny slovenských politiků a těch českých 

proreformních, kteří bojovali za okamžité rozdělení těchto dvou nejdůležitějších funkcí 

státu. Musel kapitulovat a poskytnout 21. prosince svou funkci prvního tajemníka ÚV 

KSČ k dispozici. Zůstal pouze prezidentem republiky. Dne 5. ledna 1968 byl do funkce 

prvního tajemníka ÚV KSČ zvolen a rovněž se jím stal Alexander Dubček, slovenský 

sedmačtyřicetiletý (tedy představitel střední věkové třídy) dosavadní první tajemník 

Slovenské komunistické strany (dále KSS).
10

  

 

 1.1.2 Pražské jaro  

 

 Zvolení Alexandera Dubčeka prvním tajemníkem ÚV KSČ 5. ledna 1968 je 

považováno za počátek pražského jara, období vyvrcholení dosavadních změn, které 

bylo násilně přerušeno invazí vojsk Varšavské smlouvy na území Československa 

v noci z 20. na 21. srpna. Dubček a také celé pražské jaro jsou známi snahou o tzv. 

„socialismus s lidskou tváří“. Tento vžitý pojem měl představovat snahu nejen 

                                                 
8
 PAUER, Jan. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: pozadí - plánování - provedení. 1. vyd. Praha: 

Argo, 2004. 358 s., [24] s. obr. příl. ISBN 80-7203-558-4. S. 23. 

9
 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. S. 18. 

10
 VONDROVÁ, Jitka. Reforma? Revoluce: Pražské jaro 1968 a Praha. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 

AV ČR, 2013. 278 s. ISBN 978-80-7285-167-6. S. 18-22. 
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Dubčeka, ale celého revolučního křídla KSČ
11

 o demokratizaci politiky a společnosti, 

ale stále v rámci socialismu.
12

 Čížek revoluční křídlo KSČ charakterizuje takto:  

 

„V KSČ byla nositelem touhy po změnách hlavně generace intelektuálů, myslitelů, umělců 

středního věku. Lidí, kteří byli zamlada, po roce 1945, přesvědčenými a nadšenými přívrženci 

komunistické ideologie a budování nového společenského systému, postupně ale začali vidět 

realitu stále kritičtějšíma očima, uvědomovali si nebezpečí fatálního zaostávání Československa 

v mnoha oblastech. Hledali nové alternativy, ovšem v rámci systému, nikoli proti němu. Na 

mnoha úrovních, ve straně, ve společenských organizacích, v médiích, ve vědeckých institucích 

či státní správě se lidé této generace už dostali do poměrně významných pozic.“
13

 

  

 Jednou z nejpodstatnějších změn, která urychlila spoustu dalších změn v období 

pražského jara, bylo zrušení cenzury médií. Dubček a reformní představitelé vlády byli 

rozhodnuti nebrzdit demokratizaci žurnalismu, a tak se na přelomu února a března 

postavili proti předběžné cenzuře. V praxi se měla uplatňovat od 4. března jen cenzura 

následná (po vydání mediálního obsahu) a cenzurní pravomoci přešly z Ústřední 

publikační správy (dále ÚPS) pod ministerstvo kultury. Počátkem dubna byl přijat 

Akční program, který také schvaloval a zaručoval svobodu projevu. 13. června vláda 

zrušila statut ÚPS, čímž ÚPS prakticky zanikla. Oficiálně byla cenzura zrušena až na 

zasedání Národního shromáždění, které se konalo ve dnech 25. a 26. června. Prakticky 

však tento legislativní vývoj pouze doháněl realitu, v níž média fungovala již několik 

měsíců.
14

 Čížek tehdejší působení médií popisuje takto: 

 

„Média zbavená cenzury a dirigování se během několika dní stala samostatným hráčem na 

politickém hřišti a na několik měsíců na jaře a v létě 1968 do jisté míry i hegemonem 

politického vývoje, jemuž se vedení strany muselo přizpůsobovat. Média každým dnem bořila 

další a další tabu a začala se věnovat tématům před pár dny ještě zcela nemyslitelným: 

                                                 
11

 KSČ bylo v té době rozděleno na dvě křídla: konzervativní, bojující za staré pořádky, a revoluční, 

snažící se o prosazení demokratických změn ve společnosti. 

12
 SÍGL, Miroslav. Události pravdy, zrady a nadějí: (1967-1971). S. 35. 

13
 ČÍŽEK, Rudolf. Ztracené archivy 1968: 21. srpen 1968 v ulicích Prahy. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 

2011. 271 s. ISBN 978-80-206-1186-4. S. 7. 

14
 KONČELÍK, Jakub: Média Pražského jara; Zrod reforem a demokratizace novinářské práce. In: 

Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. Praha: Národní muzeum, 2008, roč. 53,  

č. 1-4, s. 65-70. ISSN 0036-5351. S. 67-69. 
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policejním represím, neefektivnosti centrálně řízeného hospodářství, omezování kultury  

a umění, ale stále více a otevřeněji i zločinům režimu z prvních let jeho existence a jejich 

obětem.“
15

  

 

 V březnu dne 22. byla přijata rezignace Novotného na funkci prezidenta. Osm 

dní poté byl novým prezidentem zvolen Ludvík Svoboda, jenž si získal všeobecnou 

autoritu u lidí díky své minulosti. V období obou světových válek bojoval za 

znovuobnovení československého státu a v 50. letech byl perzekuován. Personální 

změny v nejvyšších funkcích však se Svobodou nekončily. Za zmínku stojí například 

Oldřich Černík, který se dostal do čela vlády jako její předseda, předsedou Národního 

shromáždění byl zvolen Josef Smrkovský, Ota Šik nastoupil do funkce místopředsedy 

vlády, všichni tři se hlásili k reformnímu křídlu KSČ. Ne všichni na vysokých postech 

však zastávali proreformní názory. Volby do Národního shromáždění byly odloženy na 

podzim kvůli všeobecné nespokojenosti občanů s vybranými kandidáty a do té doby měl 

být vypracován nový volební řád, který by byl v souladu s novými společenskými 

pořádky.
16

  

 Velmi podstatným dokumentem pro pražské jaro byl tzv. Akční program KSČ. 

Byl představen a schválen na dubnovém zasedání ÚV KSČ. Tento program odmítal 

monopol vládnoucí strany, měl ambici, že výsadní postavení KSČ si strana vybojuje 

sama v demokratických podmínkách, ve kterých se na vládě mohou podílet i jiné 

politické subjekty. Program už však neřešil, co by se dělo, kdyby své výsadní postavení 

strana neuhájila. Jelikož byl program po pár měsících zrušen, již se to nikdo nedozvěděl. 

Měl také zajistit, aby se KSČ znovu stala pouhou politickou stranou, nikoli subjektem, 

který řídí a kontroluje úplně všechno. „StB už nesměla být nasazována jako nástroj ve 

vnitropolitických sporech a ministr vnitra se měl napříště zodpovídat parlamentu.“
17

 

Dalším cílem programu bylo dodržování občanských svobod, potvrzoval právo 

shromažďovací a sdružovací, svobodu pobytu či volby náboženství. Jak Akční program 

referoval o svobodě projevu, píše Vančura: 

                                                 
15

 ČÍŽEK, Rudolf. Ztracené archivy 1968: 21. srpen 1968 v ulicích Prahy. S. 9. 

16
 ČÍŽEK, Rudolf. Ztracené archivy 1968: 21. srpen 1968 v ulicích Prahy. S. 9-10; VANČURA, Jiří. 

Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. S. 49-50; FELCMAN, Ondřej a kol. Vláda a prezident. 1. vyd. 

Brno: Doplněk, 2000. 501 s. Prameny k dějinám československé krize 1967-1970. ISBN 80-7239-077-5. 

S. 142, 163-165, 169-170, 180. 

17
 PAUER, Jan. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: pozadí - plánování - provedení. S. 24. 
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„[P]racujícím nelze libovolným výkladem mocensky předepisovat, o čem smějí a o čem nesmějí 

být informováni, které své názory mohou a které nemohou veřejně vyslovit, kde se veřejné 

mínění může uplatnit a kde ne.“
18

 

 

Dále program řešil i narovnání vztahu mezi Čechy a Slováky, práva národnostních 

menšin (poprvé od druhé světové války tím byli myšleni i Němci žijící na území 

ČSSR), omezení centrálního řízení ekonomiky, znovurespektování principu zisku 

v ekonomice a v neposlední řadě i povolení soukromého podnikání.
19

 

 Nutno ještě podotknout, že pražské jaro bylo obdobím vzniku nejrůznějších 

zájmových skupin a organizací. Mohu zmínit obnovení činnosti skauta či vznik Svazu 

vysokoškolských studentů. Nejpodstatnější však asi byly dvě organizace, a to KAN  

a K 231. KAN neboli Klub angažovaných nestraníků byl spolek převážně studentů 

vysokých škol a mladých lidí, kteří chtěli využít nově vznikajícího prostoru v období 

pražského jara a vytvořit opozici ke KSČ. Měli pocit, že pražské jaro vedou pouze 

komunisté a slovo nemají obyčejní lidé, nestraníci. Doufali, že až dají své organizaci řád 

a dostatečně se prosadí, mohli by snad vstoupit na politickou scénu a být skutečnou 

opozicí pro vládnoucí stranu. Jak moc by do budoucna mohl KAN KSČ ohrozit, už se 

lidé kvůli invazi vojsk nedozvěděli. K 231 byla skupina propuštěných politických 

vězňů. Číslice v názvu měla značit číslo zákona na ochranu lidově demokratické 

republiky (231/1948), kvůli kterému všichni skončili ve vězení. Po svém propuštění tito 

lidé často stáli na okraji společnosti, a tak se začali stýkat mezi sebou, povídali si, sdíleli 

své špatné zkušenosti z věznic a také odpor k stávajícímu režimu a KSČ. K 231 

můžeme také označit za politickou organizaci, která měla za cíl hlavně rehabilitaci 

nespravedlivě odsouzených včetně nich samých.
20

 

 V socialistickém zahraničí začala sílit kritika československých poměrů, která 

neustále nabývala na síle a byla předzvěstí srpna 1968. Jedním z milníků zahraniční 

                                                 
18

 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. S. 43. 

19
 ČÍŽEK, Rudolf. Ztracené archivy 1968: 21. srpen 1968 v ulicích Prahy. S. 10; PAUER, Jan. Praha 

1968: Vpád Varšavské smlouvy: pozadí - plánování - provedení. S. 24-25; VANČURA, Jiří. Naděje  

a zklamání: Pražské jaro 1968. S. 42-43. 

20
 HOPPE, Jiří. Opozice '68: sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara. 1. vyd. Praha: 

Prostor, 2009. 390 s. Obzor (Prostor). ISBN 978-80-7260-216-2. S. 135-138, 209-217; VANČURA, Jiří. 

Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. S. 39. 
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kritiky byl 23. březen, kdy byla do Drážďan svolána schůze nejvyšších zástupců pěti 

socialistických zemí Varšavské smlouvy. Již zde bylo Československo upozorněno na 

nutnost zbrzdit rychlý spád změn. Začátkem května opět vyjádřila Moskva své obavy  

o možný přerod socialismu v demokracii v ČSSR, a to na jednání v Moskvě, které bylo 

iniciováno z popudu československé strany a na kterém se měly původně rozebírat 

hospodářské záležitosti. Po tomto jednání však Dubček uklidňoval lid, který měl jisté 

obavy z možné intervence vojsk socialistických zemí, že tyto obavy jsou zcela 

bezpředmětné a vidí v nich spíše provokaci.
21

 

 Další ránou pro československou sebejistotu bylo oznámení z konce května, 

které dávalo na vědomost, že v červnu dorazí do Československa a Polska ozbrojené 

síly Varšavské smlouvy na cvičení. Vojenské manévry začaly 20. června a skončily až 

30. června, a to za velmi napjaté politické atmosféry, nikdo tu totiž kromě 

konzervativních komunistů vojenské jednotky neviděl rád. Dle oficiálních zpráv 

z Moskvy se mělo jednat o pouhé cvičení či pozvednutí politické morálky rozkládající 

se československé armády, ve skutečnosti, jak později ukázaly analýzy českých 

vojenských historiků, to byla zkouška, jak bude probíhat intervence v srpnu. Dislokace 

armád a divizí a mnoho dalších detailů cvičení přesně odpovídaly pozdější intervenci 

vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. Dubček a vysocí představitelé 

země s největší pravděpodobností tušili, že cvičení není dobré znamení, napovídalo 

tomu velmi mnoho skutečností, například to, že československé vojenské velení nebylo 

připuštěno k řízení manévrů (což znamenalo, že se cíle manévrů před nimi tajily), dotaz 

československého vedení z 20. června na odjezd vojsk z území ČSSR byl ignorován (až 

v důsledku silnějšího naléhaní cvičení skončilo 30. června a 2. července bylo 

vyhodnoceno) a celkově dle prezidenta Svobody byly průvodní okolnosti manévrů 

nepříjemné. Poslední jednotky opustily území ČSSR až v prvních srpnových dnech.
22

 

 Rychle postupující vývoj demokratizačního procesu československé politiky  

a společnosti se nelíbil ani konzervativním komunistům, kterých ve straně stále bylo 

                                                 
21

 HAVLÍČEK, Dušan. Jaro na krku: zážitky ze zákulisí sekretariátu ÚV KSČ od června do prosince 

1968. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998. 229 s. Svědectví o době a lidech. ISBN 80- 

-85270-82-X. S. 38; VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. S. 53-54. 

22
 PAUER, Jan. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: pozadí - plánování - provedení. S. 93-95; ŠACH, 

Jan. Vojenské cvičení ŠUMAVA, předzvěst konce Pražského jara ´68. Vojenský historický ústav Praha 

[online]. [cit. 2016-05-04]. Dostupné z: <http://www.vhu.cz/vojenske-cviceni-sumava-predzvest-konce- 

-prazskeho-jara-68/>.  

http://www.vhu.cz/vojenske-cviceni-sumava-predzvest-konce--prazskeho-jara-68/
http://www.vhu.cz/vojenske-cviceni-sumava-predzvest-konce--prazskeho-jara-68/
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dost a kteří přemýšleli, jak tento vývoj ukončit. Tito konzervativní politici navazovali 

kontakty se SSSR a často na mezinárodních schůzích podrývali systém vládnutí KSČ  

a celkový vývoj v zemi. Brežněvovi byl dokonce na poradě v Bratislavě, kde se dne 3. 

srpna sešli vrchní představitelé ČSSR, SSSR, Maďarska, Polska, Bulharska a Německé 

demokratické republiky (dále NDR), předán tzv. zvací dopis podepsaný Vasilem 

Biľakem, Drahomírem Kolderem, Aloisem Indrou, Oldřichem Švestkou a Antonínem 

Kapkou. V dopise byl Brežněv vyrozumíván o situaci v ČSSR, která se ÚV KSČ 

absolutně vymkla z rukou a kterou se podepsaní politici snaží ze všech sil napravit, 

nicméně podotkli, že pokud by se toto snažení neukázalo jako dostačující, prosí KSSS  

a SSSR o pomoc jakýmikoli dostupnými prostředky. Již dříve měl vlastní zvací dopis 

předat Brežněvovi Kapek, odhaduje se, že ho předal buď na jednání v Čierné nad 

Tisou
23

, nebo v Bratislavě.
24

  

 Dne 27. června vyšel v několika denících a časopisu Literární listy manifest 

napsaný Ludvíkem Vaculíkem s názvem „Dva tisíce slov, které patří dělníkům, 

zemědělcům, úředníkům, vědcům a všem“. Jeho napsání bylo iniciováno vědci Ottou 

Wichterlem, Janem Brodem, Otakarem Poupou, Miroslavem Holubem, Bohumilem 

Seklou a zřejmě i dalšími. Ti se obávali o další osud demokratizačního vývoje. Manifest 

odsuzoval vládu KSČ v posledních dvaceti letech, dále vyzýval čtenáře, ale i KSČ, 

k podpoře Akčního programu a obrodného procesu a zároveň varoval před 

konzervativním křídlem KSČ. V manifestu stojí: 

 

„Vsaďme se však, že naši milí odpůrci si nedopřejí letního oddechu, budou mobilizovat své 

zavázané lidi a budou si už teď chtít zařídit klidné svátky vánoční!“
25

 

 

Reakce na manifest byly bouřlivé. KSČ kvůli němu svolala zasedání, kde se politici 

jednohlasně domluvili na jeho odmítnutí, konzervativci v něm viděli kontrarevoluci  

a revoluční křídlo zase odpor proti Akčnímu programu a své politice. Během zasedání 

                                                 
23

 Konalo se ve dnech 29. července až 1. srpna.  

24
 PAUER, Jan. Praha 1968: Vpád Varšavské smlouvy: pozadí - plánování - provedení. S. 121, 155-157, 

160-161. 

25
 KONČELÍK, Jakub. Dva tisíce slov; zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání. In: Soudobé dějiny 

[online]. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, roč. 15, č. 3-4, s. 485-544 [cit. 2016-03-08]. 

ISSN 1210-7050. Dostupné z: <http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/440_koncelik_2000_slov.pdf>. 

S. 527. 

http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/440_koncelik_2000_slov.pdf
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bylo voláno i Brežněvovi, který Dva tisíce slov označil za kontrarevoluci. Jiný názor 

však měli běžní občané, ti mu vyjadřovali podporu svými několikatisícovými podpisy.
26

 

 Signálů, které mohly napovídat o hrozbě invaze, nebylo zase tak málo. Vývoj 

v ČSSR byl kritizován na několika mezinárodních schůzích států Varšavské smlouvy, 

KSČ byly ukládány úkoly a příkazy, které měly demokratizační vývoj zastavit či 

alespoň obrátit jiným směrem (často se jednalo hlavně o odvolání určitých Moskvě 

nepohodlných jedinců z funkcí, například velmi urputně chtěl Brežněv z funkce odvolat 

ředitele ČST Jiřího Pelikána). Dubček dokonce obdržel i několik dopisů od Brežněva, 

v nichž dával najevo hrubou nespokojenost s jeho vedením strany a celkovou 

československou situací. Vondrová píše, že 19. srpna byl Dubčekovi předán dopis 

s odůvodněním invaze. Někteří představitelé pražského vedení si pravděpodobně hrozby 

intervence vědomi byli, Dubček však, zdá se, do poslední chvíle věřil, že k ní nedojde,  

a právě to dodávalo mnoha lidem jistotu a klid, že polednový vývoj bude pokračovat 

dál.
27

 

 Krátce po 23. hodině 20. srpna 1968 vstoupila na území Československa vojska 

pěti zemí Varšavské smlouvy. Rozhlasem zněla slova stanoviska ÚV KSČ k vzniklé 

situaci: 

 

„Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy 

vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů.“
28

  

 

 Vrchní představitelé ČSSR byli násilně odvlečeni ještě 21. srpna do Moskvy, 

kde se mělo jednat o invazi vojsk a o „nápravě“ dosavadního Moskvou nechtěného 

vývoje v ČSSR. Delegace se vrátila až v ranních hodinách 27. srpna. Po dobu těchto dní 

československé obyvatelstvo volalo po jejich propuštění a pevně věřilo, že se jedná  

o nedorozumění a vojska brzy odjedou a vše se vrátí k poměrům před 20. srpnem. 

Kromě Františka Kriegela, člena předsednictva ÚV KSČ a předsedy Ústředního výboru 

                                                 
26

 Tamtéž. S. 491-512. 

27
 CACCAMO, Francesco. Jiří Pelikán a jeho cesta socialismem 20. století. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 

114 s., příl. ISBN 978-80-7239-226-1. S. 27; VONDROVÁ, Jitka. Reforma? Revoluce: Pražské jaro 

1968 a Praha. S. 239-240. 

28
 BENČÍK, Antonín. Operace Dunaj aneb Internacionální vražda Pražského jara. Praha: Krutina Jiří - 

- Vacek, 2013. 399 s. ISBN 978-80-87493-57-1. S. 155. 
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Národní fronty Čechů a Slováků, všichni účastníci jednání podepsali pod Brežněvovým 

nátlakem 26. srpna tzv. Moskevský protokol.
29

 

 A co Moskevský protokol obsahoval? Především uznal neplatným mimořádný 

XIV. sjezd KSČ, tzv. vysočanský sjezd
30

. Dále se mělo dle něj rozhodnout o kádrových 

změnách ve funkcích. Vláda měla „zabezpečit“ antisocialistické síly a média, tedy 

znovu nad nimi převzít plnou kontrolu. Protokol také hovořil o budoucích jednáních  

o hospodářství mezi SSSR a ČSSR, o upevňování Varšavské smlouvy a přátelských 

vztahů mezi socialistickými zeměmi. Československá otázka měla být stažena 

z programu OSN. O vojscích v ČSSR bylo řečeno a napsáno, že se nebudou vměšovat 

do vnitropolitických věcí ČSSR a že se budou postupně ze země stahovat. Na což si 

nakonec museli Čechoslováci přes dvacet let počkat.
31

 

 Moskevský protokol nebyl nikdy zveřejněn. Lidé si ale mohli jeho obsah 

domyslet. Politici se z Moskvy vrátili, ale vojska zůstávala. Dne 18. října pak byla 

většinou parlamentu podepsána Smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na území 

Československé socialistické republiky. Ještě vzniklo několik dokumentů, proseb, 

výzev, aby vojska co nejrychleji opustila území, apelovalo se na vysočanským sjezdem 

zvolený ústřední výbor, navrhovalo se i referendum. Nic z toho však nezabránilo 

nadcházející normalizaci - období tvrdých represí, kontrol a změn.
32

  

 Nutno ještě podotknout, že v červnu byly zrušeny pracovní soboty a zavedly se 

tím pouze pětidenní pracovní týdny. Dotklo se to především denního tisku, který přestal 

vycházet v neděli. V televizi se často objevovaly dotazy redaktorů na občany, co tomu 

říkají, co dělají s nově nabytým volným časem atd.
33

 

 

                                                 
29

 VONDROVÁ, Jitka. Reforma? Revoluce: Pražské jaro 1968 a Praha. S. 244-246. 

30
 Vysočanský sjezd se konal 22. srpna ve Vysočanech. Účast byla navzdory nečekaným podmínkám 

vysoká, sešlo se okolo 80 procent všech předních politiků, chyběla však třetina slovenských představitelů. 

Sjezd ostře kritizoval invazi vojsk, přijal výzvu do socialistických zemí, aby se vyjádřily k situaci 

v ČSSR, vyzval k  hodinové protestní generální stávce na druhý den, která se skutečně konala. Nakonec 

sjezd zvolil nový ústřední výbor, ve kterém figurovali mj. Alexander Dubček, Gustáv Husák a Jiří 

Pelikán. CACCAMO, Francesco. Jiří Pelikán a jeho cesta socialismem 20. století. S. 28; VANČURA, 

Jiří. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. S. 88-89.  

31
 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. S. 95. 

32
 Tamtéž. S. 96; Pražské jaro 1968: literatura - film - média: materiály z mezinárodní konference 

pořádané Literární akademií za spolupráce s Městskou knihovnou Praha 20. - 22. května 2008. S. 15. 

33
 KONČELÍK, Jakub: Média Pražského jara; Zrod reforem a demokratizace novinářské práce. S. 217. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_fronta_%C4%8Cech%C5%AF_a_Slov%C3%A1k%C5%AF
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1.2 Situace v Československé televizi 

 

 Československá televize začala poprvé vysílat 1. května 1953 z Měšťanské 

besedy, ale pouze zkušebně, nelze ještě mluvit o vysílání pravidelném. Pravidelně se 

začalo vysílat až od 25. února 1954. Tehdy málokdo věřil, že se televize stane vlivným 

médiem. Program v té době sledovali lidé na pouhých přibližně 500 televiznních 

přijímačích s obrazovkou o velikosti větší pohlednice. Vysílaný signál mohli zachytit 

pouze diváci v blízkosti petřínského vysílače, tedy Pražené a obyvatelé středních 

Čech.
34

 

 V roce 1967 se však už televize mohla chlubit počtem koncesionářů ve výši 

2 599 766
35

. Je nutné mít na paměti, že to neznamenalo, že se na televizi dívalo jen něco 

přes dva a půl miliónu diváků, okolo jedné televize se tehdy totiž scházely někdy  

i desítky lidí - rodina, sousedé, přátelé nebo lidé v hospodě.
36

 

 V mnou sledovaném období se na programu podílelo pět studií – Praha, Brno, 

Ostrava a také slovenské Bratislava a Košice. V provozu byl pouze jeden vysílací 

okruh, až do 9. května 1970. Program byl převážně černobílý, od roku 1970 se začalo 

zkoušet vysílání pořadů barevně. Avšak velmi málo lidí je mohlo zhlédnout v barevném 

provedení, jelikož si většina nemohla dovolit koupit barevný televizor, který stál hodně 

peněz. Motivaci pro jejich nákup diváci získali spíše až o několik let později kvůli 

sportovním přenosům.
37

 

 V 50. letech ještě nebylo ze strany vrchních představitelů republiky věnováno 

televizi tolik pozornosti, s postupem času však pochopili, že toto médium sleduje stále 

více lidí, a tak byl 31. ledna 1964 Národním shromážděním přijat zákon  

                                                 
34

 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969-1975. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV 

ČR, 1998. 90 s., příl. S. 7; ŠTOLL, Martin. 1.5.1953 - zahájení televizního vysílání: zrození televizního 

národa. 1. vyd. Praha: Havran, 2011. 208 s. Dny, které tvořily české dějiny. ISBN 978-80-87341-06-3. S. 

7. 

35
 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969-1975. S. 7. 

36
 Tamtéž. 

37
 Tamtéž. 
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o Československé televizi. Tím se dostala pod vliv a kontrolu KSČ jako ostatní 

sdělovací prostředky.
38

 

 Ředitelem ČST byl od roku 1963 Jiří Pelikán. Ten se později stal velkým 

podporovatelem a snad i symbolem pražského jara.  

 Proces uvolňování politických a společenských poměrů si dobře uvědomovali  

i pracovníci médií. Postupně přestávala fungovat cenzura, ačkoli legislativně byla 

zrušena až Národním shromážděním na zasedání konajícím se ve dnech 25. a 26. června 

1968, v médiích prakticky nefungovala už od února. A diváci to poznali. Projevovalo se 

to hlavně velkým nárůstem publicistiky v programu, objevovalo se hodně 

komentovaného zpravodajství, historických relací a diskuzních pořadů. Neobvyklé 

nebylo ani, když reportéři vyráželi do ulic a ptali se na názory lidí na ulici.
39

 

  První velmi otevřená slova zazněla na obrazovkách 4. února v rozhovoru 

šéfredaktora Televizních novin (dále TN) Kamila Wintera s předsedou Svazu 

československých spisovatelů Eduardem Goldstückerem. Hovořili o nepřiměřeném 

policejním zásahu proti studentům na strahovských kolejích v říjnu 1967
40

, o průběhu 

IV. sjezdu Svazu spisovatelů v červnu 1967, kde se odhalil rozpor mezi názory 

kulturních představitelů a představitelů KSČ, anebo o nutnosti svobody projevu. Tato 

debata inspirovala další pracovníky ČST.
41

 

  

                                                 
38

 BEDNAŘÍK, Petr, Lenka ČÁBELOVÁ, Barbara KÖPPLOVÁ, Jitka KRYŠPÍNOVÁ, Václav 

MORAVEC, Eva ŠÁDOVÁ. Dějiny českých médií v datech (rozhlas, televize, mediální právo). 1. vyd. 

Praha: Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 80-246-0632-1. S. 222-223. 

39
 KONČELÍK, Jakub. 2009. Mediální politika a srpen 1968; zřízení Úřadu pro tisk a informace jako 

služba moskevskému protokolu. In: MAGÁL, Slavomír, Miloš MISTRÍK, Martin SOLÍK, ed. In: 

Masmediálna komunikácia a realita II. 1. vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2009. 

S. 203–219. ISBN 978-80--8105-125-8. S. 204-205; Československá televize. Praha: Československá 

televize. 1968, roč. 3, č. 1-34.  

40
 31. října 1967 studentům ubytovaným na strahovských kolejích došla trpělivost s neustálými výpady 

elektrického proudu a vyšli do ulic. Skandovali „Chceme světlo! Chceme studovat!“. Tato spontánní akce 

však byla velmi nepřiměřeným a brutálním způsobem zastavena příslušníky Veřejné bezpečnosti. 

PAŽOUT, Jaroslav. "Chceme světlo! Chceme studovat!": Demonstrace studentů z vysokoškolských 

kolejí v Praze na Strahově 31. října 1967. In: Paměť a dějiny: Revue pro studium totalitních režimů 

[online]. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 4-13 [cit. 2016-01-24]. 

Dostupné z: <http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0801-4-13.pdf>.  

41
 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969-1975. S. 8. 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0801-4-13.pdf
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1.3 Programové schéma 

 

 V následující kapitole o programovém schématu vysílání ČST v první polovině 

roku 1968 (do 20. srpna) se pokusím čtenáři práce přiblížit, co bylo možné tehdy vidět 

na obrazovkách. Diplomová práce se opírá především o týdeníky Československá 

televize, v nichž byly zveřejňovány televizní programy vždy na jeden týden. Je však 

nutné mít na paměti, že často se skutečně vysílaný program mohl i hodně lišit od své 

tištěné předlohy. Cysařová popisuje počátky nejsvobodnějšího období vysílání do té 

doby takto:  

 

„V únoru a březnu se staly průvodním jevem vysílání programové změny ze dne na den, mnohdy  

i z hodiny na hodinu, protahování programu dlouho do noci pro aktuální zachycení událostí, 

pro přímé přenosy diskusí vedoucích představitelů vlády, KSČ, známých spisovatelů, filosofů  

a jiných osobností s občany, pro zařazení do programu dosud trezorových i nově vytvořených 

dokumentů a publicistiky.“
42

 

 

 Vysílání neprobíhalo pravidelně, jak ho známe dnes. Vysílalo se přibližně od 

deváté hodiny ranní do asi 23. hodiny večerní s poledními přestávkami, které trvaly 

čtyři až pět hodin. V pondělí a ve čtvrtek program nezačínal hned od rána, vysílalo se 

většinou až od odpoledne, buď se začínalo okolo poledne či až kolem 16. nebo 17. 

hodiny. V období letních prázdnin se v průběhu všedních dnů nevysílalo dopoledne 

vůbec. Celkově lze v tomto období hovořit o 200 hodinách zpravodajství a 270 

hodinách
43

 publicistiky navíc oproti předešlému roku. Od věci také není zmínit, že 

v tomto období velmi stoupala sledovanost televize. Mnoho pořadů sledovala 

nadpoloviční většina obyvatelstva a televizory často v domácnostech zněly až do 

pozdních nočních hodin. Mnoho lidí si ale také stěžovalo na časté nedodržování 

tištěného televizního programu nebo na zařazování publicistiky až do pozdního 

večerního vysílání.
44

 

                                                 
42

 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969-1975. S. 11. 

43
 Tamtéž. 

44
 Tamtéž. S. 11-12; BEDNAŘÍK, Petr, Lenka ČÁBELOVÁ, Barbara KÖPPLOVÁ, Jitka 

KRYŠPÍNOVÁ, Václav MORAVEC, Eva ŠÁDOVÁ. Dějiny českých médií v datech (rozhlas, televize, 

mediální právo). S. 220; CACCAMO, Francesco. Jiří Pelikán a jeho cesta socialismem 20. století. S. 23- 

-24; Československá televize. Praha: Československá televize, 1968, roč. 3, č. 1-34.  
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 Přes den se většinou vysílaly vzdělávací, kulturní či zábavné pořady a večery 

byly vyhrazeny pro publicistiku, dokumenty, zpravodajství a filmy či seriály, popřípadě 

zábavné soutěžní pořady. Většina pořadů se standardně opakovala převážně druhý den 

dopoledne, někdy ale třeba až za několik dnů. Výjimkou nebyla zastavení se nad dopisy 

diváků, kterých stále přibývalo, v televizním pořadu Televizní listárna (vyráběly se  

i pořady zaměřující se na dopisy ke konkrétním pořadům, například Setkání nad 

Inzerátem). 

 V programu se odráželo mnoho významných výročí slavených v roce 1968. Byly 

to 50. výročí vzniku republiky, 20. výročí února 1948, 50. výročí vzniku Sovětské 

armády a také 15. výročí začátku vysílání ČST. Připomínaly se různými pořady, 

dokumenty, 15. narozeniny televize se oslavovaly hlavně vysíláním těch 

nejpovedenějších natočených počinů, z nichž některé už byly oceněny nějakou cenou. 

Na začátku roku se konaly Zimní olympijské hry v Grenoblu, jejíž přenosy často plnily 

velkou část televizního programu.
45

 

 Tehdejší ředitel ČST Jiří Pelikán viděl na počátku roku 1968 úlohu televize 

následovně:  

  

„[R]ok 1968 – bude opravdu mimořádný. Skrývá v sobě velké možnosti i úzkosti. Může být 

rozhodujícím krokem k obratu v rozvoji, nebo může znamenat další stupeň v procesu zaostávání 

naší televize.“
46

 

 

 1.3.1 Vysílání Československé televize od ledna do 20. srpna 1968 

 

 Zpravodajství 

 Zpravodajství v tomto období mělo velký význam. Novinkou bylo hlavně 

množství do něj vkládaných komentářů. A dále také hodně rozhovorů, a to nejen 

s politiky či významnými osobnostmi, ale i s řadovými občany. Do vysílání se rovněž 

často vkládaly přenosy různých politických akcí, zasedání, projevů atd.  

 Televizní noviny byly vysílány víceméně pravidelně, většinou třikrát denně 

kromě dní, kdy program začínal až odpoledne. Hlavní TN mohli diváci sledovat 

v časech mezi 19. a 20. hodinou (někdy začínaly v 19:00, někdy v 19:15, pak zase  

                                                 
45

 Československá televize. Praha: Československá televize, 1968, roč. 3, č. 1-34.  

46
 PELIKÁN, Jiří. Do roku přelomu. In: Československá televize. Praha: Československá televize, 1968, 

roč. 3, č. 1.  
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v 19:30) v délce asi 20 až 40 minut, večerní TN se pak objevovaly na programu většinou 

v jeho závěru mezi posledními relacemi a byly o něco kratší než hlavní TN (cca 10 až 

20 minut). Dopolední TN většinou ukončovaly vysílání před polední pauzou. Sobotní 

hlavní TN byly doplněny o přízvisko + 5 minut o sportu a navazoval na ně také 

zpravidla patnáctiminutový zpravodajský Pořad k mezinárodním událostem. Každou 

neděli pak hlavní a večerní TN byly doplňovány sportovním shrnutím uplynulého týdne 

s názvem Branky, body, vteřiny. Většinou trvaly od 20 do 30 minut. V době, kdy 

probíhaly ZOH v Grenoble, se často k večerním TN připojovalo ještě Zpravodajství 

ZOH. Pouze v pátek předcházela TN předpověď počasí s názvem Jaké bude počasí. 

Každou středu se před TN vysílalo oblastní zpravodajství nazvané Z našeho kraje, které 

informovalo vždy o novinkách v jednom z krajů, a to pouze na pražském vysílacím 

okruhu, na ostravském se vysílal Ostravský zpravodajský magazín a na brněnském 

Kronika týdne. Od začátku školních prázdnin se pak oblastní vysílání přesunulo 

na pátek, kdy hlavním TN předcházelo vysílání Z našich krajů, po dvou týdnech 

s názvem Oblastní vysílání, to se vysílalo na všech třech okruzích.  

 

 Publicistika a dokument 

 V publicistických a dokumentaristických žánrech lze velmi dobře sledovat odraz 

toho, co se dělo v politice a společnosti. V lednu ještě televizní program nenabízel příliš 

mnoho z tohoto žánru, v únoru již mnozí pracovníci ČST přestávali respektovat 

zákonem stanovenou cenzuru a odpovědnost KSČ a v březnu se již naplno rozjelo 

uvádění mnoha počinů, které se zabývaly nejrůznějšími zákoutími, ať už politiky, 

společnosti či rodiny, zkrátka toho, o čem se do oné doby mluvit nemohlo.  

 Jako příklad uvolňování ve sdělovacích prostředcích lze uvést pořad Oč jde na 

vesnici vysílaný 13. března (není uveden v tištěném programu). Přepis tohoto pořadu lze 

najít v knize Pražské jaro v médiích Jiřího Hoppeho, který ho získal ze soukromého 

archivu Ladislava Daneše. Slovo dostávali obyvatelé Horoměřic a vyjadřovali se 

k nekompetentnosti některých politiků, k chybám Antonína Novotného, vyzývali ho, 

aby vystoupil a promluvil o svých chybách, požadovali, aby se politici chovali 

transparentně a otevřeně obhajovali své kroky, stejně jako se musí zpovídat oni, mladá 

generace se ptala té starší, jak to mohli nechat zajít tak daleko, hovořilo se také  
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o politických procesech 50. let.
47

 Uvádím jednu citaci (soudruha Pekárka), která 

poslouží jako dobrý příklad uvolněné atmosféry a možnosti svobodnějšího vyjadřování, 

než tomu bylo v průběhu minulých 20 let: 

 

[P]roč nenechala strana vedle sebe ještě jiné – české socialisty, lidovce a další? Vždyť jim 

mohla část toho břemene na tělo dát. Proč je tak udusili po tom čtyřicátém osmém roce? Mohli 

jsme tady mít několik skupin a komunistická strana si mohla zajistit hlavní vedení. Nikdo by jí to 

nebral.“
48

 

 

 V lednu pokračují pořady nazvané Tribuna ekonomiky, Tribuna ekonomiky  

a řízení a Tribuna techniky. Ty byly pravidelně vysílány vždy v úterý odpoledne 

(většinou jimi začínal denní program) okolo 17. hodiny. Tribuny rozebíraly aktuální 

problémy právě ekonomiky a techniky. Na obrazovkách se již od roku 1958 vysílala 

Zvědavá kamera, dokumentaristický pořad profilující se jako pořad s tématy týkajícími 

se mládeže či o které se zajímala mládež. Od roku 1962 se však pořad začal zaměřovat 

na témata týkající se nejen mládeže, měla za cíl být více investigativní a užitečná pro 

společnost. Díly odvysílané v mnou sledovaném období se zabývaly tématy jako 

například hádky v manželství, volný čas vojáků, s postupem času se témata stávala 

kontroverznějšími, hovořilo se o výchově dětí jako budoucí generace, o poměrech ve 

věznici na Mírově, o názorech „dětí“, které v roce 1945 vítaly novou dobu v náručích 

osvoboditelů. Ve středu 6. března v 19.20 se vysílal díl s názvem Doplňovací lekce, 

v němž se u rozhovoru sešli vysokoškolští studenti s profesorem Eduardem 

Goldstückerem, členem ÚV KSČ Josefem Smrkovským a ředitelem ČST Jiřím 

Pelikánem. Debatovalo se především o historických momentech moderních dějin, které 

do té doby byly tabuizované, proto název Doplňovací lekce. O kontroverznosti Zvědavé 

kamery vypovídá i to, že díl Spor (spor dvou generací, generace 50. let, kterou 

představoval Karel Kohout, dřívější zarputilý komunista, a mladé generace 60. let, která 

tu předešlou obviňovala ze situace, ve které se Československo tehdy nacházelo, díl byl 

inscenován jako soudní spor) byl odvysílán poprvé 22. dubna 1966 a byl zároveň dílem 

posledním a natočené pokračování Porota (již to nebyla scénáristy připravená diskuze 
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jako díl Spor, tvůrci do ní nezasahovali a spontánně se hovořilo o oprávněnosti žaloby, 

o jejím vyvrácení, které se diskutovalo v předešlém díle Spor, a o vině či nevině 

žalované generace) se mohlo na obrazovkách objevit až v době uvolněnější, a to 

v pondělí 18. března 1968 ve 20:05. Oba díly vytvořila autorská dvojice Karel Kyncl  

a Vladimír Branislav.
49

 Vysílala se v nepravidelných intervalech, ze začátku až 

s měsíčním odstupem, v březnu naopak díly někdy dělilo jen pár dnů, v dubnu byl 

odvysílán jeden, v květnu tři, v červnu jeden a poslední díl v mnou sledovaném období 

byl ke zhlédnutí až 1. srpna. Publicistice se věnovalo i R-68. Na obrazovkách se 

neobjevovalo pravidelně, patřily mu pondělky většinou jednou za měsíc, ale například 

v únoru, květnu, červenci a srpnu se nevysílal vůbec. Asi nejkontroverznější díl byl 

nazván Předpověď polojasno, který diváci mohli sledovat 17. června ve 22:10, v jehož 

podtitulku stálo: 

 

„reportáž, kterou jsme začali natáčet už před dvěma lety, má své zajímavé a logické 

pokračování v dnešních názorech brněnských studentů“.
50

 

  

Do srpna 1968 se odvysílaly tři díly publicistického počinu Obžalována je lhostejnost 

(vysílání 1. února, 3. června a 11. července vždy kolem 21. hodiny), ve kterých 

ostravský režisér Evžen Saidok nechal zaznít otázky, jako například jaké právní 

dovolání člověk v tehdejším státě měl, jestli je společnost prostoupena lhostejností, 

hovořilo se také o morálce, právu nebo občanské rehabilitaci.  

 Mezi velmi významné diskuzní pořady dané doby řadíme pořady Věc veřejná, 

Sondy, Mezi námi a Kam spějeme?. Věc veřejná se vrátila na obrazovky po osmi 

měsících ve čtvrtek 29. února v 19:25, patřily jí také čtvrtky 28. března a 2. května  

a výjimečně i pátek 5. července. Zařazována do programu byla vždy po hlavních TN. 

Režisér Karel Pech natočil debaty o socialistické demokracii, Akčním programu, vztahu 

Čechů a Slováků, o postavení žen. Debaty vždy vedl redaktor Jiří Kantůrek. Sondy 

režisérky Ljuljany Lorencové za moderace opět Jiřího Kantůrka bylo možné do srpna 

vidět třikrát – ve čtvrtky 21. března a 25. dubna a ve středu 19. června, vždy po hlavních 
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TN, tedy kolem půl osmé večer. Věnovaly se ekonomickým, hospodářským  

a pracovním otázkám v ČSSR, a to i ve srovnání s Evropou (díl Jsme nejhorší 

v Evropě? z 19. června). Mezi námi se vysílalo jako jeden z mála pořadů pravidelně 

každé úterý kolem půl osmé večer po TN počínaje 9. dubnem až do 20. srpna. Tímto 

živě vysílaným diskuzním pořadem prováděl vždy jeden ze čtyř redaktorů – Jiří 

Kantůrek, Ladislav Daneš, Jiří Ruml nebo Vladimír Tosek. Byl vysílán vždy živě, hosté 

zůstávali až do přímého přenosu neznámí, bývaly to ale většinou osobnosti společensky 

významné, které měly co říci veřejnosti. V Kam spějeme? režiséra Karla Pecha hostil 

Jiří Pelikán zástupce televizního obecenstva, aby s nimi hovořil o programu a úloze 

televize a také o kýžené a dlouho nedosažitelné svobodě projevu sdělovacích 

prostředků, a to v pondělí 27. května v 19:35 a v pátek 12. července ve 21:00. Diskuzní 

pořad nad výsledky průzkumů veřejného mínění s názvem Mínění proti mínění se 

vysílal třikrát, ve čtvrtek 27. června ve 21:40, v úterý 2. července ve 22:30 a 9. července 

v 18:20.
51

  

 Otevřeně se na obrazovkách mluvilo o nejrůznějších problémech doby, ať už 

ekonomických, politických či jiného rázu, a to v pořadech jako například Otázky doby 

(vysílané třikrát nepravidelně během ledna a února), Otázky (vysíláno jen jednou  

1. července, na otázky odpovídal první rektor Univerzity Palackého v Olomouci Josef 

Ludvík Fischer, který byl do roku 1968 nucen se odmlčet), Ekonomické otazníky (od 

ledna do května odvysíláno pět dílů v nepravidelných intervalech a dnech), ve Faktech 

s podtituly Jak vyrábíme, Jak žijeme, Jak vyvážíme, Jak řídíme hovořil místopředseda 

vlády a akademik Ota Šik (všechny díly vysílány během jednoho týdne na konci 

července). Dál zmíním ještě například O čem se hovoří? (vysíláno třikrát nepravidelně 

během června a července) a Volnou tribunu zemědělců vysílanou 4. srpna v 11:00. 

V Dotazníku pro ministra se mohli lidé ptát ministra školství Vladimíra Kadlece na 

otázky, které chtěli zodpovědět (vysíláno 1. srpna v 19:40).  

 Velmi zajímavou sérii tří dokumentů s názvy Vítání neviňátek, Inzerát a Milión 

ve zvláštní péči připravil a režíroval Jindřich Fairaizl. Trilogie se věnovala jednomu 

tématu – dětem. Děti totiž nejsou samostatné, ale závislé na ostatních, na společnosti. 

Proto tímto tématem Fairaizl kritizoval především společnost. Ve Vítání neviňátek se 

hovořilo o týrání dětí a nedostatečné legislativě, která za týrání dětí trestá. V Inzerátu 
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Fairaizl promítl svou zkušenost, kdy v novinách uveřejnil inzerát o tom, že adoptuje 

dítě, nikdo mu však neodpověděl. Poté však inzeroval, že adoptuje dítě výměnou za 

nový vůz Fiat, a přišlo mu na tři sta odpovědí. Vydal se za některými těmito rodinami  

a zjišťoval, proč by vyměnily dítě za auto. Důvody rodičů jsou také obžalobou 

podmínek společnosti a doby, které je dohnaly až k tomu, že by za trochu luxusu či 

finanční pomoc vyměnili vlastní dítě, o které nejsou schopni se plnohodnotně postarat. 

V Miliónu ve zvláštní péči se Fairaizl opět vydává za rodiči, kteří odpověděli na inzerát, 

tento díl se ale dále věnuje například otázce péče o postižené děti, nákladů na dítě 

v kojeneckém ústavu, výše rodinných přídavků či nákladů na studia dětí. Oslovený dr. 

Durnovský říká, že milión dětí potřebuje zvláštní péči, odtud i název dílu.
52

 

 Jindřich Fairaizl také napsal a zrežíroval diskuzní film Naděje z levého břehu 

uvedený 22. února v 19:35, ve kterém se u táborového ohně sešli ministr lesů a vodního 

hospodářství Josef Smrkovský, ředitel Krkonošských papíren Rudolf Mádle a ředitel 

textilního závodu Tiba Emil Holan a hovořili o problémech tehdejší doby. O tom, že 

nedostatek zboží je způsoben špatně řízenou ekonomikou, a také o alarmující 

skutečnosti, že v 90. letech by mohla dojít pitná voda.
53

  

 Ke smrti Jana Masaryka se vrátil čtyřdílný dokument investigativního publicisty 

Vlastimila Vávry Na pomoc generální prokuratuře. Zpochybnil oficiální 20 let starou 

verzi, že Jan Masaryk skončil život sám skokem z okna. Přišel s novými skutečnostmi, 

jako byly například nepořádek v koupelně, z jejíhož okna měl vyskočit, poloha mrtvého 

těla, omítka za nehty Masaryka nebo i další znečištění těla, nic z toho nesvědčilo o tom, 

že by skok byl dobrovolný. Masaryk úřadující ve straně s odkazem Tomáše Garrigua 

Masaryka byl po únoru 1948 režimu nepohodlný, proto jakékoli další pokusy  

o znovuotevření jeho případu a ukazování na možnost vraždy byly ihned po intervenci 

vojsk Varšavské smlouvy znemožněny. V programu týdeníku ČST jsem dohledala 

pouze opakování třetího dílu 29. května a premiéru čtvrtého dílu 11. června dopoledne. 

Premiérové díly tedy pravděpodobně byly do vysílání zařazeny mimo předem stanovený 
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tištěný program. Vávra připravil i pátý díl, ten už se ale na obrazovkách objevit 

nemohl.
54

  

 Oblíbenou a vídanou postavou se stal také Jan Werich. Přiložte životopis se 

poprvé vysílalo ve čtvrtek 8. února ve 20:20. Jan Werich v tomto dokumentárním cyklu 

prováděl diváky u televizních obrazovek společně s Vladimírem Škutinou tehdejší 

Prahou a vyprávěl jim, jak si daná místa pamatuje on ze svého mládí. S nadhledem  

a vtipem Werichovi vlastním vyprávěl i nejrůznější příběhy a úvahy spojené 

s politickou a společenskou situací tehdejšího Československa, zamýšlel se tedy nejen 

nad historickou Prahou.
 55

 Další díly se objevily ještě v pátek 10. května v 19:35 a ve 

čtvrtek 15. srpna v 19:40. Dalším pořadem s Werichem v čele byl Co tomu říkáte, pane 

Werichu? vysílaný poprvé v pátek 28. června v 19:40. Poté se Werich s publicistou 

Vladimírem Škutinou „vídali na obrazovkách“ pravidelně každou neděli většinou kolem 

20. hodiny večerní, výjimečně po 21. hodině. Hovořilo se standardně jen v deseti 

minutách o aktuálních tématech, která Werich glosoval s nadhledem sobě vlastním, 

například o zrušení a zároveň i historii cenzury.
56

  

 Nutno připomenout i dokumentární, publicistické a reportážní filmy, které 

vznikaly a byly poplatné době, nicméně o spoustě z nich nelze dohledat bližší informace 

a lze soudit často jen z názvů a podtitulků. Zmíním Ústecký rébus (redaktor a scénárista 

Zdeněk Lavička, režisér Jiří Stehlík) vysílaný 16. května ve 21:20, který řešil důvody  

a dopady záhadného okamžitého odvolání ředitele a dvou náměstků ve Spolku pro 

chemickou výrobu v Ústí nad Labem.
57

 Reportáž Stopy vedou k Šejnovi se objevila na 

obrazovkách ve čtvrtek 23. května pět minut po půl osmé. Opět na ní pracoval Lavička 

se Stehlíkem a rozpracovávali v ní téma záhadných okolností smrti náměstka ministra 

národní obrany, generálplukovníka Vladimíra Janka. Stopy navazovaly na reportáž Smrt 
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generála, která byla reprízována jen dva dny před Stopami. Smrt generála se zabývala 

posledními okamžiky života generála, které mohly mít nějakou spojitost s jeho 

nečekanou smrtí.
58

 Nedokončená kronika (vysílaná ve středu 10. dubna v 19:25), 

dokument ze září 1967, sledovala život politika Vladimíra Clementise, který byl 

popraven v 50. letech (pro televizní publicistiku a dokumentaristiku první poloviny roku 

1968 byly typické rekonstrukce politických procesů, zejména z 50. let).
59

 Dalšímu 

politikovi se věnoval dokument opět Lavičky se Stehlíkem Muž s trnovou korunou aneb 

Aféry pod pokličkou, a to Jiřímu Stříbrnému, k vidění byl ve středu 14. srpna v 19:30.
60

  

 K historii, ať už daleké či bližší, se vracely pořady jako například Květen 45 

(vysíláno 5. května) vysílaný po 23 letech od jeho natočení, Jak vznikla…? (vysíláno 18. 

června) pak zase vypráví příběh vzniku republiky, jehož 50. výročí se v roce 1968 

slavilo. Pořad začínal anketou mezi mladými lidmi, kteří byli dotazováni na to, co vědí 

o vzniku jejich republiky. Soudě dle diváckých dopisů a ohlasů na pořad
61

 nedopadla 

anketa valně, protože tyto okamžiky historie byly v rámci komunistické ideologie často 

zkreslovány nebo vynechávány. Hrdinství odvysílané ve středu 24. dubna v 21:20 

vyprávělo příběh legionářů bojujících za 1. světové války, tedy těch, o kterých se 

muselo dvacet let mlčet.  

 Ráda bych do této oblasti publicistických a dokumentaristických počinů zařadila  

i třídílnou hru Dreyfusova aféra. Jedná se o hraný dokument komentovaný Karlem 

Pechem a Karlem Högerem režiséra Antonína Moskalyka (komentátoři vstupovali do 

hraného příběhu a vysvětlovali a komentovali jednotlivé pasáže). Dokument se vracel 

k politické aféře z konce 19. století z Třetí Francouzské republiky. Židovský důstojník 

Alfred Dreyfus byl tehdy na základě falešných dokumentů obviněn ze špionáže pro 

Německé císařství, nakonec ho obvinění zprostili a byl rehabilitován.
62

 Rok vzniku 

dokumentu, tedy rok 1968, se jeví jako symbolický, protože v té době média hodně 

řešila staré křivdy, ať už justičního nebo jiného charakteru. Jeden z tehdejších diváků o 

hře napsal:  
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„Námět je po sérii československých justičních vražd, diskriminací a represí mimořádně 

aktuální. Je to jasně nastavené zrcadlo nedávné době, které ukazuje, že nelze soudit pod 

nátlakem ulice, vysokých úředníků a politiků, kdy rozsudek je předem dán.“
63

  

 

 Vzdělávací, kulturní a hudební pořady 

 Vzdělávací, kulturní a hudební pořady zabíraly velmi značnou až většinovou 

část televizního programu v mnou sledovaném období. Program se velmi věnoval 

školou povinným a jejich vzdělávání. TVŠ, tedy tzv. cyklus Televizní vysílání pro školy, 

se věnoval vzdělávání v nejrůznějších předmětech vyučovaných na základní škole. Na 

obrazovkách se objevoval nepravidelně ve všední dny, časy však zůstávaly stejné - 

- dopoledne většinou kolem 11. až 12. hodiny. Díly byly vždy určeny konkrétním 

ročníkům základní školy. Ve večerních hodinách, tedy přibližně mezi 22. a 23. hodinou, 

se vysílala tzv. předpremiéra pro učitele TVŠ, kteří tak mohli posoudit, zda by se jim 

tento díl nehodil do jejich výuky, a mohli pak zařadit dopolední vysílání do vyučování 

(díl odvysílaný jako předpremiéra pro učitele se vysílal pro žáky většinou některé 

dopoledne následující týden, nikoli následující den). Děti mohly být vzdělávány ve 

všech předmětech vyučovaných od 1. do 9. ročníku.  

 Středoškolákům se věnoval cyklus Na pomoc maturantům. Cyklus mohli 

studenti sledovat celkem pravidelně ve středy (někdy se vysílalo ob týden, někdy ob dva 

týdny, pak zase každý týden) kolem 16. až 18. hodiny. Trval asi čtyřicet minut  

a věnoval se opět nejrůznějším předmětům, například literatuře, zeměpisu, chemii atd. 

Poslední díl před prázdninami mohli studenti sledovat 12. června.  

 Z dalších pořadů věnujících se vzdělávání školáků lze jmenovat například cykly 

Opakujeme si matematiku (vysílaný ve středy od 7. února do 12. června v odpoledních 

hodinách kolem 17.), Počítáme na logaritmickém pravítku (vysílaný v dubnu a květnu 

většinou ve středečním dopoledním vysílání) a Vybrané kapitoly z biologie (vysílané ve 

středy 3. a 24. ledna kolem 17. hodiny). 

 Vzdělávat se mohli nejenom školáci, ale i ti, kdo se chtěli naučit cizí jazyky. Na 

výběr byla ruština, angličtina a francouzština. TV klub ruštiny a TV klub angličtiny se 

střídaly v odpoledním vysílání každé úterý kolem 17. hodiny, díly se pak vždy 
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opakovaly ve středu večer kolem 22. hodiny. TV kurs francouzštiny pro začátečníky 

mohli zájemci sledovat každé pondělí rovněž okolo 17. hodiny a opakování pak v úterý 

okolo 22. Všechny dosud zmíněné vzdělávací počiny byly vysílané pouze do letních 

prázdnin. 

 Z cestopisných pořadů z československých krajin si připomeňme například 

cyklus Československá expedice vysílaný v nepravidelné dny, časy i v nepravidelných 

intervalech. Expedice se vydávala do krajů republiky a věnovala se místní přírodě, 

historii, průmyslu, obyvatelům a jejich problémům (například proč někteří rodiče 

ve Středoslovenském kraji neposílají děti do školy
64

) atd., dále dokument Krásy naší 

vlasti a v rámci několikadílného bratislavského cyklu Za sedmero horami se objevily 

rovněž dva díly o slovenských krajinách vysílané v pondělky 26. února a 22. dubna. Za 

hranice ČSSR se lidé mohli podívat v pořadech Města a lidé (o Helsinkách, Bruselu, 

Antverpách a Leningradu), Kamiony do Amsterodamu, Expedice na Sibiř, K útesům 

smrti (o ostravských potápěčích v Egejském moři), Tam, kde se zastavil čas  

(o Alžírsku), Od Lago di Garda po řeku Arno, Afghánistán těchto dnů, Izrael  

a Arabové (věnováno ročnímu výročí arabsko-židovské války, seznamoval diváky 

s historií jejich vztahů), Země pod Andami, Japonsko - to není jen Honda (o japonském 

průmyslu
65

), Ve stínu palem a eukalyptů (o Tunisu), Jižní ostrovy (o zapomenutých 

ostrovech v Indickém oceánu) nebo Toulky s medvědem (o Bajkalu). K vidění byly  

i pravidelně vysílané cestopisné seriály jako Kamera na cestách, která se na programu 

objevovala dost nepravidelně většinou ve čtvrtek, někdy ale i v pondělí či úterý, 

standardně mezi 19. a 20. hodinou (6. února se ale například vysílala již od 11 hodin). 

Kamera na cestách se vydávala třeba do Brazílie, na Korsiku, do afrického Čadu, 

Maďarska, Jugoslávie a do dalších zajímavých zemí. Francouzský seriál Království 

divočiny představoval každou sobotu před 20. hodinou nejrůznější druhy zvířat žijících 

v divočině. Z italské dílny se na obrazovky československých televizních přijímačů 

dostal seriál Encyklopedie moře vyprávějící o vztahu člověka a moře. Ke zhlédnutí byl 

většinou každé druhé pondělí po půl osmé večer. Zázraky na každém kroku se věnovaly 

přírodě jednou za měsíc v pátek v podvečer. 

 Diváci se mohli těšit i na portréty a vyprávění o významných, ale i méně 

významných, až úplně obyčejných lidech. Bratislavské Profily představovaly každé 
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čtvrté pondělí většinou úplně na začátku dopoledního vysílání umělce z různých oborů. 

Portrétům se dále věnoval pořad S kamerou za…, který však byl k vidění pouze v pátek 

2. února a ve čtvrtek 23. května. Slavným lidem byly věnovány dále počiny Pěvec 

století (medailón o zpěváku Fjodoru Šaljapinovi), Tragický humorista (o spisovateli 

Rudolfu Těsnohlídkovi), Virtus ut sol micat (o Kryštofu Harantovi z Polžic  

a Bezdružic), Kdo byl M. R. Štefánik, Paul Robeson (archivní pořad natočený v roce 

1959, kdy slavný americký zpěvák a bojovník za mír pohovořil ve studiu ČST 

s Vladimírem Toskem, v roce 1968 odvysílán jako pocta k jeho 70. narozeninám), 

Tajná chodba zuřivého reportéra (o Egonu Erwinu Kischovi), Zde Jiří Wolker a mnohé 

další. Pozornost byla věnována i lidem méně známým, ale význačným v jejich oboru, 

například Souboj s tmou referoval o předním českém očním lékaři. Různá povolání  

a jejich náplně přibližovaly pořady, jako Boj ještě nekončí (o lékařství a boji 

s tuberkulózou), Kantor, Doma není nikdo prorokem (o zubaři snažícím se přemoct 

paradontózu), seriál Chvilka v maringotce (o světské rodině a jejím životě) nebo Po 

stopách dávných časů (o práci archeologů).   

 Vzdělávání se věnovaly i několikadílné cykly Zázraky na každém kroku, které se 

věnovaly přírodě a vysílány byly jednou za měsíc v pátek kolem 17. až 18. hodiny, 

Kybernetika vysílaná od 28. února do 27. března každou středu po 10. ranní, Hovoříme 

o filmu vysíláno v nepravidelných intervalech v pátky kolem 22. hodiny, Hovoříme  

o televizi (díly se věnovaly televiznímu zákulisí, například natáčení pořadů, rozhovorům 

s aktéry pořadů, reportážím z továrny na televizní přijímače, výstavě k 15. výročí ČST, 

přípravě II. programu atd.
66

) vysíláno čtyřikrát v nepravidelných dnech 

s nepravidelnými intervaly mezi jednotlivými díly a pak také jednodílné pořady jako 

Srdce pro člověka (o transplantaci), Moderní technika ve zdravotnictví, O postavení 

zdravotnictví v socialistické společnosti, Ze života ryb nebo Zábava pro jeden večer  

(o dějinách podvodu). 

 Vojákům a obecně tématům spojeným s vojenstvím se věnovalo několik pořadů  

a seriálů. Zábavný pořad dle podtitulku „pro diváky v uniformě i v civilu“
67

 s názvem 

Poštovní schránka, který moderovala dvojice Saskie Burešová a Eduard Hrubeš, se 

vysílal ráno o půl deváté každý druhý pátek až do konce června. Ve studiu byli civilní 

diváci i vojáci. Vojáci poskytli adresy svých dívek, jedna z nich byla vždy přivezena do 
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vysílání a ze zákulisí prostřednictvím telefonu odpovídala na otázky ze studia 

moderátoru Hrubešovi. Ten voják, který poznal svou slečnu, se přihlásil, a když uhodl, 

dostal na dva dny propustku z vojny.
68

 Premiérový magazín Propojeno… byl ke 

zhlédnutí v neděli 4. února ve 14:30, v neděli 24. března ve 14:30, ve čtvrtek 9. května 

v 10:00 a v sobotu 18. května v 15:30 a přiváděl diváky v přímých přenosech  do 

kasáren, výcvikových prostor, letišť atd.
69

 Magazín ČAF s podtitulkem „pestrý pořad 

pro vojáky i nevojáky“
70

 se vysílal vždy přibližně s měsíčním odstupem, neměl však ani 

pevný den, ani čas, pokud ho chtěl někdo sledovat, musel se řídit tištěným televizním 

programem. Škola v zeleném byla na programu v páteční podvečery mezi 17. a 18. 

hodinou s čtyřtýdenním až šestitýdenním odstupem. Počin Sloužil jsem 28 dní 

odvysílaný 8. března v 17:25 ukazoval dle podtitulku dva pohledy na cvičení vojáků - 

- záložníků.   

 Program nabízel i nejrůznější pořady plné rad a tipů. Příkladem může být 

Rodinná pošta, která své rady a zajímavosti divákům poskytovala každý druhý týden 

v pondělí většinou po hlavních TN, tedy po půl osmé (o prázdninách byl pořad 

zařazován nepravidelně). Rodinná pošta měla opravdu velký záběr témat, věnovala se 

nejrůznějším radám pro kuchařky, zahradníky, kutily, rodiče, ženy (například jak 

zhubnout), ale obsahovala třeba i reportáže a přenosy z různých výstav. První díl 

Zeleného magazínu zařazovaného do programu velmi nepravidelně představili 16. února 

moderátoři Přemek Podlaha a Ladislav Daneš. Ti dávali tipy pro zahrádkáře  

a zemědělce. Zemědělci také mohli sledovat Zimní kurs pro zemědělce. Zájmům 

motoristů se věnoval cyklus vysílaný nepravidelně Motoristé, na minutku a dále 

jednodílné počiny Zelená motorismu, Motorizovaná dovolená nebo Od kolébky 

k volantu.  

 Z pravidelných relací bych ještě ráda zmínila cyklus Nedělní chvilka poezie, 

pětiminutové zastavení se většinou před dvacátou hodinou u recitací veršů literárních 

velikánů, jako například S. K. Neumanna, Karla Tomana nebo Jaroslava Seiferta.  

 V rámci vzdělávacích pořadů bych ještě zmínila hudební vysílání. Hudbě se 

program věnoval opravdu hodně. Přenášeno bylo mnoho koncertů, hudebních festivalů  

a nejrůznějších dalších hudebních akcí, jako příklad mohu uvést Galakoncert z Cannes 
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(vysílaný v sobotu 3. února ve 21:20) či Zlatý jelen 1968 (vysílaný v pátek 29. března ve 

22:30). Hudbě se věnovaly i cykly na pokračování jako Z české hudby, Zaostřeno na 

hudbu, Půlhodinka pouhá, Jazzové profily a mnoho dalších. Setkání s Leonardem 

Bernsteinem byl „seriál se známým americkým skladatelem a dirigentem“
71

, česky 

komentoval Miroslav Macháček. 

 Objevovalo se nesčetně pořadů, cyklů a seriálů věnujících se přírodě, vědě  

a technice, historii, zdravotnictví a mnohým dalším oborům, které však všechny nelze 

vyjmenovat.  

  

 Zábavné pořady  

 Zábavných pořadů se na obrazovkách v první polovině roku 1968 neobjevovalo 

mnoho alespoň v porovnání s pořady vzdělávacími či publicistikou  

a dokumentaristikou. V létě začaly televizní program plnit spíše pořady publicisticky 

zaměřené, vyjadřující se k  aktuálním problémům, a to někdy na úkor právě pořadů 

zábavných. 

 Diváky mohl bavit nový pořad, který každý měsíc představoval několik ne zcela 

známých lidí, kteří však již něco dokázali ve svém oboru, ať už to byly umění, lékařství, 

věda nebo třeba sport. Spojoval je měsíc, ve kterém se narodili. Název zněl Kdo se 

v lednu (únoru/březnu…) narodil a díly prováděl Jan Pixa. Diváci pak v závěru pořadu 

hádali, z jaké instituce byli hosté vysláni. Pokračoval hudebně zábavný pořad Malá 

hitparáda z bratislavského studia. Jednalo se o měsíčník vysílaný převážně v úterý 

v pozdních večerních hodinách. Diváky bavili zpěváci představující písničky, které si 

sami mohli vybrat, a to vždy v předchozím díle. MATES neboli Malé televizní sázení 

byla televizní sázková hra vysílaná přibližně jednou měsíčně v sobotu. V pořadu se 

objevovali různí umělci, obsahoval nějaký zábavný program a na konci se vždy losovala 

výherní čísla MATESa a výtěžek šel na opravu kulturních pamětihodností. Pořad Kam 

dnes večer, milý pane? Gustava Oplustila uváděla Ljuba Hermanová, která 

představovala různé divadelní hry, soubory, anekdoty atd. V mnou sledovaném období 

se pořad na obrazovkách objevil pouze o sobotách 6. ledna, 16. března a 6. července. 

V díle uvedeném 6. ledna se například představilo divadélko Spejbla a Hurvínka  

a brněnská anekdota Smějte se s námi. Pokračovalo vysílání zábavného hudebního 

seriálu Píseň pro Rudolfa III. Jeden díl se natáčel poměrně dlouho, a proto byly mezi 
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jejich vysíláními velké časové rozestupy, i několik měsíců. Hlavními postavami seriálu 

byl otec řezník Rudolf v podání herce Darka Vostřela a jeho dcera Šárka, kterou hrála 

Iva Janžurová. Oba se vydávali do fantazijního světa, kde se setkávali se zpěváky 

populární hudby. V mnou sledovaném období se na obrazovkách objevil pouze jeden 

premiérový díl, a to v sobotu 13. dubna od osmi večer. V tomto díle nazvaném Loupež 

století se objevili například Václav Neckář, Waldemar Matuška nebo Karel Gott.
72

 

Scénář napsal Jaroslav Dietl, režisérem byl Jaromír Vašta.  

 Vysílalo se také několik soutěžních pořadů. Pokračoval „soutěžní zábavný seriál 

pro šikovné ruce“
73

 Kdo co ví
74

 vysílaný jednou měsíčně v úterý do 12. března. 

Vědomostní soutěž 10x odpověz se vysílala každé dva týdny v úterý kolem 20. hodiny  

a skončila 100. dílem 19. března. Pořadem střídavě provázeli V. Bous
75

, Jan Pixa, 

Zdeněk Jirotka, Eduard Hofman nebo Přemek Podlaha. Na podobném principu, jako se 

hraje pexeso, byla vystavěna televizní soutěž Pekelně se soustřeď (od níž se odvozuje  

i název pexesa – zkratka začátečních písmen slov v názvu) původně vysílána 

během Libereckých výstavních trhů.
76

 Od pondělí 17. července do neděle 21. července 

se každý den vysílala čtvrtá řada s celým názvem znějícím Pekelně se soustřeď aneb 

ženám důvtip – mužům sílu. Premiéru měla v roce 1968 Meziměstská, ve které soutěžili 

mezi sebou vždy zástupci dvou československých měst z jednoho kraje v nejrůznějších 

dovednostech. Ve finále
77

 pak měly být tři výherní kraje, mezi které se mělo rozdělit 10 

miliónů korun od vlády pro tento pořad. Sledovat ji mohli diváci opět v úterý večer až 

do začátku letních prázdnin. Poprvé byla vysílána ostravská Stupnice pro devět. Jednalo 

se o hudební pořad, ve kterém spolu bojovali interpreti populárních písní devíti různých 

hudebních studií. Diváci pak měli hodnotit nejlepší píseň prostřednictvím dopisů, 

výherní píseň pak byla puštěna v následujícím díle. Soutěžilo se poprvé 11. března 

večer a pak až 25. července.   
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 Bavit se diváci mohli i u estrád jako Pardón, klaun (vysíláno 1. března), Dvakrát 

totéž (vysíláno 1. dubna) nebo u repríz několika částí ze silvestrovského vysílání 1967. 

V sobotu 17. února v 19:45 diváci zhlédli v pořadí již šestého Zlatého slavíka 1967.  

 

 Vysílání pro děti a mládež 

 Již od roku 1965 se na obrazovkách ČST objevoval Večerníček. Od srpna téhož 

roku mohly děti před ním sledovat modrého kloučka rozhazujícího noviny a poslouchat 

znělku, kterou známe z dnešních dílů. V první polovině 1968 se vysílal vždy v úterý, 

čtvrtek a neděli většinou v 18:40 až do letních prázdnin. Jednotlivé díly na sebe 

navazovaly v rámci jednotlivých dnů, tedy stejné pohádky se vysílaly v úterky, další ve 

čtvrtky a pak v neděli. V úterý se děti mohly těšit třeba na vyprávěné Pohádky na přání 

(děti psaly do redakce dopisy, které pohádky by chtěly slyšet) nebo Pohádky tety 

Boženky. Čtvrtky patřily například Sněhové královně od Hanse Christiana Andersena 

vyprávěné Karlem Högerem či Pavlíniným písničkám a povídačkám. V neděli se 

vysílaly kreslené pohádky, například O loupežníku Rumcajsovi, Pohádky ovčí babičky 

namluvené Jiřinou Bohdalovou
78

 nebo O vodníku Česílkovi.  

 Dětem a mládeži byla věnována většina dopoledních vysílání o sobotách  

a nedělích. V sobotní dopoledne se vysílal jednou za 14 dní pořad Dětem k volné sobotě 

určený dětem od 12 let, v jehož rámci se většinou vysílal nějaký poučný snímek nejen 

z československých studií. Cestování přibližovaly dětem v soboty snímky Země černých 

deštníků (vyprávění o Anglii), Země slunce a šafránu (o Indii) a Země fousatých ořechů 

(o Tichomoří). Soboty také patřily vysílání pro děti z mateřských škol, vysílaly se 

například Kouzelníkův dům, Země černoušků, Jonáš a velryba Lízinka nebo pohádky, 

jako Jak princezny spaly na hrášku, O nosaté princezně nebo Podivuhodný papírník.  

 V neděli kolem 9. hodiny se vysílaly Pohádkové dívánky. 28. ledna a 24. března 

se vysílaly Hofmanovy povídky, ve kterých režisér Eduard Hofman přibližoval 

československé animované filmy. Od konce února do konce března děti v neděli ráno 

mohly sledovat Dobrodružství kapitána Cooka, vyprávění z deníků slavného 

mořeplavce. A také bylo o nedělích odvysíláno mnoho pohádek.  

                                                 
78

 Pohádky ovčí babičky - O jedné pirátské bitvě (pohádky pro děti). In: Youtube [online]. 3.4.2014. [cit. 

2015-12-31]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=MaGsBQs5LKE>. Kanál uživatele 

YouTube pro děti. 

https://www.youtube.com/watch?v=MaGsBQs5LKE


37 

 

 Ve středy odpoledne kolem 16. hodiny (o prázdninách pak v pátky kolem 17. 

hodiny) se na obrazovkách objevoval Malý film pro malé diváky, tedy většinou loutkové 

či animované filmy z československých, sovětských, polských, ale třeba i německých 

dílen. Pan trabant a bílá slečna bylo třídílné „vyprávění F. A. Eistnera o malé podzimní 

cestě severní Moravou, kterou s panem Trabantem a bílou slečnou – aerovkou vykonali 

tři přátelé a pes Ťapka“.
79

  

 Pravidelnou relací byla Vlaštovka vysílaná většinou v sobotu v 18 hodin, v rámci 

které se vysílaly seriály určené mládeži. Obsahovala také zajímavé rozhovory, rady atd. 

Starší děti se mohly těšit například na Dobrodružství Toma Sawyera natočené dle 

slavného románu Marka Twaina, a to 21. července dopoledne. Publicistický  

a vzdělávací pořad věnující se tématům mládeže Mladýma očima se vysílal od 14. 

března až do letních prázdnin jednou za měsíc ve čtvrtek odpoledne. Poslední díl z 6. 

června se například věnoval problémům mladých lidí ze závodů.
80

 25. února a 24. 

března se vysílal kulturně zábavný měsíčník pro mládež s názvem Mladé obzory. 

Bratislavská Ka-zet-a se vysílala v pondělí v podvečer jednou za měsíc, byla určená 

mládeži a věnovala se zajímavostem z vědy a techniky.  

 

 Filmy, seriály a dramatické vysílání 

 Literárně dramatické vysílání (dále LDV) vedl do června 1968 Jiří Bělka, který 

se mu příliš nevěnoval, chtěl sám režírovat a žádal na podzim roku 1967 o uvolnění 

z funkce k 1. lednu 1968, čemuž však nebylo vyhověno. Toto období je pro LDV 

výjimečné tím, že se začaly do výroby dostávat původní scénáře současných autorů 

nashromážděné v minulých letech. Chybělo však aktivní vyhledávání nebo zadávání 

témat scénářů, které by více postihovaly současnost. Dobově aktuální či k současné 

situaci se vyjadřující počiny byly ve vysílání pražského jara spíše výjimkou a vzhledem 

k překotnému vývoji především publicistiky a dokumentaristiky se LDV stalo spíše 

jejich doplňkem, u kterého si lidé odpočinuli. Ani v rámci cyklu Zveme vás do divadla 

se neobjevovaly hry s aktuální tematikou, naopak se přenášely hry klasické. 1. července 
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se vedení LDV ujal Roman Hlaváč, to se však v programu projevilo více až 

v posrpnových měsících.
81

 

 Premiérám a reprízám filmů, seriálů a dramatických počinů se většinou 

vyhrazoval prostor v pondělky, středy, pátky, soboty a neděle po 20. hodině (popřípadě 

dříve v odpoledním vysílání). ČST připravovala nejrůznější televizní inscenace, 

adaptace románů, povídek či novel československých i zahraničních autorů, opery, 

přenosy z divadel (ve čtvrtek 9. května ve 20 hodin se vysílal přímý přenos Prodané 

nevěsty z Národního divadla), seriály a do vysílání zařazovala rovněž filmy. Kromě 

původní tvorby bylo nakoupeno i mnoho zahraničních počinů, a to nejen ze zemí 

východního bloku.  

 Z československých televizních filmů či televizních adaptací děl mohu jmenovat 

například v lednu uvedenou televizní inscenaci Pučálkovic Amina (1967) režiséra  

a scénáristy Pavla Krause natočenou na motivy knihy Jindřicha Plachty. Byla to 

inscenace spíše pro děti o radostech a starostech rodiny, která si domů omylem místo 

štěněte přinesla malou žirafu. V únoru měla premiéru televizní inscenace Lev a jeho 

brýle (1968) režiséra Ludvíka Ráže natočená na motivy povídky Charlese Vildraca. 

Rovněž je to dramatizace knihy pro děti o lvím králi, který je pro své dobré vlastnosti 

milován, ale zlými poddanými i zatracován, děti i dospělí mohli v příběhu vidět 

podobnost se společností lidskou, učí je rozeznat dobro a zlo. V březnu se na 

obrazovkách objevila činohra Státního divadla v Ostravě Jeho urozenost pan měšťák 

napsaná Jeanem Baptistou Moliérem zesměšňující zbohatlíka, který rychle nabyl 

významného postavení, aniž by k tomu měl schopnosti a znalosti, v dubnu česká 

filmová komedie s detektivní zápletkou dle knihy Václava Erbena režiséra Iva Nováka 

Poklad byzantského kupce (1966), která se zabývá záhadnou souvislostí mezi vraždou  

a pokladem ukradeným v devátém století. V květnu se vysílal film Lidé z maringotek 

(1966) podle knihy Eduarda Basse režiséra Martina Friče vyprávějící o lásce mladého 

akrobata ke krasojezdkyni na pozadí nelehkých osudů lidí u cirkusu, v červnu pak 

filmová detektivka Slečny přijdou později (1966) režiséra Iva Tomana natočená na 

motivy knihy Karla Štorkána. Film vypráví o nešvarech komunistického režimu, jako je 

rozkrádání majetku či zakázané podnikání v oblasti sexuálních služeb. O prázdninách 
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byl pak například do vysílání zařazen přenos veselohry z divadla P. O. Hviezdoslava 

s názvem Najdúch v rámci cyklu Zveme vás do divadla ukazující slovenské měšťanstvo 

19. století a jeho honbu za mocí a penězi.   

 Jiřiště připomíná několik vysílaných počinů, které se tematikou či zpracováním 

dotýkaly tehdejší situace v ČSSR. V lednu to byly televizní hra Úřad (1967) (původně 

polská hra přepsaná do českého jazyka) režiséra Jaroslava Novotného a Svatý 

experiment (1967) režiséra Martina Hollého. Obě se zabývaly tématem církve, která ale 

„posloužila jako vděčný model zhoubného společenského mechanismu, v němž morálka 

musí ustupovat „vyšším“ zájmům“.
82

 V únoru se vysílaly k výročí roku 1948 původní 

televizní adaptace Gorkého hry Jegor Bulyčov a ti druzí (1968) v režii Jaroslava Dudka 

a televizní inscenace Krutost (1967) režiséra Jana Matějovského, jehož scénář ruského 

Pavla Nillina přepsal do češtiny Jaroslav Dietl. Adaptace hry Jegor Bulyčov a ti druzí se 

oprostila od společenského výkladu a zabývala se osobním konfliktem jedince a Krutost 

zase problematicky nahlédla na prostředky Velké říjnové revoluce. V červnu se vysílala 

adaptace Jana Husa Josefa Kajetána Tyla, která však není v tištěném programu 

v týdeníku ČST.
83

 

 Ze zahraničních filmů a televizních adaptací se vysílaly například sovětský film 

Balada o vojákovi, polský film Výstřel, východoněmecký film Krvavý pramen, 

kubánská filmová satira Smrt byrokrata, francouzsko-rumunská filmová komedie 

Galantní slavnosti, francouzská detektivní komedie Prachy a smůla, finská televizní hra 

Eva Maria, anglický film Pokoj ve tvaru „L“, americká filmová komedie Někdo to rád 

horké, španělský film Prázdniny s Yvettou, švédská filmová komedie Úsměvy letní noci 

nebo italská filmová tragikomedie Jízda na tygrovi.  

 Hned zkraje roku se začal vysílat třináctidílný seriál natočený na motivy knihy 

Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka. Vznikal pod vedením režiséra Eduarda 

Hofmana a vidět ho bylo možné většinou v pátky kolem 21. až 22. hodiny. Pět dílů 

francouzských Ztracených iluzí se vysílalo o nedělích od 17. března do 14. dubna kolem 

20. hodiny. Byly natočeny na motivy knihy Honoré de Balzaca o zákulisních intrikách 

společnosti ve Francii v 19. století. Z francouzské dílny se vysílaly od soboty 10. srpna 

také Bajky podle La Fontaina, za sebou následovaly vždy dvě povídky. K vidění byly 
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v tomto období pak ještě v sobotu 17. srpna, naplánovány byly i na další sobotu 24. 

srpna, to už však bylo oficiální vysílání ČST přerušeno. 

 Abonent na lince „U“ byl francouzský televizní seriál natočený podle 

kriminálního románu Claudea Avelineho, k vidění byl pro diváky již od předchozího 

roku o sobotách v pozdních večerních hodinách (většinou mezi 20. a 22. hodinou) až do 

1. března. Dalšími krimicykly byly francouzský cyklus Posledních pět minut, anglické 

Případy komisaře Gideona, západoněmecké Kriminalistické muzeum anebo také český 

publicistický Kriminalistický případ z dílny Vladimíra Škutiny a Jaroslava Šikla.  

 

 1.3.2 Vysílání Československé televize od 21. srpna do 3. září 

 

 Středeční vysílání 21. srpna mělo podle tištěného programu začínat v 16:25 

odpoledne, a to přímým přenosem finálového zápasu o Středoevropský pohár v kopané. 

Vysílání se však muselo přizpůsobit aktuálnímu dění v republice. Již kolem půl páté 

ráno se v budově Měšťanské besedy začali scházet její pracovníci. Kolem 8. hodiny 

ranní se na obrazovkách objevila hlasatelka Kamila Moučková, která informovala  

o intervenci vojsk na území státu a zároveň vyzývala občany k nekladení odporu 

vojskům. V rozhlase i televizi bylo neustále připomínáno, že přední představitelé země 

včetně prezidenta Ludvíka Svobody a tajemníka ÚV KSČ Alexandera Dubčeka 

nesouhlasí se vstupem vojsk a nebyli o něm předem informováni. Ludvík Svoboda se 

dokonce telefonicky spojil přímo do vysílání televize, aby pronesl vyjádření k dané 

situaci.
84

 

 Ředitel ČST Jiří Pelikán se spojil s pracovníky televize a prosil je, ať vydrží 

vysílat, co nejdéle to půjde. Kolem desáté hodiny vojska obsadila ředitelství televize na 

Gorkého náměstí v domnění, že tam najdou i provizorní studio, odkud se vysílá. Našli 

tam ale pouze Pelikána, na kterého apelovali, aby dal okamžitý příkaz k zastavení 

improvizovaného vysílání. Ten to však odmítl s tím, že ČST podléhá pouze vládě  
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a prezidentu ČSSR. Objevilo se však několik kolaborantů, kteří dovedli vojáky 

k Měšťanské besedě, a vysílání bylo násilně pozastaveno.
85

 

 Zaměstnanci ČST však začali okamžitě vytvářet provizorní studia, odkud by 

mohlo vysílání pokračovat. Vzniklo jich několik a vznikala i v průběhu dalších dní, 

protože technici předvídali, že budou místa postupně objevována, aby vysílání ani tak 

nemohlo být přerušeno, ale jen přepojeno na jiné studio. Z těch pražských to byla 

například Studio Skaut, studio v Tesle Hloubětín, na Kavčích Horách, na Zahradním 

Městě, ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky A. S. Popova na Novodvorské nebo 

v Petřinách v rozestavěném bytě nedokončeného hotelu, kde se vysílalo ze záchodu  

a koupelny. Studia museli pracovníci všelijak upravovat, aby nebylo poznat, kde se 

právě nacházejí, a Sověti je tak nemohli najít. Vysílání z improvizovaných studií 

pokračovalo i v Brně a Ostravě.
86

 

 Mezi důležité a na obrazovkách často vídané tváře patřili Olga Čuříková, Jiří 

Svejkovský, Petr Krul, Libuše Hájková, Jiří Kantůrek, Kamila Moučková, Heda 

Čechová, Vladimír Tosek, Vladimír Škutina, Vladimír Branislav a Jindřich Fairaizl. Na 

obrazovkách především u příležitosti poskytování rozhovoru se objevily také známé 

osobnosti jako herečka Jiřina Jirásková, režisér a herec Zdeněk Podskalský nebo 

herečka Vlasta Chramostová.
87

 

 Den po návratu delegace z Moskvy, kde představitelé KSČ podepsali 

Moskevský protokol umožňující okupaci Československa a hovořící o normalizaci 

země, 27. srpna bylo ukončeno improvizované vysílání z Prahy
88

, jehož některá studia 

nebyla dosud objevena sovětskými vojsky. Po podepsání protokolu se vysílání stalo 

                                                 
85

 RŮŽIČKA, Daniel. Srpnové protiokupační vysílání. Česká televize [online]. [cit. 2.1.2016]. Dostupné 

z: <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/1968-1969/1968/srpnove- 

-protiokupacni-vysilani/>; SVEJKOVSKÝ, Jiří. Čas marných nadějí: roky 1968 a 1969 ve zpravodajství 

ČST: dokument. S. 31. 

86
 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969-1975. S. 13-18. 

87
 RŮŽIČKA, Daniel. Srpnové protiokupační vysílání Česká televize. [online]. [cit. 2.1.2016]. Dostupné 

z: <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/1968-1969/1968/srpnove- 

-protiokupacni-vysilani/>. 

88
 Ostrava jako jediná vysílala až do 4. září, kdy začala opět vysílat Praha. 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/1968-1969/1968/srpnove--protiokupacni-vysilani/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/1968-1969/1968/srpnove--protiokupacni-vysilani/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/1968-1969/1968/srpnove--protiokupacni-vysilani/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/1968-1969/1968/srpnove--protiokupacni-vysilani/


42 

 

ilegálním. O těchto několika dnech velkého hrdinství všech zaměstnanců ČST 

podílejících se na vysílání se nesmělo až do sametové revoluce oficiálně vůbec mluvit.
89

 

 Tomuto období improvizovaného vysílání televize se věnuji jen velmi okrajově, 

protože se ve své práci zabývám především pravidelným vysíláním, těmi pořady, které 

diváci mohli očekávat většinou dle tištěného televizního programu. Od 21. srpna do 3. 

září se vysílání zcela vymykalo pravidelnému vysílání, z velké části nelze ani dohledat, 

co přesně se tehdy na obrazovkách objevovalo. Improvizovanému vysílání se podrobně 

věnuje například Jarmila Cysařová v publikaci Televize a totalitní moc 1969-1975 nebo 

Jiří Svejkovský v Čas marných nadějí: roky 1968 a 1969 ve zpravodajství ČST. 

 

1.4 Shrnutí programového schématu vysílání Československé 

televize v období pražského jara 

 

 V tomto období zaujímaly značnou část programu publicistické, zpravodajské  

a dokumentaristické pořady. Většina se věnovala tématům, která do té doby nesměla být 

zpracovávána. Cysařová to popisuje takto: 

 

„Otevřeně se mluvilo o tabuizovaných tématech, jako neregulérnosti voleb v předešlém období  

a souvisejícímu poklesu občanské aktivity, o funkci médií ve svobodné společnosti, 

rovnoprávnosti občanů (tj. členů KSČ a nestraníků), nezbytnosti reformy ekonomiky  

a podobně.“
90

 

 

Tištěný program často nebyl dodržován z důvodu doplňování vysílání aktuální 

publicistikou či zpravodajstvím. Vysílání se pružně přizpůsobovalo postupnému 

neuplatňování cenzury až do jejího úplného zákazu v červnu. Mezi nejznámější 

publicistické pořady patřily Zvědavá kamera, Mezi námi, Sondy, Kam spějeme?, Věc 

veřejná a Mínění proti mínění. I dokumentaristika se věnovala dosud nezpracovávaným 
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tematikám, například Inzerát Jindřicha Fairaizla nebo Na pomoc generální prokuratuře 

Vlastimila Vávry. Historické pořady často pojednávaly o událostech, jako byly vznik 

republiky, legionářská tematika nebo květen 1945. 

 Velkou část vysílání zabíraly také vzdělávací a kulturní pořady. Pozornost byla 

věnována vzdělávání školáků základní školy nebo středoškolákům. Objevovaly se  

televizní jazykové kurzy angličtiny, francouzštiny a ruštiny. Dále se vysílalo mnoho 

cestovatelských počinů, magazínů s radami pro nejrůznější diváky, vojenské magazíny 

atd. 

 Zábavných pořadů nebylo na obrazovkách tolik. Patřily mezi ně například 

MATES, Kdo co ví, 10x odpověz, Stupnice pro devět a Píseň pro Rudolfa III.  

 Dětem byla většinou věnována víkendová dopolední vysílání, mládeži pak 

magazíny Mladýma očima, Mladý obzor a Ka-zet-a. Spíše starším dětem patřila 

Vlaštovka vysílaná pravidelně v sobotu v podvečer.  

 Filmy, seriály a adaptace divadelních her nebyly pouze československé, 

nakupovaly se i ty zahraniční, a to i západní. Poprvé se vysílal český seriál Klapzubova 

jedenáctka. LDV až na několik málo výjimek nenabídlo počiny zabývající se aktuální 

tematikou či se nějak dotýkající tehdejší situace pražského jara.  

 Od cenzury osvobozené televizní vysílání bylo přerušeno 21. srpna invazí vojsk 

Varšavské smlouvy na území ČSSR. Poté se několik dní vysílalo z různých 

improvizovaných studií, ačkoli se tomu vojáci snažili zabránit a pracovníci ČST 

podílející se na něm neměli žádné pokyny od vlády státu (její představitelé byli násilně 

odvezeni do Moskvy). Toto vysílání bylo po podepsání Moskevského protokolu 

označeno za ilegální. 4. září začalo opět oficiální vysílání ČST. 

 

2. Vysílání Československé televize od září 1968 do dubna 

1969 

 

2.1 Politická a společenská situace v daném období 

  

 Vančura toto období charakterizuje takto: 

 

„Mezi Pražským jarem a „normalizací“ je však období, které by nemělo uniknout naší 

pozornosti a vymizet z naší paměti. Nejméně sedm měsíců po Srpnu probíhá nepřetržitý zápas 
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mezi taktizováním vlády a přímočarým smýšlením obyvatelstva. Je to období zvláštní občanské 

neposlušnosti, kdy občané svou vládu šetří a snaží, marně se snaží převést ji na svou stranu. 

Období, které do společenských událostí vtáhlo mnohem větší vrstvy obyvatelstva než vlastní 

takzvaný obrodný proces.“
91

 

 

 Po návratu československých politiků do ČSSR bylo nutné přesvědčit 

obyvatelstvo o tom, že přijetí Moskevského protokolu bylo nezbytností. Snažili se jeho 

podpis a vůbec další nepopulární změny v politice i společenském životě odůvodňovat 

tím, že všechna nepopulární opatření se budou dělat jen proto, aby vojska Varšavské 

smlouvy co nejdříve odjela. Trvat na okamžitém odjezdu vojsk by však prý mohlo vést 

ke krveprolití a ztrátě samostatnosti. Někteří reformní komunisté tomu možná sami 

věřili. Dubček ve svém projevu z 29. srpna řekl, že pokud by v Moskvě nepřistoupili ke 

kompromisům, mohlo to vést k trvalému pobytu cizích vojsk na území ČSSR, což by 

pravděpodobně vedlo k dalším obětem na životech, omezilo by to suverenitu státu, jeho 

ekonomiku, politická práva a další svobody.
92

 

  První změnou bylo prohlášení XIV. mimořádného sjezdu KSČ ve Vysočanech 

za neplatný. Další v pořadí byly samozřejmě změny ve stranických a státních funkcích. 

Z předsednictva ÚV KSČ byl odstraněn František Kriegel, Josef Pavel skončil ve funkci 

ministra vnitra, ministrem zahraničí už dále nebyl Jiří Hájek a Ota Šik musel opustit 

funkci místopředsedy vlády, dále svou funkci tajemníka ÚV KSČ opustil Čestmír 

Císař.
93

 

 Změna proběhla i na úrovni ředitelů Československého rozhlasu (dále ČRo), 

Československé tiskové kanceláře (dále ČTK) a ČST. Ředitele ČRo Zdeňka Hejzlara 

vystřídal na konci září Odon Závodský, který však byl jen vládním zmocněncem pro 

ČRo, Miroslav Sulek byl nucen k 1. září skončit jako ředitel ČTK (nahradil ho Jindřich 

Suk), Jiřího Pelikána rovněž 25. září odvolali, ČST měla již od srpna vládního 
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zmocněnce Bohumila Švece, který měl Pelikánovy pravomoci do jeho odvolání 

omezovat.
94

  

 Dále byly narychlo schváleny tři zákony na přání Moskvy – jeden měl omezovat 

shromažďovací právo, druhý dostat média znovu pod kontrolu strany (cenzura byla 

obnovena 30. srpna) a díky třetímu postupně zanikla téměř všechna zájmová uskupení 

vzniklá během pražského jara (například KAN nebo K 231). Dne 18. října byla 

ratifikována Smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk, která ho definitivně 

legalizovala. Smlouva se ze strany ČSSR nedala vypovědět.
95

  

 Pro obnovení cenzury byl 30. srpna vytvořen Úřad pro tisk a informace (dále 

ÚTI)
96

. Nebylo snadné sehnat někoho, kdo by ÚTI vedl, jelikož se nikdo nechtěl 

v tehdejší atmosféře stát cenzorem, když lidi ještě volali po svobodě médií a návratu 

k polednovému vývoji. Odmítl to i Dušan Havlíček, v červnu zvolený vedoucí úseku 

tisku, rozhlasu a televize ÚV KSČ, který ve své knize vzpomíná na nabídku od Oldřicha 

Černíka, který mu chtěl funkci neodbytně vnutit, jelikož neměl nikoho jiného, kdo by ji 

přijal. Nakonec se ředitelem stal Josef Vohnout, bývalý redaktor Rudého práva  

a zástupce vedoucího odboru informací na ministerstvu kultury a informací. Hned 

v první směrnici vydané ÚTI byly požadavky nekritizovat žádné země Varšavské 

smlouvy, vedoucí úlohu KSČ, systém Národní fronty, Lidové milice, cizí vojenské 

jednotky na území republiky nebo se nesměly používat výrazy okupant a okupace. 

Dalším problémem bylo sehnat lidi, kteří by cenzurovali v rámci ÚTI. Vláda 

navrhovala, aby se cenzory stali přímo novináři, aby mohli provádět autocenzuru z jádra 

dění. Nicméně ti to odmítli. A tak se rozhodlo o dosazování vládních zmocněnců do 

médií, kteří měli být vybíráni po dohodě se šéfredaktory a vydavateli. Začal vznikat  

a rozšiřovat se seznam tabuizovaných témat, omezovalo se faktické zpravodajství, 
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ztěžovala se práce zahraničním žurnalistům (často byli vyhošťováni, zabavovaly se jim 

materiály s odvoláním na absenci akreditace či turistická víza atd.).
97

  

 Dne 12. září vznikla další instituce kontrolující média, a to Vládní výbor pro tisk  

a informace (dále VVTI). Prozatímním ředitelem se stal místopředseda vlády Peter 

Colotka a členy se stali vládní zmocněnci pro ČST, ČRo a ČTK, předseda SÚTI a dva 

zástupci Národní fronty. Od 1. ledna, kdy se republika federalizovala, se úřad 

přejmenoval na Federální výbor pro tisk a informace (dále FVTI). V jeho kompetenci 

bylo „předkládat návrhy zákonů, stanovit a koordinovat mediální politiku, či zřizovat  

a spravovat vydavatelské podniky“.
98

 Již od roku 1970 nebyl nikdy svolán.
99

 

 Dne 27. října 1968 Národní shromáždění přijalo zákon o federalizaci republiky. 

Slovensko bylo zrovnoprávněno s Českem. Ústavní zákon rozděloval kompetence, aby 

byly rovnocenné. Problémem zůstávaly rozhodovací procesy ve federálním parlamentě 

a také rovnoměrné zastoupení politiků z obou států. Do působnosti státu ČSSR spadaly 

zahraniční politika, národní obrana, federální státní hmotné rezervy, ochrana federální 

ústavnosti, federální legislativa, kontrola federálních orgánů a správa v rozsahu 

působnosti federace. Do působnosti zvlášť České socialistické republiky a zvlášť 

Slovenské socialistické republiky spadaly například plánování, finance, emisní činnost, 

průmysl, pošty a telekomunikace, záležitosti tisku a jiných informačních prostředků 

atd.
100

  

 Ve dnech 14. až 17. listopadu se konalo zasedání ÚV KSČ, rezoluce, která 

z něho vzešla, je mnohými považována za ukončení pražského jara. Alexander Dubček 

na něm přednesl návrh, který měl zaručit zachování některých bodů Akčního programu, 

ale v souladu s povinnostmi vyplývajícími z Moskevského protokolu. Především to 

mělo znamenat omezení médií a opozičních politických spolků, jako byly KAN, K 231 

nebo Sociální demokracie. Návrh rezoluce se však nesetkal s úspěchem, Dubček 
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s Černíkem a Husákem odcestoval za Brežněvem, aby si rezoluci nechal schválit přímo 

od něj. Ten si však vynutil značné úpravy. Do rezoluce byly dle Jiřího Hoppeho: 

 

„včleněny pasáže o trvalém boji proti „pravicovému nebezpečí“, zmínky o nutnosti důsledně 

plnit moskevský protokol a o „upevňování vedoucí úlohy strany“ ve všech klíčových sektorech, 

včetně médií. Rezoluce se výslovně stavěla za ty „čestné soudruhy“, kteří v uplynulém období 

vystupovali „za otevřený internacionalistický vztah k SSSR“. Za jediné pozitivum rezoluce lze 

snad považovat proklamaci, že rehabilitace bývalých politických vězňů budou pokračovat“.
101

 

 

Tato rezoluce se považuje za první normalizační dokument. V mnoha ohledech 

protiřečila Akčnímu programu, upírala lidem mnohá práva vydobytá v období 

pražského jara. Mnozí politici spojení s polednovým vývojem začali odstupovat, nebo 

se přiklánět na stranu konzervativců. Například Zdeněk Mlynář, mimo jiné jeden 

z tvůrců Akčního programu, ještě před začátkem zasedání odstoupil ze všech svých 

funkcí.
102

 

 Otáhal o podzimu 1968 píše:  

 

„Taktika kompromisů a neustálého ustupování Dubčekova vedení před Moskvou narážela na 

odpor veřejnosti. Zvláště aktivně vystupovali na obranu polednových vymožeností studenti  

a odborové organizace.“
103

 

 

Příkladem studentského odporu může být první větší střet s policií při studentské 

demonstraci 28. října při příležitosti oslav výročí republiky. Na počátku listopadu pak 

při příležitosti oslav ruské Říjnové revoluce vyrazily do pražských, brněnských  

a bratislavských ulic demonstrovat stovky mladých lidí, dávaly najevo svůj odpor 

k SSSR. Další známkou nesouhlasu studentů se stávající situací byla stávka pražských 

studentů započatá 18. listopadu. Po tři dny nevycházeli z budov fakult. Přidali se k nim 

postupně všichni vysokoškolští studenti v Čechách a na Slovensku. Sepsali tzv. Deset 

                                                 
101

 HOPPE, Jiří. Listopadové plénum ÚV KSČ. In: Akademický bulletin: Oficiální časopis Akademie věd 

ČR [online]. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2008, č. 11 [cit. 2016-03-08]. ISSN 

1210-9525. Dostupné z: <http://abicko.avcr.cz/2008/11/03/>.  

102
 Tamtéž. 

103
 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost: 1969/1989. 1. vyd. Sv. 6. Praha: Maxdorf, 1994, 123 s. 

ISBN 80-85800-12-8. S. 12. 

http://abicko.avcr.cz/2008/11/03/


48 

 

bodů, které vyjadřovaly jejich požadavky, mj. omezení cenzury pouze na půl roku. KSČ 

je však nepodpořila a veřejnost se k nim také nepřipojila, stávka tedy skončila 

neúspěchem.
104

   

 Stávkou, tentokrát generální, hrozili kovodělníci v případě, že Josef Smrkovský, 

pro lidi symbol pražského jara, nebude zvolen do funkce předsedy Federálního 

shromáždění. To velmi znepokojilo vrchní představitele i Moskvu. Nakonec však sám 

Smrkovský promluvil v televizi k lidem v duchu, aby udržovali situaci klidnou  

a napomohli tak navrácení k dřívějšímu vývoji. Lidé to však pochopili, symbol 

pražského jara je zklamal. V roce 1969 byl pak postupně zbaven všech funkcí, už bez 

většího odporu obyvatel.
105

  

 Dne 16. ledna se na důkaz svého odporu k situaci v ČSSR zapálil na 

Václavském náměstí Jan Palach, student Filozofické fakulty UK. O tři dny později 

v nemocnici podlehl rozsáhlým zraněním. Jeho čin vyvolal spontánní vlnu protestů, 

které podporovaly Palachův odpor především proti okupaci vojsky a znovuzavedení 

cenzury. Protesty a demonstrace vyvrcholily v den Palachova pohřbu 25. ledna. ČST 

přenášela těchto několik dní v přímém přenosu a mnoho jejích zaměstnanců za to 

zaplatilo svou pozicí.
106

 

 Poslední mocnou vlnu odporu proti sovětské okupaci a situaci, která nastala po 

srpnu 1968, spustilo Mistrovství světa v ledním hokeji, tedy především dva zápasy 

v dubnu 1969 mezi dvěma favority - Československem a Sovětským svazem. První 

zápas, který se konal 21. března, skončil pro Čechoslováky výsledkem 2:0, již ten 

vyvolal velké veselí, ale relativně umírněné. Druhý zápas 28. března skončil výsledkem 

4:3 opět pro Československo, vyvolal upřímnou dojemnou radost a zadostiučinění. 

Televizní hlasatelka Milena Vostřáková tehdy pozvedla v přímém přenosu číši 

naplněnou kofolou a řekla národu, že i když normálně pije maximálně urologický čaj, 

dnes si připije červeným vínem. Tím prý měla vyvolat vlnu protisovětských 

demonstrací.  
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„V pozdější zprávě FMV
107

 bylo uvedeno 69 měst, v nichž vyšlo do průvodu a shromáždění přes 

půl milionu lidí. V Bratislavě demonstrovalo 20 000 lidí a v dalších 13 slovenských městech 

7400 osob.“
108

  

 

Na 21 místech z 36, kde byly umístěny sovětské vojenské posádky, došlo ke konfliktu 

československých lidí s těmito posádkami. Nejvýznamnější událostí, nebo spíše událostí 

s největším politickým dopadem, bylo zničení skleněné výlohy sovětské letecké 

společnosti Aeroflot na Václavském náměstí v Praze. Dle Madryho bylo několika 

důvěryhodnými svědky
109

 potvrzeno, že tato akce byla zinscenovaná příslušníky StB. Ti 

prý využili velkého několikatisícového davu jásajících lidí, aby se ztratili s dlažebními 

kostkami, kterými rozbíjeli výlohu Aeroflotu. Veřejná bezpečnost byla zavolána se 

zpožděním a příslušníků nebylo dost pro zastavení vandalismu.
110

 

 Nezdálo se tehdy, že by represivní složky nějak zásadně proti demonstracím 

zasahovaly. Naopak jim spíše nechávaly volný průběh, protože se tím dala dobře 

odůvodnit nutná Dubčekova rezignace, jelikož se situace očividně vymykala jeho 

kontrole. K moci mohl v dubnu nastoupit Gustáv Husák, který mohl konečně a v plné 

míře prosazovat normalizaci poměrů v ČSSR dohodnutou v Moskevském protokolu. 

Z viditelných míst měli být odstraněni lidé spojovaní s pražským jarem a vše se mělo 

znovu podřídit KSČ a vedení státu.
111

 

 V souvislosti s tímto obdobím je také nutné zmínit druhou a do té doby největší 

emigrační vlnu, která nastala v důsledku přerušení polednového vývoje. Hranice ČSSR 

zůstaly na popud Leonida Brežněva otevřené ještě rok po srpnu 1968. Brežněv tak dával 
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možnost režimu nepohodlným jedincům, aby mohli dobrovolně odejít. Ze země odešla 

především elita - inteligence a umělci. Hovoří se až o 70 tisících
112

 emigrantů.
113

  

 

2.2 Situace v Československé televizi 

 

 Hlavním tématem moskevských jednání byla především československá média. 

Proto Sověti apelovali na nutnost okamžitě dostat média pod plnou kontrolu KSČ. To se 

ale nedařilo tak snadno. Jak je poznamenáno výše, hned v srpnu byl zvolen vládním 

zmocněncem pro ČST Bohumil Švec, který měl dohlížet na Jiřího Pelikána a omezovat 

jeho funkce. Pelikán byl již 25. září z funkce ředitele odvolán. Milan Pokorný píše: 

 

„Po odvolání Jiřího Pelikána z funkce ředitele 25. září byli postupně vyměňováni další vedoucí 

pracovníci. Nové vedení rozhodlo o “zvážení upotřebitelnosti“ již natočených pořadů ve 

vysílání. Přesto se mnozí dál snažili alespoň mezi řádky naznačit to, co už nebylo možno říci 

veřejně.“
114

 

 

Až 5. prosince byl zvolen ředitel nový, a to Josef Šmídmajer z kabinetu vlády Oldřicha 

Černíka, který ČST vedl do srpna 1969, kdy nastoupil Jan Zelenka.
115

 

 Televize začala vysílat 4. září, den poté, co vojska opustila budovy televize. 

Cysařová popisuje obnovené vysílání takto: 

 

„Z pražského studia se znovu rozsvítily obrazovky čtvrtého září před sedmou hodinou večer. Po 

Televizních novinách recitoval Luděk Munzar ve chvilce poezie Horův Zpěv o rodné zemi  

a hlavním večerním programem byl Dalibor Bedřicha Smetany. V dalších dnech a týdnech se 

publicisté s podporou vedení ČST neustále pokoušeli udržet polednový trend, neztratit kontakt 

s občany, vysílat aktuální publicistiku.“
116
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 Do ledna 1969 kromě zaměstnanců ČST, kteří neodešli sami nebo se 

neodstěhovali do zahraničí, zůstali všichni na svých místech a snažili se stále nevzdávat 

polednového vývoje a dostávat na obrazovky publicistiku a fakta. Stávalo se však čím 

dál častěji, že z programu mizely publicistické pořady, jako příklad lze uvést ukončení 

vysílání v září ještě před třetím dílem pořad režiséra Jaromíra Vašty Jsme s vámi, buďte 

s námi, ve kterém Vladimír Škutina a Jiří Kantůrek debatovali s předními osobnostmi 

pražského jara a také s řadovými občany. Na obrazovkách se neobjevil ani K otázkám 

dne, opět Škutiny a Kantůrka, Kantůrek se neobjevil ani v besedě 3 + 1, dále byly 

ukončeny Hovory s lidmi režiséra Jiřího Dandy, které měl vést Přemek Podlaha nebo 

magazín Jak se máte, co děláte? Zdeny Joskové a Ladislava Daneše. I přes listopadové 

pokyny předsednictva vlády, že speciálně televize se má vyvarovat uvádění politické 

publicistiky, se jí a také dokumentaristiky však dostalo na obrazovky dost (více viz 2.3 

Programové schéma, Publicistika a dokument).
117

 

 Zásahy do publicistiky byly samozřejmě největší a Moskvou nejžádanější. 

Ostatní redakce zatím nebyly omezovány. Mohly se například vysílat zahraniční filmy, 

seriály a inscenace bez omezení. Vedení i většina zaměstnanců vyjadřovaly nesouhlas 

s omezováním a cenzurováním programu ČST. Redaktoři byli v kontaktu s ČRo a ČTK, 

psali dopisy vládě, snažili se zabránit Pelikánovu odvolání, na konci roku se zapojili do 

protestu proti vyřazení z veřejného života předsedy parlamentu Josefa Smrkovského.
118

 

 Dne 22. ledna, tedy tři dny po smrti Jana Palacha na následky rozsáhlých zranění  

a popálenin, se na obrazovkách objevil mimo naplánovaný program díl pořadu Slovo ke 

dni s názvem Štafeta televizních publicistů, kde vystoupilo několik publicistů a vyjádřili 

se k Palachově smrti (více informací viz 2.3 Programové schéma, Publicistika  

a dokument). V návaznosti na odvysílání tohoto dílu odstartovaly první velké změny.
119

 

Cysařová popisuje situaci takto: 

 

„Na základě usnesení vlády ze dne 24. ledna a jednání předsednictva ÚV KSČ 27.1.1969 

rozhodl Federální výbor pro tisk a informace 29. ledna 1969 o »Okamžitých opatřeních v Čs. 

televizi, v Čs. rozhlase a v tisku«, o jmenování členů ideového sboru ústředního ředitele  

»z politicky pevných zástupců ÚV KSČ, vlád a Národní fronty« pro pravidelné hodnocení 
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pořadů a projednávání plánů, o zákazech V. Škutiny, K. Kyncla, L. Daneše, K. Moučkové  

a dalších vystupovat na obrazovce. Programový náměstek Zdeněk Noháč musel nastoupit 

dovolenou. V rozporu s pokyny »Okamžitých opatřeních« však ředitel Šmídmajer bezprostředně 

nerozvázal pracovní poměr s Kamilem Wintrem a Vladimírem Toskem a Zdeňka Noháče 

jmenoval 20. února do funkce připravovaného druhého televizního programu a barevného 

vysílání.“
120

 

 

 Dalším milníkem byly události okolo dvou vyhraných zápasů československého 

hokejového mužstva nad Sověty 21. a 28. března (více viz 2.1 Politická a společenská 

situace v daném období). FVTI nařídil kontrolu všech pořadů, které byly v rozporu 

s vnitřní a zahraniční politikou ČSSR, dále nařídil odstranit byť jen náznaky napadání 

KSČ a SSSR a tvořit umělecké počiny tak, aby nevzývaly polednový vývoj, ale naopak 

aby podporovaly novou dobu, normalizační. Ještě však 17. dubna (tedy před zvolením 

Gustáva Husáka do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ) někteří členové byra ÚV KSČ 

chválili pracovníky televize za počínání v polednovém období a také za vehementní 

snahu mít nakloněné diváky a jejich důvěru i po invazi vojsk. Takováto stanoviska však 

zcela vymizela po nástupu Husáka. V roce 1969 přesáhl počet koncesionářů ČST tři 

milióny
121

.
122

  

 

2.3 Programové schéma  

 

 Až do konce října začínalo televizní vysílání až odpoledne. Poprvé v neděli 27. 

října začínalo již ráno. Od pondělí 28. října se vysílalo od rána pouze v úterky, středy  

a neděle. Od 7. prosince se začalo ráno vysílat i o sobotách a až od 3. února se začínalo 

vysílat každý den mimo pondělí od ranních hodin. Pořady začínaly mezi 7. až 10. ranní 

a končily většinou kolem 22. hodiny. Stále se držely několikahodinové pauzy ve 

vysílání kolem poledne. Od 12. do 27. října se konaly Letní olympijské hry v Mexiku, 

přenosy z něj plnily část vysílání.
123

 Analýze v tomto období podrobuji nejen týdeník 
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ČST, ale i deník Rudé právo. Týdeník totiž až do týdne od 23. do 29. září nevycházel, 

informace o televizním programu do tohoto týdne jsem tedy čerpala z denních vydání 

Rudého práva, protože zde byl tištěn denní televizní program. Vysílaný program se 

často lišil od avizovaného programu, mnoho počinů naplánovaných do vysílání bylo 

nakonec zakázáno vysílat a mezery se musely vyplňovat nenaplánovanými pořady. 

Zejména publicistika se nevysílala v pravidelné dny a časy a v pravidelných intervalech. 

 

 Zpravodajství 

 Ve 49. čísle týdeníku ČST vyšel rozhovor s šéfredaktorem TN Zdeňkem 

Michalcem. Nový koncept TN popsal takto:  

 

„Nejde o žádné zkreslování či překrucování faktů a skutečností, nýbrž jedině o to, že se do 

určité míry mění funkce TN, že se zmenšuje prostor jejich záběru a že k některým otázkám 

mlčí.“
124

 

 

 Zpravodajství se v třetím a čtvrtém lednovém týdnu roku 1969 ve velké míře 

věnovalo tématu oběti Jana Palacha. Zaznívaly relativně otevřené názory. V jedné 

zpravodajské relaci se objevilo i několik zpráv týkajících se Palacha. V hlavních TN 

vysílaných 19. ledna (tedy v den smrti Palacha) bylo předneseno například stanovisko 

zaslané Společností pro lidská práva, v jehož závěru stojí: 

 

„A vy všichni, kteří ve své mladistvé bezelstné touze po svobodě chtěli byste obětovat své mladé 

životy, nezvětšujte naši bolest a uvědomte si, že hrdinný čin Jana Palacha otřásl nejen našimi 

národy, ale i svědomím celého světa, které nedopustí, aby nám bylo upíráno právo na 

samostatnost a svobodu.“
125

 

 

Pro hlavní TN vysílané 19. ledna byla natočena i reportáž přímo z nemocnice, kde 

Palach ležel. Promlouval v ní i jeho ošetřující lékař, měla vyznít jako naděje, že Palach 
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přežije. Byla odvysílána, avšak již jako reportáž opožděná, protože Palach již v době 

vysílání nežil.
126

 

 Hlavní TN začínaly i v tomto období převážně v 19:00 a trvaly od 20 do 50 

minut. Přibližně 10minutové TN se vysílaly ještě večer mezi posledními pořady 

vysílání. Vysílat se však přestaly dopolední TN, neobjevily se, ani když byl dopolední 

program televize znovu obnoven. Sobotní hlavní TN byly doplněny o + 5 minut  

o sportu, od 19. října pak s názvem + minuty o sportu. Po sportu se od 25. ledna 

objevoval Týden ve světě. Branky, body, vteřiny zůstávaly na programu vždy v neděli po 

hlavních a večerních TN. V pátky a pondělky kolem půl sedmé večer se diváci dozvídali 

Jaké bude počasí a hned poté novinky z oblastního zpravodajství, nejprve nazvané 

Z našeho kraje (nebo také Z našich krajů), Oblastní vysílání, od 9. prosince pak Oblastní 

Televizní noviny. Na ostravském okruhu se oblastní vysílání jmenovalo Na slovíčko, 

které bylo po třech týdnech vystřídáno Zpravodajským magazínem, a na brněnském 

Kronika týdne. Oblastní vysílání doplňovalo TN i ve středy. Každý pátek po hlavních 

TN následovalo od 31. ledna desetiminutové Z novinářského bloku, „pravidelný 

komentář J. Kantůrka“
127

, který byl k vidění většinou každý druhý až třetí týden. Byl to 

desetiminutový pořad, ve kterém měl Jiří Kantůrek příležitost vyjádřit své komentáře, 

úvahy a také pohovořit o veřejném mínění, které se prý na něj valilo ze všech stran. 

Kantůrek píše: 

 

„A je dokonce povinen tento „hlas lidu“ objektivně a odpovědně veřejně tlumočit. Nejen 

v zájmu veřejného mínění, ale i v zájmu samotné vlády. A o tuto povinnost, nikoliv tedy právo 

novináře, právě jde. Dnes, v podmínkách cenzury, je ovšem plnění této povinnosti obtížnější než 

v čase normálním. Najít správnou míru mezi podporou zásad současné politiky stranických, 

státních i vládních orgánů a mezi tlumočením kritických stanovisek veřejnosti – to není zrovna 

nejsnadnější úkol. Ale přesto se o to chci pokusit.“
128

 

 

 Publicistika a dokument 

 Toto odvětví televizního programu bylo omezeno po podepsání Moskevského 

protokolu nejvíce. Ze všeho nejdříve měla být omezována publicistika politická. Na 

obrazovky se ještě dostávaly diskuzní pořady, ačkoli s problémy, a zakrátko byly 
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většinou zakázány. Hovory s lidmi režiséra Jiřího Dandy, které vedl Přemek Podlaha, 

byly dle Cysařové uváděny v září a říjnu (přesná data a časy nejsou známy, jelikož byly 

zařazeny mimo tištěný program
129

, jistý je pouze 12. říjen, o vysílání dílu v tento den 

napsal jeden divák dopis do redakce týdeníku ČST):  

 

„Sledoval jsem v televizi váš pořad nazvaný HOVORY S LIDMI. Musím se vám přiznat, že na 

mne udělal opravdu velký dojem. Otázky komentátorky a odpovědi soudruhů z Pražských 

loděnic, to je balzám, kterého je nám všem v dnešní době zapotřebí. Vždyť není přece možné, 

abychom jen tak klidně mlčeli a žádným způsobem nedali najevo, co si opravdu myslíme o celé 

situaci, do které se v srpnových dnech dostala naše republika.“
130

 

 

 3 + 1 byly besedy vždy se třemi osobami o určitých tématech vedené Jiřím 

Kantůrkem. V programu týdeníku Československá televize se vyskytovaly vždy kolem  

20. hodiny večerní 24. října, 24. ledna, 18. února, 11. března a 15. dubna. Cysařová však 

píše, že v tomto období 3 + 1 z obrazovek zmizelo, nicméně nepíše, kdy přesně.
131

 18. 

září se poprvé a naposled v programu objevila „beseda s představiteli mládežnických  

a dětských organizací“
132

 s názvem A co dál?. Publicistický pořad režiséra Jaromíra 

Vašty Jsme s vámi, buďte s námi se vysílal v září celkem třikrát vždy v neděli večer, 

poté musel být zastaven. Kantůrek a Vladimír Škutina si v něm zvali do studia hosty, 

kteří byli pro občany ideály pražského jara, a s nimi a s občany diskutovali o tehdejších 

aktuálních otázkách. Na tento pořad se snažil Škutina v roce 1969 navázat 

Publicistickým magazínem (v režii Jiřího Látala). Vysílal se v pondělí 4. listopadu ve 21 

hodin. Další díl již v programu týdeníku k nalezení není, Cysařová o něm píše: „byl 

však již napodruhé střídavě zakazován a povolán a před třetím pokračováním zapovězen 

definitivně“.
133

 Publicistický magazín měl být měsíčník a měl mít stálé rubriky:  
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„Slovo ke dni Jiřího Kantůrka, aktuální reportáž Karla Kyncla (který od 1.11. posílil řady 

pražské publicistické redakce), Nůžky Jiřího Hochmanna (což by měla být satirická zahraniční 

glosa), Anekdotarium (v němž bude Vladimír Škutina hledat a přivádět před kameru lidi se 

smyslem pro humor), Listárnu, dvojice K + Š (kde J. Kantůrek a V. Škutina budou odpovídat na 

dopisy diváků, došlé publicistické redakci), budou tam Hoďákovy karikatury, písničky 

s komentářem k situaci (stálými hosty budou E. Pilarová, M. Kubišová, H. Vondráčková, W. 

Matuška, J. Mayer, V. Neckář, J. Popper a J. Suchý s J. Šlitrem).“
134

 

 

 Jak se máte, co děláte? redaktorů Zdeny Joskové a Ladislava Daneše se 

v tištěném televizním programu objevilo až s třetím dílem v úterý 14. ledna a čtvrtý díl 

pak ve středu 12. února po 21. hodině. Diskutovalo se v něm například se zástupci 

redakce časopisu Listy nebo nad premiérou hry Vinohradského divadla Posedlost. 

Cysařová však píše, že tento pořad byl zakázán v období do ledna 1969.
135

 Ladislav 

Daneš ve své knize píše, že ještě chvíli po znobuobnovení vysílání po invazi pokračoval 

pořad Mezi námi, který spolumoderoval, v tištěném programu však k dohledání není.
136

 

Dne 1. listopadu byl uveden dokument (mimo plánovaný tištěný program) Je ta kniha 

bílá nebo proužkovaná? Oty Poppa a Karla Kyncla vyjadřující se k vydání publikace 

Bílá kniha, která na základě lživých argumentů ospravedlňovala potřebnost srpnové 

vojenské intervence. Dokument měl mezi diváky velký ohlas soudě dle jejich dopisů 

uveřejněných v týdeníku ČST.
137

 Tato kniha rovněž očerňovala mnoho lidí. V pořadu 

tedy Kyncl a Jiří Lederer četli jednotlivé pasáže knihy a nechávali vyjádřit se k nim lidi, 

o nichž byla v pasážích řeč.
138

 Opět mimo stanovený tištěný program byl zařazen  

3. prosince do vysílání dokument Zdeňka Lavičky Zprávy mimo zákon, který se 

vyjadřoval k ilegálně vycházejícímu okupačnímu tisku Zprávy. Ohlas na něj byl opět 

velký a kladný.
139

 4. prosince měli premiéru Blaničtí rytíři Vlastimila Vávry, 

v podtitulku představení jako televizní reportáž. Jejich tvůrci se vydali do krajin, kde 

stojí hora Blaník, aby zde našli odpověď, zda blaničtí rytíři jsou, anebo ne. Na konci 
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bezvýsledného pátrání po rytířích se reportér zeptal kolemjdoucího dědečka, zda si 

myslí, že blaničtí rytíři existují, nebo ne. Ten mu odpověděl: „Ale kdepak, blaničtí 

rytíři, to jsme přece my, my všichni!“. Blanickými rytíři byla myšlena především naděje 

na svobodu a lepší časy pro československý národ.
140

 

 Slovo ke dni – Štafeta televizních publicistů byl pořad věnovaný mimořádné 

události, smrti Jana Palacha, vysílaný živě. Vysílal se 22. ledna, vystoupili v něm 

publicisté, kteří byli narychlo k sehnání, a většina z nich se kvůli tomuto vystoupení na 

obrazovkách již neobjevila. Byli to Vladimír Branislav, Ladislav Daneš, Jindřich 

Fairaizl, Arnošt Frydrych, Jiří Kantůrek, Karel Kyncl, Zdeněk Lavička, Karel Pech, Jiří 

Svejkovský, Vladimír Škutina, Miroslav Tonninger a Vladimír Tosek. Postupně se 

vyjadřovali k dané události, co znamenala, apelovali na lidi, aby se nic podobného 

neopakovalo, vyslovovali své názory k situaci v ČSSR a mnozí se i loučili s diváky. 

V průběhu pořadu, konkrétně když živě hovořil Karel Kyncl, zavolal do režie tajemník 

ÚV KSČ Lubomír Štrougal s příkazem, aby bylo vysílání okamžitě zastaveno. Nebylo. 

Ale pořad měl za následek mnoho personálních i obsahových změn v ČST (více viz 2.2 

Situace v Československé televizi) a tomu podobné živé, spontánní a předem 

neschválené vysílání se již neopakovalo.
141

 

 Do 25. října pokračovalo vysílání Přiložte životopis, a to vždy v pátek večer 

mezi 19. a 22. hodinou. Škutina už však nezpovídal Jana Wericha, nýbrž Miroslava 

Horníčka. Na obrazovkách se objevilo několik dílů Zvědavé kamery vysílaných 

v nepravidelných intervalech. 25. října měl být odvysílán první díl po odmlce s názvem 

Zpráva o stavu mládeže. V tomto dílu se mělo několik významných osob (například 

pedagog, psychiatr, ale například i Josef Smrkovský či Václav Neckář) vyjádřit 

k přítomnosti a budoucnosti mladých lidí. Ve 43. čísle týdeníku ČST v sekci Uvidíme 

na obrazovkách píše Vladimír Branislav, hlavní redaktor, o tomto dílu a vyjadřuje 

obavy z možnosti zákazu vysílání tohoto dílu. V závěru uvádí pár citací z dílu pro 

případ, že by se nemohl odvysílat. Také napsal, že vzniklo několik dílů, které nemohou 

být odvysílány vůbec, proto jsou archivovány a snad budou moct být někdy někým 

zhlédnuty v budoucnu. V tom samém čísle týdeníku v týdenním programu je díl 
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naplánován na 19:35, ten je však nazván Rozhodnutí a dle popisku se mělo jednat  

o rozhovory s pěti lidmi, kteří se v poslední době rozhodli vstoupit do KSČ.
142

 Dalším 

neodvysílaným dílem byl díl s názvem Člověk a židle, měl být vysílán 4. dubna, byl 

dokonce i uveden v tištěném televizním programu týdeníku ČST, ale kvůli politickým 

postojům Otky Bednářové, která ho připravila, se nemohl nakonec odvysílat. Měl 

zodpovídat otázky, jestli ve vysokých funkcích státu jsou ti správní, kvalifikovaní 

lidé.
143

 Ostatní odvysílané díly se zaměřovaly spíše na otázky etické a morální, 

například díl O lásce a přátelství vysílaný v úterý 10. prosince nebo O potřebě lidskosti 

v pátek 20. prosince. Nebo se věnovaly obecným tématům nedotýkajících se politiky či 

společenské situace. V tištěném programu jsou uvedeny dva díly bez názvu, a to ve 

středu 22. ledna a v pátek 18. dubna. U kulatého stolu se vysílalo jednou za měsíc 

v neděli kolem 11. hodiny od 2. března a mělo se jednat „o komentáře našich zahraničně 

politických komentátorů nad mezinárodními událostmi minulého měsíce“.
144

  

 Za zmínku určitě stojí pořad Leden režiséra Jiřího Stehlíka a redaktora Zdeňka 

Lavičky vysílaný ve čtvrtek 16. ledna. Byl to publicistický pořad „pátrající po lidech, 

jimž po létech křivd a utrpení dovolil teprve loňský leden znovu žít“.
145

 

 Dále byl do programu v říjnu 8. a 15. začleněn pořad O čem se hovoří?. Dle 

popisku k pořadu se jednalo o „publicistický pořad k aktuálním otázkám“.
146

 Další dva 

díly byly zařazeny až v únoru 12. a 20. a ty se již věnovaly otázkám federalizace státu. 

Federalizaci ČSSR nebo vzájemným vztahům Čechů a Slováků se dále věnovaly 

ucelené pořady O federalizaci ČSSR, Kulturní život: Neznáme se nějak málo?  

a Státoprávní uspořádání.   

 Dále se vysílaly publicistické pořady s ekonomickou, sociální, dopravní, 

zemědělskou nebo sportovní tematikou. Mnoho politické publicistiky vysílané 

v předchozím období muselo být v programu nahrazeno publicistikou  

a dokumentaristikou jiného typu. O ekonomické situaci, situaci v podnicích  

a v zemědělství se zmiňovaly relace, jako Po staru se řídit nedá (vysíláno ve středu 30. 

října), cyklus Na pomoc republice (vysíláno pouze v září), Tribuna ekonomiky a řízení 

(vysílána každý druhý čtvrtek kolem 17. hodiny), Volná tribuna zemědělců nebo Za 
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efektivnější zemědělskou výrobu (vysíláno od listopadu většinou každou středu po 22. 

hodině). Tribuna techniky se objevovala na obrazovkách velmi nepravidelně buď ve 

čtvrtek, nebo v pátek odpoledne. V díle uvedeném 6. února docent Jiří Hermach hovořil 

o vědeckotechnické revoluci tehdejší doby. Její požadavky spojoval s požadavky 

demokracie, také polednového vývoje:  

 

„Tak vzniká jeden ze zvláštních socialistických nároků na vědeckotechnickou modernizaci: 

nesmí být odtržena od nároků demokracie. Tedy na jedné straně taková technika, která bude 

schopna ji zajišťovat, na druhé straně taková demokratická politika, která lidem zajistí techniku 

užívat pro demokracii tak, aby se lidé mohli rozhodovat jako skutečně svobodní občané svého 

státu.“
147

   

 

Sociální tematiky se dotýkaly Oni a my (o Romech a soužití s nimi, vysíláno v úterý  

3. prosince), Dluh (o dětech z Jedličkova ústavu, vysíláno v pondělí 9. prosince) a Ještě 

jednou dluh (vysíláno ve středu 15. ledna), Každý týden sobota („reportáž o trápení lidí 

o volných sobotách“
148

, vysíláno v pondělí 16. prosince), Cizinci (vyprávění cizinců 

žijících v ČSSR o událostech posledních měsíců roku 1969, měli se vysílat v pondělí 27. 

ledna, byli však bez náhrady z programu vyřazeni
149

), Olympiáda kvality (o bytové 

výstavbě a lidech, kteří si postavili dům svépomocí, vysíláno ve čtvrtek 5. prosince), 

Pod veřejnou kontrolou – byty (o bytové situaci v ČSSR, vysíláno v pondělí 14. dubna, 

o pořadu bylo napsáno v týdeníku, že před třemi lety chtěl podobný pořad jeden 

redaktor dělat, bylo mu to zakázáno, dnes tento pořad zakázán nebyl, naopak byl 

zařazen na základě výzvy ústředního ředitele ČST
150

) nebo Byty, byty, byty… (bytová 

situace v Jihomoravském kraji, vysíláno v pondělí 21. dubna). D-magazín vysílaný 

standardně jednou za dva týdny v pátek kolem 17. hodiny do 13. prosince se zabýval 

zajímavostmi a problémy v dopravě. Sportu se od ledna věnovala Štafeta vysílaná 

v pátek buď kolem 21. večer nebo 9. – 10. hodiny ranní.  
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 Politické publicistice se nově věnoval cyklus Zadáno pro Národní frontu 

vysílaný 11. a 25. dubna v podvečer, mělo se v něm diskutovat o politických  

a společenských problémech. 

 Jindřich Fairaizl vytvořil dokumenty nejen o dětech (viz 1.3 Programové 

schéma, Publicistika a dokument), ale i o lidech starých, kteří jsou závislí na 

společnosti, a proto výpověď o nich vypovídá i o tehdejší společnosti. Dokument 

s názvem Císařští poddaní se vysílal 10. dubna a podával svědectví o starých lidech, 

často žijících v nemocnicích nebo domovech důchodců a často také na pokraji bídy.
151

 

 Z historických dokumentů se vysílaly 29. září Mnichovské dohody, 28. října Den 

zrození, 29. října Naše byla, naše je, naše bude (k 50. výročí republiky), 7. listopadu 

Deset dnů, které otřásly světem (sovětský film o petrohradském proletariátu), 11. 

prosince Výročí jedné události (k 25. výročí podepsání dohody o přátelství mezi ČSSR  

a SSSR ), 24. února Účty s minulostí (o soudním procesu s nacistou Kurtem 

Wachholzem, který několik let unikal spravedlnosti), 13. března 15. březen po 30 

letech, 22. dubna Leninův odkaz nebo 30. dubna Prolog (o založení 1. zahraniční 

vojenské jednotky československého odboje za 2. světové války).  

 

 Vzdělávací, kulturní a hudební pořady 

 Nadále pokračovalo vysílání TVŠ. Patřily mu úterky, středy a pátky. V úterý a ve 

středu se vysílalo několik dílů – pro různé ročníky a v úterý také předpremiéry pro 

učitele. Ty se vysílaly také v pátek. Žáci se mohli vzdělávat rovněž v chemii s pořadem 

Televizní kurs chemie vysílaný do ledna pravidelně v úterý kolem 22. hodiny  

a reprízovaný pak ve čtvrtek odpoledne. Vybrané kapitoly z biologie se objevovaly na 

obrazovkách od února ve čtvrtek odpoledne kolem 16. hodiny a reprízované byly 

následující  pátek ráno. Pro maturanty byl určen měsíčník Slovo má historie, pro starší 

děti a mládež pak rovněž měsíčník o historii Dialogy se staletími.  

 Z jazykových kurzů zůstaly na obrazovce pouze ty francouzské, a to Televizní 

kurs francouzštiny pro začátečníky vysílaný v pondělí odpoledne nebo večer  

a reprízovaný v úterý ráno a Televizní kurs francouzštiny pro pokročilé vysílaný 

v úterky v podvečer a reprízovaný ve středy ráno.  

 Cestopisných a přírodopisných pořadů se objevovala opět celá řada. Pokračovaly 

seriály Československá expedice (vysílaná v nepravidelné dny každý týden do 14. října, 
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pak se objevila až v dubnu), Encyklopedie moře (vysílaná pravidelně každé druhé 

pondělí většinou po půl osmé večer až do poloviny února), Království divočiny 

(vysílané většinou každý týden v sobotu před 20. hodinou), Zázraky na každém kroku 

(vysílané většinou jednou měsíčně v pátek odpoledne až v podvečer), Kamera na 

cestách (většinou vysílána ve čtvrtky jednou za dva týdny před 20. hodinou) a Za 

sedmero horami (vysíláno jednou měsíčně v pondělí odpoledne až do ledna) uvedlo 

opět několik cestopisných dílů. Dalším koutům světa se věnovaly jednotlivé pořady, 

jako například Za krokodýly na Kubu, Afghánistán, Rumunsko trochu jinak, Máte doma 

leoparda? (vyprávěli lidé, kteří žili dlouho v exotických krajích), Výstup na Everest, 

Cesta napříč Antarktidou, Stát osamělé hvězdy (o Texasu), Indie, Kajmani ve 

Skandinávii nebo Expedice Lambaréné (o cestě napříč Afrikou). Tam za velkou louží se 

věnovalo Čechoslovákům žijícím delší dobu v USA. 

 O významných i obyčejných, ale zajímavých osobnostech se mohli diváci dále 

dovídat z bratislavského pořadu Profily vysílaného jednou za měsíc v pondělí 

odpoledne. Od 5. ledna přibyl na nedělní dopolední program cyklus zahraničních 

krátkých dokumentů Lidé a svět, které přibližovaly život významných osobností 

(vysílán byl v nepravidelných intervalech). K vidění bylo i mnoho jednodílných počinů 

připomínajících spisovatele, hudebníky a mnoho dalších zajímavých lidí, například 

Spisovatel a tulák (o spisovateli Jacku Londonovi), Mahatma Gándhí – světlo Indie  

(o indickém vůdci bojujícím za nezávislost), Setkání s Hugo Haasem, Občan a umělec 

(o pěvci Vilému Přibylovi), Listy důvěrné (o inspiraci Leoše Janáčka), Janáček a svět 

(dílo L. Janáčka), G. B. Shaw, Hana Janků (o sólistce Janáčkovy opery v Brně), T. A. 

Edison, Architekt – národní umělec (o architektu Dušanu Jurkovičovi) či Případ Václav 

Talich (o českém dirigentu). Různá povolání či podniky přibližovaly počiny jako Made 

in Aero (o Aeru Vodochody), v cyklu Za sedmero horami byl uveden díl o tvorbě 

lidového řezbáře Stopy ve dřevě, dále Lovci kamenů (o potápěčích v Severním moři), 

Vzkříšení šperku (o velkomoravském šperku), Zde JZD (o čtyřech zemědělcích 

z jednoho družstva), Bože, kýž jsem policajtem… (přibližoval práci Veřejné bezpečnosti, 

součástí byla také diskuze o tehdejší kriminalitě), Živá abeceda (o učitelském povolání) 

a pořad V manéži a pokračující seriál Chvilka v maringotce přibližovaly práci a životy 

světských.  

 Za zmínku stojí také mnoho pořadů věnujících se medicíně a zdravotnictví, a to 

Život (reportáž z porodnice), Život na druhou (z onkologického oddělení), Cesta vede 
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do života (o metodách resuscitace), Srdce – seismograf civilizace (z interní kliniky, 

z cyklu Jak žijeme) a v díle Ostravských vteřin z 23. prosince s názvem Křižovatky se 

hovořilo s doktorem z psychiatrické léčebny. 

 Možná kvůli všeobecné nevraživosti vůči vojenským otázkám z obrazovek 

zmizelo hodně relací věnujících se jim. V únoru se však znovu objevil měsíčník 

Magazín ČAF vysílaný opět v nepravidelné dny a časy. Rovněž v únoru obnovila 

vysílání Poštovní schránka vysílaná každý druhý pátek na počátku ranního vysílání. 

V prvním díle uvedeném 7. února moderovaném opět Saskií Burešovou a Eduardem 

Hrubešem se objevily populární osobnosti vyprávějící o svých zážitcích z vojny, 

odborníci na vojensko-politický komentář a také se vojáci opět zapojili do soutěže 

s názvem „Poznej svou dívku“.
152

 

 Již 16. září byl uveden díl Rodinné pošty a od listopadu se pak většinou 

objevovala jednou měsíčně, a to v různé dny i různé časy. Věnovala se opět 

nejrůznějším radám v oblasti rodinných vztahů, domácnosti, módy nebo cvičení. 

Objevil se znovu Zelený magazín Přemka Podlahy a Ladislava Daneše, který byl 

náhradou pořadu O čem se hovoří?, jenž byl zakázán. V tomto období ho mohli diváci 

zhlédnout třikrát, a to ve středu 18. prosince, v pátek 31. ledna a ve středu 19. března 

v podvečerních až večerních hodinách. Věnoval se otázkám zemědělství – radám pro 

zahrádkáře, chovatele atd. Zemědělství, životu a tradicím na moravském venkově se 

věnoval cyklus U nás doma vysílaný 20. prosince a 25. dubna.  

 Motorizmu se věnovaly pořad M-magazín vysílaný jednou za dva týdny v pátek 

kolem 21. hodiny, Mo-do-revue
153

 vysílaný od ledna každých 14 dní většinou v pátek 

kolem 17. hodiny a přibližně jednou za čtyři týdny v pátek kolem 19. nebo 20. hodiny 

se objevoval pořad Na zelenou. Volnému času a různým koníčkům se věnoval například 

pořad Nejde jen o svaly věnovaný kulturistice, Máte svoje hobby? vyprávělo o lidech se 

zajímavými koníčky, Máte volný čas? byl první díl cyklu Jak žijeme a zamýšlel se nad 

volným časem, v cyklu Zábava pro nejeden večer byl v pátek 18. října uveden díl 

Federace sběratelů kuriozit. 

 Dalšími vzdělávacími pořady byly Zátiší (o tomto malířském žánru), Hovoříme 

o filmu (vysílalo se většinou jednou za dva týdny v pátek mezi 21. a 23. hodinou), Šest 

naléhavých disputací řešilo v šesti dílech vysílaných v nepravidelné dny většinou 
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jednou týdně od října do prosince problémy vědecko-technické revoluce, a to formou 

diskuze, a Tajemství řeči se věnovalo českému jazyku od února jednou týdně v sobotu 

po 20. hodině. 

 Jizvy, jiskry, jistoty Zdeny Joskové a Oty Poppa byly v mnou sledovaném období 

odvysílány třikrát, a to v neděli 26. ledna, v pátek 7. března a v pondělí 7. dubna vždy 

mezi 20. a 22. hodinou. Cysařová píše: „Známé osobnosti, uváděné Jiřinou Jiráskovou, 

povzbuzovaly diváky upevňováním povědomí o národních kulturních hodnotách.“
154

 

V týdeníku ČST byl pořad představován jako:  

 

„pohled na kulturní dění uplynulého měsíce či posledních týdnů očima pokaždé jiného 

spisovatele, herce, zpěvačky, kritika, známé osobnosti nebo prostého občana, který kulturní 

život sleduje a nachází v umění zalíbení.“
155

  

 

Pokračovaly Nedělní chvilky poezie, do půlky prosince uváděné jednou za dva týdny, 

později týdně.  

 Kulturu v televizi představovalo i množství hudebních pořadů. Přenášeno bylo 

mnoho hudebních akcí a koncertů a objevovalo se i hodně hudebních seriálů. Jako 

příklad mohu uvést americký seriál Festival reprodukčního umění, Rok slovenské 

hudby, Hudbu, prosím, Písničky kolem nás, Když muzika začne hrát, Hudba na českých 

zámcích nebo Vzpomínáme na Pražské jaro. 

 

 Zábavné pořady 

 Od 1. července 1968 byl vedoucím Hlavní redakce zábavných pořadů (dále 

HRZP) Vladimír Dvořák. Celý srpen měl neplacené volno kvůli péči o nemocnou 

matku. Ve vedení zůstal i po srpnové vojenské intervenci, neměl sice příliš vyhovující 

kádrový profil
156

, zároveň měl ale štěstí, že se neangažoval v předchozím reformním 

období a že HRZP se příliš nepodílela na politicky motivovaných televizních počinech. 
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HRZP se pod Dvořákovým vedením obešla bez výrazných personálních změn. Snažil se 

také udržet apolitickou linii redakce a neuvádět příliš politicko-ideových pořadů.
157

  

 Až do začátku ledna pokračoval seriál Kdo se v září … narodil a 4. ledna bylo 

odvysíláno rozloučení s ním s názvem Kdo se narodil… Dále pokračoval MATES 

vysílaný jednou měsíčně vždy v sobotu po 20. hodině. Začal 2. ročník Malé hitparády, 

odvysílalo se pět dílů vždy po měsíci, dle tištěného programu se objevil jeden díl Kam 

dnes večer, milý pane, také druhé pokračování estrády Pardón, klaun a ještě dvakrát se 

objevila Píseň pro Rudolfa III
158

. V sobotu 23. listopadu to byl díl s názvem Hrabě 

Monte Christo, v jehož závěru se objevila Marta Kubišová s písní Modlitba pro Martu, 

která vznikla pro tento pořad již v srpnu 1968 a která se později stala symbolem odporu 

proti okupaci. Další díl byl dílem vánočním, odvysílán byl 26. prosince s názvem 

Betlém. V programu byla naplánována ještě repríza Hrabě Monte Christa na 1. března  

a další díl na 6. dubna s názvem Dinosaurus. Ty už však vysílány nebyly, protože seriál 

byl zakázán.
159

 V pondělí 16. prosince se znovu soutěžilo v rámci Stupnice pro devět.  

 Pobavit se diváci mohli u nového soutěžního seriálu Konkurs na štěstí, do 

kterého se zájemci mohli přihlásit, a poté soutěžili v dovednostech, které jsou potřeba 

pro určitá povolání. K vidění byl jednou za dva týdny vždy v úterý po 20. hodině od 22. 

října do 11. března. Na jeho tvorbě se podílelo brněnské a bratislavské studio. Další 

novou soutěží bylo Osm vteřin a dost. Její vysílání začalo 1. dubna v úterý, v programu 

byla plánována na každé druhé úterý. Soutěžícím zde bylo přesně na osm vteřin 

odhaleno devět políček se známými citáty, poté se políčka zakryla čísly. Moderátor pak 

předčítal začátky známých přísloví a účastníci museli uhádnout na základě toho, co si 

zapamatovali, pod kterým číslem se nachází konec daného citátu.
160

 Od stejné tvůrkyně 

jako Osm vteřin a dost Dagmar Novotné byla i soutěž Řekli - neřekli, který byl poprvé 
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divákům představen 12. dubna. Byla to soutěžní psychologická hra, v jejímž prvním 

díle své myšlenky představovali Jiřina Bohdalová, Zdeněk Podskalský, Emil Zátopek  

a Dita Skálová. Vždy čtyřem známým osobnostem byly kladeny osobní otázky 

moderátorem Vladimírem Branislavem, osobnosti se také zpovídaly navzájem, 

moderátor pak četl otázky, které dříve položil účinkujícím, se třemi možnostmi, jak na 

ně odpověděli, a ostatní účinkující měli hádat, jak jejich spoluhráči odpověděli, ten 

s nejvíce uhádnutými odpověďmi vyhrál.
161

 V dubnu začala ještě jedna soutěž, televizní 

seznamka s názvem Pokus pro dva. Moderovali ji Olga Čuříková a Eduard Hrubeš. 

Probíhalo to následovně: na jedné straně studia byli tři muži a na druhé straně jedna 

žena (v příštím díle tomu bylo zase naopak), mezi nimi byla zeď, takže se neviděli  

a seznamovali se pouze skrze kladení a zodpovídání otázek. Kdo byl ženě (muži) 

nejsympatičtější, ten s ní mohl vyrazit třeba na vyhraný zájezd.
162

 Jeden z televizních 

diváků si mohl určit formu zábavy vždy v jednom díle nového zábavného seriálu Jakou 

zábavu má rád muž z ulice, jehož byly odvysílány dva díly, a to v pátek 20. září a 10. 

ledna. 

 Další novinkou byl cyklus přibližující obor aplikované psychologie a poskytující 

rady o výchově dětí, o vztazích mezi mužem a ženou, duševní hygieně atd. s názvem 

Člověk a jeho svět, ve kterém vystupovaly rodiny jednoho domu.
163

 Vysílal se kromě 

vánočních svátků pravidelně každý týden ve středu mezi 20. a 21. hodinou, a to od 30. 

října do 9. ledna. V týdeníku je seriál (dům) popsán takto:  

 

„Vybrali jsme ho na jednom typickém sídlišti, pootevřeli v něm několikero dveří a podívali se na  

konflikty i chvilky pohody, které prožívají jeho obyvatelé.“
164

 

 

 Sedmilháři byli původně rozhlasová hra, ale díky své oblibě se dostaly i na 

televizní obrazovky. Takzvaní sedmilháři byli populární vypravěči dělící se s diváky  
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o veselé historky své či cizí.
165

 Na obrazovkách byli k vidění čtyřikrát v nepravidelných 

dnech a časech. Hovory H byly talk-shaw Miroslava Horníčka vysílané od 24. ledna 

jednou za měsíc většinou v pátek kolem 20. či 21. hodiny. Horníček se prý inspiroval 

v kanadském Montrealu, kde zhlédl televizní pořad, v němž moderátor zpovídal své 

hosty, přičemž na tváři udržoval po celou dobu vážný výraz a diváci ve studiu mezitím 

propadali smíchu. Horníček nerozuměl dialogům, ale to, co viděl, ho tak nadchlo, že po 

návratu do ČSSR s režisérem Vladimírem Svitáčkem začal pracovat na vzniku Hovorů 

H. Horníček vyprávěl zábavné příhody, hovořil s diváky ve studiu, kteří mu mimo jiné 

kladli i nejrůznější otázky, a zval si zajímavé hosty k rozhovorům.
166

 

 Zábavným hudebním pořadem pro starší děti a mládež moderovaný Olgou 

Čuříkovou byl Čaj o páté, ve kterém při čaji vyprávěli a zpívali známí interpreti, zváni 

byli i skladatelé či textaři.
167

 Poprvé se objevil ve čtvrtek 23. ledna, poté až ve středu 20. 

března a pak se vysílal po 14 dnech v nepravidelné dny (neděle, čtvrtek). I v tomto 

období se předávaly ceny Zlatého slavíka 1968, a to v sobotu 22. února ve 21:40.  

 

 Vysílání pro děti a mládež 

 Večerníček se opět vysílal pravidelně v úterky, čtvrtky a neděle většinou v 18:40. 

Až do 22. září, než začal vycházet znovu týdeník ČST a program se ustálil, se ve 

všechny tyto dny vysílali Broučci. Poté se v úterý vysílaly Pohádky na přání, Pohádky 

tety Boženky, ve čtvrtek O Vítkovi a Majdalénce, v neděli pak Pohádky z mechu  

a kapradí nebo Pohádky ovčí babičky. 

 Dětem byla nadále věnována dopolední vysílání v neděli a částečně i sobotní 

dopolední vysílání. V sobotu dopoledne byla na programu většinou nějaká pohádka 

nebo něco pro starší děti, například O Honzovi a princezně Félince, Bílý princ, pro 

mládež třeba Robinsonka, pořad Jindřicha Fairaizla Ententýny pod stem věží („veselé 

putování dětské party po Praze a její setkání se zpěváky W. Matuškou, P. Filipovskou  

a H. Hegerovou“
168

), Trápení (o problémech mládeže) nebo Přehlídka televizních filmů 

pro děti a mládež (konané v Gottwaldově). V neděli začínal program většinou 
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Pohádkovými dívánkami, které byly reprízovány ve středu nebo ve čtvrtek dopoledne. 

Dopolední vysílání pak doplňovaly rovněž pohádky a pořady pro mládež, například 

Zapomenutý čert, Z kapsy klokana Karlíka nebo Malá cirkusová pohádka. 

 V sobotu odpoledne většinou v 18:00 začínala Vlaštovka. V sobotu i v neděli 

odpoledne se jednou za čas vysílaly pohádky nebo dobrodružné seriály pro mládež, 

například dětská detektivní komedie Tomík v nesnázích uvedená 17. listopadu  

a 24. listopadu pak pod názvem Království české 1860 nebo Poklad na ostrově vysílaný 

každou sobotu od 2. listopadu do 18. ledna.  

 Od října se opět začal vysílat měsíční magazín pro mládež Mladýma očima, a to 

ve čtvrtek odpoledne. Dále se až do prosince každý měsíc vysílal kulturně zábavný 

měsíčník pro mládež Mladé obzory. Mládeži rovněž patřil sportovní magazín Fair play 

vysílaný měsíčně v pondělky od 24. února, věnoval se různým zajímavostem a lidem ze 

světa sportu. Ka-zet-a byla vysílána jednou za měsíc v pondělí odpoledne. 

 Pořadů pro děti a mládež se vysílalo více o vánočních svátcích, na silvestra  

a Nový rok. Program byl ale těchto pořadů plný i v počátcích obnoveného vysílání, tedy 

v období od 4. do 22. září, než začal vycházet týdeník ČST a program se ustálil.   

 

 Filmy, seriály a dramatické vysílání  

 LDV se do fáze konsolidace dostalo až s nástupem Jana Zelenky. Zájem se 

v prvních měsících po invazi soustředil především na publicistiku a dokumentaristiku, 

popřípadě kulturní pořady. Maximálně se stávalo, že byly literárně dramatické počiny 

zakazovány až před vysíláním, ale nebylo zasahováno do tvůrčí činnosti  

a dramaturgických směřování. V této době se tedy LDV těšilo relativní svobodě, nebylo 

nijak zásadně omezováno ve srovnání s obdobími budoucími. Ve vedoucí funkci LDV 

zůstal Roman Hlaváč zvolený v červnu téhož roku, a to hlavně z toho důvodu, že toto 

oddělení nebylo spojováno s improvizovaným vysíláním během posledních srpnových 

dní, protože vzhledem k delší přípravě pořadů než v jiných odděleních nemělo možnost 

se angažovat. Hlaváč téměř nepraktikoval cenzuru, zakázal jen vysílání záznamů 

divadelních her Král Ubu, Blecha a Kateřina Veliká, protože nějakým způsobem útočily 

na Rusko nebo SSSR. V první polovině roku 1969 se do vysílání začalo promítat vedení 

předchozího vedoucího LDV Jiřího Bělky, který se chtěl více věnovat režírování než 

řídicí úloze. Jiřiště o tomto období píše: 
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„Obrazovce dominovaly adaptace lehčích divadelních her světových autorů. Punc výjimečnosti 

v tomto proudu zákonitě získaly pouhé tři původní hry současných autorů, ty se ovšem 

zaměřovaly na soukromé osudy a partnerské vztahy.“
169

 

 

V tomto období se jednalo o hru Ohnice režiséra Jiřího Bělky odvysílanou 11. února  

a věnující se tématu rozchodu a stárnutí. Předlohu napsal František Pavlíček.
170

  

 Vysílat se v tomto období nesměla ještě komedie režiséra Jaroslava Dudka  

a scénáristy Otty Zelenky Vyloženě rodinná historie. To byla jediná politicky 

orientovaná hra dramaturgicky připravená v období pražského jara, byla alegorickou 

satirou na praktiky 50. let a režim za Antonína Novotného.
171

  

 Z množství československých filmů, televizních adaptací a dramatického 

vysílání jako příklad uvádím v září vysílanou ostravskou televizní inscenaci režiséra 

Jaroslava Novotného Jádro věci (1968) dle knižní předlohy Grahama Greena, která 

představuje osamělého stárnoucího koloniálního úředníka v Africe, který doplácí na 

svou dobrotu a život ukončuje sebevraždou. V říjnu se na obrazovkách objevil 

kriminální film Anděl blažené smrti (1965) režiséra Štěpána Skalského zabývající se 

pátráním po nacistickém archivu, v listopadu přenos lidové operetky Rudolfa Pískáčka 

ze Stavovského divadla v Ostravě Perly panny Sarafínky, v prosinci filmová komedie 

Počestné paní pardubické (1944) režiséra Martina Friče, ukazuje osudy pardubického 

kata v období baroka, v lednu film dle románu Karla Čapka Bílá nemoc (1937) režiséra 

Hugo Haase varující před tehdy nastupujícím fašismem, v únoru televizní adaptace 

divadelní hry Spojení přes Kodaň (1968) režiséra Miloslava Zachaty odehrávající se 

v době války a vyprávějící příběh založený na skutečných událostech o německých 

fyzicích, kteří se chtěli domluvit s americkými, že nikdo z nich neposkytne své vládě 

vynález atomové bomby, v březnu filmová komedie Ať žije nebožtík (1935) režiséra 

Martina Friče o umírajícím strýci a neposlušném synovci, kteří se dostanou do několika 

humorných situací, a v dubnu opera na slova bratří Čapků Lásky hra osudná režiséra M. 
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Macků
172

 o boji tří nápadníků o jednu slečnu, kterou však střeží její macecha. Na 

motivy děl Karla Čapka bylo v tomto období uvedeno ještě mnoho počinů, byly to 

Čapkovy povídky, televizní inscenace Spravedlnost pro Selvina, filmy Krakatit a Matka 

a televizní operní scherzo Věštkyně. S největší pravděpodobností z vlasteneckých 

důvodů byly v září a říjnu uvedeny tři zpěvohry Bedřicha Smetany Má vlast, Braniboři 

v Čechách a Libuše. Za zmínku stojí ještě 24. listopadu uvedený film Ostře sledované 

vlaky, který v roce 1968 dostal americké ocenění Oscar za nejlepší cizojazyčný film.  

 Z listopadových opatření vyplynul pro LDV úkol v rámci upevňování 

přátelských vztahů se SSSR uvést počiny, které by československým divákům 

připomněly kulturní bohatství Sovětů. V lednu se tedy odvysílaly dvě již natočené 

inscenace ruských předloh, a to Balada o sedmi oběšených a Souboj. Balada o sedmi 

oběšených je bratislavská televizní inscenace režiséra Martina Hollého, která získala 

Cenu za nejlepší film a Cenu mezinárodní kritiky na Mezinárodním televizním festivalu 

v Monte Carlu v roce 1969.
173

 Balada však nezapůsobila pozitivně na SSSR, jelikož 

Leonid Andrejev, autor předlohy, patřil v SSSR k zavrhovaným autorům.
174

  

 Jiřiště připomíná ještě jeden explicitně k současnosti promlouvající film Stud 

(1967) režiséra Ladislava Helgeho, který dle podtitulku v tištěném programu je 

„věnovaný problémům, aktuálním nejen před letošním Lednem“.
175

 Premiéru na 

televizních obrazovkách měl 5. ledna 1969. Zabýval se psychologií jednoho vedoucího 

činitele malého města na jihu Moravy, který má pocit, že posledních 20 let pracoval pro 

dokonalé ideály a ideje a že lidé ho mají rádi. V průběhu příběhu zjišťuje, že tomu tak 

vůbec není, ale není už schopen to změnit. Film nadčasově kritizuje komunistickou 

ideologii a moc.
176

 

 Na obrazovky se dostalo i mnoho zahraničních filmů a adaptací, jak východních, 

tak západních. Objevily se sovětská filmová adaptace hry Williama Shakespeara 
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Hamlet, „dvě jugoslávské povídky o dramatických okamžicích druhé světové války“
177

 

s názvem Vír, anglické psychologické drama Místo nahoře, francouzská satirická 

komedie Fanfan Tulipán, italský film Mnoho snů na cestách, západoněmecká adaptace 

románu Heinricha Manna V zemi hojnosti, americký film Poslední rodeo, švýcarská 

televizní hra Naše tetičky, francouzsko-rumunský film dle Shakespearovy hry 

Bezejmenná hvězda a italsko-francouzský film Včera, dnes a zítra. V dubnu byly 

odvysílány první dva díly Vinnetoua, který vznikl v koprodukci Německé spolkové 

republiky (dále NSR nebo západní Německo), Jugoslávie, Francie a Itálie. 

 Až do konce září každou sobotu pokračovalo vysílání francouzských Bajek 

podle La Fontaina. 29. dubna byl odvysílán úvodní díl pořadu Seriál o seriálu, který 

představoval světové televizní počiny (většinou seriály, ale i kratší filmy), v tomto díle 

byl představen americký westernový seriál Bonanza. Z československých seriálů se 

vysílaly populární Sňatky z rozumu dle knižní předlohy Vladimír Neffa v režii Františka 

Filipa. Měly pět dílů, které se vysílaly od 23. října do 20. listopadu každou středu buď 

po hlavních TN, nebo po 20. hodině. Zpracovávaly osudy dvou obchodnických rodin  

z období národního obrození až do roku 1881. Irena Reifová zařazuje tento seriál mezi 

tzv. seriály historické metafory. Takové seriály začaly vznikat od začátku normalizace, 

kdy se jejich tvůrci začali obracet do historie, k historickým národním tradicím, hledali 

různé historické paralely a jinotaje. Jelikož byly seriály oproštěné od prostředí 

socialismu, dají se považovat za nejvyzývavější k tzv. čtení mezi řádky. Dalo by se říci, 

že diváci toto čtení mezi řádky brali jako dobrodružství. V seriálu se vzpomíná na 

slavnou emancipaci českého středního stavu, zároveň ale samotný název Sňatky 

z rozumu napovídají, že se lidé brali „z rozumu“, čili pro peníze, což buržoazní morálku 

diskredituje.
178

 

 Pokračoval publicistický Kriminalistický případ Vladimíra Škutiny a Jaroslava 

Šikla, později také z jejich dílny Kriminalistické sondy, dále západoněmecké 

Kriminalistické muzeum. Z kriminálních seriálů se ještě objevily francouzské Záznamy 

agentury O a anglická Melissa. 
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2.4 Shrnutí programového schématu vysílání Československé 

televize v období září 1968 do dubna 1969 

  

 Předělem mezi obdobím pražského jara a obdobím následujícím byla invaze 

vojsk Varšavské smlouvy na území ČSSR a snaha Moskvy dostat sdělovací prostředky 

co nejdříve pod kontrolu KSČ, a tím i Moskvy. Zpravodajství v tomto období začínalo 

mlčet k nějakým tématům dle slov tehdejšího šéfredaktora TN Zdeňka Michalce. 

Pomalu začalo mizet i komentované zpravodajství, které bylo typické pro pražské jaro. 

TN se vysílaly pouze dvakrát denně, zmizely ty dopolední. Jaké bude počasí se vysílalo 

dvakrát týdně místo jednou. Objevila se krátká zpravodajská glosa Z novinářského 

bloku Jiřího Kantůrka.  

 V období pražského jara patřily mezi nejznámější publicistické pořady hlavně 

Zvědavá kamera, Mezi námi, Sondy, Věc veřejná a Kam spějeme?. Pořady se zabývaly 

aktuálními palčivými otázkami svobody projevu, Akčního programu, vztahu Čechů  

a Slováků, pořady hodně obohacovaly četné názory studentů na situaci i na historii, 

doplňovaly se znalosti z historie, jejíž některé okamžiky byly do roku 1968 utajované  

a tabuizované. V pořadech se probíraly také průzkumy veřejného mínění.  

 Kromě Zvědavé kamery tyto publicistické pořady z obrazovek po invazi vojsk 

zmizely. I Zvědavá kamera se však začala zabývat méně kontroverzními tématy než 

v předchozím období. Byly připraveny dva díly Zpráva o stavu mládeže a Člověk  

a židle, které se zabývaly stavem a budoucností mládeže a lidmi ve vysokých funkcích  

a jejich kompetentností pro tyto pozice. Ani jeden díl však nemohl být odvysílán. 

Nadále se pak Zvědavá kamera věnovala tématům jako morálka, lidskost, volný čas atd. 

Ladislav Daneš ve svých vzpomínkách píše ještě o několika dílech Mezi námi, které ale 

nebyly zaneseny do tištěného televizního programu.  

 Publicistika řešící politiku a společenskou situaci v zemi však ještě nevymizela. 

Na začátku tohoto období se objevovaly pořady často s otazníky v názvu, jako například 

Jak se máte, co děláte?, A co dál? a O čem se hovoří?. Tyto otazníky vyjadřovaly 

nejistotu, která vládla ve společnosti po srpnových událostech. Dále se objevily 

publicistické počiny s názvy 3 + 1, Hovory s lidmi, Publicistický magazín a Jsme 

s vámi, buďte s námi. Většinou to byly diskuzní pořady snažící se lidem ukázat, co se 

děje v politice, jak se budou události vyvíjet dál, redaktoři se ptali na názory politiků, 

ale i lidí z ulice. Výše jmenované pořady se však potýkaly s již zavedenou cenzurou, 
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některé z nich byly střídavě zakazovány a povolovány. Všechny tyto pořady během 

podzimu zmizely z programu. Zmizel například i pořad Cizinci, který měl přinést 

názory cizinců žijících v ČSSR na situaci v zemi. Dále se vyskytly ještě jednotlivé 

pořady vyjadřující se přímo či nepřímo k okupaci či situaci v ČSSR, byly to Je ta kniha 

bílá nebo proužkovaná?, Zprávy mimo zákon, Blaničtí rytíři a Leden.  

 Velmi omezený prostor už však měla publicistika po odvysílání pořadu Slovo ke 

dni - Štafeta televizních publicistů, kde se několik publicistů vyjádřilo nejen ke smrti 

Jana Palacha. Od té doby byly v podstatě zakázány diskuzní živě vysílané publicistické 

pořady. Situace se vyostřila ještě více po vyhraných hokejových zápasech nad SSSR na 

konci března, kdy protesty dle kritiky konzervativců měla vyprovokovat hlavně média. 

Politická publicistika tedy zmizela z obrazovek na konci tohoto období. 

 Vzdělávacích, kulturních a hudebních pořadů bylo na obrazovkách stále hodně. 

Z vysílání zmizely kurzy angličtiny a ruštiny a zůstaly pouze ty francouzské. Televizní 

kurzy se dále velmi soustředily na žáky základních a středních škol. V množství pořadů 

věnujících se cestování, zajímavým osobnostem, povoláním či koníčkům se nic 

nezměnilo oproti předchozímu období. Pouze ubylo pořadů věnujících se vojenství, po 

nějaké době se na obrazovkách objevil jen Magazín ČAF a Poštovní schránka. Velmi 

oblíbeným vzdělávacím pořadem bylo Tajemství řeči věnující se českému jazyku. 

Pokračovala Rodinná pošta. Pokračoval Zelený magazín věnující se zahrádkářům, 

kutilům atd. V lednu se začal vysílat kulturní magazín Jizvy, jiskry, jistoty, jehož hosté 

podporovali diváky alespoň skrze upevňování vědomí kulturního bohatství národa.  

 Ze zábavných pořadů pokračovaly MATES, Stupnice pro devět, Kdo se v … 

narodil a Píseň pro Rudolfa III. Naposledy zmíněný pořad byl po listopadovém 

odvysílání dílu Hrabě Monte Christo s Martou Kubišovou v závěru a vánočního dílu 

Betlém, kde vystoupili všichni zpěváci účinkující v předchozích dílech, zakázán. Nově 

vznikly Konkurs na štěstí, Jakou zábavu má rád muž z ulice a v dubnu se odvysílaly 

úvodní díly hned tří zábavných relací, a to televizní seznamky Pokus pro dva, 

vědomostní soutěže Osm vteřin a dost a pořadu, ve kterém se představovaly známé 

tváře obrazovek, Řekli – neřekli. Diváci se mohli bavit i u Sedmilhářů, Čaje o páté nebo 

u velmi sledovaných Hovorů H s Miroslavem Horníčkem.  

 Vysílání pro děti a mládež se nijak zásadně nezměnilo. Pokračovaly Večerníčky 

v úterky, čtvrtky a neděle, sobotní a nedělní dopolední vysílání byla plna pořadů pro 

děti a mládež, pokračovala Vlaštovka v soboty odpoledne a také magazíny zajímavostí 
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pro mládež Mladýma očima, Mladé obzory a Ka-zet-a. Začal se vysílat sportovní 

magazín pro mládež Fair play. 

 LDV vedl až do konce května 1968 Jiří Bělka, který jeho řízení nevěnoval 

dostatečnou pozornost, výsledky jeho práce se promítaly právě do tohoto období, ačkoli 

od června 1968 již vysílání vedl Roman Hlaváč. Z těchto důvodů se vysílané filmy, 

seriály, adaptace a inscenace nijak zásadně nelišily od předchozího období. Bylo 

zakázáno vysílání dvou televizních inscenací her a jednoho filmu. Jinak se vysílaly 

především adaptace lehčí dramatické či klasické tvorby a klasických autorů. Byl 

odvysílán film Ostře sledované vlaky, v roce 1968 oceněný Oscarem za nejlepší 

cizojazyčný film, objevilo se hodně adaptací děl Karla Čapka a také se využívala díla 

Bedřicha Smetany. Pokračovalo vysílání kriminálních seriálů, ať už československých 

nebo zahraničních. Velmi populárními se staly historické pětidílné Sňatky z rozumu. 

V dubnu začalo také vysílání cyklu Seriál o seriálu, v jehož rámci se vysílaly epizody 

zahraničních seriálů. 

 Největší zásahy a útlum tedy v tomto období zažily politická publicistika, 

diskuzní pořady vyjadřující se k aktuální situaci, politiky se dotýkající dokumentaristika  

a komentované zpravodajství, a to především po lednu 1969. K situaci se ještě snažily 

alespoň nepřímo vyjadřovat kulturní pořady, které ještě nebyly tolik cenzurovány, 

například Jizvy, jiskry, jistoty nebo Píseň pro Rudolfa III. Zábavných a soutěžních 

pořadů vzniklo v tomto období dost. Zmizelo hodně pořadů týkajících se vojenských 

otázek. Do filmové a dramatické tvorby nebylo ještě příliš zasahováno, zákaz vysílání 

dostaly tři počiny. Filmová a dramatická tvorba se ale k aktuální situaci většinou 

nevyjadřovala. 

 

3. Vysílání Československé televize od května do srpna 1969 

 

3.1 Politická a společenská situace v daném období 

 

 První vítězství československého mužstva nad sovětským na Mistrovství světa 

v ledním hokeji v březnu 1969 a jeho ještě umírněné oslavy zřejmě donutily 

konzervativní politiky přemýšlet o tom, jak by se eventuální druhé vítězství 

Čechoslováků dalo využít. Po první výhře se Dubčekovo vedení KSČ nijak zásadně 

k situaci nepostavilo, nepřipravovala se na možné větší protesty po případném druhém 
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vítězství. Ty dosáhly velkých rozměrů, včetně rozbití výloh Aeroflotu, které však bylo 

s největší pravděpodobností zinscenováno StB.
179

 

 Již 31. března (tedy tři dny po druhém vyhraném zápasu Čechoslováků) přiletěla 

do ČSSR nečekaná návštěva – ministr obrany SSSR Andrej Grečko a náměstek ministra 

zahraničí Vladimir Semjonov. Měli jasné dva cíle – první, oficiální, zajistit, aby bylo 

zabráněno dalším jakýmkoli projevům nesouhlasu s přítomností sovětských tanků 

v ČSSR, a druhý, nahradit Dubčeka ve funkci někým jiným. Dubčekovi byl předán 

dopis, ve kterém ÚV KSSS tvrdil, že v zemi působí pravicová kontrarevoluce řízená ze 

zahraničí, které Dubček neumí bránit. Po obdržení dopisu svolal Dubček 1. dubna 

výkonný výbor předsednictva ÚV (dále PÚV KSČ nebo PÚV), jehož zasedání skončilo 

ráno 2. dubna. PÚV vydalo prohlášení, ve kterém byly v plném rozsahu přijaty základní 

požadavky Moskvy, v textu se hovořilo o zavedení úplné cenzury, kritice 

Smrkovského
180

, hrozbě použití vojenské síly proti dalším demonstracím nebo respektu 

sovětské ideologie a politiky. Přijetím tohoto prohlášení se reformní komunisté snažili 

lid ochránit před případným násilím či zatýkáním. Po přečtení prohlášení lidem 

v rozhlase a televizi 2. dubna rapidně klesla poslechovost a sledovanost dalšího 

programu, lidé nebyli schopni ho dále vnímat. Den nato vystoupil v televizi Dubček, 

který se snažil před diváky obhájit své jednání, říkal, že všechno je hra o budoucnost  

a že se nechce vrátit tam, kde ČSSR bylo na konci srpna 1968. To samozřejmě 

rozhořčilo Moskvu, což dal jasně najevo Semjonov. Dubček nabyl dojmu, že jeho 

pozice je již neudržitelná.
181

 

 Dubnové zasedání ÚV KSČ se naplánovalo na 17. dubna. Ještě před ním se 

Husák sešel s Brežněvem v Užhorodu, aby se dohodli na odstranění Dubčeka z funkce. 

V úvahu jako Dubčekovi nástupci mimo Husáka ještě připadali Černík a Štrougal. 

Nicméně nakonec byl do funkce prvního generálního tajemníka ÚV KSČ dosazen 

favorit Husák. Černík byl totiž příliš spojován s proreformní předsrpnovou politikou,  

a proč se jím nestal Štrougal a zda mu to skutečně bylo nabídnuto, není dodnes zcela 
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vyjasněné, ačkoli některé prameny
182

 tomu nasvědčují. Na zasedání hlasovalo ze 178 

členů 156 pro zvolení Husáka. Poté bylo voleno předsednictvo, místo 21 členů se jich 

zvolilo jen 11, jelikož nad menším počtem členů mohla mít Moskva větší kontrolu  

a také menší počet lidí mohl být Moskvě více oddaný.
183

 

 Alexandera Dubčeka plánovala Moskva již dávno nahradit, březnové hokejové 

události byly dobrou záminkou. Že se s největší pravděpodobností skutečně jednalo  

o záminku, svědčí například přiznání Vasila Bil’aka. Řekl, že již tři až čtyři týdny před 

17. dubnem (tedy již před hokejovými utkáními) pracovali na plánech, jak Dubčeka 

sesadit a kým ho nahradit, tyto plány předávali sovětskému vedení.
184

 

 S nástupem Husáka do funkce nesouhlasila většina obyvatelstva, ale už nebyla 

ochotna za své cíle bojovat jako v srpnu 1968, kdy věřila ve své vedení. Lidé 

nesouhlasili s vedoucí politikou, ale tiše. Protesty jim přišly již zbytečné a také se 

začínali bát. Když se nějaké viditelné protesty děly, nebyly nijak zásadní a většinou 

neměly většího dopadu. Husák se však lidu bál, proto byly například zrušeny oslavy 1. 

máje a studentské majáles.
185

 Dle Mardyho se Husák po svém nástupu chtěl soustředit 

na tři hlavní cíle: 

 

„1. Znemožnit nové zformování opozice ve vedení KSČ nebo v nižších orgánech strany, 2. úplně 

ovládnout všechny sdělovací prostředky, 3. potlačit pokusy občanské opozice o sjednocení 

k odporu, vzít jí možnost legálního veřejného působení a podřídit ústřední orgány 

společenských organizací a nekomunistických stran vedení KSČ prostřednictvím Národní 

fronty.“
186
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 Na květnovém zasedání bylo vyloučeno několik reformních politiků z KSČ 

včetně například Františka Kriegela a Oty Šika. Především to byli politici spojení 

s manifestem Dva tisíce slov nebo s nesouhlasem se Smlouvou o dočasném pobytu 

sovětských vojsk. Dále Husák odstraňoval lidi na úrovni krajských a okresních výborů  

a stranického aparátu, vyměnil vedoucí tajemníky a vyloučil nejodbojnější členy 

předsednictev těchto orgánů. Na květnovém zasedání se Štrougal stal zástupcem 

Husáka.
187

  

 Husák byl dobrý kalkulátor, proto nechal na oko u moci některé politiky spjaté 

s pražským jarem v čele s Dubčekem (dále například Oldřicha Černíka a Štefana 

Sádovského). Do budoucna s nimi nepočítal, ale po dubnu 1969 se mu hodili pro 

udržení pocitu ve společnosti, že polednové ideály nejsou ztracené, když jsou u moci 

ještě tito lidé, a především věděl, že sami sebe zdiskreditují v očích té samé společnosti, 

když budou přihlížet a podílet se tím na normalizačním vývoji.
188

 

 Ještě na přelomu března a dubna se sdělovací prostředky těšily relativní svobodě, 

samozřejmě s určitými omezeními. Avšak ihned po dubnovém zasedání přikročil Husák 

k personálním změnám, uvědomoval si, že sdělovací prostředky pro něj znamenají 

velké nebezpečí a že jen cenzura nestačí. Do konce dubna byli vyměněni téměř všichni 

šéfredaktoři stranických tiskovin. Již 19. dubna byl vyměněn šéfredaktor Rudého práva. 

Šéfredaktoři se měnili dále v časopisech Nová mysl, Květy (šéfredaktorem se stal 

pozdější ředitel ČST Jan Zelenka). V deníku Práce a Mladá fronta byli vyměněni 

redaktoři. Již dříve zastavený časopis Politika byl na trhu nahrazen týdeníkem Tvorba. 

14. května pak Černíkova vláda zrušila registraci, a tím znemožnila jejich vydávání, 

časopisům společenských organizací Studentské listy, Reportér, My 69, Listy, Plamen  

a Svět v obrazech. Další pod KSČ nespadající časopisy, které zastaveny nebyly, se 

rychle odpolitizovaly, nebo se přiklonily k normalizačním myšlenkám. Ke změnám 

docházelo i v regionálním tisku a ve filmových studiích. V ČRo zatím nebyli měněni 

lidé ve vedoucích funkcích, ale mnohým komentátorům a redaktorům bylo zakázáno 

vystupovat před mikrofonem, téměř úplně se zastavilo živé vysílání či jakákoli 

improvizace. Do ČÚTI, SÚTI a FVTI byli dosazeni pronormalizační zástupci. Doskočil 

píše: 
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„V průběhu května ztratily československé sdělovací prostředky poslední zbytky své objektivity  

a proměnily se v povolný nástroj Husákova režimu. Po pacifikaci byl totiž cenzurní dohled 

svěřen přímo odpovědným redaktorům jednotlivých periodik a vydavatelství, kteří za porušení 

platných směrnic nesli plnou (i trestní) odpovědnost.“
189

 

 

Tito zmocnění redaktoři se potom tolik báli, že přes svou cenzuru nepouštěli nic, co by 

se jen trochu mohlo zdát protinormalizační.
190

 

 Pod kontrolu dostával Husák i nepolitické organizace hlavně díky komunistům 

uvnitř nich a také prostřednictvím znovuzavedení vedoucí úlohy KSČ ve společenských 

organizacích. Nepodařilo se mu však podmanit Koordinační výbor tvůrčích svazů
191

  

a Svaz vysokoškolských studentů, podporoval tedy jeho jistý protipól Svaz mladých 

(vytvořen již v březnu 1969), který však získal jen velmi málo členů. Koordinační výbor 

a Svaz vysokoškolských studentů byly během června zakázány.
192

 

 Celkově se snažil Husák ze začátku působit jako umírněný politik a zasazoval se 

o ne příliš radikální změny, chtěl postupovat pomaleji, věděl, že veřejnost a mnozí 

politici mu nejsou nakloněni, a nechtěl vyvolat ostřejší protesty. V předvečer 1. května 

ve svém rozhlasovém a televizním projevu dokonce hovořil o nutnosti a zachování 

svobody pro občany i stát, na druhou stranu však řekl, že pro její udržení je také potřeba 

disciplína, řád a pořádek. Snažil se působit dojmem, že stále směřuje k programu 

polednové politiky. Nechal ještě například pokračovat soudní rehabilitace obětí z 50. let, 

ustavovaly se zájmové spolky jako Sokol a proreformní politici, kteří byli odejiti ze 
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státních orgánů, ještě nebyli z veřejného života stáhnuti úplně (byli například nadále ve 

Federálním shromáždění, státních orgánech atd.).
193

 

 Týden před prvním výročím srpna 1968 začalo KSČ politicky zastrašovat lidi, 

aby se neúčastnili žádných protestů. Na hodně z nich to pravděpodobně zapůsobilo. 

Stávky a demonstrace se konaly pouze ve velkých městech. Došlo při nich ke střetnutí 

s vojáky připravenými právě k zasahování proti demonstrantům. Celkově bylo zabito 

pět demonstrantů, několik desítek lidí bylo zraněno těžce a stovky lidí lehce. Lidé po 

těchto zásazích dostali ještě mnohem větší strach jakkoli projevit svůj odpor vůči 

vládnoucímu režimu. Ten totiž ukázal, že je schopen proti svým odpůrcům použít  

i násilí, a mnoho občanů tím nadobro umlčel.
194

 

 

3.2 Situace v Československé televizi 

 

 Po nástupu Gustáva Husáka do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ bylo 

omezení sdělovacích prostředků opět tím hlavním, co se řešilo. V období pražského jara 

bylo vidět, jakou moc a vliv mohou média mít. I proto se jim kladly za vinu 

demonstrace po vyhraných hokejových zápasech, které se pak staly záminkou pro 

politické změny.  

 Ve zprávě tajemníka ÚV KSČ Josefa Kempného ze 6. května, kterou předložil 

předsednictvu ÚV KSČ, stojí:  

 

„Ve státních sdělovacích prostředcích se přešlo od převážně politických metod (výzvy, 

apelování, rozhovory předních politiků s vedením televize, rozhlasu, ČTK) i k opatřením 

kádrové a represivní povahy. Byla zpřísněna výstupní kontrola vysílaných relací a provedeny 

četné kádrové změny ve vedoucích funkcích televize.“
195

 

 

 ČST stále vedl Josef Šmídmajer až do 6. srpna, kdy byl vládou odvolán, a ten 

den ho vystřídal Jan Zelenka, který byl ředitelem až do léta 1989. Za Šmídmajerova 
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vedení byly pracovní poměry ukončovány jen těm pracovníkům, kteří se odstěhovali do 

zahraničí nebo sami chtěli odejít. Těch bylo 97.
196

 Ostatní v případě nutnosti jen 

přeřazoval na pozice, ve kterých „nebyli na očích“, často se podíleli na přípravě 

druhého programu. Televize v této době také neuvedla žádný vlastní propagandistický 

pořad a neprovedla žádnou reflexi svého vysílání v období pražského jara. Obměnilo se 

však celé vedení Hlavní redakce TN, dále 29 vedoucích pracovníků úseků a vznikla 

cenzurní „skupina redaktorů kontrolní služby“. Ti byli zodpovědní za cenzuru 

veškerých scénářů pořadů, které měly jít do vysílání, a zároveň prováděli i následnou 

cenzuru. Začala mizet publicistika zabývající se aktuálními otázkami a naopak se začalo 

objevovat mnohem více zábavných pořadů. Zatím se cenzurně skoro nezasahovalo do 

literárně dramatické tvorby.
197

 

  

3.3 Programové schéma 

 

 Vysílání začínalo dopoledne kolem 9. či 10. hodiny kromě pondělka, kdy 

program začínal až odpoledne. Od letních prázdnin se začátek vysílání kromě neděle 

posunul také až na odpolední hodiny. Program končil většinou mezi 23. a 24. hodinou. 

Před prázdninami a o prázdninách i v neděli pokračovaly polední pauzy ve vysílání 

trvající zpravidla několik hodin.
198

 

 

 Zpravodajství 

 Dne 21. srpna se TN vysílaly ze záznamu a na obrazovkách se v jejich rámci 

objevila začínající hlasatelka Libuše Vantuchová, a to jak v hlavních TN, tak ve 

večerních. Před 21. srpnem, tedy dnem prvního výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy 

do ČSSR, se totiž ČST potýkala se stávkou hlasatelů a hlasatelek, kteří se v ten den 

odmítali na obrazovkách objevit. Například hlasatel Richard Honzovič dal výpověď. 

Studio bylo hlídáno dvěma příslušníky StB, aby byl zajištěn hladký průběh vysílání. Do 
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programu byla v 19:47 a 20:20 včleněna tzv. zvláštní zpravodajství uváděná rovněž 

Vantuchovou. Jejich obsah však již není k dohledání.
199

 

 Hlavní TN se vysílaly stále většinou od 19 hodin každý den, trvaly od 20 do 50 

minut. Na programu zůstaly také večerní TN objevující se v pozdních hodinách okolo 

22., ty trvaly přibližně 10-20 minut. V sobotu většinou po hlavních TN následovalo  

+ minuty o sportu, sportu se pak nadále věnovaly i Branky, body, vteřiny připojované 

k hlavním a večerním TN opět v neděli. Oblastní TN předcházely hlavní TN většinou 

v pondělky, středy a pátky. V pondělky a pátky se na brněnském okruhu vysílaly pod 

názvem Kruh a na ostravském Zpravodajský magazín a ve středy pak na brněnském 

s názvem Tribuna týdne a na ostravském Na slovíčko. V pondělí se před Oblastními TN 

a ve čtvrtek před Večerníčkem vysílalo Jaké bude počasí?. Do 24. května v sobotu po 

hlavních TN pokračovalo vysílání Týdne ve světě, od 31. května pak byl nahrazen 

Pořadem k mezinárodním událostem.  

 

 Publicistika a dokument 

 V publicistických a dokumentaristických počinech se velmi zúžilo penzum 

témat, která mohla být zpracovávána. Pokračovaly pořady jako Tribuna techniky 

(vysílána mezi 16. a 18. hodinou v nepravidelné dny, od června to byly většinou čtvrtky 

jednou za dva týdny). Kromě technických zajímavostí a novinek od července Tribuna 

představovala dokumentární cyklus ministerstva lesního a vodního hospodářství, 24. 

července byl díl například věnován znečišťování vod.
200

 Dále pokračovala Tribuna 

ekonomiky a řízení (vysílána ve čtvrtky jednou za dva týdny až do letních prázdnin)  

a objevil se jeden díl Za efektivnější zemědělskou výrobu (vysíláno v neděli 4. května). 

Nadále se vysílal seriál o bytové výstavbě Pod veřejnou kontrolou – byty (vysíláno vždy 

jednou v měsíci, v nepravidelné dny, v nepravidelných intervalech), dále Zadáno pro 

Národní frontu vysíláno každý druhý pátek mezi 17. a 20. hodinou. Jeden díl Olympiády 

kvality ze čtvrtka 26. června se věnoval otázce chatařství a chat a jejich kvalitě, jeden díl 

Zvědavé kamery odvysílaný v pátek 27. června měl v tištěném programu podtitulek 

„reportážní zpráva o expedici mladých geologů do kráteru sopky Stromboli“.
201

  

                                                 
199

 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969-1975. S. 40; Spisový archiv ČT, fond Red, inv.  

č. 1576, kar. 216, Zpráva o vysílání Televizních novin dne 21. srpna 1969 (čtvrtek). 

200
 Československá televize. Praha: Československá televize, 1969, roč. 4, č. 31. 

201
 Československá televize. Praha: Československá televize, 1969, roč. 4, č. 26. 



81 

 

A rovněž jen jeden díl byl odvysílán z cyklu Obžalována je lhostejnost, a to v úterý 1. 

července a hovořil o ženské otázce. Nově se od června každé úterý po hlavních TN 

vysílala vnitropolitická aktualita Slovo má..., kde hovořil vždy nějaký host například 

k současné situaci v zemědělství, k pracovní morálce či soudním rehabilitacím. Hosty 

byli například JUDr. Karel Šimek, ekonom doc. J. Vejvoda
202

 nebo předseda Českého 

svazu družstevních rolníků Jaroslav Karhan.
203

 19. května se objevil první díl seriálu My 

a oni, který se měl věnovat srovnávání ČSSR s jinými zeměmi v mnoha ohledech. 

Tento díl se věnoval otázce bydlení v ČSSR a ve Finsku, prováděl jím Karel Kyncl. 

Nadále pokračovala i sportovní publicistika v magazínu Štafeta vysílaném jednou za 

měsíc v pátek mezi 20. a 22. hodinou. 

 Dále bylo odvysíláno několik jednorázových pořadů, které se věnovaly 

publicistickým a dokumentárním tématům, například Není mnoho cest (o postavení 

vysokoškolsky vzdělaných lidí), Universita padesátiletá (pořad o vzniku a fungování 

Univerzity J. E. Purkyně, k jejímu 50. výročí), Začátek cesty (ohlédnutí za 20 lety JZD), 

Hledej ženu aneb „Šeršé la fam“ (jak praví přísloví) („dokumentární reportáž z výpravy 

za striptýzem, striptérkami a za názory pro i proti“
204

), Do roka a do dne v rámci cyklu 

Ostravské vteřiny (o tom, co se změnilo v moravsko-slezském pohraničí), Zahraniční 

obchod (o obchodu se SSSR) Čas zkušeností (o mladých Čechoslovácích v Anglii). 29. 

srpna se slavilo 25. výročí SNP proti fašistům, na jeho počest byly na konci srpna 

uvedeny pořady Svobodný slovenský vysílač, Byli při tom, Po stopách SNP, Slovenské 

národní povstání a Banská Bystrica. 

 

 Vzdělávací, kulturní a hudební pořady 

 V tomto období pokračovalo vzdělávání žáků jak základní, tak střední školy. 

TVŠ se vysílalo třikrát v úterý (z toho jeden díl byl předpremiéra pro učitele), dvakrát ve 

středu dopoledne a v pátek odpoledne se vysílala opět předpremiéra pro učitele. Ve 

čtvrtek většinou odpoledne se v programu objevovaly Vybrané kapitoly z biologie, byly 

opakovány v pátek dopoledne. Jednou měsíčně se dále vysílalo Slovo má historie. 

Milujte a budete spaseni přibližovalo život a dílo Boženy Němcové středoškolákům. 
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Vzdělávat se mohli dále i s pořady jako K vám volám jako bratr váš lidský (život a dílo 

Francoise Villona), Dialogy s velmistry představovaly například Ernesta Haminghwaye 

či Edgara Allana Poea, Setkání byla diskuze se slovenskými spisovateli o problémech 

umění pro středoškoláky. Pořady se vysílaly jen do začátku letních prázdnin. 

 Vzdělávat se mohli i dospělí nadále ve francouzštině, a to v pondělí odpoledne 

s Televizním kursem francouzštiny pro začátečníky (reprízovaný v úterý ráno) a v úterky 

odpoledne s Televizním kursem francouzštiny pro pokročilé (reprízovaný ve středy 

ráno). Oba končily 30. dílem ke konci května. Z cestopisných a přírodopisných 

seriálových pořadů pokračovaly Království divočiny (vysílané každou sobotu v 19:50), 

do konce června se opakovaly v úterý ráno díly Encyklopedie moře, byly odvysílány 

ještě dva díly Československé expedice, cestopisu se nadále věnovalo i slovenské Za 

sedmero horami (vysílané jednou za měsíc v pondělí kolem 17. hodiny), Kamera na 

cestách (vysílaná v nepravidelné dny, například ve středu 21. května, ve středu 4. 

června, pak až v pátek 11. července atd.). Japonsko včera a dnes byl nový několikadílný 

pořad italských tvůrců, kteří se snažili, „aby to nebyl jen „turistický pohled“, na nějž 

jsou už televizní diváci alergičtí“
205

, vysílal se jednou za dva týdny v pátek kolem 21. 

hodiny. Vysílalo se i několik cestopisných jednodílných dokumentů jako Naši v Egyptě 

(Egypt představovali Čechoslováci, kteří tam žili), Ze země přátel (o Rumunsku), Cesta 

po Jadranu, Motorizovaná dovolená (z cesty do zemí Beneluxu) či Zázrak století a my 

(o cestovním ruchu).  

 Přibližování života a díla různých významných osobností se televize věnovala  

i v tomto období, a to v pořadech Marcello Mastroianni (o významném italském 

filmovém herci), Čas smrti 11.55 (k výročí smrti Milana Rastislava Štefánika), Jak jsme 

ho znali (o Emilu Františku Burianovi), Když létalo Apollo 10 (o raketovém průkopníku 

Ludvíku Očenáškovi), Kamenné ozvěny (o sochaři Václavu Levém) a cyklus 

bratislavské Profily (uvedené dvakrát v pondělky 26. května a 21. července) 

představovaly učitele-spisovatele Ferdinanda Gabaje a básníka Milana Rúfuse.  

 Pokračoval Magazín ČAF vysílaný každý měsíc, ale s nepravidelnými časovými 

rozestupy a v nepravidelné dny i časy, dále Poštovní schránka vysílaná každé dva týdny 

v pátek ráno do konce června, vojákům se věnoval i pořad Když mě vzali do armády 

vysílaný ve čtvrtek 22. května v 17:30, o citových problémech vojáka v tomto pořadu 
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hovořili například psycholog, velitel útvaru nebo vojenský prokurátor, diskuze měla 

přispět k tehdejším debatám o zvýšení hranice věku vstupu do manželství na 21 let.
206

 

 Dalším koníčkům a povoláním se věnovaly pořady Koníčky, kteří nekopou  

(o divácích, kteří mají zajímavé záliby), Schůzka s rybáři, Dejte se na včely (v různé 

dny vysíláno v květnu, celkem šestkrát), Lidé kolem koní, Lidé na laně odvysílané jako 

díl cyklu Ostravské vteřiny (o horolezcích, kteří se vrátili z expedice do And) a Magazín 

zemědělství a výživy. Motorizmu se dále věnovalo Mo-do-revue vysílané jednou za 

měsíc ve čtvrtek kolem 18. hodiny a Na zelenou vysílaný jednou měsíčně v pátek po půl 

osmé večer. 

 Vzdělávací pořady dále byly Tajemství řeči (vysíláno každou sobotu do půlky 

června po 20. hodině), Hovoříme o filmu (vysíláno většinou ve dvoutýdenních 

intervalech, ale v různé dny), Avantgarda, Do třetího i čtvrtého pokolení… (o genetice), 

Diagnosa blues (o nebezpečích a příčinách pohlavních chorob, tato byla vysílána ve 

22:20 v úterý 3. června, na pořad byly velké a velmi kladné ohlasy v dopisech diváků
207

, 

kritizovaly pouze čas vysílání, jelikož byl pořad určen hlavně pro mládež, která již touto 

dobou chodila spát), Poslední Rožmberkové, Kuchyně bez pozlátka  

(„o slávě českých kuchařů a zásadách zdravé výživy“
208

), Zapomenuté bohatství  

(o stavu českých hradů a zámků), Velikáni a vrahové („k prvnímu výročí zavraždění dr. 

Martina Luthera Kinga a senátora Roberta Francise Kennedyho“
209

), Nejstarší zbraně 

hromadného ničení (o správné životosprávě) nebo Setkání s poezií (verše a vzpomínky 

básníků SNP). 

 Rodinnou poštu mohli diváci opět sledovat v pondělky 12. května a 9. června  

a ve středu 13. srpna. Vysílal se i Zelený magazín v úterý 20. května a U nás doma 

v pátek 15. srpna. Každou neděli pokračovala Nedělní chvilka poezie. 12. května byly 

odvysílány Jizvy, jiskry, jistoty ve 21:20, kde byla hostem herečka Vlasta Chramostová, 

byl natočen ještě další díl, který se objevil v tištěném programu 29. června, ten však již 

nesměl být odvysílán.
210
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 Značný prostor v programu byl věnován opět hudbě, mimo přenosy koncertů  

a podobných akcí se objevovala řada hudebních seriálů, například Hudební navštívenka, 

Hudba na slovenských hradech a zámcích, Hudba na českých zámcích, Písnička pro 

Hanku (Zagorovou), Vedle je veselo…, Hudbu, prosím!, Když muzika začne hrát či 

Hudba pro dům a zahradu. 

 

 Zábavné pořady 

 V tomto období nevznikly téměř žádné nové zábavné pořady. Celkově jim 

v programu byl vymezen docela malý prostor, což mohlo být způsobeno letními 

prázdninami. Pokračoval druhý ročník Malé hitparády, která byla zakončena v pátek 25. 

července dílem nazvaným Plný tucet hitů připomínajícím nejúspěšnější hity ročníku. 

Každé druhé úterý okolo 20. hodiny večerní diváci opět mohli sledovat soutěžní seriál 

Osm vteřin a dost, dále také pokračovalo Řekli – neřekli, které se vysílalo většinou 

v sobotu jednou za dva týdny, televizní seznamka Pokus pro dva se vysílala vždy 

v úterý jednou za měsíc po 20. hodině a každou druhou sobotu se na programu 

objevoval MATES. Odvysílalo se ještě jedno pokračování pořadů Jakou zábavu má rád 

muž z ulice v neděli 4. května a Čaj o páté ve čtvrtek 15. května. Miroslavu Horníčkovi 

a jeho Hovorům H patřily pátky jednou za měsíc kolem 20. hodiny. Započalo vysílání 

cyklu věnovaného světovým humoristům s názvem Úsměvy světa 23. května v sobotu 

ve 21 hodin. V tomto období byl odvysílán jen tento díl. 

 Do zábavných pořadů lze ještě zařadit Návštěvní den, což bylo „posezení 

v divadle SEMAFOR, při kterém meditují, co chvíli povídky čtou a přátele na scénu 

vroucím slovem uvádějí M. Šimek a J. Grossmann“.
211

 Vysílal se dvakrát, a to v úterý 6. 

května po 20. hodině a v úterý 3. června po půl osmé večer. Babinec č. 1 odvysílán 6. 

června v pátek moderovaný Zdenou Hadrbolcovou měl v podtitulku v televizním 

programu uvedeno: „Účast všech dívek, paní a jiných dam od 15 do 100 let je povinná, 

mužům jakéhokoliv věku a stavu vstup přísně zakázán!“.
212

 Dle dopisů diváků byl díl 

věnován ženské emancipaci.
213

 

  

                                                 
211

 Československá televize. Praha: Československá televize, 1969, roč. 4, č. 23. 

212
 Tamtéž. 

213
 Československá televize. Praha: Československá televize, 1969, roč. 4, č. 27. 



85 

 

 Vysílání pro děti a mládež 

 Večerníčkům opět patřily úterky, čtvrtky a neděle většinou v 18:40.  

O prázdninách byly nedělní večerníčky z programu vypuštěny. V úterky se vysílaly 

Pohádky na přání, Pohádky tety Boženky, O husičce Balbince (ta se vysílala i ve čtvrtek 

a úterní a čtvrteční díly na sebe navazovaly), Pražské humorky, O autobusu, který se 

nerad myl, a Deštník. Ve čtvrtek to byly večerníčky Beránek z modrého nebe, O Vítkovi 

a Majdalénce, O mírně se točícím kolotoči, Kanonýrská pohádka, Byl to Anděl a Pozor, 

automobil. A v neděli to byl Pes Filipes & spol. 

 Stejně jako v předchozích obdobích byla dětem věnována víkendová dopolední 

vysílání. O sobotách to byly například cyklus Je nás pět vysílaný 3. května a 7. června, 

Pojďte s námi do varieté vysílané 7. a 28. června nebo Co už umíme vysílané 17. 

května. O sobotách se vysílalo i hodně pořadů, které byly na obrazovkách v předchozích 

mnou sledovaných obdobích, jako například Pohádkový zeměpis, Kouzelný cylindr, 

Země černoušků, Jonáš a velryba Lízinka nebo Kouzelníkův dům. Kolem 18. hodiny se 

stále vysílala Vlaštovka. Většinou úplně celá nedělní dopoledne patřila dětem  

a mládeži. Děti mohly sledovat cykly Pohádkové dívánky, Co se skrývá v lese, Očima 

kamery (cestopis pro děti) a Malé filmy pro malé diváky.  

 Ve čtvrtky kolem půl desáté ráno se až do letních prázdnin vysílaly epizody 

Veselá dobrodružství strakatého papouška Felixe, které se vysílaly i v neděli v rámci 

Pohádkových dívánek. Ve všední dny se vysílaly pouze pohádky. 

 Pro mládež pokračovaly magazíny Mladé obzory (vysílaný jednou za měsíc 

v neděli kolem 18. hodiny), Mladýma očima (vysílaný ve čtvrtek jednou měsíčně před 

18. hodinou), Ka-zet-a (vysílaný jednou měsíčně v pondělí kolem půl šesté večer)  

a Fair play (vysílaný jednou měsíčně v pondělí mezi 17. a 18. hodinou).  

 

 Filmy, seriály a dramatické vysílání 

 LDV stále vedl Roman Hlaváč. Jak píše Jiřiště, stále ještě na obrazovkách 

dominovala hlavně lehčí dramatická či klasická tvorba, z původních her současných 

československých autorů se vysílaly pouze televizní inscenace Velká orgie (1969) 

režiséra Františka Filipa napsaná Otto Zelenkou a Bellevue (1969) režiséra Jiřího Bělky 

napsaná Jiřím Šotolou. Hlavní hrdina Bellevue, herec, si neuměl přiznat, že mu chybí 

pro herectví talent. Velká orgie se věnuje několika lidem ve středním věku, kteří žijí 

stereotypní život a chtějí si ho zpestřit, je to kritika socialistického člověka.  Bylo 
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zakázáno vysílání Sokratovy smrti kvůli jeho scénáristovi Františku Pavlíčkovi, který 

v období pražského jara zastával významnou politickou funkci.
214

 Dále nebyla uvedena 

hra Pasiáns scénáristy Jiřího Hubače. Ačkoli byla napsaná již v roce 1966, stala se 

téměř dokonalou alegorií na posrpnové události. Několik lidí uvízne v podzemním 

paláci, odkud není cesty ven. Začínají se projevovat charaktery lidí, vedení se ujme 

průvodce, typ totalitního vůdce, rozpadne se tam jeden milostný vztah, jednoho 

účastníka vůdce zabije, jeden spáchá sebevraždu a ostatní se po tom všem upínají 

k pasivitě a jsou rádi, že vůbec žijí.
215

  

 Z československých počinů se vysílaly v květnu film Hoří, má panenko (1967) 

režiséra Miloše Formana, který je alegorií na české vlastnosti, v červnu psychologicko- 

-kriminální film Čtyři v kruhu (1967) režiséra Miloše Makovce, v červenci Malé letní 

blues (1967), film režiséra Jiřího Hanibala o první lásce patnáctileté dívky, v srpnu pak 

k výročí SNP přenos opery Jána Cikkera z divadla J. G. Tajovského v Banské Bystrici 

Juro Jánošík, která připomíná utlačování slovenského národa v době fašistické okupace 

a oslavuje jeho hrdinství.  

 Ze zahraniční produkce se objevily sovětská filmová komedie Ukradená 

nevěsta, maďarský povídkový film Tři setkání, polský dobrodružný film Vrah 

zanechává stopu, jugoslávský dobrodružný film Bomba v 10.10, západoněmecký film 

Old Shatterhand, italská filmová adaptace divadelní komedie Manželství po italsku, 

francouzský detektivní film Komisař Maigret zuří, rumunsko-francouzský historický 

film Dákové, americké filmové zpracování románu Hrozny hněvu a anglický film 

natočený dle televizní hry Hrdina malého světa. 

 Pokračoval Seriál o seriálu, který představoval světové televizní seriály. Vysílal 

se každé druhé úterý po 20. hodině a v jeho rámci se vysílaly například americký 

western V polovině cesty, americký western Ztracená řeka, epizoda z amerického 

seriálu Adamsova rodina nebo některé epizody ze seriálu Alfreda Hitchcocka. 

Amerického westernu Bonanza, který započal vysílání také v rámci Seriálu o seriálu 29. 

dubna 1969, se vysílaly ještě tři díly, a to v soboty 28. června, 5. a 12. července. Žádný 

jiný seriál, ani kriminální, se v tomto období neobjevil.   
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3.4 Shrnutí programového schématu vysílání Československé 

televize v období od května do srpna 1969 

 

 Ze zpravodajství zmizel Kantůrkův komentář Z novinářského bloku, TN se 

vysílaly stále jen dvakrát denně. Publicistika se věnovala spíše zajímavostem z vědy, 

techniky, zabývala se zemědělskými a ekonomickými otázkami nebo také otázkami 

dopravy či bytové situace v ČSSR. Objevil se také publicistický pořad Zadáno pro 

Národní frontu, což měl být diskuzní pořad o politických tématech, pořad však již není 

k dohledání v Archivu a programových fondech ČT, nelze tedy jeho obsah posoudit. 

Objevil se jeden díl Zvědavé kamery, zabýval se geologickou výpravou. Jindřich 

Fairaizl vytvořil a v tomto období se i odvysílal dokument Císařští poddaní o starých 

lidech a o jejich situaci, která byla často dost bídná a odrážela stav tehdejší společnosti. 

Dále se zpracovávala témata jako například prostituce, budoucnost vysokoškolsky 

vzdělaných lidí či se odvysílalo několik pořadů k výročí SNP. Neobjevil se zatím žádný 

agitační pořad či cyklus (nelze však posoudit obsah Zadáno pro Národní frontu). 

 Pokračovalo vzdělávání žáků základních a středních škol, diváků ve 

francouzském jazyce, vysílání cestopisných pořadů i pořadů o významných 

osobnostech, povoláních a koníčcích. Zajímavým pořadem byla Diagnosa blues  

o hrozbě pohlavních nemocí, měl velký ohlas u diváků. Pokračovaly Tajemství řeči, 

Rodinná pošta, Zelený magazín, Magazín ČAF a také Poštovní schránka. Jizvy, jiskry, 

jistoty byly vysílány ještě jednou v květnu, hostem byla herečka Vlasta Chramostová,  

a ačkoli byl další díl naplánován v tištěném programu na červen, vysílat už se nesměl.  

 Zábavných pořadů ubylo. Pokračovalo vysílání Osm vteřin a dost, Řekli - 

- neřekli, Pokusu pro dva, Jakou zábavu má rád muž z ulice, MATESa, Čaje o páté  

a také Hovorů H. Nově se na obrazovkách objevily pouze Úsměvy světa věnující se 

světovým humoristům a Návštěvní den, který diváky přiváděl do divadla SEMAFOR ke 

dvěma humoristům Šimkovi a Grossmannovi. 

 Vysílání pro děti a mládež se neměnilo. Večerníček se až do prázdnin na 

obrazovkách objevoval v úterky, čtvrtky a neděle, o prázdninách se nedělní vysílání 

Večerníčku rušilo. Sobotní i nedělní dopoledne rovněž patřila dětem, pokračovala 

Vlaštovka a magazíny pro mládež Mladýma očima, Mladé obzory, Ka-zet-a a Fair play.  

 Stále převládaly inscenace klasických či lehčích her, z původních her 

současných autorů se vysílaly pouze dvě inscenace. Jednou z nich byla hra Bellevue, 
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která byla alegorií na socialistického člověka, který má stereotypní život a neví, co 

s ním má dělat. Vysílat se ale už nesměla hra Pasiáns kvůli nevhodnému obsahu, byla 

alegorií na socialistickou společnost. Dále bylo zakázáno vysílání hry Sokratova smrt 

kvůli jejímu autoru Františku Pavlíčkovi, který se angažoval v polednové politice. 

Nevysílaly se žádné kriminální ani jiné seriály kromě Seriálu o seriálu, který 

představoval světové počiny, především seriály, v tomto období například seriál 

Adamsova rodina, některé epizody ze seriálu Alfreda Hitchcocka či americké westerny.  

 V tomto období se neobjevily na obrazovkách žádné agitační počiny. Naopak se 

na obrazovky dostaly ještě nějaké, které nebyly novému režimu pohodlné, například díl 

Jizev, jisker, jistot s hostem Vlastou Chramostovou. Fairaizlovi Císařští poddaní 

kritizovali nefunkční společnost, která nedokázala zabezpečit staré lidi. V rámci LDV se 

na obrazovky rovněž ještě dostaly kontroverzní počiny, které by byly o pár měsíců 

později již zakázány. Zároveň se ale již preventivně zakazovalo vysílat některé filmy či 

televizní inscenace, které si diváci buď mohli špatně vyložit a spojovat si je se situací 

v ČSSR, nebo je napsali režimu nepohodlní lidé.  

 

4. Vysílání Československé televize od srpna 1969 do dubna 

1970 

 

4.1 Politická a společenská situace v daném období 

  

 V září se konalo zasedání ÚV KSČ. Na něm v úvodním referátu i v závěrečném 

projevu Gustáv Husák jednoznačně odsoudil vývoj KSČ za poslední dva roky, 

především vývoj polednový, dále pak vedení strany Alexanderem Dubčekem, který dle 

něj dopustil, aby se strana přeformulovala do kontrarevoluční jednotky snažící se  

o zničení socialismu. Použil termín plíživá kontrarevoluce. O vstupu vojsk Varšavské 

smlouvy na území ČSSR odmítl hovořit jako o intervenci, protože vojáci přišli pomoct 

československému lidu a hlavně socialismu. Na základě toho navrhl zrušit usnesení 

z 21. srpna 1968, které odsuzovalo vstup vojsk. Dále prohlásil XIV. sjezd ve 
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Vysočanech za neplatný a ilegální. To mu umožnilo začít s čistkami ve straně, mohl 

totiž začít se členy, kteří byli s tímto sjezdem spojeni (byly jim odebrány mandáty).
216

 

 Reformní komunisté se na zářijovém zasedání ve svých projevech bránili nařčení 

z odpovědnosti za krizi ve státě, někteří bránili své polednové ideály. Žádný větší odpor 

však většina neprojevila. Z PÚV KSČ byl vyloučen Alexander Dubček, byla mu také 

odebrána funkce předsedy Federálního shromáždění, v ÚV KSČ byl ponechán až do 

léta 1970, a to především z taktických důvodů, protože se těšil ještě značné popularitě 

mezi komunisty i ostatními lidmi. Z ÚV KSČ byl již na podzim vyloučen například 

Josef Smrkovský. S ním bylo vyloučeno dalších osm lidí. Dalších devatenáct 

proreformních komunistů rezignovalo, tři byli dokonce vyloučeni ze strany. Ve vedení 

země nadále zůstával Oldřich Černík, který se zřekl svých předchozích názorů  

a postojů. I toho však z vedení KSČ v lednu 1970 Husák odstranil. Husák tak postupně 

od politiky odstavoval všechny ty, kteří byli ve vedení KSČ v první polovině roku 1968. 

Doskočil píše: 

 

„Podzim devětašedesátého roku tak v podstatě zahájil proces, který zamlžoval skutečnou 

podstatu událostí let 1968-1969 ve vědomí členů komunistické strany i celé společnosti. Tato 

skutečnost se přeměnila v trvalý jev a základní ideologický pilíř jednoty znormalizované 

KSČ.“
217

 

 

V průběhu celého roku 1970 probíhaly stranické prověrky, při kterých komise 

prověřovaly další stranické členství. Neexistovalo pracoviště, kde by komise nebyly. 

Přes 300 tisíc lidí bylo buď z KSČ vyškrtnuto, nebo vyloučeno. Čistky se nevyhnuly ani 

vysokým školám, médiím, vědeckým a kulturním institucím. Cílem mělo být omezit 

tvůrčí lidi, inteligenci, kteří by mohli být režimu nebezpeční.
218

 

 V ekonomické reformě se samozřejmě nepokračovalo a hospodářství se 

navrátilo k direktivnímu centralismu. Kultura a společnost se opět dostaly pod moc 

KSČ, mnoho umělců, ať už to byli spisovatelé, režiséři, herci a další, mělo zakázáno 

uměleckou a tvůrčí činnost. Zákazy se často dotkly i vědců. Doskočil v souvislosti 
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s tímto obdobím a s emigrací, která započala po srpnu 1968, hovoří o již 200 tisících 

osob, které odešly z ČSSR. O pobytu sovětských vojsk se postupně přestávalo mluvit 

jako o dočasném.
219

  

 Husák a vedení státu věděli, že lidé sice neodporují, ale nejsou ztotožněni 

s normalizační politikou. Proto vznikla tzv. společenská smlouva, tedy jakési nepsané 

pravidlo, že lidé nebudou bránit normalizační politice, budou dodržovat pravidla  

a účastnit se tradičních rituálů, jako byly například volby, a politici jim za to pak 

umožní lepší životní úroveň a materiální situaci a sociální jistoty. Vládnoucí vrstva však 

doufala, že lidé také budou reagovat větší pracovitostí a kvalitněji odvedenou prací, to 

se však nedělo. Lidé se stáhli do soukromí a pro režim nedělali nic nad rámec svých 

povinností. Přestali totiž věřit v možnost změny socialismu, přestali tak věřit 

v socialismus vůbec, zároveň ale již nedoufali, že by mohlo v zemi dojít k nějaké 

pozitivní politické změně. V souvislosti s touto společenskou smlouvou vznikla (nebo 

spíše dostala politický charakter) chalupářská subkultura, jejíž podstatou byl útěk lidí od 

politiky na venkov, na chalupu, kde se věnovali svému soukromí a rodině. Společnost se 

tím čím dál více atomizovala.
220

 

 

4.2 Situace v Československé televizi 

 

 Cysařová o Janu Zelenkovi píše: 

 

„Jaro 1968 bylo pro Jana Zelenku obdobím zatracení. Tím vehementněji se ujal ve službách 

Gustáva Husáka nejprve šéfredaktorství týdeníku Květy, od srpna 1968 pak vedení televize.“
221

 

 

Ve zprávě pro vládu ze září 1969 se Zelenka zmiňuje o započetí konsolidace, a to i ve 

stycích s ostatními socialistickými zeměmi. Začalo období represí, odvolávání ředitelů  

a rozvazování pracovních poměrů. Bylo potřeba, aby z televize odešli všichni, kdo se 

v období pražského jara aktivně účastnili na tvorbě především publicistiky  
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a zpravodajství, a byli nahrazeni loajálními zaměstnanci. Karel Kohout, nový ředitel 

pražského televizního studia, provedl v prosinci 23 změn
222

 na vedoucích postech, a to 

jak odvolání, tak jmenování. Na počátku roku 1970 byla sekretariátem ÚV KSČ 

ustavena řídící komise pro prověřování zaměstnanců pražského studia, kteří jsou členy 

KSČ, moravská studia měla za úkol prověřit krajské výbory KSČ. V únoru bylo 

ustaveno dalších deset komisí pro vedení pohovorů se členy výborů a základních 

organizací KSČ. Výsledky těchto pohovorů byly předkládány mimo mnou sledované 

období.
223

 

 Členem redakce vysílání publicistiky a dokumentaristiky se stal Miroslav 

Hladký, který jako jeden z mála ochotně točil pronormalizační pořady směřující proti 

pražskému jaru, jeho představitelům a počinům v té době vzniklým. Věnoval se 

například pořadům, které popíraly fakta z pořadu Na pomoc generální prokuratuře  

o smrti Jana Masaryka. Kromě jeho štábu se však ostatní pracovníci (i přesto, že se 

nijak neangažovali v období pražského jara) nechtěli podílet na pořadech politicky 

angažované publicistiky. Většina z nich se snažila pracovat na tzv. únikových tématech, 

tedy apolitických. Prostor v programu určený pro publicistiku a zpravodajství tak 

většinou vyplňovaly například přenosy z aktivů stranických funkcionářů či vojenských 

cvičení apod. Ke dni 30. dubna bylo zakázáno vysílání Zvědavé kamery a byla zrušena 

Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky. Ta byla znovu založena 1. července, 

přihlásit se do ní mohli už jen ti, kteří předložili žádoucí náměty na pořady. Z pražského 

studia odešly v průběhu roku 1970 známé osobnosti, jako Jindřich Fairaizl, Karel 

Kyncl, Vladimír Branislav, Jiří Kantůrek, Jiří Svejkovský, Ladislav Daneš, Otka 

Bednářová a mnoho dalších.
224

 Ladislav Daneš na svou návštěvu u Jana Zelenky 22. 

května 1970, kdy byl donucen podepsat dohodu o rozvázání pracovního poměru, 

vzpomíná takto: 

 

„Byl jsem tam určitě a přesně, se mnou ještě pár nešťastníků, pamatuji se, že to byl Ota Popp  

a Jindra Fairaizl. Vedle Zelenky seděl Karel Kohout, který mě před třinácti lety do televize 

přijímal, teď byl Zelenkovým náměstkem, a druhý náměstek soudruh Solecký, dosazený partají. 

Bylo to tedy se vší parádou. Ti, co přišli po nás, už dostali jen dopis.“
225

 

                                                 
222

 Tamtéž. S. 43. 

223
 Tamtéž. S. 38, 45. 

224
 Tamtéž. S. 39-40, 48. 

225
 DANEŠ, Ladislav. Můj život s múzami, televizí a tak vůbec. S. 123-124. 



92 

 

 

 Dne 6. listopadu předával Filmový a televizní svaz (dále FITES) svá ocenění 

Trilobit. Oceněn byl mezi jinými Vlastimil Vávra, a to hlavně za počin Na pokus 

generální prokuratuře. ČST se od něho několik dní poté distancovala a nakonec se toto 

stalo záminkou pro zakázání FITESu.
226

 

 

4.3 Programové schéma 

 

 Vysílací schéma se nijak od předchozího období nezměnilo – v pondělí vysílání 

začínalo až odpoledne mezi 14. až 18. hodinou, ostatní dny se vysílalo vždy od rána  

a vysílání se kolem poledne na několik hodin stále přerušovalo. V roce 1970 se slavila 

dvě výročí, která se promítla do televizního programu, a to 100 let od narození 

Vladimira Iljiče Lenina a 25 let od osvobození ČSSR Sovětským svazem na konci 

války.  

  

 Zpravodajství 

 To, že se televizní zpravodajství muselo přizpůsobit normalizační atmosféře, 

dokládá příspěvek Jana Zelenky na ideologické komisi ÚV KSČ dne 17. června 1970, 

v němž hodnotil situaci televize, ve které se nacházela, když nastoupil jako ředitel. 

Řekl: 

 

„[B]lokovali jsme nejdříve Televizní noviny, aby dennodenně podávaly informace, které 

odpovídají naší politice… dělá se to do dneška ještě neprofesionálně, nemáme pro to připravené 

kádry…“
227

 

 

K hlavním TN vysílaným většinou od 19. hodiny a večerním TN zakončujícím vysílání 

daného dne se přidalo ještě převážně standardně 5 až 10minutové Zpravodajství TN, 

kterým začínalo vysílání po polední pauze (popřípadě celé vysílání v pondělí). Bylo 

vysíláno jen ve všední dny. Oblastní TN se vysílaly v pondělí, středu a pátek před 

hlavními TN, na brněnském okruhu s názvem Kruh, na ostravském Zpravodajský 

magazín, od nového roku pak ve středy s názvem buď Krajové vysílání, nebo Otazníky 
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dneška. Jaké bude počasí se vysílalo v pondělí a ve čtvrtek kolem půl sedmé večer. 

V sobotu následovalo po hlavních TN + minuty o sportu, v neděli pak Branky, body, 

vteřiny, a to i po večerních TN. V sobotu navíc bylo zpravodajství obohaceno ještě  

o Pořad k mezinárodním událostem.  

 

 Publicistika a dokument 

 Nový ředitel Jan Zelenka řekl, že „politická publicistika bude jasně vyhraněna  

a bude sloužit myšlenkám socialistického státu, ideám komunismu“.
228

 V listopadovém 

46. čísle hovořil šéfredaktor Hlavní redakce publicistiky a dokumentární tvorby Karel 

Matouš o konsolidaci své redakce, o návratu k aktuální publicistice. Tato publicistika 

měla zahrnovat témata jak politická a ekonomická, tak týkající se mezinárodních vztahů 

se spřátelenými zeměmi. O konsolidaci a předchozí publicistice hovořil takto: 

 

„Vždyť v myslích lidí je z nedávné minulosti dosud zafixováno mnoho iluzí, mnoho předsudků  

a zkreslených představ, které jim brání pochopit skutečný stav věcí, odkrýt všechny souvislosti  

a znovu nabýt pocitu sounáležitosti s naší socialistickou společností. Je to krok tím potřebnější, 

že to byla právě politická publicistika a v neposlední řadě i publicistika televizní, která se o toto 

zmatení myslí nejvíce přičinila.“
229

  

 

 Tištěný televizní program odrážel situaci v republice. V programu nebylo mnoho 

kontinuálně vysílaných publicistických či dokumentárních cyklů, a když, tak se většinou 

nejednalo o publicistiku politickou, pro tu se zatím těžko sháněli tvůrci. Pokračovala 

Zvědavá kamera, do programu byla zařazována velmi nepravidelně, odvysílalo se pět 

dílů. Věnovala se tématům jako volný čas mládeže, motorizmus atd. Ostravské vteřiny 

vysílané také nepravidelně se rovněž věnovaly apolitickým tématům, jako například 

životu člověka, který strávil jeho část na válečných frontách. Přežije člověk civilizaci? 

se vysílalo jednou za dva týdny do konce října ve středu dopoledne. Dle podtitulku to 

měla být televizní univerzita, díly se jmenovaly například Lékaři zdravých lidí, 

Dospívání, Miliony domovů, Víš, co jíš? nebo Recept proti únavě. Bytové otázce se ještě 
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ve dvou dílech věnovala Olympiáda kvality a také pořad Klíče odvysílaný v pondělí 5. 

ledna. Ekonomickým otázkám se dále věnovala Tribuna ekonomiky a řízení vysílaná 

nějaký čas jednou za dva týdny, chvíli pak jednou měsíčně, pak i s většími rozestupy. 

Další ekonomicky zaměřené cykly byly Cestami zemědělského pokroku vysílaný od 

listopadu každou sobotu dopoledne a Kde nás tlačí bota vysílaný nepravidelně. Magazín 

vědy a techniky Horizont se vysílal většinou pravidelně jednou za dva týdny ve čtvrtek 

v odpoledních hodinách. Pokračoval publicistický sportovní magazín Štafeta vysílaný 

jednou měsíčně do konce roku 1969 ve středu po 21. hodině. Politice se pak nadále 

věnovalo Zadáno pro Národní frontu vysílané většinou jednou měsíčně, ale 

nepravidelně. V září byla ještě jednou odvysílaná vnitropolitická aktualita Slovo má… 

  Dle Cysařové již 8. srpna začal Zelenka s tradicí diskuzí s představiteli 

československé politiky přímo v televizním studiu, a to rozhovorem s předsedou 

federální vlády Oldřichem Černíkem. Na tuto tradici navazoval agitační diskuzní pořad 

Pět u číše vína, který Jan Zelenka vedl a zval si jako své diskuzní partnery různé 

společensky významné osoby. V tištěném programu je pořad k dohledání od pátku 24. 

října a poté se vysílal většinou každý druhý pátek po 20. či 21. hodině. Soudě dle dopisů 

od diváků otištěných v týdenících ČST byly ohlasy na pořad veskrze velmi kladné
230

, 

otázkou samozřejmě je, jak tyto dopisy podlehly cenzuře, jestli byly tištěny opravdu 

dopisy zastupující všechny pohledy na pořad, nebo jen ty kladné, či jestli dopisy 

skutečně psali diváci. V díle vysílaném 13. března 1970 byl hostem pořadu předseda 

federální vlády Lubomír Štrougal, který hovořil o ekonomických otázkách, jako 

například o nedostatcích v řídicí práci (dodržování pracovní doby, disciplína),  

o předimenzovanosti státního aparátu atd.
231

 Mimo tištený program byly v září zařazeny 

další dva době poplatné počiny, a to Vlastenci bez masky (vysílán dle Cysařové 5. 

září
232

) o událostech srpna 1969 v Praze, Brně a Liberci ukazující, že se jednalo  

o připravované kontrarevoluční akce. V pořadu byly například uvedeny pečlivě vybrané 

ukázky z výslechů zadržených při demonstracích – byli představeni takoví zadržení, 

jako například prostitutka, mladík několikrát trestaný za krádeže, muž mající 

dvouměsíční dítě s patnáctiletou dívkou a další, aby bylo vidět, jaké „živly“ 
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kontrarevoluci rozdmýchávají.
233

 Druhým počinem bylo Československo - rok zkoušek 

(vysílán dle Cysařové 15. září
234

) přibližující antisocialistické síly kontrarevoluce 

v období polednového vývoje. Poslední jmenovaný byl dokumentem sovětským 

s českým komentářem. 27. dubna 1970 byla odvysílána „malá televizní úvaha  

o kořenech a příčinách ledna 1968“
235

 s názvem Živá kronika. Protisocialistické síly 

tentokrát ve studentském hnutí přibližovaly pořady 17. listopad 1939 v polednovém 

vývoji a 17. listopad 1939 a studentský dnešek, oba vysílané v listopadu 1969.
236

 

V pátek 19. prosince se vysílal první díl trilogie s názvem Causa Jan Masaryk tvůrců 

Miroslava Hladkého a Vladimíra Soleckého. Causa se snažila dementovat všechna 

fakta, se kterými přišel pořad Na pomoc generální prokuratuře Vlastimila Vávry. Chtěl 

ukázat, že tvůrci Na pomoc generální prokuratuře byli součástí kontrarevoluce, kteří 

chtěli zničit socialismus, a jejich cyklus byl lživý. Svědectví od Seiny zařazené do 

vysílání mimo stanovený tištěný program dle Cysařové v dubnu
237

 bylo svědectvím  

o československé poúnorové emigraci a emigraci po srpnu 1968 soustředěné kolem 

Pavla Tigrida a jeho časopisu Svědectví. Obsahovalo záznamy z odposlechů StB, na 

nichž byly nahrány rozhovory profesora Václava Černého s Janem Procházkou, 

v dlouhém monologu Procházka hovoří například o Otu Šiklovi, Alexanderu 

Dubčekovi, Čestmíru Císaři, tedy o lidech spojených především s pražským jarem. 

Mluví o nich v negativním slova smyslu, o Císaři například jako o neobyčejně 

nevzdělaném člověku. Komentátorka na konci pořadu říká, že toto svědectví nebylo 

posledním, jelikož je potřeba, aby byli Čechoslovákům představováni lidé, kteří zradili 

národ.
238

 Jak to bylo v Maďarsku vysílané 5. listopadu byl dokument režiséra  

a scénáristy Zdeňka Lavičky přibližující události „kontrarevoluce“ v Maďarsku v roce 

1956. Využíval materiálů maďarských filmařů, byl doprovázen komentářem, který měl 

československé diváky vést k zamyšlení, ten byl ale v červenci 1989 skartován.
239

 

 Dále se v tomto období vysílalo mnoho jednodílných pořadů, které se většinou 

politickým otázkám vyhýbaly. Byly to pořady věnující se sociálním otázkám, například 
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Domove, domove (o dětech vyrůstajících bez rodiny v dětských domovech a o těch, 

kteří se o ně starají), Problémy dospívání, Alimenty bez hranic (o placení alimentů od 

otců, kteří odešli z ČSSR), Dobrý člověk ještě žije, Svět za vysokou zdí (o návratu 

propuštěných vězňů do společnosti), Koronární klub (o klubu, v němž sdružují lékaři 

lidi se srdečními chorobami a učí je s nimi žít), Zaostřeno na pracovní morálku, Narodil 

se (o problémech mladých lidí, kteří se rozhodují, zda mít, či nemít dítě) či O léčbě 

prací (o metodě psychiatrické léčebny). Ekonomickým a zemědělským otázkám se 

věnovaly pořady Je opravdu málo masa?, Je nebo není maso?, Kolotoč (o rozvoji 

zemědělské techniky), Magazín zemědělství a výživy, Kolumbovo vejce (o situaci  

v potravinářském průmyslu), Škoda 320 miliónů (o automobilce Škoda) a O jedné cestě 

vědy k zemědělské praxi. Dále se vysílaly například pořady Jak se dělá Rudé právo, 

Zaměstnání strážce zákona, Hlásí se II. program, Věda XX. století (o umělých 

ledvinách), 100 let Suezského průplavu, Stalo se neštěstí (pátrání po příčinách nehod na 

železničních přejezdech inspirované červencovou srážkou vlaku a autobusu na 

železničním přejezdu v obci Bezděčín, kterou nepřežilo 23 lidí
240

) a další. 

 Dokumentaristika se hodně věnovala historickým tématům. Byly to Svárov 1870 

(o stávce ve Svárově), Čest generála (o vojenském veliteli SNP), Oni to viděli (o práci 

prvních frontových kameramanů), Jasné dohody, dobří přátelé (rekonstrukce 

moskevských dohod v roce 1945), Byl 4. duben (o osvobození Bratislavy sovětskou 

armádou v roce 1945), cyklus Válečný deník (vysílán každý týden většinou ve středu, 

někdy v pátek večer, československý dokument, který se věnoval důležitým událostem 

druhé světové války) a další. V týdnu od 20. do 26. dubna byly uváděny dokumenty, 

filmy, vzdělávací pořady a inscenace k 100. výročí narození Vladimira Iljiče Lenina. 

Z dokumentů to byly Leninův odkaz I a II, V. I. Lenin, Návraty k Leninovi a Poznávání 

pravdy přibližující jeho život, dílo, zásluhy, jeho ideje atd. 

 Na obrazovkách se objevilo také mnoho pořadů spřátelených zemí či pořady  

o nich. V říjnu a listopadu se vysílali Piloti v pyžamu, dokument NDR sestavený 

z výpovědí amerických letců sestřelených ve Vietnamu během války ve Vietnamu, 

vypovídali mimo jiné o tom, že v zajateckých táborech ve Vietnamu se neměli tak 

špatně, jak se v USA povídalo. Opakovalo se vysílání Deset dnů, které otřásly světem, 

dále se objevily na obrazovkách Věčný cirkus (sovětský dokument  

o cirkusovém umění), …a svět nechápal (sovětský dokument o SSSR v letech 1930  
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a 1931), Stalingradská bitva (sovětský cyklus vysílaný od 6. ledna do 10. února každé 

úterý po půl osmé večer), Ze světa socialismu (přibližně půlhodinové pásmo krátkých 

reportáží vytvořených v socialistických zemích, většinou byly o umění nebo cestopise, 

týkaly se ale i politiky, vysíláno většinou každé dva týdny v neděli dopoledne), Dopis 

neznámého (sovětský dokument o osvobozování Brna na konci 2. světové války)  

a mnoho dalších. 

 

 Vzdělávací, kulturní a hudební pořady 

 Vzdělávání studentů se nadále věnoval cyklus TVŠ, vysílal se dvakrát denně 

v úterý (obojí byly předpremiéry pro učitele) a třikrát denně ve středu pro jednotlivé 

ročníky základní školy. Dále od listopadu opět začalo vysílání cyklu Opakujeme si 

matematiku, a to každou středu po 11. hodině, v únoru pak byl v tomto čase vystřídán 

cyklem Televizní kurs chemie. Ve středu 1. října v tento čas byl odvysílán jeden díl 

cyklu Vybrané kapitoly z biologie. V dějepisu se mohli středoškoláci vzdělávat u cyklů 

Slovo má historie vysílanémm jednou měsíčně ve středu odpoledne a Dialogy 

s velmistry, které představovaly jednou za měsíc většinou v úterý kolem 18. hodiny 

život a dílo významných spisovatelů. Další spisovatele a jejich dílo představovaly 

jednodílné pořady jako Shakespeare a divadlo, Stavba dramatu (průřez 

Shakespearovým dílem), Člověk proti zkáze (ukázky z díla Karla Čapka), O blízkém  

a nejbližším (ukázka drobných děl K. Čapka), Povětroň (literárně dramatické 

zpracování románu Karla Čapka, vysílání pro gymnázia), Umělec románu: Dílo 

Vladislava Vančury, opakovalo se vysílání Milujte a budete spaseni (život a dílo 

Boženy Němcové) a K vám volám jako bratr váš lidský (život a dílo Francoise Villona). 

Od první lekce se znovu vysílaly cykly Televizní kurs francouzštiny pro začátečníky 

(vysílal se většinou v pondělí odpoledne) a Televizní kurs francouzštiny pro pokročilé 

(vysílal se většinou v úterý odpoledne nebo pozdě večer). Oba byly reprízovány 

v sobotu dopoledne.  

  Na obrazovkách se objevilo mnoho cestopisných pořadů věnujících se 

československým krajinám, například bratislavský cyklus Za sedmero horami vysílaný 

jednou za měsíc v pondělí odpoledne, cyklus Československá expedice (vysílaná jen 

v zářijové neděle), Dolar z Karlových Varů, Porovnáváme porovnatelné? (porovnání 

Prahy a Moskvy očima turisty), Trutnov, Naše městečko (o Volyni a o Jimramově), 

Vrchovina, Kraj, kde sloužíš (o Zákupech) či Hej, pod Kriváňom… (o Vysokých 
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Tatrách). Pokračovaly cestopisné a přírodopisné cykly jako Království divočiny 

(vysílané každou sobotu před 20. hodinou až do února), Expedice Lambaréné (vysílané 

od února o sobotách kolem 20. hodiny), Zázraky na každém kroku (vysílané jednou 

měsíčně v pátek kolem 17. hodiny až do konce ledna), Japonsko včera a dnes (vysílané 

třikrát v pátky 12. září, 10. října a 24. října), Kamera na cestách (vysílaná 

v nepravidelných intervalech a dnech) a nově se pak od ledna vysílalo Africké safari 

v soboty či neděle v podvečer jednou za dva týdny (český dokument o odchytu 

tropických zvířat pro vytvoření zoologické zahrady). Z jednodílných cestopisných 

pořadů zmíním Indie a Nepál, Ostrov krásy (o Korsice), V zemi sedmého divu světa  

(o Egyptě), Vítejte v Mekce, Cíl cesty – Balaton, Dnešní Polsko, Berlín z ptačí 

perspektivy, Egyptské starožitnosti, Našinci a Cařihrad, Finsko – země přátel, Až na 

konci světa (o Norsku) a Město a moře (o sovětské republice Estonsko).  

 Představování různých osobností se nadále věnovaly bratislavské Profily 

vysílané v nepravidelných intervalech v pondělky odpoledne, italský cyklus 

Michelangelo představoval v šesti dílech vysílaných každou druhou neděli až do 

listopadu umělce Michelangela Buonarrotiho a Dobrý den, pane profesore představilo 

během tohoto období dva významné profesory ve dvou dílech. Dále se medailónům 

zajímavých osobností věnovalo mnoho dalších jednodílných pořadů jako Sběratel  

(o sběrateli filmů), Fryderyk Chopin (hudební skladatel), M. K. Gándhí, Podzim 

v Simiane (o českém malíři Otakaru Kubínovi), Jak žije básník (o básníku, překladateli 

a grafiku Bohuslavu Reynkovi), Ladislav Novomeský (básník a publicista), Svět 

Eduarda Hakena (český pěvec), Jan Šverma a díl Elementy génia z cyklu Cesty za 

poznáním (o Johannu Gregoru Mendelovi).  

 Motorizmu se dále věnovaly Mo-do-revue vysílané většinou jednou za dva 

týdny, ale v nepravidelné dny, problémům v dopravě se věnoval nadále pořad Na 

zelenou vysílaný jednou měsíčně většinou v úterý po 21. hodině (díl vysílaný 12. září se 

například věnoval dopravním nehodám, jejichž účastníky byly děti), třikrát se vysílalo 

Hovoříme o televizi, Hovoříme o filmu se vysílalo jednou za dva týdny ve středu nebo 

ve čtvrtek většinou po 22. hodině, Koníčci, kteří nekopou byli odvysíláni 9. ledna, 

Chvilka v maringotce pokračovala ještě ve dvou dílech 13. září a 21. listopadu a U nás 

doma se vysílalo od prosince jednou za měsíc v neděli většinou kolem 21. hodiny. 

Vzdělávání diváků v etiketě se věnoval nový pořad Tajemství výchovy scénáristy  

a režiséra Karla Pecha, vysílal se každý týden v sobotu od listopadu do ledna. Vojenství 
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se nadále věnovaly Magazín ČAF vysílaný jednou měsíčně v sobotu většinou mezi 20.  

a 23. hodinou a Poštovní schránka vysílaná nejprve v pátek jednou za dva týdny v 8:30, 

od ledna pak v sobotu každý týden také v 8:30. Rodinná pošta byla vysílána jednou 

měsíčně po 20. hodině, ale v nepravidelné dny. Každou neděli pokračovala Nedělní 

chvilka poezie.  

 Zajímavé byly i jednodílné vzdělávací pořady, jako například Něco na zub 

(„stomatologické připomenutí dětem i dospělým“
241

), Výprava do nejmenšího království 

(o sociálním hmyzu), Rozhodnutí na celý život (o volbě povolání pro mládež), Mistři 

vysoké pilotáže (o tehdejším vojenském letectví), O léčbě zářením (z pražské 

onkologie), Půlhodinka první pomoci, Na oběžné dráze (o prvním československém 

výzkumu kosmu) či Genetika dnes a zítra z cyklu Cesty za poznáním. 

 Z hudebních cyklů se vysílaly například Zaostřeno na hudbu, Hudbu, prosím, 

Hudební navštívenka, Hudba na českých hradech a zámcích, Pop Music Fórum 69, 

v únoru se začal vysílat písničkový, hudebně-zábavný seriál scénáristy Jiřího Suchého  

a režiséra Pavla Kopty Plakala panna, plakala, v březnu začalo vysílání Sejdeme se na 

Vlachovce, hudebně-zábavného pořadu představujícího dechovou hudbu, a v dubnu 

hudebního cyklu Jaroslava Dietla Těžké životní situace zpěváků lehkých písní. 

 

 Zábavné pořady 

 Na obrazovkách se dále objevoval soutěžní pořad Osm vteřin a dost, a to každé 

dva týdny v úterý kolem 20. hodiny až do února. Dále pokračoval Pokus pro dva 

vysílaný jednou za měsíc většinou v úterý mezi 20. a 22. hodinou. Každé dva týdny 

v sobotu po 20. hodině se opět vysílal MATES. Ten měl od 20. září střídat pouze dvě 

formy programu (oproti předchozím dílům, kde tvůrci zkoušeli nejrůznější formy 

zábavy, jako například volby královny krásy, seriózní dramatické kreace, trampské 

skupiny, operetní pásma atd.). Každý lichý díl se odehrával v průběhu veřejné estrády 

v nějakém československém městě a každý sudý díl pak v pražském studiu, kam bylo 

zváno pět sázejících z minulého kola, kterým měla být v rámci možností televize plněna 

přání. Například v díle vysílaném  27. prosince 1969 si sázející přála poznat práci 

letušky, a tak jí byla domluvena schůzka s letuškou, která jí o své práci vyprávěla,  

a nechala ji si práci letušky i doopravdy vyzkoušet.
242

 Na konci každého dílu 
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samozřejmě nechybělo losování výherců.
243

 Hovory H se vysílaly většinou v pátek 

jednou za měsíc po 20. hodině. 3. kolo Malé hitparády začalo v pátek 14. listopadu  

a dále se vysílalo většinou v pátek jednou za měsíc po 20. hodině. Odvysílaly se dva 

díly Jakou zábavu má rád muž z ulice a Jakou zábavu máte ráda?, také jeden zářijový 

díl Řekli - neřekli. Úsměvy světa představující světové humoristy se vysílaly v pátek 19. 

prosince a v sobotu 28. března, Návštěvní den s divadlem SEMAFOR se vysílal v pátek 

16. ledna a v sobotu 28. února. Dvakrát v pátek 24. října a 13. února se vysílal také 

Babinec moderátorky Zdeny Hadrbolcové, která si zvala do svého pořadu dámy,  

a diskutovaly o různých tématech, 24. října například o dívčích románcích.
244

  

 Nově se začal vysílat soutěžní pořad bratislavského studia Telekvíz, který 

vytvořil Rudolf Kazík.  

 

„Telekvíz je v zásadě soutěží křížovkářů. Úlohou soutěžících je správně vyluštit dva druhy 

křížovek o rozměrech 10x7 čtverců. V první části musí soutěžící „vystřílet“ jméno významné 

osobnosti. Ve druhé části je to normální křížovka s tajenkou, kterou musí soutěžící vyluštit  

i s celou křížovkou. V obou případech mají křížovky vztah vždy k určitému soutěžnímu 

oboru.“
245

 

 

Soutěžními obory byly například literatura, umění, sport, věda či technika. Vysílal se od 

září každé druhé úterý kolem 20. hodiny. Haló, stopa! byla soutěž vytvořená ve 

spolupráci s víkendovou přílohou Rudého práva. Byly to detektivní hádanky 

s otevřeným koncem, jak dopadly, měly hádat osobnosti televize, jako například Jan 

Pixa, Štěpánka Haničincová nebo Olga Čuříková. Pořad se vysílal od října většinou 

každé druhé úterý kolem 21. hodiny. Manželství na body se vysílalo od konce října
246

 

většinou každý druhý pátek mezi 20. a 23. hodinou. Do této soutěže se mohl přihlásit 

jakýkoli manželský pár, který se v minulosti zúčastnil natáčení v publiku. V podtitulku 

pořadu stojí: „Tři manželské páry bude zkoušet Vlado Príkazský“.
247

 Oba 
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z manželského páru měli odpovídat na různé otázky, a pokud oba odpovídali shodně, 

vyhráli určitý finanční obnos. Otázky to byly typu „Jak poznáte, že manžel lže?“, „Kdo 

byl nejvíc nervózní, když jste čekali potomka?“, „Jak dlouho na vás vydržel čekat?“.
248

 

Od března se každé druhé úterý po 20. hodině vysílal Souboj s pamětí, který vytvořil 

Vladimír Suchan a moderoval ho Jan Pixa. Na jedné straně v této soutěži seděla dvojice 

neznámých soutěžících a na straně druhé několik známých pražských herců. Moderátor 

pak kladl znalostní otázky a jeden ze soutěžících si vždy vybral, kdo z herců na otázku 

odpoví. Herec mohl odpovědět dobře i špatně, na soutěžícím pak bylo buď potvrdit, že 

má herec pravdu, nebo říct, že ji nemá. Za správný odhad získal bod.
249

  

 Pobavit se mohli diváci i u 1. dílu soutěže pro motoristy Dej přednost vysílaného 

7. dubna, u přenosu módní přehlídky se zábavným programem s názvem A zase je tu 

móda, u pořadu Biceps kontra kytara, který řešil, zda mají dívky větší sympatie 

k chlapcům sportovní postavy či k chlapcům hrajícím na kytaru, u zábavného pořadu 

ČT Ztracené revue nebo u zábavného pořadu anglické televize Marty  

s humoristou Marty Feldmanem.  

 

 Vysílání pro děti a mládež  

 Večerníčku opět patřily úterky, čtvrtky a neděle většinou v 18:40. V úterky se 

vysílaly Pohádky na přání, ve čtvrtky Pes Filipes & spol., O klukovi z plakátu, 

Dobrodružství veverky Zrzečky a O Gulíkovi a Jepince a v neděle opět Pes Filipes  

& spol. (čtvrteční a nedělní díly na sebe nenavazovaly), Pohádky ovčí babičky  

a O loupežníku Rumcajsovi. 

 Soboty dopoledne byly tentokrát věnované spíše vzdělávacím pořadům (většinou 

cestopisným či týkajícím se spisovatelů) nebo reprízám pořadů, které se vysílaly přes 

týden. Odpoledne se pak i nadále většinou od 18 hodin vysílala Vlaštovka. Od začátku 

ledna se před Vlaštovkou vysílal každou sobotu seriál pro děti o přátelství malého 

chlapce a poníka s názvem Poník Poly. V neděli dopoledne pokračovalo vysílání 

Pohádkových dívánek. Pohádky vysílané v jejich rámci se opět reprízovaly ve čtvrtek 

kolem 9. hodiny. V neděli dopoledne se od ledna vysílaly Hofmanovy povídky, a to 

s dvoutýdenním až třítýdenním rozestupem, či Očima kamery, cestopis pro děti, 

vysílaný většinou jednou měsíčně (od ledna byl vysílán v pátek odpoledne). V nedělním 
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dopoledním vysílání se objevily ještě například Z lesů, vod a strání, repríza Z kapsy 

klokana Karlíka, Za školou s Radostí (o loutkovém divadle Radost), Zvonkohrátky nebo 

Pohádky pana Pohádky. V neděli odpoledne se pak v programu objevovaly hrané 

pohádky, muzikály a filmy pro děti či mládež. Byly to například pohádky O chytrém 

Ondrovi, Tři veteráni či Princezna Lada, z počinů pro mládež to pak byly Pět holek na 

krku (film o prvních láskách natočený filmovým studiem Barrandov) nebo Tři strýčkové 

a Dominik (muzikál). Dětem se vysílání věnovalo také ve státní svátky, například 28. 

října, o Vánocích (také o vánočních prázdninách) či na Nový rok. 27. a 28. října se 

vysílaly například Káťa a krokodýl (film natočený filmovým studiem Barrandov), 

Zvířátka a loupežníci či vzdělávací pořad pro děti Mikoláš Aleš, o vánočních 

prázdninách pak třeba O princezně, která pořád vařila, Mrazík (ten byl vysílán i 7. 

listopadu), Popelka nebo Aladinova kouzelná lampa, na silvestra a na Nový rok to byly 

Silvestr strýčka Jedličky, Pojďte, pane, budeme si hrát, O Princi Malíčkovi nebo 

přehlídka československých animovaných filmů Hodina v triku.  

 Ve všední dny se většinou vysílání dětem příliš nevěnovalo, do prosince se 

pouze v pátek odpoledne objevovaly na obrazovkách pořady pro děti či mládež, jako 

například Dědeček Kylián a já, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Detektiv Martin a červené 

sklíčko, U telefonu Martin nebo Když má svátek Dominika. Naposledy zmíněné filmy 

byly všechny z dílen filmového studia Barrandov, nikoli tedy televizní filmy. 

 Jednou za měsíc v pondělí odpoledne pokračovalo vysílání Fair play a také se 

vysílal magazín pro mládež Mladýma očima a jednou měsíčně v neděli v 17:50 rovněž 

magazín pro mládež Mladé obzory. Ka-zet-a se vysílala velmi nepravidelně s odstupem 

dlouhých časových intervalů. Ve čtvrtek 23. dubna se na počest 25. výročí osvobození 

ČSSR sovětskou armádou vysílala dětská soutěž ve znalostech o historii ČSSR 

s názvem Po stopách bojů. 

  

 Filmy, seriály a dramatické vysílání 

 Na podzim roku 1969 začala LDV přinášet problematická díla vzhledem 

k politické a společenské situaci v zemi po nástupu Gustáva Husáka. Omezovat LDV 

nebylo tak jednoduché s ohledem na omezené množství scénáristicky připravených děl 

a obměnit lidi v této oblasti také nebylo jednoduché, bylo nutné sehnat normalizačně 

smýšlející autory a dramaturgy, zároveň ale museli být oboru znalí a schopní. Dalším 

problémem bylo, že v době Zelenkova nástupu už byl téměř hotový dramaturgický plán 
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na rok 1970. Zelenka se z těchto důvodů rozhodl pro četná uvádění děl zahraničních 

socialistických zemí, nelpěl na jejich aktuálnosti či angažovanosti. Distribučním filmům 

byla věnována až pětina vysílacího času a jednalo se z velké části o sovětskou tvorbu. 

Toto období je také charakteristické snahou tvůrců programu uspokojit a rozptýlit 

diváky. Výběr filmů, seriálů i dramatické tvorby měl obecně diváka hlavně pobavit, 

angažovaných děl nebylo mnoho. Pokračovalo zakazování vysílání problematických děl  

a přerušování příprav scénářů. Do vysílání se často nedostávala ta díla, v jejichž 

scénářích se objevily bezvýchodný pohled na svět či skepse, které by si divák mohl 

případně spojovat se situací v ČSSR.
250

  

 Z československého repertoáru se vysílaly například v září česká kriminální 

komedie Rakev ve snu viděti (1968) režiséra Jaroslava Macha (o záměně dvou kufrů, 

v jednom z nich je lup dva milióny korun, ze vzájemné podezíravosti se zúčastnění 

začnou zabíjet), v říjnu Rozmarné léto (1967) režiséra Jiřího Menzela na motivy románu 

Vladislava Vančury (o rozpravách tří postarších mužů, kterým rozruch do života přinese 

kouzelník Arnoštek se svou půvabnou schovankou Annou, o kterou se rozhodnou 

všichni tři ucházet), v listopadu česká filmová veselohra Těžký život dobrodruha (1941) 

režiséra Martina Friče (spisovatel Karel Kryšpín píše detektivní knihy o zločinci Fredu 

Flokovi, ten se mu jednou zjeví v reálném životě jako jeho výtvor a chce ho zasvětit do 

světa zločinu), v prosinci a lednu slovenský dvoudílný televizní film Obraz Doriana 

Graye (1969) režiséra Pavola Haspry natočeného na motivy knihy Oscara Wildea  

(o mladém a bohatém Dorianu Grayovi, který touží být navždy krásný a mladý, což má 

být pro něj tragické a zničující), v únoru historická komedie Císařův pekař (1951) 

režiséra Martina Friče dle scénáře Jana Wericha, který si zahrál i v hlavní roli (o císaři 

Rudolfu II., pekaři Matějovi, který se díky nápadné podobnosti Rudolfu II. ujme 

vladaření, a pověstném Golému, kterého chce Rudolf využít k získání věčného mládí, 

pekař ho však využije pro blaho lidu), v březnu původní televizní film Večírek
251

 

režiséra Ludvíka Ráži a scénáristy Jaroslava Dietla (o setkání párů Kozákových  

a Rozsypalových na večírku, na kterém vznikají komické situace, protože si často lidé 

myslí o něčem, co viděli, pravý opak, než tomu ve skutečnosti je) a od dubna se začaly 
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vysílat v poválečné době vzniklé filmy v rámci cyklu „25 filmů k 25. výročí“
252

, jako 

příklad uvádím české filmové drama z roku 1948 Ves v pohraničí režiséra Jiřího 

Krejčíka o osídlování pohraničí po válce.  

 Ze zahraniční produkce se vysílaly například dobrodružný východoněmecký 

film o pašerácích drog Heroin, polský televizní film dle povídky Alexandra Sergejeviče 

Puškina Poštmistr, maďarské filmové drama Dva poločasy v pekle, další film  

o Vinnetouovi s názvem Poslední výstřel vzniklý v koprodukci NSR a Jugoslávie, 

anglické filmové drama dle stejnojmenného románu Lva Nikolajeviče Tolstého Anna 

Kareninová, italská televizní hra Transplantace, francouzská filmová komedie Četník ze 

Saint Tropez a francouzsko-italská komedie Četník z New Yorku.  

 Sovětských děl se na obrazovkách objevilo více než v předchozích obdobích, 

například televizní komedie Sedm starších pánů a jedna dívka, hudební film Klíče od 

nebe, film Otcova žena, dvoudílný film Novinář, film Matčino srdce, hudební film 

Lenigrad a písně či sovětsko-polský lyrický film Zoša. 

 Velké popularitě se těšily dva seriály vysílané v tomto období, a to Sága rodu 

Forsytů a Hříšní lidé města pražského.
253

 Sága rodu Forsytů byl anglický 26dílný seriál 

vysílaný každou neděli od 7. září do 1. března kolem 20. hodiny. Seriál byl natočen dle 

předlohy románové trilogie anglického spisovatele Johna Galsworthyho a vypráví  

o jednom rodě v období od konce 19. století do začátku 1. světové války, všemi díly se 

prolíná příběh sporu dvou bratrů, kteří se zamilovali do jedné ženy.
254

 Hříšní lidé města 

pražského režiséra Jiřího Sequense byli cyklus detektivních příběhů ze staré Prahy 20. 

let natočený na motivy knihy Jiřího Marka. Vysílal se od 27. září do 20. prosince vždy 

v sobotu mezi 20. a 22. hodinou. Reifová ho řadila k seriálům historické metafory, tedy 

k seriálům, které začaly vznikat po invazi v srpnu a které se obracely k historickým 

událostem, v nichž mohli diváci hledat určité metafory a podobenství s tehdejší 

dobou.
255

   

 Od 24. prosince do 1. ledna se každý den vysílal seriál Záhada hlavolamu 

režiséra Hynka Bočana natočeného dle knižní předlohy Jaroslava Foglara. Seriál 

vypráví o dobrodružství známé pětice chlapců z časopiseckého komiksového seriálu  
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o klubu Rychlých šípů. Sérii mikrokomedií s názvem Bližní na tapetě režíroval 

František Filip. Vysílaly se jednou měsíčně v únoru, březnu a dubnu s názvy 

Nactiutrhač, Zeď a Příživník. 

 Ze zahraniční seriálové produkce se na československých obrazovkách objevilo 

znovu Posledních pět minut, cyklus francouzských kriminálních příběhů. Byly 

odvysílány pouze dva v únoru. Od března každý týden v neděli kolem 20. hodiny se 

vysílal „polský dobrodružný seriál o činnosti polské kontrarozvědky v týlu německé 

fašistické armády“
256

 s názvem S nasazením života.  

 Dále pokračoval Seriál o seriálu představující televizní počiny, většinou vždy 

jeden díl nějakého světového televizního seriálu. Vysílal se každé druhé úterý kolem 20. 

hodiny. V jeho rámci byly v tomto období představeny seriály, jako například americký 

televizní film Muž s fotoaparátem, epizoda z amerického seriálu Muž v nebezpečí, 

epizoda z anglického seriálu Dobrodružství rytíře Lancelota nebo epizoda 

z francouzského komediálního seriálu Svatouškové. Odvysílaly se také dva díly 

amerického westernu Bonanza původně také představeného v rámci Seriálu o seriálu.  

 

4.4 Shrnutí programového schématu vysílání Československé 

televize v období od září 1969 do dubna 1970 

 

 Jan Zelenka ještě v červnu roku 1970 připouštěl, že pro zpravodajství tvořené 

v normalizačním duchu nemají dostatek kádrů, že akorát pracovníky spojené s TN 

omezují a blokují, aby tvořili zprávy v souladu s husákovskou politikou. Přibyla jedna 

zpravodajská relace, a to Zpravodajství TN ve všední dny vysílané po polední pauze (či 

na začátku vysílání v pondělí).  

 V období od května do července roku 1969 se již na obrazovkách v rámci 

publicistiky a dokumentaristiky neobjevovaly problematické počiny ve vztahu 

k politické situaci, nevysílaly se ale ještě pořady aktuální, agitační a propagační. Ty se 

dostávají na obrazovku právě v období po nástupu Zelenky do funkce ředitele ČST. 

Ještě jich nevzniklo mnoho, protože nebylo tolik lidí ochotných a schopných je tvořit. 

Diskuzní cyklus Pět u číše vína moderoval sám Jan Zelenka. Dále mezi podobně laděné 

programy můžeme zařadit jednodílné počiny Vlastenci bez masky, Československo – rok 
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zkoušek, Živá kronika, Causa Jan Masaryk, Svědectví od Seiny a Jak to bylo 

v Maďarsku. Kromě naposledy zmíněného pořadu, který se věnoval „kontrarevoluci“ 

v Maďarsku v roce 1956, se všechny pořady odkazovaly na polednový vývoj do léta 

1968 a vykládaly ho v duchu normalizačního chápání. Causa Jan Masaryk měla 

dementovat všechna fakta představená v pořadu Na pomoc generální prokuratuře. 17. 

listopad 1939 v polednovém vývoji a 17. listopad 1939 a studentský dnešek měly 

dokazovat, že v létě 1969 byly organizovány skupiny lidí pro vytvoření kontrarevoluce 

v republice. Politice se věnovaly ještě Zadáno pro Národní frontu a jeden díl Slovo 

má… Ostatní publicistické pořady se věnovaly apolitickým tématům (volný čas 

mládeže, motorizmus, stravování atd.), dále pak ekonomickým (zemědělství, dostatek 

zboží, otázka bydlení atd.) či sociálním otázkám (děti bez domova, placení alimentů 

otci, kteří emigrovali, znovuzařazení propuštěných vězňů do společnosti atd.). Stále se 

ještě vysílala Zvědavá kamera, věnovala se však také čistě nepolitickým tématům. 

Historické dokumenty se hodně věnovaly období 2. světové války, především jejímu 

konci a osvobození ČSSR sovětskou armádou, dále také životu Vladimira Iljiče Lenina, 

od jehož narození v roce 1970 uplynulo 100 let. Ze zahraničních dokumentů se vysílaly 

například východoněmecký seriál Piloti v pyžamu o válce ve Vietnamu či cyklus 

krátkých zahraničních dokumentů Ze světa socialismu. Karel Matouš, šéfredaktor 

Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky, i Jan Zelenka uznávali, že je potřeba co 

nejdříve oprostit tuto redakci od všeho, co ji spojovalo s polednovým obdobím, a že 

musí znovu začít sloužit politickým cílům. Karel Matouš hovořil o vzniku hlavně 

politické a ekonomické publicistiky a pak také té věnující se zahraničním vztahům se 

socialistickými zeměmi. 

 Od září se znovu obnovily kurzy francouzštiny pro začátečníky i pro pokročilé. 

Objevily se znovu cykly jako Opakujeme si matematiku a Televizní kurs chemie. Nadále 

pokračovaly cykly vzdělávající diváky v historii, biologii či literatuře (představující 

životy a díla různých spisovatelů). Opět se vysílalo mnoho cestopisných  

a přírodopisných pořadů, z cyklů pokračovaly Království divočiny, Kamera na cestách, 

Zázraky na každém kroku, Japonsko včera a dnes a nově se začalo vysílat 

československé Africké safari. Výchově v etiketě se nově věnoval pořad Tajemství 

výchovy Karla Pecha. Pokračovala Rodinná pošta, nevysílal se již Zelený magazín  

a vojenské tematice a problémům vojáků se nadále věnovaly Magazín ČAF a Poštovní 

schránka. 
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 Ze zábavných pořadů pokračovaly kromě Čaje o páté všechny, které se vysílaly  

i v předchozím sledovaném období, a to Osm vteřin a dost, Řekli – neřekli, Pokus pro 

dva, Jakou zábavu má rád muž z ulice? (Jakou zábavu máte ráda?), MATES, Úsměvy 

světa, Návštěvní den, Hovory H a Babinec. Přibyly pak Telekvíz (soutěž v luštění 

křížovek), Souboj s pamětí (vědomostní soutěž, do které byly zapojeny známé 

osobnosti), Haló, stopa! (detektivní nedokončené příběhy, jejichž konce měly hádat 

známé televizní tváře) a Manželství na body (účastnily se ho manželské páry, které byly 

moderátorem různě zkoušeny). 

 Večerníček se opět vysílal v úterky, čtvrtky a neděle. Soboty dopoledne už 

nebyly věnované dětem a mládeži, jako tomu bylo v předchozím období. V sobotu 

dopoledne se vysílaly především vzdělávací pořady či se reprízovaly pořady, které se na 

obrazovkách objevily ve všední dny (například kurzy francouzštiny či Cestami 

zemědělského pokroku). Dále se v soboty v podvečer vysílala Vlaštovka. Pokračovaly 

magazíny pro mládež Mladé obzory, Mladýma očima, Ka-zet-a a Fair play.  

 V obou naposledy sledovaných obdobích se na obrazovkách neobjevovala díla 

současných československých autorů, tvorba se obracela spíše ke klasice či zahraničním 

autorům. Omezovat LDV nebylo příliš snadné, nebylo lehké hledat nové lidi, kteří by 

byli schopní a zároveň pronormalizačně smýšlející. Omezování tedy probíhalo pouze 

prostřednictvím zastavování realizace scénářů a zakazování vysílání již hotových 

počinů, nikoli tvorbou novou politikou žádoucích počinů. V období od září 1969 do 

dubna 1970 počet zakázaných děl stále více stoupal (zakazována byla většinou díla, 

která si mohli diváci nějak spojovat se situací v ČSSR, tedy taková, jejichž hlavní 

hrdinové byli skeptičtí, oddávali se pasivitě či se dostávali do bezvýchodných situací). 

Mezery ve vysílání způsobené zakazováním děl, která již byla naplánována v televizním 

programu, vyplňovaly zahraniční počiny, hlavně ze socialistických zemí. Sovětských 

bylo nejvíce, a také o dost více než v předchozích obdobích. V dubnu se začaly vysílat 

československé filmy vzniklé v poválečné době v rámci cyklu „25 filmů k 25. výročí“, 

tedy k 25. výročí osvobození ČSSR sovětskými vojáky. Pokračoval Seriál o seriálu  

a také Bonanza, americký western. Oblíbenými seriály se staly anglická Sága rodu 

Forsytů a čeští Hříšní lidé města pražského. Dále se odvysílal seriál Záhada hlavolamu 

natočený dle knihy Jaroslava Foglara. Cyklus Bližní na tapetě představil tři 

mikrokomedie. Polský seriál S nasazením života se věnoval činnosti polské 

kontrarozvědky za 2. světové války.  
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 Zatímco v předchozím období se přestaly vyskytovat problematické počiny, 

v tomto období se navíc již začaly objevovat politicky angažované a propagandistické 

počiny. Vzniklo několik dalších zábavných pořadů. Program se obecně začal obracet 

k uspokojování a pobavení diváka, aby zapomněl na televizní program v období 

pražského jara. V oblasti filmů a dramatické tvorby se začaly mezery vzniklé po zákazu 

uvedení několika počinů vyplňovat zahraniční tvorbou, a to především ze 

socialistických zemí. Celkově ale mělo vedení ČST ještě velké problémy dostat vysílání 

a pracovníky ČST pevně pod kontrolu. Většina tvůrců se vyhýbala angažované tvorbě  

a věnovala se neutrálním tématům. Sehnat lidi pro angažovanou tvorbu bylo zatím stále 

nesnadné.  
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Shrnutí výsledků diplomové práce 

 

 V rámci své diplomové práce s názvem „Programová nabídka Československé 

televize od roku 1968 do jara 1970“ jsem si stanovila cíl detailně popsat programovou 

nabídku Československé televize od začátku roku 1968 do konce dubna 1970. Tento 

časový výsek jsem si dále rozdělila na čtyři období – od ledna 1968, kdy začalo pražské 

jaro, do srpna 1968, kdy bylo pražské jaro přerušeno invazí vojsk Varšavské smlouvy 

na území ČSSR, od září 1968 do dubna 1969, kdy byl prvním tajemníkem ÚV KSČ 

zvolen Gustáv Husák, od května do srpna 1969, kdy se stal ředitelem ČST Jan Zelenka, 

a posledním obdobím je období od září 1969 do dubna 1970, kdy byl ke spuštění 

připraven druhý vysílací okruh ČST. Za každou kapitolou zabývající se jedním z období 

jsem vždy uvedla její shrnutí, poslední tři kapitoly obsahovaly i srovnání programové 

nabídky s nabídkou předchozího období. Porovnání programových nabídek všech 

období je dalším cílem práce. 

  V období pražského jara postupně přestávala fungovat cenzura, oficiálně byla 

sice zrušena až v červnu, ale prakticky ji pracovníci médií ignorovali už několik měsíců. 

Na vrcholu se ocitla televizní publicistika, dokumentaristika a zpravodajství. Řešily 

beztrestně témata, která do té doby byla tabu, například demokracie, svoboda slova, 

obžaloba starší generace, která nechala socialismus dospět do podoby té doby, 

budoucnost mládeže atd. Dokumentaristika rovněž obžalovávala společnost, například 

Fairazlův Inzerát. Velký dosah měl cyklus Na pomoc generální prokuratuře, který 

vyvracel 20 let starou verzi o sebevraždě Jana Masaryka a poukázal na to, že se jedná 

s největší pravděpodobností o vraždu. Zpravodajství bylo mnohem více obohaceno 

komentáři a TN se vysílaly třikrát denně. Program se také celkem dost věnoval dětem  

a mládeži, ať už to byly pořady pro děti či vzdělávací pořady pro školáky. Pro dospělé 

pak byly vysílány jazykové kurzy angličtiny, francouzštiny a ruštiny. Vysílalo se rovněž 

několik cyklů věnujících se vojenství či vojákům a jejich zájmům. Zábavných pořadů se 

objevila celá řada, některé pokračovaly z předchozích let, některé byly nové. Odvysílal 

se jeden díl Písně pro Rudolfa III. Část programu věnovaná filmům a televizním 

inscenacím byla pro diváky spíše odpočinkovou částí mezi množstvím zpravodajských, 

publicistických a dokumentaristických počinů, kterých stále přibývalo.  

 Po násilném přerušení pražského jara vstupem vojsk Varšavské smlouvy na 

území ČSSR byl podepsán Moskevský protokol, který pobyt legalizoval a také 
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schvaloval tzv. normalizaci poměrů v zemi. Ta zahrnovala i usměrnění médií, a to 

především televize. Téměř všechny publicistické cykly z minulého období zmizely 

vyjma Zvědavé kamery a Mezi námi. Zvědavé kamery byly natočeny dva díly, které se 

dotýkaly politiky a tehdejší situace, byly to Zpráva o stavu mládeže a Člověk a židle. 

Ani jeden však nemohl být nakonec odvysílán. Poté se začala Zvědavá kamera zabývat 

už jen apolitickými tématy. Na podzim se ještě objevovalo mnoho nových 

publicistických počinů, ve kterých většinou redaktoři zpovídali představitele státu či 

obyčejné lidi a ptali se na aktuální situaci v republice. Po listopadovém plénu ÚV KSČ 

však i ony zmizely z obrazovek. Na podzim se z obrazovek ztratil i pořad Mezi námi dle 

vzpomínek Ladislava Daneše. V diskuzních pořadech už se neobjevoval Jan Werich, 

kterého v předchozím období diváci vídali pravidelně, když glosoval nejrůznější 

aktuální události v rámci cyklů Přiložte životopis a Co tomu říkáte, pane Werichu?. 

Občas se ještě vyskytovaly jednodílné počiny vyjadřující se k aktuální politické  

a společenské situaci, nebyly to však již cykly. V televizi zůstávali pracovníci z období 

pražského jara, kteří se nechtěli vzdát svých vydobytých práv, a tak se alespoň nepřímo 

snažili situaci kritizovat, například v dokumentu Blaničtí rytíři autoři nepřímo říkají, že 

Čechoslováci se musejí vzepřít tomu, co se v republice děje. Tyto počiny však téměř 

vymizely po událostech spojených se smrtí Jana Palacha, z obrazovek začaly mizet  

i známé tváře, například Kamila Moučková. Situace se ještě vyostřila po vyhraných 

hokejových zápasech a demonstracích po nich následujících. TN se vysílaly už jen 

dvakrát denně, hlavní a večerní. Přestaly se vysílat jazykové kurzy angličtiny a ruštiny, 

dále také několik pořadů věnujících se vojenským otázkám, po čase se znovu objevily 

jen dva, Poštovní schránka a Magazín ČAF. Kultura ještě tolik cenzurována nebyla, 

proto se objevovaly na obrazovkách Jizvy, jiskry, jistoty, jejichž hosté se snažili svými 

slovy povzbuzovat československý lid. Zakázána byla Píseň pro Rudolfa III. po dvou 

v tomto období odvysílaných dílech. Vzniklo několik nových zábavných pořadů, 

oblíbené byly Osm vteřin a dost, Řekli - neřekli, Pokus pro dva či Horníčkovy Hovory 

H. Již bylo zakázáno vysílat i některé filmy a televizní adaptace, stále se však LDV 

těšilo největší svobodě ze všech redakcí ČST. Proto se objevily počiny kritizující 

například praktiky a nekompetentnost členů KSČ. Oblíbeným seriálem byly do historie 

se obracející Sňatky z rozumu. Ty Irena Reifová zařadila mezi tzv. seriály historické 

metafory, tedy seriály, které začaly vznikat právě po invazi v srpnu a které se obracely 

k historickým událostem, ve kterých mohli diváci hledat určité metafory a podobenství 
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s tehdejší dobou. Nabízely divákům dobrodružství, protože mohli číst skrytá poselství 

mezi řádky. Začal se vysílat cyklus představující světové seriály Seriál o seriálu. 

 V období po nástupu Gustáva Husáka se již v publicistice a dokumentaristice 

neobjevovaly kritické či jinak kontroverzní pořady. Publicistika se začala obracet 

k apolitickým tématům, což se stalo určitým trendem, tvůrci se pravděpodobně báli, že 

by mohli přijít o práci, kdyby se věnovali nadále kontroverzním otázkám, zároveň ale 

nechtěli tvořit propagandistické a agitační počiny, a tak se témata jako volný čas, 

cestování, sport atd. stala dominantními. Televizní program se znovu dával do pořádku, 

alespoň co se týče spolehlivosti na tištěný televizní program a na pevné časy vysílání 

různých na sebe navazujících dílů pořadů. Odvysílal se ještě jeden díl pořadu Jizvy, 

jiskry, jistoty s herečkou Vlastou Chramostovou a poté byl zakázán. Obsah a struktura 

vzdělávacích pořadů se neměnily. Pokračovalo vysílání v minulém období započatých 

zábavných pořadů. Objevily se filmy a televizní adaptace, ve kterých bylo možno nalézt 

alegorii například na socialistického člověka a jeho vlastnosti. Zároveň si ale cenzura 

filmů a televizních inscenací začala více všímat a počiny s alegoriemi či takové, kde se 

vyskytovaly skepse, beznaděj nebo pasivita se pomalu začaly zakazovat. 

 V posledním období po nástupu Jana Zelenky do ředitelské funkce ČST 

z programu vymizely tzv. problematické počiny. Stále tu byl ale problém, totiž že 

většina tvůrců pořadů se nechtěla věnovat angažované tvorbě a uchylovala se 

k neutrálním tématům. V tomto období již angažovaná tvorba sice začala, nicméně jistě 

ne v takové míře, jakou by si Zelenka přál. Ten se angažoval v pravidelném cyklu Pět  

u číše vína, kam si zval hosty, a společně debatovali o aktuálních otázkách. Pravidelný 

angažovaný cyklus to byl jediný, pak vznikalo několik jednodílných počinů, které se 

hlavně snažily v očích diváků celé pražské jaro a lidi s ním spojené zdiskreditovat. Ke 

dvěma denním relacím TN se přidalo ještě Zpravodajství TN vysílané každý všední den 

po polední pauze, v pondělí jím začínalo celé vysílání. Jan Zelenka připouštěl, že ani TN 

zatím nebyly v tomto období zcela pronormalizační, protože nebylo snadné sehnat pro 

to lidi. Pokračovalo vysílání Zvědavé kamery, věnovala se opět neutrálním tématům. 

Dokumenty se hodně věnovaly 2. světové válce a osvobození ČSSR sovětskou armádou 

na jejím konci. Nově vznikl pořad o výchově v etiketě Tajemství výchovy. Pokračovalo 

vysílání Magazínu ČAF a Poštovní schránky. Pokračovaly vzdělávací pořady pro 

školáky, kurzy francouzštiny byly vysílány znovu od prvního dílu. Kromě Čaje o páté 

pokračovalo vysílání všech v minulém období vysílaných zábavných a soutěžních 
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pořadů. A přibyly k tomu další čtyři nové. Celkově se televizní program začínal více 

věnovat pobavení diváka, aby zapomněl na období pražského jara, kdy lidé v programu 

lpěli hlavně na publicistice, dokumentech a zpravodajství, ve kterých se dozvídali po 

dlouhé době pravdivé a chtěné informace. Omezil se prostor věnovaný nejmladším 

divákům. Soboty dopoledne většinou již totiž nebyly věnované dětem, ale opakování 

pořadů z týdne. V rámci vysílání filmů a televizních inscenací se zakazovalo vysílat či 

natáčet čím dál více počinů, a to především ty, ve kterých se objevily nějaké 

bezvýchodné situace či se hrdinové oddávali pasivitě, beznaději a podobným pocitům. 

Mezery vzniklé po zákazech těchto počinů byly z velké části nahrazovány pořady ze 

zahraniční produkce, hlavně sovětskými. Velmi oblíbenými seriály v tomto období byly 

anglická Sága rodu Forsytů a čeští Hříšní lidé města pražského, které Reifová rovněž 

řadila k seriálům historické metafory, tedy k seriálům, které začaly vznikat po invazi 

v srpnu a které se obracely k historickým událostem, ve kterých mohli diváci hledat 

určité metafory a podobenství s tehdejší dobou. 

 Změny v programové nabídce v průběhu čtyř mnou sledovaných období byly 

velké a dobře postřehnutelné. V prvním období se program oprostil od cenzury, která ho 

svazovala dvacet let, a především nabízel publicistiku, dokumenty a objektivní, často 

komentované zpravodajství. Ty také byly nejsledovanější. V dalším období začaly ale 

postupně mizet, ještě pár měsíců se objevovaly diskuzní pořady, které však v průběhu 

podzimu 1968 byly zakazovány. Velké zásahy do programu i personální politiky ČST 

nastaly po událostech spojených se smrtí Jana Palacha. Vyhrané hokejové zápasy 

nahrály konzervativním komunistům, kteří chtěli vyměnit Dubčeka ve funkci prvního 

tajemníka ÚV KSČ. Relativní svobodu měla ještě kultura, které se cenzura zatím 

nestihla věnovat. Ke konci druhého období se již program začínal věnovat hodně 

zábavě. V dalším období se již na program nedostávaly žádná publicistika ani 

dokumenty protinormalizační, začal trend vzniku cyklů a pořadů s neutrální, apolitickou 

tematikou. Cenzura si začala všímat už i kultury a byly zakazovány pořady i tohoto 

odvětví, včetně filmů a televizních inscenací. V posledním období se začaly objevovat 

pořady agitační, pronormalizační, zatím většinou jen jednodílné počiny. Programoví 

tvůrci kladli ještě větší důraz na zábavu, k již vysílaným zábavným a soutěžním cyklům 

se přidaly další čtyři nové, vznikl také cyklus mikrokomedií Bližní na tapetě. Vzrůstal 

počet zahraničních pořadů, a to především sovětských, často jimi totiž byly vyplňovány 

mezery, které vznikly po zákazech vysílání některých kontroverzních československých 
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počinů. Zároveň se ale vysílaly i filmy a televizní inscenace ze západní produkce, stejně 

jako v předchozích obdobích, ty však ustupovaly před těmi z produkce východních 

socialistických států. Je tedy vidět, že po pouze několikaměsíčním období televizního 

programu oproštěného od cenzury bylo velmi nesnadné a trvalo ještě déle než do dubna 

1970 (kterým končilo poslední mnou sledované období), než dostali vládní představitelé 

televizi a její zaměstnance plně pod kontrolu a hlavně než začali pracovat v duchu 

normalizační politiky.  

 Obecně se na českých televizních okruzích objevovaly většinou počiny 

z českých studií, tedy z pražské, brněnské či ostravské. Spíše výjimečně se vysílalo něco 

ze slovenských studií. Na publicistice, dokumentu a zábavných pořadech se většinou 

podílela jen česká studia. Ze zábavných pořadů vznikaly ale například Malá hitparáda  

a Telekvíz v Bratislavě. Na Konkursu na štěstí se podílelo Brno společně s Bratislavou. 

Pondělní vysílání většinou začínala pořady ze slovenských studií, byly to převážně 

vzdělávací pořady, například to byly Profily, Za sedmero horami nebo Ka-zet-a. Co se 

týče filmové tvorby a dramatického vysílání, opět převažovala díla česká. 

 Analýze jsem podrobovala především týdeníky ČST z let 1968, 1969 a 1970. 

Informace v něm nalezené jsem doplňovala dalšími písemnými zdroji – různými 

publikacemi, články, internetovými články, ale i videi vypovídajícími o dané době nebo 

přímo s konkrétními pořady. Těch jsem mnoho našla v Archivu ČT. K velké části 

počinů tam však byly dohledatelné jen anotace, a k některým ani ty ne. Mnoho 

archiválií ze Spisového archivu ČT již bylo zanalyzováno a zpracováno do publikací 

(například publikace Cysařové, bakalářská práce Jakuba Jiřiště, knihy z cyklu Prameny 

k dějinám československé krize 1967-1970 a další). Proto jsem pracovala především 

s touto literaturou a informace nalezené ve Spisovém archivu jsem v práci příliš 

nevyužila. Spisový archiv jsem navštívila a pátrala jsem hlavně po obsahu 

zpravodajství, jehož obrazové videozáznamy většinou nejsou dochovány. Objevila jsem 

zprávy o vysílání TN většiny dní sledovaného období. Zjistila jsem však, že vývoj 

obsahu zpravodajství od období pražského jara až po normalizaci by byl dobrým 

námětem pro jinou závěrečnou práci.  
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Závěr 

 

 Diplomová práce s názvem „Programová nabídka Československé televize od 

roku 1968 do jara 1970“ měla za cíl detailně popsat programovou nabídku ČST od 

období pražského jara do konce dubna 1970. Dalším cílem bylo porovnat programové 

nabídky čtyř období, která jsem si v rámci časového úseku vydělila, a to období od 

začátku roku 1968, tedy i začátku pražského jara, do srpna 1968, tedy do vstupu vojsk 

Varšavské smlouvy na území ČSSR, dále od září 1968 do dubna 1969, kdy se prvním 

tajemníkem ÚV KSČ stal Gustáv Husák, od května do srpna 1969, kdy se stal ředitelem 

ČST Jan Zelenka, a nakonec od září 1969 do dubna 1970, kdy byl ke spuštění připraven 

druhý vysílací okruh ČST.  

 Oba cíle byly splněny. Co se týče porovnání programových nabídek čtyř období, 

zjistila jsem, že zvolené rozdělení na časové úseky bylo velmi vhodné, protože změny 

byly pozorovatelné právě při jejich porovnávání. Největší změny byly samozřejmě vidět 

v obsahu zpravodajství, v publicistice a dokumentaristice. Ty byly na vrcholu v období 

pražského jara, poté začaly pomalu mizet a nahrazovaly je publicistika  

a dokumentaristika věnující se apolitickým, neutrálním tématům. Ačkoli v posledním 

období začala vznikat konečně publicistika agitační a pronormalizačně orientovaná, 

stále se většina tvůrců věnovala neutrální tematice. Nebylo snadné hledat tvůrce, kteří 

by tvořili v duchu normalizační propagandy, každý totiž ještě vzpomínal na pražské jaro 

a mnozí se nechtěli vzdát svých tehdejších ideálů. Právě publicistice, dokumentu  

a zpravodajství byla věnována pozornost cenzury hned po podepsání Moskevského 

protokolu. Vzhledem k náročnosti jejich cenzurování, měly prostor pro ještě relativně 

svobodnou tvorbu kulturní redakce. Těm se začala cenzura více věnovat ve třetím 

období. LDV a filmy se těšily asi nejdelší svobodě, zároveň ale měly nejdelší proces 

výroby, proto většinou nemohly být aktuální. Často se v nich ale nacházely různé 

alegorie, metafory, kritika socialistického člověka, KSČ v 50. letech atd. Proto si 

cenzura pomalu začala všímat i tohoto odvětví programu a i ten začal být cenzurován. 

V důsledku takto vzniklých mezer v programu se objevovalo na obrazovkách čím dál 

více zahraniční produkce, a to především ze socialistických zemí, zejména ze SSSR. Již 

od druhého období se tvůrci programu začali zaměřovat na zábavu. Chtěli, aby se divák 

bavil a nevzpomínal na pražské jaro. Vzniklo velké množství zábavných pořadů včetně 

pořadů soutěžních.  
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 Několik měsíců pražského jara, kdy byla média osvobozena od cenzury, KSČ 

napravovala velmi dlouho. Především potřebovala dostat televizi plně pod svou 

kontrolu a také zajistit, aby televize byla nástrojem pro propagaci normalizační politiky. 

Ani v posledním období toho nebylo zcela dosaženo. 

 

Summary 

   

 The first goal of the thesis titled „The TV program of the Czechoslovak 

television from the year 1968 till April of 1970“ was to describe in detail the program 

offer from the period of Prague Spring until the end of April 1970. The another goal of 

this thesis was to compare the program offers of four seasons. I devided these seasons 

into a specific time periods according to their historical context. The first time period 

begins in year 1968, it was also the beginning of Prague Spring, and ends in August 

1968 when Warsaw Pact countries invaded Czech Republic. The second period 

describes the time from September 1968 to April 1969 when Gustáv Husák became the 

first secretary of the ÚV KSČ. The third one is from May to August 1969 when Jan 

Zelenka became the director of Czechoslovak television and the last time period is from 

September 1969 until April 1970, when the second transmitter circuit was ready to start.  

 Both objectives were met. It was very useful to devide mentioned season into 

four time periods as changes between these periods were immediately observed during 

their comparison. Of course, the biggest changes were seen in the news content, in 

journalism and documentary filmmaking. The last mentioned documentary filmmaking 

were on top during Prague Spring season, then slowly began to disappear and were 

replaced by journalism and documentary dedicated to the apolitical, neutral topics. 

Although in the last year campaigning and normalization oriented journalism finally 

began to appear, most creators constantly devoted neutral topics. It was not easy to find 

creators, who would work in the spirit of normalization propaganda, everyone was still 

remembering the Prague Spring, and many did not want to disobey their former ideals. 

Immediately after the signing Moscow Protocol, attention was paid to censorship of 

journalism, documentary and news. Cultural editorial staff had enough space for 

relatively free creation, due to demanding character of the censoring of journalism and 

documentary. In the third period censorship turned its attention to cultural field. Literary 

drama broadcast and movies enjoyed the longest possible freedom but it also had the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Pact_invasion_of_Czechoslovakia


116 

 

longest production process and because of that they could not be too current. These 

productions often offered allegory, metaphors, criticism of the socialist man, the 

Communist Party in the '50s and so on. Therefore censorship slowly started noticing 

these program lines and these began to be banned. Thanks to unceasing censorship 

action the gaps in the program appeared and it brought more and more foreign 

productions on the screens, mainly from the socialist countries, especially the USSR. 

Since the second period, the creators of the program began to focus on the fun. They 

wanted to entertain the viewer and not to remind Prague Spring. A large number of 

entertainment programs including TV competitions were created and broadcasted.  

 When the media were freed from censorship, KSČ tried to rectify several months 

of Prague Spring. They needed to get especially television fully under their control and 

TV to become the tool for promoting the normalization policy. Even in the recent 

period, it was not fully achieved. 
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Příloha č. 1: Slovník použitých zkratek (seznam řazený podle abecedy) 

ČRo     Československý rozhlas 

ČSSR, Československo  Československá socialistická republika 

ČST     Československá televize 

ČT     Česká televize 

ČTK      Československá tisková kancelář 

ČÚTI     Český úřad pro tisk a informace 

FITES    Filmový a televizní svaz 

FMV      Federální ministerstvo vnitra  

FVTI      Federální výbor pro tisk a informace 

HRZP    Hlavní redakce zábavných pořadů 

KSČ      Komunistická strana Československa 

KSS      Komunistická strana Slovenska 

LDV     Literárně dramatické vysílání 

NDR, východní Německo   Německá demokratická republika 

NSR, západní Německo Německá spolková republika 

NF      Národní fronta 

PÚV KSČ, PÚV    Předsednictvo Ústředního výboru KSČ 

SNP      Slovenské národní povstání 

SSSR, Sovětský svaz   Svaz sovětských socialistických republik 

StB      Státní bezpečnost 

SÚTI      Slovenský úrad pre tlač a informácie  

TN      Televizní noviny 

týdeník ČST, týdeník  týdeník Československá televize 

UK      Univerzita Karlova 

ÚPS      Ústřední publikační správa 
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ÚTI      Úřad pro tisk a informace 

ÚV KSČ     Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

ÚV KSSS    Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu 

VVTI      Vládní výbor pro tisk a informace  
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Příloha č. 2: Ukázka televizního programu 19., 20. a 21. srpna 1968 
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Příloha č. 3: Ukázka televizního programu 28. února, 1. a 2. března 1969 
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Příloha č. 4: Ukázka televizního programu 23., 24. a 25. května 1969 
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Příloha č. 5: Ukázka televizního programu 22., 23. a 24. dubna 1970 

 


