
 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016       Ivana Jirmářová 



 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

 

 

 

Ivana Jirmářová 

 

 

 

 

Dobový mediální obraz automobilu Škoda 

Favorit 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Ivana Jirmářová 

Vedoucí práce: Mgr. Zbyněk Vlasák 

 

Rok obhajoby: 2016 



 
 

Bibliografický záznam 

JIRMÁŘOVÁ, Ivana. Dobový mediální obraz automobilu Škoda Favorit. Praha, 2016. 

68 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí bakalářské 

práce Mgr. Zbyněk Vlasák  

 

Abstrakt 

Práce se zabývá dobovým mediálním obrazem vozu Škoda Favorit, který byl zkoumán 

na základě periodik tehdejší doby. První, teoretická část nám přibližuje historické 

souvislosti, včetně hospodářské situace a popisu fungování médií, které se spolu 

s politickým režimem měnily. Dále seznamuje s historií automobilky Škoda, blíže také 

s vývojem a prodejem automobilu Škoda Favorit a osobou pana Ing. Petra Hrdličky, 

CSc., který měl vývoj vozu na starosti. Druhá část se zabývá analýzou mediálních 

sdělení, která jsem k tématu nalezla. Podrobněji se věnuje událostem, které byly 

tematicky významné, tedy představení vozu na veletrhu v Brně, začátek prodeje vozu 

občanům, dostavění karosárny v Mladé Boleslavi, mezinárodní představení na 

autosalonu v Amsterdamu, odchod pana Ing. Petra Hrdličky, CSc. z automobilky, 

spojení automobilky s koncernem Volkswagen, facelift automobilu a ukončení výroby 

základního typu vozu Škoda Favorit.  

 

Abstract 

The present thesis deals with the contemporary media image of Škoda Favorit vehicle. 

The study is based on the journals of that time. The theoretical part is devoted to the 

historical context, including economic situation and description of media functions, 

which changed together with political regime. Furthermore, it put us in touch with 

history of Škoda company, closer also with developing and selling of Škoda Favorit 

and with the personality of Ing. Petr Hrdlička, CSc., who was in charge of the vehicle 

development. The second part deals with analysis of the media articles connected 

to the topic. Work closer elaborates events, which are thematically important, it means 

the performance of the vehicle in Brno expo, the start of selling the car, the completion 



 
 

of car bodywork development building in Mladá Boleslav, the international 

performance on Amsterdam motor show, the departure of Ing. Petr Hrdlička, CSc., 

the joining of the car company with Volkswagen concern, the facelift of the car and 

the end of the production of Škoda Favorit basic type. 
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Úvod 

I když se často říká, že by se člověk neměl vracet do minulosti, myslím si, že to 

může být v některých případech i prospěšné. Zejména pokud to člověku může pomoci 

nastínit dobu, kterou neměl možnost zažít. Já se svou prací vracím do doby mého 

narození, doby, která znamenala obrovské politické, hospodářské i společenské změny. 

Dnes si již jen těžko dokážeme představit, jaké to bylo, když lidé nemohli svobodně 

vyjádřit svůj názor, aniž by jim za to hrozil postih. Dobové prameny, které jsem ke své 

práci použila, mi ale pomohly alespoň trochu „nasát duch doby“ a představit si, jak to 

vypadalo.  

 

Ani výběr samotného tématu není zcela náhodný. Moje osoba je s automobilem 

Škoda Favorit spojena hned několika způsoby. V první řadě je místem mého narození, 

i místem, kde až doposud žiji, Mladá Boleslav, kolébka automobilového průmyslu. 

Město, kde Laurin a Klement kdysi založili výrobnu kol, jež se do dnešní doby 

zachovala v podobě automobilky s více než stoletou historií. K automobilce měl vztah 

také můj otec, který v době, kdy byl automobil Škoda Favorit představen netrpělivé 

veřejnosti, pracoval jako zkušební jezdec. Právě on měl možnost vůz testovat a později 

se také objevil na většině fotografií, které byly s uvedením nového vozu zveřejněny 

v médiích. A v neposlední řadě jsem pak měla jedinečnou možnost seznámit se 

s Ing. Petrem Hrdličkou, CSc., kterému byl vývoj automobilu kdysi svěřen a jehož 

rodinná historie je natolik zajímavá, že jistě stojí za to ji v této práci alespoň stručně 

nastínit. 

 

Ať už vůz Škoda Favorit byl důvodem, proč došlo ke spojení automobilky 

s koncernem Volkswagen, nebo ne, není přehnané říci, že to bylo vozidlo přelomové. 

I přesto, že bylo sestrojeno během extrémně krátkého času, dokázalo přežít všechny 

dějinné zlomy a okamžiky a udělat věhlas československému automobilovému 

průmyslu ve světě. Mnozí z těch, kteří jeho „vstup na scénu“ zažili, na něj dodnes 

s nostalgickými myšlenkami vzpomínají. Stejně tak jako asi nezapomenou na fronty, 

které se tehdy tvořily před Mototechnou a jež byly vyobrazením zoufalého nedostatku 

vozů.  
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V první části práce přibližuji tehdejší dobu včetně politické a hospodářské situace, 

které bezesporu vývoj a prodej automobilu Škoda Favorit ovlivnily. Následuje krátké 

seznámení s historií automobilky Škoda Auto, a. s., osobou pana Ing. Petra Hrdličky, 

CSc. a pak už samotným procesem vývoje vozu. V poslední, praktické části, dochází 

k analýze mnou nalezených článků z dobových periodik a vyvození závěrů, které mi 

z analýzy vzešly. Mým záměrem je alespoň částečně shrnout dobový mediální obraz 

automobilu Škoda Favorit a současně porovnat rozdíly v informování jednotlivých 

periodik.  
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1 Teoretická část 

1.1 Historické vymezení doby 

Během doby, kdy byl vyvíjen a následně prodáván automobil Škoda Favorit, si 

prošla mnoha průlomovými změnami nejen automobilka Škoda, ale i celé tehdejší 

Československo. V roce 1983, kdy se začalo intenzivně pracovat na vývoji nového 

automobilu s předním pohonem, se republika nacházela v období takzvané normalizace. 

Vstupem sovětských vojsk na naše území, dne 21. 8. 1968, byly zmařeny veškeré snahy 

o novou politiku a uvolnění poměrů, o něž se pokoušel slovenský komunista Alexander 

Dubček. Tento obrodný proces, zvaný též pražské jaro, znamenal pro některé poprvé 

zažitý pocit svobody, bohužel však ne na dlouho. Normalizace znamenala návrat 

k totalitním praktikám, opětovné potlačení lidských práv a také velké personální 

i stranické změny. Ti, kdo se pokusili reformaci Československa podpořit, byli 

vyloučeni ze strany a z vysokých postů často přeřazeni na potupná místa.1 Jak k tomu 

uvádí Jan Měchýř: „Vyškrtnutý člen strany nemohl zastávat význačnější vedoucí funkci, 

neměl nárok na služební postup, často (hlavně na vysokých školách) přišel 

o zaměstnání. Vyloučení se rovnalo ve většině případů ztrátě zaměstnání a odsouzení 

k nekvalifikované práci. Z vysokoškolských učitelů, vědeckých pracovníků, novinářů 

a publicistů se stávali skladníci, čističi stok, topiči, asfaltéři.“2 Naopak takzvaní 

normalizátoři získávali cenné posty téměř zadarmo – stačilo veřejně dávat na odiv svou 

ochotu sloužit režimu. Být členem strany znamenalo slepou poslušnost jejímu vedení 

a zákaz názorů, jež by se s ideologií neshodovaly.3 

 

Kromě několika pokusů o protestní akce, z nichž prvním větším od začátku 

normalizace bylo založení Charty 77, toto období života ve strachu trvalo celých dalších 

20 let. Odpůrci režimu byli přísně pronásledování a trestáni. Ač dokument zvaný Charta 

77 fakticky obsahoval pouze požadavek dodržování občanských práv, povedlo se jím 

spojit všechny, jež nesouhlasili s režimem, a akce, do té doby jen osamocených 

jednotlivců či malých skupin, se slily v silný proud odporu. Jen do 24. 4. 1978 bylo 

prohlášení Charty podepsáno od 978 osob, což byl na tu dobu nevídaný projev 

nesouhlasu. Policie samozřejmě její hlavní organizátory dál pronásledovala, 

                                                           
1 MĚCHÝŘ, Jan. Velký převrat či snad revoluce sametová?: několik informací, poznámek a komentářů o 

naší takřečené něžné revoluci a jejích osudech: 1989–1992. 1. vyd. Praha: Progetto, 1999, str. 33–34 
2 tamtéž, str. 34 
3 tamtéž, str. 35 
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např. Václav Havel byl opakovaně vězněn, někteří byli donuceni odejít z republiky nebo 

byli pod neustálým dohledem státní bezpečnosti.4  

 

Komunisté na Chartu odpověděli kampaní ze strany médií, prvotně článkem 

v Rudém právu nazvaném „Samozvanci a ztroskotanci“ a dále pak odsuzováním 

chartistů na nejrůznějších shromážděních a schůzích. Vrcholnou odezvou pak byla akce 

v Národním divadle dne 28. ledna 1977, tzv. „Manifestace jednoty umělců s politikou 

komunistické strany“, kde nejrůznější herci, spisovatelé a další osobnosti 

československého uměleckého života (nejspíš ze strachu o svou budoucnost) podepsali 

Chartu odsuzující dokument: „Provolání československých výborů uměleckých svazů“ 

a to, aniž by vůbec měli možnost vidět obsah dokumentu.5 

 

V každém případě však můžeme Chartu 77 považovat za první větší akci, jež 

možná i dodala odvahy dalším, kteří se v následujících letech rozhodli postavit proti 

nesvobodnému režimu a zakládali, ač třeba ne tak viditelné, přesto důležité organizace. 

Zlomovým okamžikem pak byl především rok 1985, kdy se do čela Komunistické 

strany Sovětského svazu dostal Michail Gorbačov. Jeho perestrojka a glasnosť, prvky 

programu „přestavby“ socialismu a jeho demokratizace, který chtěl zavést, se postupně 

začaly projevovat i u nás. To vedlo k uvolnění poměrů v zemi, menší kontrole a vyšší 

frekvenci projevů nespokojenosti ze strany občanů. V lednu 1988 také začaly po 36 

letech znovu vycházet Lidové noviny, ač neoficiálně až do listopadu 1989, získaly si 

veliký okruh čtenářů. Předsedou redakční rady byl Václav Havel.6 

 

Zřetelné napětí v československé společnosti pak vygradovalo v roce 1989. 

Nejprve v lednu, během tzv. „Palachova týdne“, kdy si lidé připomínali 20. výročí 

od smrti Jana Palacha a série protestních shromáždění byla násilně rozehnána ze strany 

policie: „Brutální zásah policie proti demonstrujícím na Národní třídě v Praze, při němž 

bylo zraněno více než pět set osob, vzbudil masové pobouření a uvedl celou společnost 

do pohybu proti komunistické moci.“7 Tyto události vedly k sepsání prohlášení 

„Několik vět“, které k předchozím požadavkům přidalo také požadavek odstoupení 

                                                           
4 PERNES, Jiří. Československo 1946–1992. 1. vyd. Praha: Albatros, 1997, str. 52 
5 MĚCHÝŘ, Jan. Velký převrat či snad revoluce sametová?: několik informací, poznámek a komentářů o 

naší takřečené něžné revoluci a jejích osudech: 1989–1992. 1. vyd. Praha: Progetto, 1999, str. 47 
6 BĚLINA, Pavel. Kronika Českých zemí. 4., aktualiz. vyd. Praha: Fortuna Libri, c2012, str. 840 
7 tamtéž, str. 846 
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funkcionářů komunistické strany a které do listopadu podepsalo 40 tisíc občanů.8 

Samotná „sametová revoluce“, jak byla nazývána, jelikož při ní nepřišel o život jediný 

člověk, začala ale až 17. listopadu 1989, kdy: „Pietní akt pražských studentů vysokých 

škol k uctění památky studenta medicíny Jana Opletala, zavražděného nacisty v r. 1939, 

přerostl v demonstraci za svobodu, demokracii a politické reformy.“9 Původně povolené 

shromáždění tak přerostlo v demonstraci, jež byla na Národní třídě rozehnána 

pořádkovými silami s takovou brutalitou, že vyvolala pobouření i u těch vrstev 

obyvatelstva, které se do té doby víceméně neprojevovaly. Pak už měly události rychlý 

spád.10 

 

Dva dny poté, 19. listopadu 1989 vzniklo v Činoherním klubu Občanské fórum 

(OF), demokratický orgán hájící zájmy protestujících občanů a představitel v jednání se 

státní mocí, v jehož čele stanul Václav Havel, Alexandr Vondra a Jiří Křižan 

(tzv. krizový štáb).11 O den později byla na Slovensku založena jeho obdoba – hnutí 

Veřejnost proti násilí. Pokračovaly masové demonstrace, a to jak na Václavském 

náměstí, tak později i na Letenské pláni a účastnilo se jich stále více lidí. Dne 

27. listopadu 1989 pak proběhla generální stávka. Vážnost situace pochopila 

i komunistická strana, zejména pak předseda vlády Adamec, který se rozhodl vést 

poprvé dialog s opozicí. Jeho jednání s delegací Občanského fóra vyústilo nakonec 

v rekonstrukci ústavy, vlády a parlamentu, i jejich nové složení se ale setkalo s odporem 

veřejnosti.12 Jak uvádějí autoři Kroniky českých zemí: „Bylo zřejmé, že vláda komunistů 

v Československu definitivně skončila.“13   

 

Jmenování nové vlády dne 10. 12. 1989 bylo také posledním státnických činem 

úřadujícího prezidenta Husáka, který se ještě téhož dne své funkce vzdal. Do jeho 

funkce byl dne 29. 12. 1989 zvolen Václav Havel a Alexandr Dubček se stal předsedou 

Federálního shromáždění. Tím byla dokonána první fáze demokratické 

protikomunistické revoluce v Československu. V červnu 1990 pak proběhly také první 

                                                           
8 PERNES, Jiří. Československo 1946–1992. 1. vyd. Praha: Albatros, 1997, str. 53 
9 BĚLINA, Pavel. Kronika Českých zemí. 4., aktualiz. vyd. Praha: Fortuna Libri, c2012, str. 846 
10 PERNES, Jiří. Československo 1946–1992. 1. vyd. Praha: Albatros, 1997, str. 56 
11 tamtéž, str. 56 
12 BĚLINA, Pavel. Kronika Českých zemí. 4., aktualiz. vyd. Praha: Fortuna Libri, c2012, str. 846 
13 tamtéž, str. 846 
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svobodné volby, jež přinesly přesvědčivé vítězství a rozhodující většinu 

v zákonodárných orgánech Občanskému fóru a Veřejnosti proti násilí.14 

 

Ač u nás již naplno probíhal proces dekomunizace a demokratizace, sovětská 

vojska byla stále na našem území. Jejich odsun byl předmětem zdlouhavých jednání 

mezi naší vládou a Sovětským svazem. Dohoda o odchodu vojsk byla nakonec 

podepsána dne 26. února 1990 v Kremlu.15 Jak vzpomíná Jiří Dienstbier, stanovila, že: 

„…úplný odchod sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky se 

uskuteční po etapách, přičemž první etapa bude ukončena do 31. května 1990, druhá 

etapa do 31. prosince 1990 a třetí etapa do 30. června 1991…“16. Tak se také nakonec 

skutečně stalo a poslední sovětští vojáci opustili naše území dokonce již 21. června 

1991.17 

 

Po vleklých sporech mezi Čechy a Slováky, jejichž součástí byla 

i tzv. „pomlčková válka“, dne 1. ledna 1993 došlo také k rozpadu státu na dvě 

samostatné republiky – Českou a Slovenskou.18 Dne 26. ledna 1993 pak byl prvním 

českým prezidentem zvolen Václav Havel.19 Následovalo období budování demokracie 

a vzpamatovávání občanů i republiky z doby nadvlády komunistů. V letech 

následujících po roce 1989 se Česká republika „vyprofilovala jako stát s výraznou 

orientací na spotřebitelský průmysl (zvláště automobilový)“20. 

 

1.1.1 Hospodářská situace 

Politický vývoj nastíněný v předchozí kapitole byl úzce spjat také s ekonomickou 

situací celé země. Ještě před příchodem komunistického režimu začal v Československu 

od roku 1945 probíhat také proces znárodňování, který měl ve své podstatě za cíl zrušit 

hospodářskou soutěž ve všech klíčových hospodářských oblastech. Často se jednalo 

                                                           
14 PERNES, Jiří. Československo 1946–1992. 1. vyd. Praha: Albatros, 1997, str. 57 
15 DIENTSBIER, Jiří. Od snění k realitě: Vzpomínky z let 1989–1999. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 1999, str. 54 
16 tamtéž, str. 54 
17 PERNES, Jiří. Československo 1946–1992. 1. vyd. Praha: Albatros, 1997, str. 59 
18 tamtéž, str. 59 
19 BĚLINA, Pavel. Kronika Českých zemí. 4., aktualiz. vyd. Praha: Fortuna Libri, c2012, str. 862 
20 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, str. 363 
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o tzv. konfiskaci – tedy zabavení majetku bez náhrady.21 První vlna znárodnění začala 

probíhat od 24. října 1945, kdy na základě dekretu č. 100/1945 o znárodnění dolů 

a některých průmyslových podniků došlo ke znárodnění hlavních podniků 

energetického průmyslu, železáren, oceláren, hutí, sléváren, válcoven, podniků 

kovodělného a elektrotechnického průmyslu s více než 500 zaměstnanci, podniků 

zbrojního a chemického průmyslu a dalších.22 Následovaly dekrety o znárodnění 

některých podniků potravinářského průmyslu, znárodnění akciových bank a dekrety 

upravující podmínky zahraničního obchodu.23 

 

I automobilový průmysl pocítil neblaze následky znárodnění ještě před tím, než 

v únoru 1948 komunisté formálně převzali moc. V podniku Jawa dostali zákaz vyrábět 

automobily a podobně dopadla i továrna Aero se svými vozy Pony a Record. Čerstvě 

znárodněnou automobilku AZNP naštěstí nepotkal stejný osud, a mohla tak navázat na 

předválečnou konstrukční tradici s vozem Škoda 1101.24 

 

Československo v letech 1948–1953 prožívalo ekonomickou stagnaci.25 

Přiklonilo se oficiálně k sovětskému systému organizace ekonomiky, přechodu od 

tržního systému k plánovanému hospodářství a již v roce 1949 byla vyhlášena první 

pětiletka, tedy „závazný plán pro všechny ekonomické subjekty, zaměřený na rozvoj 

těžkého průmyslu na úkor průmyslu spotřebního“26. Zaměření na těžký průmysl 

pokračovalo i v roce 1953, na běžné potřeby lidí se zapomínalo. A nešlo pouze 

o luxusní zboží, jakým byl v té době třeba automobil, který si mohl dovolit jen málokdo, 

ale i o běžné potraviny či věci potřebné pro domácnost, které se staly nesehnatelným 

zbožím. Z doby války stále ještě existoval přídělový systém zásobování a paralelně 

s ním i volný prodej, ovšem za několikanásobně vyšší ceny. Docházelo proto i k rozvoji 

černého trhu. Československý stát byl vnitřně zadlužen a hrozila hospodářská krize.27 

Tu se strana a vláda rozhodly řešit měnovou reformou, která byla dokončena v květnu 

                                                           
21 KABELE, Jiří. Z kapitalismu do socialismu a zpět: teoretické vyšetřování přerodů Československa a 

České republiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005, str. 120 
22 KUKLÍK, Jan. Do poslední pence: československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních 

otázkách 1938–1982. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, str. 165 
23 DEJMEK, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata II. 1. vyd. Praha: Karolinum, 

2008, str. 540–541 
24 TUČEK, Jan. Auta východního bloku. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, str. 10–12 
25 KUČEROVÁ, Irah. Střední Evropa: komparace vývoje středoevropských států. První vydání. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, str. 116 
26 tamtéž, str. 116 
27 MEWALD, Jiří. Škoda 1202: historie, vývoj, technika, sport. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, str. 29–31 
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1953 a na jejímž základě bylo staženo oběživo v poměru až 50:1 a byly anulovány 

všechny vázané vklady. Ve stejné době byl také zrušen přídělový systém, což nakonec 

vedlo k výraznému zvýšení cen. Za to si reforma vysloužila označení „krádež století“.28 

Dotkla se bez výjimky téměř všech občanů, nejen těch, jež byli označování za „zbytky 

vykořisťovatelských tříd“, ale i těch, jež si své úspory nashromáždili zejména po roce 

1948. Mezi nejvíce postižené patřily rodiny s dětmi.29 Jak k tomu uvádí Karel Kaplan ve 

své knize Proměny české společnosti 1948–1960: „U drtivé většiny znamenala citelný 

pokles životní úrovně a ztrátu několikaletých poctivě vydělaných úspor. Trvalo téměř 

deset let, než se podařilo sociální následky reformy zcela překonat, nejdéle u sociálně 

slabých rodin.“30 Měnovou reformu následovaly protesty a demonstrace, které byly 

rozehnány ze strany armády a vyústily v soudní procesy s odpůrci reformy, při kterých 

bylo odsouzeno 331 osob s tresty odnětí svobody na 6–14 let.31 

 

První lehčí uvolnění, nazvané destalinizace, proběhlo po roce 1953, když zemřeli 

Stalin a Gottwald. U nás ale tento proces proti jiným zemím probíhal velmi pomalu.32 

V roce 1957 přišel též první pokus o ekonomické změny – tzv. Rozsypalova reforma, 

která proběhla v letech 1958–1961, měla zvýšit efektivnost průmyslu, byla však 

nakonec ukončena bez vyhodnocení.33 Když pak navíc zemřel prezident ČSR Antonín 

Zápotocký a na jeho pozici nastoupil první tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný, 

potvrdil vedoucí úlohu KSČ novou ústavou a došlo k přejmenování na 

Československou socialistickou republiku.34 Stejně tak i v hospodářské otázce 

vstupovali komunisté do 60. let s velkými ambicemi. Třetí pětiletý plán pro léta  

1960–1965 ale naprosto zkolaboval a vyústil ve stagnaci hospodářství.35 Lidé naopak 

stihli již obnovit své úspory a začali opět investovat do zboží dlouhodobé spotřeby – 

                                                           
28 KUČEROVÁ, Irah. Střední Evropa: komparace vývoje středoevropských států. První vydání. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, str. 116 
29 PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. 1. vyd. Brno: 

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008, str. 90 
30 KAPLAN, Karel. Proměny české společnosti (1948–1960). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 

2007, str. 106 
31 KUČEROVÁ, Irah. Střední Evropa: komparace vývoje středoevropských států. První vydání. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, str. 117 
32 TOMEŠ, Zdeněk. Hospodářská politika: 1900–2007. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2008, str. 236 
33 KUČEROVÁ, Irah. Střední Evropa: komparace vývoje středoevropských států. První vydání. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, str. 118 
34 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010, str. 135–136 
35 TOMEŠ, Zdeněk. Hospodářská politika: 1900–2007. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2008, str. 242 
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hlavně automobilů, u nichž došlo k masivnějšímu rozšíření, a objektů druhého bydlení, 

čímž započala kultura víkendového chalupaření.36 

 

Poté, co byl v roce 1963 zvolen do funkce prvního tajemníka ÚV KSS Alexander 

Dubček, došlo k uvolnění poměrů a také možnosti otevřenější diskuze v médiích, od 

které si KSČ slibovalo vyřešení hospodářských problémů. Reforma ekonoma Oty Šika, 

který se pokusil vrátit do československé ekonomiky tržní nástroje, byla ze začátku 

podpořena i ze strany Novotného vedení, nakonec se ale ke slovu vůbec nedostala.37 

Pozitivní změny 60. let, které nakonec v roce 1968 vyústily až do obrodného procesu 

pražského jara, byly ještě téhož roku v srpnu potlačeny příchodem vojsk Varšavské 

smlouvy.38 Pro československou ekonomiku to v důsledku znamenalo „oficiální 

odstřižení od jakýchkoliv reformních pokusů, hlavně od Šikovy reformy, 

a reprezentovalo to potvrzení normalizace, čili návrat k sovětskému typu organizace 

ekonomiky“.39 

 

Tento stav v ČSSR přetrval v podstatě až do tzv. sametové revoluce, respektive do 

let 1986–1987, kdy začal po vzoru SSSR program hospodářských reforem.40 

Tzv. přestavba hospodářského mechanismu byla v podstatě kopií sovětské perestrojky 

s přizpůsobením k československým poměrům. Reformní kroky byly zaměřeny 

především na sektor průmyslu.41 Zprvu velmi široce pojatá idea nakonec v roce 1988 

vyústila především v zákon o státním podniku (č. 88/1988 Sb.), kterým chtěl stát na 

jednu stranu dát podnikům větší nezávislost, na druhou stranu ale i zachovat podřízenost 

státnímu plánu. Tato nedotaženost celého plánu vyvolala bouřlivé diskuze mezi 

mocenskými a ekonomickými elitami země.42 

  

                                                           
36 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010, str. 136 
37 tamtéž, str. 136 
38 TOMEŠ, Zdeněk. Hospodářská politika: 1900–2007. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2008, str. 236 
39 KUČEROVÁ, Irah. Střední Evropa: komparace vývoje středoevropských států. První vydání. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, str. 121 
40 TOMEŠ, Zdeněk. Hospodářská politika: 1900–2007. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2008, str. 246 
41 KUČEROVÁ, Irah. Střední Evropa: komparace vývoje středoevropských států. První vydání. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, str. 122 
42 VANĚK, Miroslav a Lenka KRÁTKÁ (eds.). Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v 

období tzv. normalizace a transformace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014, str. 212 
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I přesto se ale později tento zákon stal v podstatě výchozím bodem pro obnovení 

hospodářské soutěže a pro zákon o soukromém podnikání občanů (č.05/1990 Sb.).43 Po 

sametové revoluci přišla na řadu transformace československého hospodářství, tedy 

přechod od centrálního řízení na plnohodnotnou tržní ekonomiku. Chyběly však znalosti 

a především pak reálné zkušenosti s fungováním trhů.44 

 

Jako první přišla s „Návrhem strategie přechodu k tržní ekonomice“ Hospodářská 

rada ČR pod vedením Františka Vlasáka. Jednalo se o projekt pomalejší transformace se 

standardními metodami privatizace. Druhý návrh – „Strategii ekonomické reformy“ pak 

přineslo federální ministerstvo financí vedené v té době Václavem Klausem, jež na 

strategii pracoval spolu s Vladimírem Dlouhým, Tomášem Ježkem, Ivanem 

Kočárníkem, Dušanem Třískou a dalšími ekonomy. Oficiální postup transformace pak 

byl schválen v září 1990 a byl kombinací obou návrhů, větší část však čerpala 

z federálního návrhu. Jádrem reformy byla privatizace, včetně privatizace kuponové.45 

 

Legální privatizaci, tedy převod vlastnických práv týkajících se jak aktiv, tak 

i pasiv státního podniku na fyzické nebo právnické osoby, předcházela tzv. spontánní 

privatizace neřízená státem. Ta měla nelegální formu a jednalo se např. o daňové úniky, 

převádění majetku až po jednoznačné krádeže a podvody.46 První oficiální privatizační 

vlnou byla tzv. malá privatizace, tj. „masový rozprodej podnikatelských jednotek nebo 

práv k nájmům v prodejnách“47. Následovaly restituce, tedy proces „navracení majetku, 

který stát neprávem zabavil, jeho původním vlastníkům“.48 

 

Významnou roli v české privatizaci hrálo také hledání zahraničních partnerů, kteří 

měli vyřešit finanční, marketingové a strategické potíže podniků.49 Jednání o přímých 

prodejích některých velkých podniků probíhala už od roku 1990. Ve většině případů se 

                                                           
43 KABELE, Jiří. Z kapitalismu do socialismu a zpět: teoretické vyšetřování přerodů Československa a 

České republiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005, str. 117 
44 TOMEŠ, Zdeněk. Hospodářská politika: 1900–2007. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2008, str. 247 
45 ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky: 1989–2004. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2006, str. 

45–46 
46 KABELE, Jiří. Z kapitalismu do socialismu a zpět: teoretické vyšetřování přerodů Československa a 

České republiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005, str. 140 
47 HUČKA, Miroslav, Eva KISLINGEROVÁ a Milan MALÝ. Vývojové tendence velkých podniků: 

podniky v 21. století. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2011, str. 258 
48 ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky: 1989–2004. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2006, str. 

159 
49 ČULÍK, Jan. --jak Češi myslí: fakta, myšlenky, analýzy, tipy, diskuse, komentáře. Vyd. 1. Chomutov: 

Milenium, 1999, str. 145 
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nejednalo o žádné podstatné celky, tedy s výjimkou společnosti Škoda Mladá Boleslav 

německému koncernu Volkswagen.50 Tato privatizace, která proběhla na rozdíl od 

jiných úspěšně, měla významný podíl i na budoucím vývoji celého českého průmyslu, 

jelikož „vzestup této automobilky předznamenal v podstatě rozvoj tohoto odvětví 

v zemi“51. 

 

Následovala kuponová privatizace, která byla jedním z nejspornějších momentů celé 

transformace.52 Měla dvě vlny, které proběhly v letech 1991–1995. Jednalo se 

v podstatě o „rozdání kuponových knížek“ za symbolický poplatek 1000 korun 

a možnost investovat takto získané „body“ do nabízených podniků.53 

 

1.1.2 Média tehdejší doby  

Normalizace se samozřejmě projevila také v oblasti mediální. Ze Svazu 

československých novinářů byli vyloučeni ti, jež byli označováni za představitele 

tzv. pravicového oportunismu, tedy ti, kteří souhlasili s revolučními názory. Funkce 

médií byla jasná i Gustávu Husákovi, který prohlásil, že: „pokud má KSČ plnit svou 

úlohu vedoucí politické síly, je nezbytně nutné, aby si zajistila rozhodující ideový vliv na 

tisk, rozhlas a televizi.“54 Došlo tak ke zrušení těch titulů, které nejintenzivněji 

zastupovaly potřebu reformy, např. Listy, Reportér, Zítřek, Studentské listy a další.55 

 

Podle materiálu pro jednání vlády ČSR ze dne 16. 11. 1971 mělo dojít ke zrušení 

až 177 titulů. Mimo rušení titulů na druhé straně docházelo také ke vzniku nových, těch, 

které odpovídaly zájmům nové vládnoucí garnitury – např. Týdeník aktualit, Tribuna či 

Tvorba či časopisy určené pro mládež – Pionýrská stezka, Sedmička pionýrů a Zápisník 

mladých. Mimo změn ve struktuře vydávaných titulů šlo ale především také o vynucení 

loajality stávajících pracovníků a personální čistky. K tomu měl pomoci manifest 

„Slovo do vlastních řad“ uveřejněný v Rudém právu 17. května 1969. To v důsledku 

                                                           
50 HUČKA, Miroslav, Eva KISLINGEROVÁ a Milan MALÝ. Vývojové tendence velkých podniků: 

podniky v 21. století. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2011, str. 258 
51 tamtéž, str. 258 
52 ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky: 1989–2004. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2006, str. 

176 
53 HUČKA, Miroslav, Eva KISLINGEROVÁ a Milan MALÝ. Vývojové tendence velkých podniků: 

podniky v 21. století. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2011, str. 258 
54 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, str. 327 
55tamtéž, str. 327 
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znamenalo odvolávání šéfredaktorů a vyškrtávání novinářů z KSČ.56 Dalším krokem 

pak byla následná cenzura, která se ukázala účinnější než cenzura předběžná, jelikož 

vyvolávala v redaktorech velkou míru autocenzury. Za závadné obsahy byly udělovány 

sankce ze strany ČÚTI – Českého úřadu pro tisk a informace. Ke změně došlo až v roce 

1980, kdy byl zřízen FÚTI – Federální úřad pro tisk a informace a převzal řadu 

kompetencí původního kontrolního orgánu. Byl odpovědný federální vládě a stranicky 

řízen ze strany ÚV KSČ. Český úřad pro tisk a informace a Slovenský úřad pro tisk 

a informace byly v dubnu 1988 zrušeny úplně.57 Druhý odbor hodnocení a analýz 

Federálního úřadu pro tisk a informace sděloval na pravidelných schůzkách na ÚV KSČ 

požadavky na obsahové zaměření. Jedinou výjimkou, kdy cenzoři seděli přímo 

v redakcích, bylo období srpna, kdy hlídali, aby se v novinách neobjevila nějaká zpráva 

nevhodně odkazující k výročí 21. srpna 1968.58 Většina společenských organizací 

a politických stran měla v té době svůj vlastní tisk: 

 

 Komunistická strana Československa – deník Rudé právo, časopis Tvorba, 

týdeník Květy 

 Československá strana socialistická – deník Svobodné slovo, týdeník Ahoj na 

sobotu a čtrnáctideník Socialistický směr 

 Československá strana lidová – deník Lidová demokracie, týdeník Naše rodina, 

časopis Naše politika 

 Revoluční odborové hnutí – deník Práce, čtrnáctideník Práce a časopis Odborář 

 Český svaz žen – časopisy Vlasta, Žena a móda, Praktická žena 

 Československý svaz tělesné výchovy – deník Československý sport, týdeníky 

Stadión a Gól, čtrnáctideník Tělovýchovný pracovník 

 Socialistický svaz mládeže – deník Mladá fronta 

 Ministerstvo zemědělství – Zemědělské noviny 

 Ministerstvo národní obrany – Obrana lidu 

 Svaz československých spisovatelů – Literární měsíčník 

                                                           
56 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, str. 327 
57 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010, str. 209 
58 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, str. 338 



15 

 

 Svaz českých dramatických umělců – Scéna59 

 

Dne 1. července 1977 byla založena tisková agentura Orbis, jejíž úlohou byla 

propagace Československa směrem do ciziny a jež do roku 1989 sloužila jako nástroj 

ÚV KSČ.60 Byla založena čistě z propagandistických důvodů. Co se týče informačních 

zdrojů, nejsilnější postavení měla ČTK, jež v podstatě měla absolutní kontrolu nad 

přísunem informací ze zahraničí do země a jejíž zpravodajové byli ve většině 

spolupracovníky státní bezpečnosti. Ani té se tedy na začátku normalizace nevyhnuly 

personální čistky. První lehčí uvolnění i v médiích nastalo až s nástupem Michaila 

Gorbačova v SSSR, u nás však velmi pozvolna. Lidé tak stále museli tzv. číst mezi 

řádky, tedy hledat skryté významy. Tištěná média také neustále bojovala se zastaralými 

výrobními technologiemi, které bránily zvyšování nákladu novin. Některé tituly se tak 

stávaly nedostatkovým zbožím, mezi nimi například i Svět motorů, oblíbený 

motoristický časopis.61 

 

Dalším ze znaků normalizace byla alternativní mediální scéna, kdy k oficiálním 

médiím přibyla média exilová, vydávaná vně republiky, a samizdatová, vydávaná u nás, 

ale tajně. Samizdat největšího rozmachu dosáhl v době Charty 77, což na druhé straně 

vyvolalo obrovskou propagandistickou kampaň ze strany komunisty řízených médií. 

Šíření samizdatu bylo nesmírně nebezpečnou aktivitou, ze začátku i extrémně 

technologicky náročnou. V 70. letech byl jediným rozšiřovacím prostředkem psací stroj, 

situace se ale výrazně zlepšila v 80. letech, kdy byly ze Západu dovezeny kopírovací 

stroje a počítače. Samizdat měl i přes obtížnost svého vydávání vcelku široký výběr 

z periodik, ať už všeobecných, či specializovaných, nejznámějšími se však staly 

samizdatové Lidové noviny. Jedním z nejvýraznějších exilových publicistů se stal Pavel 

Tigrid a jeho redakce časopisu Svědectví v Paříži.62 

 

Normalizace se však nedotkla pouze redakcí tištěných médií, postihla veškeré 

mediální organizace, včetně televize a rozhlasu. Tam byl postup podobný, nejprve došlo 

                                                           
59 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010, str. 215–216 
60 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, str. 339–340 
61 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010, str. 216–231 
62 tamtéž, str. 216–231 
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k prověrkám a personálním čistkám, následně k plnému zapojení do konsolidačního 

procesu. Jako první prošly obměnou redakce zpravodajské a publicistické.63 Ty také 

od ledna 1972 podléhaly útvaru s názvem Ústřední vysílání politického zpravodajství 

a publicistiky vzniklému z popudu ÚV KSČ.64 

 

V roce 1970 byl okruh Československo I nahrazen stanicí Hvězda, a byl tak jedním 

z pěti programových okruhů Československého rozhlasu. Většina pořadů musela 

ideologicky podporovat politiku KSČ.65 V roce 1972 pak bylo zahájeno vysílání 

Interprogramu, zahraničního vysílání v rozsahu šesti hodin. V 70. a 80. letech bylo 

běžným také vysílání populární hudby, jež mělo lidem nahrazovat vysílání západních 

stanic. Většina programu však patřila zpravodajství a publicistice. Mezi oblíbené patřily 

sportovní pořady, z motoristických např. dopravní relace „Pozor, zákruta“ na stanici 

Hvězda. Ač se tomu snažil režim všemožně zabránit (např. rušičkami), docházelo 

i u nás k poslechu zahraničních stanic. V roce 1988, kdy Ústřední výbor KSSS v rámci 

snahy o uvolnění napětí mezi Východem a Západem ukončil rušení Svobodné Evropy, 

přestalo se s rušením i u nás.66 

 

Československé televizi byla věnována o to větší pozornost, že se díky stále se 

zvyšující sledovanosti stala nejvlivnějším médiem doby. V srpnu 1969 se jejím 

ředitelem stal Jan Zelenka, člen ÚV KSČ a poslanec Federálního shromáždění, který 

hned po svém nástupu zahájil změny podle instrukcí UV KSČ. V té době vzniklo a bylo 

odvysíláno mnoho propagandistických pořadů, které vznikaly ve spolupráci se státní 

bezpečností a ministerstvem vnitra. Později vznikla Ústřední redakce armády, 

bezpečnosti a brannosti, jejímž počinem byl např. oblíbený seriál Třicet případů majora 

Zemana. Televize se také vedle Rudého práva stala nejvýraznějším článkem boje proti 

Chartě 77.67 Na místa redaktorů, kteří byli vyhozeni během personálních čistek, 

nastoupili „mladí lidé s minimálními životními a novinářskými zkušenostmi“68. To mělo 

                                                           
63 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, str. 332 
64 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010, str. 236 
65 tamtéž, str. 236 
66 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, str. 342–344 
67 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010, str. 238-239 
68 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, str. 333 
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za následek výrazný kvalitativní pokles pořadů. Roku 1970 byl spuštěn druhý program, 

zaměřený především na zábavu, vzdělávací a dokumentární pořady, ještě v roce 1972 

ale pokrýval pouhé 3 % republiky. V roce 1973 začala Česká televize vysílat také 

barevně, nejprve na druhém, později i na prvním programu. V 70. letech se také začalo 

postupně uvádět do provozu nové sídlo ČT na Kavčích horách. Většina pořadů měla za 

úkol ukázat výhody života v socialismu a hlavní postavy byly znázorňovány jako vzory 

správného socialistického chování.69 

 

V začátcích sametové revoluce patřilo mezi naléhavé úkoly zejména prolomení 

informační blokády a šíření idejí politických změn do všech koutů republiky. 

V návaznosti na to vzniklo Nezávislé tiskové středisko, které vydávalo deník 

Informační servis, a začal boj o přístup do velkých médií – televize a rozhlasu. Již na 

konci prvního revolučního týdne byla 25. listopadu 1989 v přímém přenosu vysílána 

v televizi demonstrace na Letenské pláni a poprvé se na televizních obrazovkách objevil 

také Václav Havel, jakožto představitel Občanského fóra. Dne 30. listopadu pak 

zahájilo Občanské fórum pravidelné každodenní vysílání na rozhlasové stanici Hvězda 

a získalo přístup i do Československé televize.70 

 

Média byla postupně odstátněna a liberalizovala se, v oblasti legislativy to podpořil 

ústavní zákon č. 23/1991, který zakotvil v naší ústavě Listinu základních práv a svobod, 

a zaručil tak československým občanům svobodu projevu a právo na informace. Zákon 

č. 86/1990 Sb. pak označil cenzuru za nepřípustnou. Legislativních změn proběhlo 

mnoho, týkaly se však především vysílacích a elektronických médií. U tištěných médií 

probíhalo odstátnění odlišně, tzv. „zezdola“, bez legislativní podpory uvnitř samotných 

redakcí. Iniciativa často přišla od samotných zaměstnanců, kteří si zvolili nové vedení 

a často se pak stávali i majetkovými podílníky novin. Spolu s tím docházelo i ke 

změnám názvů, např. Mladá fronta byla v roce 1990 přejmenována na Mladou frontu 

Dnes a v roce 1995 pak přišlo zkrácení názvu Rudého práva pouze na Právo. Některé 

deníky postupně zanikly úplně nebo se sloučily s jinými, další tituly byly pro změnu 

obnoveny a vznikaly také úplně nové. Díky nezkušenosti vlastníků nebo 

                                                           
69 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 
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nedostatečnému finančnímu kapitálu však často nemělo jejich působení na mediálním 

trhu dlouhého trvání.71 

 

U vysílacích médií proběhlo odstátnění naopak „shora“, tedy na základě politického 

rozhodnutí, které rozhodlo o ustavení tzv. duálního systému – veřejnoprávních médií 

(dříve státní rozhlas a televize) na straně jedné a soukromých na straně druhé. Pokusy 

o samostatnost Slováků byly znatelné i v médiích, v létě 1991 byla ustanovena 

Slovenská televize, k lednu 1992 naopak Česká televize, nadále ale existovala 

i Československá televize. Po zániku federace ale její existence skončila a v návaznosti 

na to Česká televize přejmenovala své programy na ČT1, ČT2 a ČT3. V červnu 1993 

pak začala vysílat první z významnějších soukromých televizních stanic Premiéra 

(pozdější Prima), od poloviny 90. let jako celoplošná televizní stanice. Na tu v únoru 

1994 navázala TV Nova. K šesti rozhlasovým okruhům Českého rozhlasu se v roce 

1993 přidaly dvě komerční celoplošné stanice Frekvence 1 a Rádio Alfa.72 

 

Za společný rys všech médií po roce 1989 lze označit výraznou komercializaci, 

orientaci na zisk a přechod od informativního a vzdělávacího charakteru médií k tomu, 

který byl zaměřen spíše na zábavu a relaxační charakter produkce. To bylo spojeno také 

s výraznou bulvarizací obsahu.73 

 

1.2 Škoda Favorit 

Automobil Škoda Favorit byl na poměry tehdejší doby v podstatě nadčasovým 

vozidlem a dle názoru mnohých zachránil pozdější osud celé automobilky. Jak uvádí 

Jan Králík ve své knize: „Byla tu ovšem Škoda Favorit, vůz opravdu evropského 

standardu, natolik dobrý, že zlákal koncern Volkswagen, aby vstoupil do 

mladoboleslavské automobilky a Favorit dál kultivoval. Bude to možná znít nadneseně, 

ale jsem o tom přesvědčen: Favorit zachránil nejen automobilku, ale i budoucnost 

domácího automobilového průmyslu.“74 Abychom lépe pochopili, proč byl automobil 

natolik výjimečný, je třeba si na úvod říci trochu o historii celé automobilky, 

                                                           
71 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 
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o podmínkách, za kterých vůz vznikal a v neposlední řadě se seznámit blíže s osobou 

pana Ing. Petra Hrdličky, CSc., který se může právem považovat za „otce Favorita“. 

 

1.2.1 Stručná historie automobilky Škoda Auto, a. s.  

Někteří za počátek historie Škoda Auto, a. s. uvádějí rok 1859, kdy hrabě Arnošt 

Waldstein založil v Plzni strojírnu, jejíž vedení o deset let později převzal Ing. Emil 

Škoda. Ten se na začátku zabýval především výrobou a zpracováním oceli, později 

i zbrojní výrobou, výrobou parních strojů, zařízení pro cukrovary, pivovary a mnoho 

dalších odvětví, a v podstatě tak započal vznik Škodových závodů v Plzni.75 

 

Jiné prameny za začátek historie mladoboleslavské automobilky vidí až rok 1895, 

kdy se Václav Klement, mladoboleslavský knihkupec a sportovec a Václav Laurin, 

turnovský rodák a mechanik, rozhodli vyrábět kola.76 Předcházela tomu vlastně vcelku 

úsměvná historka, kdy se v roce 1894 Klementovi rozbilo kolo značky Germania, 

a drážďanský výrobce odmítl kolo opravit, dokud žádost nepošle ve „srozumitelném“ – 

tedy německém jazyce. Zřejmě i to podpořilo jeho touhu vyrábět vlastní kola. Byl 

zdatný obchodník, ale neměl s výrobou kol žádné zkušenosti, a tak spojil své síly právě 

s Václavem Laurinem a založili novou firmu Laurin & Klement.77 

 

První kola začali vyrábět v pronajaté dílně na okraji města Mladá Boleslav o ploše 

asi 120 metrů čtverečních, s jedním parním strojem a dvěma dělníky.78 Díky oblíbenosti 

svých výrobků mohli brzy rozšířit výrobu a v roce 1898 dokonce vystavět již v místě 

dnešní automobilky první tovární budovu.79 Poté, co Václav Klement navštívil Paříž 

a přivezl zpět domů velocipéd s motorkem značky Werner, bylo jasné, jakým směrem 

se bude firma dále ubírat. Již v roce 1899 představili první modely vlastních motocyklů, 

a přestože doma o ně nebyl moc zájem, uspěli s nimi například v Anglii.80 Firmě se 

                                                           
75 KOŽÍŠEK, Petr a Jan KRÁLÍK. L & K – Škoda 1895–1995. II. díl: Let okřídleného šípu. Praha: 

Motorpress, 1995, str. 6 
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dařilo, a brzy tak začaly vznikat další haly, zvyšoval se počet zaměstnanců a zlepšovalo 

vybavení. V roce 1901 představili první čtyřkolové vozíky a v roce 1903 pak první 

dvouválcový motor a získávali se svými výrobky první ceny na výstavách. Zlomovým 

pak byl zejména rok 1905, kdy firma ukončila výrobu jízdních kol a začala vyrábět 

první automobily – voituretty.81 

 

Rozšíření sortimentu znamenalo také potřebu dalších investic, a proto se v roce 

1907 ze soukromého podniku stala akciová společnost Laurin & Klement – továrna 

automobilů v Mladé Boleslavi, která se v roce 1912 navíc spojila s libereckou 

Reichenberger Automobil-Fabrik.82 

 

V roce 1910 také došlo k přechodu z manufakturní k sériové výrobě a uvádění 

novinek na trh pokračovalo.83 Poté však přišla první světová válka, která zastavila 

rozmach továrny, alespoň v tom automobilovém smyslu. Státní zakázky na výrobu 

zbraní potlačily nejen vývoj nových automobilů, ale okleštily i výrobu těch 

stávajících.84 Ani situace po válce nebyla o mnoho lepší. Export, na němž automobilka 

do války stavěla, byl nyní takřka nemožný a státy navíc zavedly vysoká cla. 

V Československu zájem o automobily nebyl, a to už jen proto, že automobil podléhal 

dani z přepychu a musely se platit obecní dávky z držení automobilu. Vysoká daň 

postihla i nákup pohonných hmot a provoz soukromých automobilů byl omezen 

nařízením dokonce až do března 1921. Pomyslnou tečkou byl pak požár, který vypukl 

27. března 1924 a zničil velkou část budovy automobilky nazývané Bronzák.85 

 

A právě zde dochází ke spojení obou mnou nastíněných historií. V roce 1925 došlo ke 

spojení automobilky L&K a Škodových závodů Plzeň. Po modernizaci a úvodních 

organizačních změnách, kdy byla v lednu 1930 v Mladé Boleslavi v rámci koncernu 
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vytvořena samostatná Akciová společnost pro automobilový průmysl (ASAP), mohl 

československý automobilový průmysl úspěšně pokračovat ve svém rozvoji.86 

 

Již v roce 1932 bylo také započato se zkouškami typu 932, vozidla, které podle 

konstruktéra Karla Hrdličky získalo označení „kadlomobil“. Ten později doplnil 

i luxusnější typ 935. Bohužel však byly oba na svou dobu natolik revoluční, že jejich 

uvedení na trh nikdy nepřišlo a zůstalo pouze u prototypů.87 

 

Brzy byl ale představen typ Škoda 420 Standard, malý vůz nové generace 

s páteřovým rámem. Ten v roce 1934 nahradil Popular, předchůdce mnoha dalších 

úspěšných verzí – Rapidu, Favoritu a Superbu.88 V té době došlo také ke změně 

označování jednotlivých modelů – čísla byla nahrazena jmény, což bylo přijato velmi 

pozitivně. Číselné označení zůstalo jen pro interní potřeby.89 

 

Poté však přišla druhá světová válka, která stejně jako ta první, ukončila rozvoj 

automobilky. Za okupace byl ASAP začleněn do koncernu se zaměřením na zbraně 

a začal s výrobou kýlových a stabilizačních ploch pro letadla Arado, kormidel, 

podvozků pro děla a dalších pro válku potřebných součástek.90 Na konci války navíc 

došlo k vybombardování výrobních hal, z čehož se však Škodovka brzy vzpamatovala 

a již 24. května 1945 začala alespoň s částečnou výrobou, v září pak už s výrobou 

sériovou.91 

 

Nastupující komunismus vytvořil z ASAPu v roce 1946 Automobilové závody 

národní podnik – AZNP a vlastnit osobní automobil se stalo výsadou jen nejvyšších 

funkcionářů. Prodej automobilů se téměř zastavil.92 Přesto se ale dále vyrábělo. 
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Z obnovených výrobních hal nejprve začal vyjíždět typ Škoda 1101 Tudor, následoval 

první vůz s celokovovou karosérií Škoda 1200 Sedan.93 V roce 1956 na ně navázala 

Škoda 440 – tzv. Spartak a v roce 1959 pak Škoda Octavia. Usnesení vlády z prosince 

1954 uložilo automobilce také vytvoření nového lidového automobilu, z čehož vzešla 

Škoda 1000 MB s motorem vzadu a také další modernizace závodu.94 

 

Před uvedením nových typů, Škody 100/110, se musely závody vypořádat také 

s následky požáru, který vypukl 12. srpna 1969 v čalounické dílně a byl zaviněn 

nejspíše nepozorností. Náběh nových vozů to však neovlivnilo a byly představeny včas. 

Nejednalo se ale zase tolik o novinku. Základem byla lehce modernizovaná karoserie, 

která vznikla už v roce 1965. V roce 1970 ji doplnila sportovní verze 110 R kupé.95 

 

V roce 1976 byly představeny další nové typy automobilu, se zcela novou 

karosérií, ale zachováním koncepce motoru a podvozku, typ 105/120.96 Stále se však 

jednalo v podstatě jen o obměnu stávajících typů a začínalo být více než zřejmé, že je 

potřeba navrhnout zcela nový a zásadně odlišný vůz.97 Koncepční řešení s motorem 

vzadu bylo již přežité a ostatní automobilky od něj už ve většině ustoupily nebo 

ustupovaly. Získat v centrálně řízeném hospodářství investice pro takový projekt ale 

nebylo vůbec jednoduché.98 Teprve v roce 1982 bylo rozhodnuto o vývoji nového vozu, 

jenž měl být ukončen už v roce 1985 a samotný vůz pak sériově vyráběn od roku 

1987.99 Tím vozem se stal automobil Škoda Favorit, který nakonec skutečně byl 

představen již na brněnském veletrhu v roce 1987.100 
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Rok 1989 neznamenal změny pouze v politické sféře, ale s mírným zpožděním 

i v té hospodářské, včetně automobilového průmyslu. První výraznou změnou, která se 

dotkla automobilky Škoda, byla amnestie, kterou vyhlásil nově zvolený prezident 

Václav Havel. Velká část zaměstnanců byli totiž trestanci, kteří tímto rozhodnutím 

společnost opustili, a to dne 4. ledna 1990 způsobilo až úplné zastavení výroby. 

Částečně měli tento deficit vyrovnat vojáci, jež museli na linku na čas nastoupit a také 

lidé z jiných provozů, ale ani to problém zcela nevyřešilo.101 Jedinou záchranou 

společnosti s nefunkčními provozy, jejíž roční kapacita 200 tisíc vozů byla příliš malá 

na to, aby obstála v tržním prostředí, a jež navíc dlužila 2,5 miliardy korun, mohla být 

privatizace a spojení se silným partnerem.102 V dubnu 1990 se konala tisková 

konference na ministerstvu hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, jež měla seznámit 

novináře s novou koncepcí automobilového průmyslu. Již tehdy se jednalo o tom, jakým 

směrem se bude osud mladoboleslavské automobilky dál ubírat a ministr na ní přijel se 

zpožděním právě z Wolfsburgu, kde probíhala jednání s Volkswagenem.103 

 

Volkswagen však nebyl jediný, kdo se o spolupráci s automobilkou Škoda 

zajímal. Možných strategických partnerů bylo celkem 24, z nichž první kontakty byly 

navázány s BMW, General Motors, Renaultem a VW. V srpnu 1990 z nich byli vybráni 

2 nejvážnější, Renault a Volkswagen, mezi kterými se dále rozhodovalo. K tomu, že 

9. ledna 1990 bylo nakonec rozhodnuto ve prospěch Volkswagenu, přispělo zejména to, 

že nepřišel s nabídkou nového typu vozu, ale chtěl pokračovat s výrobou Favoritů. 

Naproti tomu Renault chtěl automobilku převzít, aby zde následně vyráběl nové vozy na 

bázi agregátů vozů Renault, bez zachování stávajících typů Škoda. Volkswagen navíc 

přislíbil výrazné investice do modernizace a vývoje automobilky a to, že se stane 

rovnoprávným členem dosavadního trojlístku VW, Audi a Seat. Po roce námluv 

a příprav fúze byla 28. března 1991 podepsána smlouva, došlo ke změně názvu na 

Škoda, automobilová akciová společnost a 16. dubna 1991 vstoupila automobilka do 

společenství VW. To ale vyvolalo další problém, spor o ochrannou známku Škoda, 

která stále patřila Škodě Plzeň. Po dlouhých diskuzích došlo k dohodě, která spor 

utišila, ovšem jen do září 1993. V té době se totiž Škoda, a. a. s. rozhodla, že chce 
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odlišit své výrobky od těch plzeňských, a ochrannou známku pozměnila. Nejprve 

změnila původní modrou barvu na zelenou a přidala do kruhu kolem okřídleného šípu 

nápis ŠKODA AUTO, později na nových vozech se v dolní části mezikruží objevily dvě 

vavřínové snítky. To vyvolalo další spory, jež byly ukončeny dohodou ze 14. října 

1994.104 

 

V nově vzniklé akciové společnosti nejprve dochází k modernizaci stávající 

typové řady automobilů Favorit a později vývoji nového vozu, jež je pod názvem Škoda 

Felicia uveden na trh v roce 1994.105 To všechno i přes kritický rok 1992, kdy německý 

tisk začaly plnit zprávy o problémech Volkswagenu, který špatně odhadl hospodářskou 

situaci a díky svým velkorysým záměrům se ocitl ve špatné finanční situaci. Rozhodnutí 

znělo jasně – začít šetřit. I když to pro Škodovku nakonec znamenalo odložení výstavby 

motorárny, nový šéf koncernu Ferdinand Piëch přislíbil, že dodrží všechny záměry, jež 

plynuly ze smlouvy z roku 1991, a to také později splnil.106 

 

Dne 16. června 1994 automobilka oslavila výrobu miliontého vozu typové řady 

Favorit a dva měsíce poté ukončila výrobu jeho základního typu. Od září pak byla 

zahájena výroba Škody Felicie, která se v červnu 1995 dočkala i provedení kombi. Dne 

14. února 1995 byl také za účasti prezidenta Václava Havla a předsedy představenstva 

koncernu Volkswagen Ferdinanda Piëcha položen základní kámen nového závodu, 

který znamenal novou montáž, lakovnu a zásadní modernizaci lisovny a svařovny.107 

O rok později se představuje Škoda Octavia, která je v roce 1998 doplněná verzí kombi 

a v roce 1999 verzí s pohonem všech kol.108 Následuje model Škoda Fabia, v roce 2001 

Škoda Superb, v roce 2003 Škoda Roomster a v roce 2005 model Škoda Yeti.109 Do 

dnešních dnů samozřejmě přibyly i mnohé další. Automobilka v minulém roce oslavila 

120. výročí založení společnosti a 110 let od začátku výroby automobilů. 
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1.2.2 Osoba pana inženýra Petra Hrdličky, CSc. 

Rodina Hrdličků je nerozdělitelně spjata s vývojem současné automobilky Škoda 

Auto, a.s. Nelze zde však mluvit o jakési z generace na generaci zděděné funkci. Každý 

z jejích členů, který se svým dílem zasloužil na vývoji automobilky, si musel vlastní 

cestu „prošlapat“ sám, a to mnohdy za velmi nepříznivých podmínek. Samotný Ing. Petr 

Hrdlička, CSc. se narodil dne 12. září 1934 jako druhý syn Karla Hrdličky, tehdejšího 

vedoucího ředitele ASAPu – Akciové společnosti pro automobilový průmysl se sídlem 

v Praze. Ten musel s nepřízní osudu bojovat hned od začátku, jelikož jeho otec zemřel, 

když mu byl jeden rok. Peněž tak neměla rodina nazbyt a on dokázal vystudovat jen 

díky své obrovské píli, chudinským stipendiím, jež získal, a podpoře sestry Marie. Ve 

své pozdější funkci tajemníka Svazu zaměstnavatelů při Sdružení kovodělném průmyslu 

Československého se seznámil s JUDr. Karlem Loevensteinem, generálním ředitelem 

plzeňské Škody, jenž mu nabídl místo šéfa zaměstnavatelského oddělení na generálním 

ředitelství v Praze a funkci viceředitele, kam Ing. Karel Hrdlička nastoupil 

1. března 1924. Roku 1927 povýšil dokonce do funkce ředitelské.110 

 

Do Mladé Boleslavi, konkrétně komplexu přezdívaného „Amerika“, přišel po roce 

1928 a zasloužil se o zavedení novinek ve výrobě, zejména pásové montáže, podle 

Fordova vzoru.111 Stal se tak „technickým ředitelem a zakladatelem dynastie Hrdličků 

ve Škodovce“112. Nejprve byl jmenován náměstkem závodního ředitele automobilky 

v Mladé Boleslavi, později, v roce 1930, závodním ředitelem.113 Po vytvoření 

společnosti ASAP, jež se stala součástí koncernu Škodových závodů dne 1. ledna 1930, 

se stal v listopadu 1932 také jejím vrchním ředitelem. Mezi jeho hlavní úkoly patřilo 

zvýšení výroby a odbytu a také získání vedoucí pozice na tuzemském trhu automobilů. 

To se mu také s novými vozy, zejména Popularem, podařilo.114 V roce 1939 se dokonce 

setkal s Adolfem Hitlerem na berlínském autosalonu. Fotku, kde stojí vedle sebe, otiskla 

tehdy většina novin a ta samá fotka později možná zachránila Ing. Karlu Hrdličkovi 
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život, když ji u něj při domovní prohlídce nalezlo Gestapo.115 Ač se velikou měrou 

zasloužil na tom, aby ASAP vůbec přežil hospodářskou krizi, v říjnu 1941 byl „odvolán 

z funkce z důvodu postupné germanizace továrny“116, respektive byl k odchodu vyzván 

tehdejším předsedou správní rady Vamberským kvůli „jeho příslušnosti k svobodným 

zednářům a pomalým postupem zavádění němčiny v podniku“117. Rozhodující pro jeho 

osud a vlastně i osud jeho syna Petra, byl rok 1945, kdy mu po osvobození nabídli místo 

ředitele automobilky, pokud vstoupí do KSČ. To on ale odmítl, a dožil tak v penzi až do 

své smrti 7. prosince 1979.118 Jak k tomu uvádí Petr Kožíšek a Jan Králík ve své knize 

L&K – Škoda 1895–1995: „Z vrchního ředitele se stal z minuty na minutu důchodce, 

jemuž v kanceláři zůstaly všechny služební i osobní věci. Už nikdy si je nevyzvedl. Bylo 

mu 54 let.“119 

 

Ing. Petr Hrdlička, CSc. se narodil v Praze, v roce 1939 se však přestěhovali spolu 

s rodinou do Mladé Boleslavi. Tam také vystudoval čtyřletou obecnou školu a následně 

gymnázium. V době jeho ukončení však už byli u moci komunisté a vzhledem k postoji 

jeho otce, který odmítl vstup do strany, byly možnosti dalšího studia poněkud omezené. 

V srpnu 1948 proto nastoupil jako ani ne čtrnáctiletý chlapec do společnosti Škoda, 

jakožto učen strojní zámečník-automechanik, rok na to se mu podařilo dostat na 

průmyslovou školu, kterou ukončil v roce 1953 s výbornými výsledky. Další studium 

však pro něj bylo s ohledem na situaci tabu. Měl podle přidělení nastoupit do továrny na 

váhy v Úpici, což se ale neshodovalo s jeho nadšením pro automobily. Po dlouhých 

peripetiích se mu však nakonec podařilo dostat do ÚVMV – Ústavu pro výzkum 

motorových vozidel, kam nastoupil v srpnu 1953.120 Následně se mu podařilo také 

vystudovat ČVUT, kterou ukončil diplomovou prací o hypoidních převodech. 

 

 Vzhledem ke své situaci věděl, že pro něj bude nejlepší začít v oboru, o kterém 

toho nikdo moc neví a kde by díky své odbornosti mohl prorazit i přes politické 
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okolnosti, jež mu příliš nenahrávaly. Když v roce 1959 nastoupil do AZNP, mezi jeho 

první úkoly patřilo vypočítat ozubená kola převodovky a diferenciálu pro Škodu 1000 

MB, tehdy připravovaný model.121 Poté, co práci dokončil, přešel z oddělení konstrukce 

přípravků na oddělení technologie třískového opracování. Do toho však přišla nabídka 

z ÚVMV, která ho v roce 1962 nakonec zavedla zpět do ústavu, tentokrát jako 

vědeckého aspiranta. Zkoušky na aspiranturu úspěšně složil a začalo mu tím tříleté 

stipendium. Dříve než ho stihl dokončit, hned v roce 1963, se ale znovu ocitl ve 

Škodovce, tentokrát jako vedoucí ozubárny, kam si ho vyžádali, a tak studia na rok 

přerušil. Díky švýcarské firmě Oerlikon, od které kupovali nové stroje pro výrobu 

ozubených kol pro Škodu 1000 MB, se dostal jednak na první služební cestu na Západ, 

ale především získal cenné kontakty. Když se jeho funkce vedoucího ozubárny chýlila 

po roce ke konci a mělo se začít se zahájením sériové výroby, dostal se do sporu se 

svým šéfem a ze Škodovky odešel. Krátce po návratu ke studiu aspirantury zjistil, že je 

možno část studia absolvovat i v zahraničí. Když ho odmítli v Americe u firmy Gleason, 

neváhal zkusit právě Švýcarský Oerlikon, kam se po roce úředních peripetií také 

skutečně dostal. Tam se osvědčil, zejména díky svým výpočtům hypoidních převodů 

rozvodovky pro Peugeot 504, a nakonec se tak z původně povoleného půl roku staly 

roky dva.122 Jak k tomu uvádí Petr Kožíšek a Jan Králík ve své knize L&K – Škoda 

1895–1995: „Jeho měsíční příjem ve francích byl vyšší než doma v korunách, 

procestoval celou Evropu, sám ředitel mu nabídl tykání, což byla ve firmě a ve 

Švýcarsku vůbec nevídaná věc.“123 V září 1967 se však vrátil zpět do své rodné vlasti 

a také do ÚVMV, kde úspěšně dokončil aspiranturu, a to i přes průtahy způsobené 

příchodem osudného srpna 1968 a okupace. V ÚVMV také zůstal dalších 16 let a řešil 

mnoho zapeklitých případů, od zavedení výpočetní techniky do ústavu, navázání 

spolupráce s mnoha zeměmi či tzv. „státní úkoly“.124 

 

Významným okamžikem pro něj byl zejména rok 1983, kdy byl pověřen 

vývojem nového modelu pro automobilku Škoda, vozu Škoda Favorit. Součástí úkolu 
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bylo též zajistit, aby v rámci úspor pocházela většina součástek přímo z československé 

výroby, což bylo ale už při zkouškách vyloučeno jako nemožné. Ing. Petr Hrdlička, 

CSc. proto zařídil dovoz některých komponentů ze Západu, díky čemuž měl pak také 

následně problémy s StB, jež ho vyšetřovala pro obavu z poškozování národního 

hospodářství.125 Ani s dovozem to ale nebylo úplně jednoduché. Fungoval totiž na 

základě tzv. dlouhodobých dohod s trváním pěti let. Pokud v této dohodě určitý prvek 

nefiguroval hned od začátku, nebylo možné jej začít dovážet dodatečně, až po uplynutí 

smluvené doby. Bylo proto potřeba kalkulovat opravdu dopředu.126 Situace však 

nakonec pro Ing. Petra Hrdličku, CSc. dopadla nad očekávání: „Vyšetřování dospělo 

k závěru, že národní hospodářství nepoškodil, naopak byl Petr Hrdlička oceněn za 

splnění úkolů v souvislosti s vývojem Favoritu, a dokonce navržen na jmenování do 

funkce náměstka ministerstva všeobecného strojírenství.“127 

 

Po roce 1989 ho ve funkci ředitele vyměnil Ing. Otakar Pilc. Ing. Petr Hrdlička, 

CSc. nakonec z automobilky odešel pracovat do zahraničí.128 Alois a Ondřej Pavlůskovi 

k tomu ve své knize Škoda: Laurin & Klement uvádí: „Ředitelem sice zůstal ing. Petr 

Dědek, ale odešel ing. Petr Hrdlička, odborníků máme přece dost, tak proč jim nabízet 

výhodnější podmínky, než jaké by mohli dostat v zahraničí.“129 Později však 

s automobilkou pracoval externě.130 Jeho syn Ing. Martin Hrdlička, PhD., MBA je dnes 

vedoucím vývoje podvozků, motorů a převodovek ve společnosti Škoda Auto, a. s.  

 

1.2.3 Vývoj, výroba a prodej automobilu Škoda Favorit  

Na konci 70. let přišel ze Sovětského svazu návrh vyrábět lidový automobil, který 

by se vyráběl a montoval v kooperaci hned několika zemí sovětského bloku. Na pražské 

sovětské ambasádě byl předveden sovětský prototyp vozu Zaporožec – ZAS.131 Ten měl 
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být v podstatě nástupcem Škody 105/120. Mnohé stranické vůdce myšlenka nadchla, 

protože by to znamenalo velké úspory – nemuselo by se investovat do vývoje, nových 

technologií a továrny. Proti však byl jak tehdejší ředitel mladoboleslavské automobilky 

Zapadlo, tak ministr vnitra Jung, který měl v kompetenci schvalování a homologaci 

motorových vozidel. Tak se projekt povedlo přesunout na automobilky Tatra a Liaz.132 

 

Dalším projektem měl být společný vůz ČSSR a NDR, na kterém se pracovalo 

v letech 1978–1980 mezi automobilkami AZNP a Zwikau. Typu 780 byly vyrobeny 

dokonce i 2 funkční vzorky, nakonec však i z tohoto projektu sešlo.133 Perspektivy 

našeho automobilového průmyslu nebyly v 70. letech nijak růžové a opětovné 

neúspěchy ve vývoji nového automobilu dokonce dohnaly automobilku k uvažování nad 

zakoupením licence od některé automobilky západní Evropy.134 Jak k tomu uvádí Jan 

Tuček: „Z politického hlediska to byla choulostivá záležitost, kterou ortodoxně 

smýšlející funkcionáři brali jako porážku nebo přinejmenším přiznání slabosti našeho 

reálného socialismu.“135 

Dne 1. dubna 1983 se do vedení vývoje AZNP (Automobilových závodů národní 

podnik) dostal Ing. Petr Hrdlička, CSc., později i ředitel nového Výzkumně vývojového 

ústavu v témže podniku. Dle usnesení předsednictva vlády č. 228 z 9. prosince 1982 

bylo jeho hlavním úkolem v této funkci splnění na první pohled nesplnitelného úkolu – 

vytvořit do poloviny roku 1985 zcela nový vůz s předním pohonem, s tím, že od roku 

1987 bude zaveden do sériové výroby. Z velké části se samozřejmě jednalo také 

o pokyn iniciovaný z vedení komunistické strany, což z vývoje samotného udělalo 

politickou záležitost.136 Nad tímto rozhodnutím běžní motoristé jásali, odborníci se 

smáli. I velké automobilky tehdy měly na vývoj nového vozu 5 let, u nás to mělo být za 

dva a půl roku. Navíc se dlouho otálelo. Důvod byl jediný – všem činitelům 

automobilového průmyslu bylo jasné, že jde o víc než jen projekt nového vozu. Stal se 

záležitostí národní hrdosti a státní prestiže a do toho se nikomu moc nechtělo. Navíc byl 

zahrnut do státního úkolu rozvoje vědy a techniky a byla zřízena speciální partajní 
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komise, jež měla vývoj nového vozu sledovat a podávat o něm zprávy ústřednímu 

výboru KSČ.137 

 

Nový vůz byl politicky vybojován, problém byl však v tom, že v automobilce 

nebyl v té době žádný natolik schopný člověk, aby byl schopen úkol technicky 

a organizačně zajistit a byl navíc politicky vyhovující. Museli tedy hledat jinde.138 

Odborník schopný zhostit se takového úkolu zde byl, pracoval v Ústavu pro výzkum 

motorových vozidel a lákali ho do automobilky již několikrát. Naposledy se tak stalo 

v roce 1980, kdy však podmínil svůj vstup do automobilky odvoláním tehdejšího šéfa 

stranické organizace a nezávislost svého postu na technickém náměstkovi. Podmínky 

natolik troufalé, že z jakékoliv dohody nakonec sešlo. Nový ředitel, Ing. Jan Banýr, ale 

později vymyslel, jak tyto podmínky splnit – vytvořením Výzkumně vývojového 

ústavu, jež bude podléhat přímo řediteli. Ing. Petr Hrdlička, CSc. proto nakonec kývnul 

s tím, že si vezme ze svého tehdejšího pracoviště dva spolupracovníky – Ing. Jana 

Nepomuckého a Ing. Rudolfa Kužela.139 Problém ovšem byl v tom, že ani po té 

politické stránce nebyl pro KSČ úplně vhodným kandidátem. Jako syn předválečného 

generálního ředitele Škodových závodů Ing. Karla Hrdličky, který odmítl po válce 

vstoupit do strany, neměl své postavení úplně jednoduché. Tady šlo ovšem o existenci 

automobilky, proto straničtí bosové nakonec ustoupili a Ing. Petr Hrdlička, CSc. mohl 

začít svou práci.140 Jeho minulost nakonec vyřešili tím, že ho dostali do strany. Neměl 

moc na výběr. Buď mohl souhlasit, nebo skončit ve svém oboru, ať už v automobilce 

nebo jinde.141 

 

Hned dva týdny po jednáních Ing. Petr Hrdlička, CSc. odjel s Ing. Andrejem 

Barčákem z Motokovu na autosalon do Ženevy, kde měli dohodnout design, podle 

usnesení vlády italského stylu. Nikomu se však do spolupráce s Československem 

nechtělo. Giugiaro, italský návrhář, který tvořil v letech 1967–1968 návrh na Škodu 
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720, jim dal v podstatě najevo, že jsou pro něj automobily Škoda něčím podřadným a že 

mu více záleží na spolupráci s Japonci. Firma Pininfarina byla pro změnu již smluvně 

zavázána s jinými výrobci. Dohoda nakonec byla uzavřena s Nuccio Bertonem, který si 

chtěl napravit reputaci po nezdařilé spolupráci s Fiatem, jež dal pro svůj vůz přednost 

návrhu právě od Giugiara. Jednalo se však jen o dohodu ústní, v době, kdy byla 

sjednána, vlastně Ing. Petr Hrdlička, CSc. nebyl ještě ani zaměstnancem automobilky. 

Nebyl ale čas a Nuccio Bertone na tuto na důvěře založenou úmluvu nakonec kývnul. 

I jeho později zaslaná finanční nabídka byla nejpříznivější ze všech. Když v červnu 

1983 přijel podepsat hotový kontrakt, měl už s sebou první skicy.142 

 

Bertone vycházel v návrzích v podstatě z modelu 780, jehož autorem byl 

konstruktér AZNP Jaroslav Kindl a jež na designu vozu s firmou později také 

spolupracoval. Vývoj podvozku měl na starosti Ing. Nepomucký.143 Diplomatickou 

stránku věci a jednání s důležitými orgány a institucemi dostal za úkol Ing. Rudolf 

Kužel. Nakonec se ukázalo, že přepracovat bude potřeba vše, co bylo doposud vyvinuto 

– zadní nápravu, převodovku, motor, zavěšení předních kol i uložení agregátu.144 

 

Tvůrčí možnosti designéra Marca Deschampse, jenž za firmu Stile Bertone 

pracoval na designu nového vozu, poněkud brzdily praktické možnosti, které tehdejší 

československý průmysl mohl nabídnout. Když designéři získali přední světlomety 

z Autopalu Nový Jičín, které byly pro nový vůz určeny, rozplynula se jim představa 

o kratší a nižší přídi, kterou původně zamýšleli. Jiná možnost ale tehdy nebyla. Navíc se 

muselo myslet i na to, že aby vůz prošel až k sériové výrobě, musí se líbit stranickým 

a státním činitelům, což byli lidé konzervativní a neměli příliš rádi věci vybočující 

z průměru.145 Filberto Giannini z firmy Stile Bertone k tomu později napsal: „Druhou 

nesmazatelnou vzpomínkou je moje setkání s techniky ze Škody, kteří k nám přijeli 

s velkým předním světlometem. Zprvu jsme nechápali, proč je tak důležitý. Ing. Hrdlička 

nám objasnil jejich problémy. Z politických a hospodářských důvodů byli nuceni 

k nákupu prakticky všech komponentů vozu od domácích výrobců nebo výrobců ze 

socialistických zemí, jejichž parametry nebyly vždy na požadované úrovni. Pokud se 
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světlometu týká, pan Ing. Hrdlička nám sdělil, že toto je maximum, co výrobce může 

garantovat co do tvaru a velikosti, a je na nás, abychom tomu přizpůsobili tvar 

navrhované karoserie. V těch letech už byla tendence navrhovat vozy se světlomety stále 

menších rozměrů, což umožňuje elegantnější design přední části vozu. Z výše popsaných 

důvodů se Favorit narodil s velkými a v té době již zastaralými světlomety. Bylo to také 

v naší praxi poprvé, kdy jsme byli nuceni navrhnout tvar vozu podle daných světlometů, 

nikoli naopak.“146 Podobné problémy nastaly u stěračů nebo klik dveří. Další netypická 

věc, se kterou se museli italští návrháři vyrovnat, bylo, že páté dveře musí být 

použitelné i pro vůz kombi, což se do té doby nikdy nestalo.147 

 

Běžně trvá rozkreslení celého vozu, tedy vytvoření celého skeletu, jeden rok. 

Chausson, francouzský specialista na Renaulty, jim to nabídl za 8 měsíců a 22 milionů 

korun. Lidé z automobilky však odmítli a slíbili, že to stihnou vlastními silami za půl 

roku. Zpočátku jim nevěřil ani sám Bertone.148 S vypětím sil a stovkami přesčasových 

hodin však kresliči skutečně dokázali dokumentaci v tomto šibeničním termínu 

dokončit, a to i přesto, že si kvůli tomu museli dokonce pořídit nové sady křivítek, 

jelikož ty původní italské linie jednoduše nezvládaly.149 Jak k tomu uvedl sám Ing. Petr 

Hrdlička, CSc. v rozhovoru pro časopis Automobil č. 9 z roku 1987: „Jednotlivé 

výkresy jsme dodávali do Itálie, odkud jsme měli dostat první plechové díly. Dohodli 

jsme se, že my dodáme kompletní podlahu a Bertone dodá díly karosérie. Ukázalo se, že 

nepočítal s tím, že bychom mohli být za šest měsíců hotovi, a tak musel nasadit 

přesčasy. Pokládal naše pracovní tempo za naprosto nereálné. Téhož názoru byla 

většina zahraničních partnerů, považovali nás ze začátku za blázny, ale později se to 

změnilo v obdiv a vytvořily se dobré partnerské vztahy.“150 

 

V únoru 1984 byl do Itálie odeslán kompletní podvozek Š 781, což bylo označení 

pro budoucího Favorita a již 3. srpna téhož roku přicestoval do Mladé Boleslavi tzv. vůz 

Zero, jež byl vyhotoven i z důvodu lepšího schvalování nadřízenými orgány.151 Nyní 
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přišly na řadu technologické prověrky, ke kterým byla využita výpočetní technika, s níž 

měli dobré zkušenosti zejména v Ústavu pro výzkum motorových vozidel a jež ušetřila 

mnoho času. Urychleny byly i zkoušky, a to za pomoci počítačem řízených 

hydraulických válců, které zatěžovaly karoserii podle přesně stanoveného programu, 

což bylo na domácí podmínky něco zcela nového. Stejně jako tzv. zrychlené zkoušky, 

které proběhly na dráze v Kopřivnici. Vývojové oddělení mělo vyčleněné určité finance 

i pro zahraniční spolupráci, která se týkala například firmy Porsche, jež podrobila 

prototyp nového vozu komplexní analýze. Z té vzešly určité připomínky, které však 

musely být z výše zmiňovaných důvodů často řešeny kompromisy, nebo se nedaly 

vyřešit vůbec, jelikož dodavatelé jiné součástky buď nenabízeli, nebo by jejich vývoj 

stál víc, než bylo možné připustit.152 Vyřešit zdánlivě ne tolik podstatné věci jako 

volant, zpětná zrcátka či sedačky, to byly problémy, s nimiž si lámali vývojáři hlavy a 

jež občas představovaly téměř začarovaný kruh. Obrovským problémem byly zejména 

motory, jelikož ty, které byly používány do předchozích typů, byly naprosto 

nevyhovující. Stálo to mnoho úsilí, vypočítavosti a přemýšlení dopředu, aby pan 

Ing. Petr Hrdlička, CSc. a jeho vývojová skupina prosadili výrobu nových hlav 

a výraznou modernizaci motoru a převodovek.153 

 

Přes všechny problémy však byl vývoj nakonec zdárně dokončen a nový vůz, 

který dostal jméno Favorit, tak mohl tak být představen veřejnosti na 29. Mezinárodním 

strojírenském veletrhu v Brně dne 16. září 1987. Premiéra to však byla poněkud 

předčasná. Do konce roku 1987 se Favoritů vyrobilo necelých dvě stě a i v roce dalším 

jejich výroba oproti předchozím typům stále pokulhávala. Modernizované motory pro 

Favorita se začaly alternativně montovat i do předchozích modelů, produkce se začala 

prolínat a mnoho zákazníků, především zahraničních, tak raději čekalo na vyvážení 

nového typu, než aby si koupili zastaralý, výběhový model. Vývoz Favoritů byl ale 

plánován až na rok 1989, a tak znamenala tato unáhlená akce výraznou ztrátu v exportu 

vozů Škoda.154 Ani pan Ing. Petr Hrdlička, CSc. z toho neměl radost: „Tím, že jsme ho 

vystavili doma, přišli jsme o šanci prezentovat vůz někde na Západě jako světovou 

novinku, protože tou se Favorit stal v Československu. Kdybychom počkali na jarní 
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Ženevu 1988, byli by mu v zahraničí věnovali podstatně jinou pozornost, dostalo by se 

mu více prostoru v novinách, v časopisech i v televizi, byla by to zkrátka masivní 

reklama, kterou prakticky nelze finančně ani zaplatit. Ústřední výbor komunistické 

strany však už nutně potřeboval nějaký úspěch, a tak to nešlo odložit.“155 

 

Sériová výroba nového vozu začala v roce 1987 v Kvasinách, až další rok 

v závodě Mladá Boleslav.156 Náběh výroby vozu byl ale velmi pomalý a problémový, 

což také vedlo k odvolání Ing. Jana Banýra z pozice ředitele. Nahradil ho Ing. Petr 

Dědek.157 S nultou sérií začali od srpna 1988, od 1. ledna 1989 pak výroba běžela 

naplno.158 V roce 1988 také přibyla luxusnější verze označená písmeny LS.159 V době, 

kdy přišly na trh v Československu první Favority, tedy v roce 1988, činila průměrná 

mzda 3070 korun. Favorit byl ohodnocen na 84 000 korun.160  

 

Světovou premiéru si Favorit odbyl až v lednu 1989 na autosalonu 

v Amsterdamu, kterého se Nuccio Bertone zúčastnil osobně.161 V roce 1989 se 

představila verze kombi s typovým označením 785 a nesoucí název Tourist – později 

změněná na Forman. Další, ne příliš lichotivé, označení tohoto vozu bylo také 

„pendrekauto“, jelikož první předsériové kusy získalo do zkušebního provozu 

ministerstvo vnitra.162 Začaly být sériově vyráběny na konci roku 1990 v pobočném 

závodě ve Vrchlabí. V říjnu 1991 pak přišel model pick-up, tedy užitkový typ vozu. 

Poptávka po nich byla veliká, proto se jich v roce 1992 vyrobilo 17 tisíc, další rok 

dokonce 20 tisíc. Další zásadní změna pak přišla 1. října 1993 spolu s jednobodovým 

vstřikováním paliva a trojcestným řízeným katalyzátorem, které společnost Škoda 

začala do svých vozů montovat. Na vylepšení, které přineslo spojení s VW, 

upozorňovala také reklama, která tvrdila, že Favorit je 548krát lepší. V souvislosti s tím 

                                                           
155 KRÁLÍK, Jan a Petr HRDLIČKA. V soukolí okřídleného šípu: zákulisí automobilky Škoda očima 
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krásy regionu, historie automobilky]. Týnec nad Sázavou: Moto Public, c2005, str. 166 
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se od roku 1990, kdy Favorit stál 90 310 korun, zvedla také cena – v roce 1993 už to 

bylo 210 000 korun. V té době byl průměrný plat dělníka automobilky asi 6799 korun 

čistého, a tak se běžným občanům tyto vozy začaly poněkud vzdalovat.163 

 

Akční série vozů pokračovala modelem „Silver Line“ a později „Black-Line“, 

které se staly nejúspěšnějšími ze všech akčních modelů. Na konci roku 1993 přichází 

také model „Green Line“ se šestiletou zárukou proti rezavění. V roce 1994, když 

mladoboleslavský závod oslavil své stoleté výročí, přišla verze 136i s motorem se 

zvýšeným výkonem.164 

 

Dne 16. června 1994 v automobilce oslavili výrobu miliontého vozu typové řady 

Favorit – celkem brány automobilky do té doby opustilo 762 tisíc Favoritů, 190 tisíc 

Formanů a 48 tisíc pick-upů. Ludvík Kalma, předseda představenstva, při té příležitosti 

vyslovil svůj názor, že právě nový vůz, jehož výroba se rozbíhala v tak nelehkých 

časech, bezpochyby přispěl k „soutěži o partnerství s automobilkou Škoda“. Výroba 

základního modelu Favorita 136 L skončila po šesti letech v polovině srpna 1994 

a celkem se jich do té doby prodalo více než milion.165 

 

1.3 Charakteristika vybraných periodik 

1.3.1 Rudé právo 

Deník Rudé právo vyšel úplně poprvé 21. září 1920.166 Jeho vznik v podstatě 

předurčil rozkol mezi umírněnými a radikálními redaktory tehdejšího Práva lidu, 

dělnického socialistického listu, z nichž ti levicověji zaměření začali vydávat právě 

Rudé právo.167 Jako orgán KSČ vyšlo Rudé právo poprvé až 18. května 1921.168 Jako 

prokomunistický deník, jehož hlavním úkolem bylo vést volební boj, vycházelo až do 

                                                           
163 KOŽÍŠEK, Petr a Jan KRÁLÍK. L & K – Škoda 1895–1995. II. díl: Let okřídleného šípu. Praha: 
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roku 1990, a to i přesto, že mezitím několikrát upadlo do ilegality.169 Dne 1. února 1990 

přešlo jeho vydávání pod Vydavatelství Rudé právo, ještě v témže roce v říjnu ale 

převzala jeho vydávání společnost BORGIS, a.s. s akcionářem Zdeňkem Porybným. 

Ten byl zároveň i novým porevolučním šéfredaktorem po Zdeňkovi Hořením.170 Při 

transformaci z orgánu KSČ přes levicový deník až po „Nezávislý list“ došlo 

k odstranění komunistického hesla: „Proletáři všech zemí, spojte se!“ i symbolů 

a podobizen mezinárodního komunistického hnutí.  V průběhu porevoluční privatizace 

také došlo ke zmenšení slova „Rudé“ a zvýraznění slova „Právo“, přičemž v roce 1995 

pak došlo k úplnému zkrácení názvu na Právo.171  

 

1.3.2 Svobodné slovo 

Svobodné slovo, ústřední deník Československé strany národně socialistické, 

vznikl po druhé světové válce přejmenováním z Českého slova.172 To vycházelo již před 

válkou, konkrétně od roku 1907, kdy jej začalo vydávat stejnojmenné vydavatelské 

družstvo.173 V roce 1997 došlo k přejmenování ze Svobodného slova na Slovo. 

V období porevoluční privatizace bylo jedním z mála deníků, jež si zachovaly 

původního vydavatele a nepřešly pod nového majitele. Možná právě to se ale zároveň 

Slovu stalo osudným, jelikož v roce 2000 již nebylo schopno obstát v tržní konkurenci 

a zaniklo.174 

 

1.3.3 Lidová demokracie 

Lidová demokracie, deník československé strany lidové, vznikla přejmenováním 

z Lidových listů v roce 1945.175 Za komunismu představovala jedno z periodik, které ač 

byly pod mocenskou kontrolou režimu, dovolovaly si otisknout i texty, jež se nedržely 

striktně jen povolené linie. Pro čtenáře, kteří dokázali číst mezi řádky, tak bylo 

periodikum velmi oblíbeným, ale zároveň díky státem určovanému nákladu a přídělu 
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papíru, nedostatkovým zbožím.176 Po sloučení s deníkem Lidové noviny v roce 1994 

jako samostatný titul zanikla.177 

 

1.3.4 Hospodářské noviny 

Tento ekonomický orientovaný týdeník začal vycházet v roce 1957 a sepjetí 

s komunistickým režimem je viditelné již z prohlášení v prvním čísle ze dne 14. dubna 

1957: „Je přirozené, že náš tisk je povolán sehrát při prosazování opatření, která mají 

zvýšit efektivnost národního hospodářství, vysoce aktivní úlohu. To platí tím naléhavěji, 

že až dosud u nás ekonomická propaganda a zvlášť hospodářská publicistika nedržely 

krok s bouřlivým rozvojem hospodářství. Boj za plnění únorového zasedání ústředního 

výboru KSČ – toť programový úkol i pro Hospodářské noviny. Vždyť není jen shodou 

náhod, že začínají vycházet právě v těchto dnech.“178 V květnu 1990 noviny změnily 

svou periodicitu a začaly vycházet jako deník pětkrát týdně. Nyní vychází pod 

hlavičkou firmy Economia, a.s., jejímž vlastníkem je Zdeněk Bakala.179 

 

1.3.5 Svět motorů 

Svět motorů, tehdy ještě čtrnáctideník, začal v roce 1952 vydávat Svazarm – Svaz 

pro spolupráci s armádou.180 V době normalizace byl natolik oblíbený, že se stal 

dokonce nedostatkovým zbožím.181 Je jedním z mála motoristických časopisů, který 

vydržel až do dnešní doby. Ve zkoumaném období vycházel s týdenní periodicitou. 

 

1.3.6 Ventil 

Ventil, jehož současným nástupcem je Škoda mobil – noviny zaměstnanců Škoda 

Auto, vycházel od roku 1945. V průběhu vydávání změnil několikrát nejen vydavatele, 

ale také podnázev – od Časopisu mladoboleslavské automobilky ASAP (1946), přes 

Podnikový časopis automobilových závodů – národní podnik (1947) a Závodní časopis 
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zaměstnanců Automobilových závodů n. p. Ml. Boleslav (1949) až po dnešní podobu.182 

Vydavatel se změnil i v průběhu mnou sledovaného období. Zatímco v roce 1987 se 

můžeme na poslední straně časopisu dočíst, že je vydáván ze strany: PV KSČ, PV ROH, 

PV SSM, tedy podnikových výborů a vedení AZNP, v roce 1989 je už za vydavatele 

uváděno pouze vedení podniku a PV ROH a v roce 1994, tedy na konci mnou 

sledovaného období, již časopis vydává sama Škoda, automobilová akciová společnost. 

Jak podnázev napovídá, zabývá se především událostmi ohledně samotné společnosti, 

a to nejen co se týče vyráběných automobilů, ale i nejrůznějších interních záležitostí. 

 

1.4 Metodologie 

Ve své práci jsem se rozhodla pro kombinaci kvalitativní a kvantitativní analýzy. 

K dodatečnému přiřazení kvantitativní analýzy jako metody mé práce jsem se rozhodla 

zejména na základě množství článků, které jsem k tématu v periodikách nalezla a jež by 

dle mého názoru nebylo v plném množství možné dostatečně kvalitativně rozebrat. 

Zvolila jsem proto postup, kdy jsem nejprve jednotlivé jednotky (v mém případě články 

týkající se nějakým způsobem Škody Favorit) rozkódovala, a získala tak kvantitativní 

data o souboru jako celku, později na základě proměnných vybrala z jednotek pouze ty, 

které se skutečně týkaly mnou zkoumaných událostí, a ty mezi sebou vzájemně 

kvalitativně porovnala. Kombinace obou postupů mi umožnila číselné výstupy 

z kvantitativní analýzy následně zpřesnit a doplnit konkrétními příklady z kvalitativního 

výzkumu. Výsledky, které mi vzešly z této dvojí analýzy, jsem poté konzultovala 

v rozhovoru s panem Ing. Petrem Hrdličkou, CSc. a Mgr. Lukášem Nachtmannem, 

historikem a vedoucím archivu společnosti Škoda Auto.  

 

1.4.1 Výzkumný záměr 

Zaměřila jsem se zejména na odlišnosti v informování jednotlivých periodik 

s ohledem na jejich politické zařazení a na dobu, ve které vycházely. Dále jsem 

pozornost soustředila na všechny články, které se nějakým způsobem odlišovaly od 

běžného tehdejšího informování. 
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1.4.2 Zkoumaný vzorek 

V období, kdy se vyvíjel a vyráběl automobil Škoda Favorit, jsem si vybrala 

celkem 8 zásadních událostí, které jsem se rozhodla blíže zkoumat: 

 

Představení na veletrhu v Brně (září 1987) 

Začátek prodeje automobilu občanům (červenec 1988) 

Dokončení karosárny v hlavním závodě v Mladé Boleslavi (srpen 1988) 

Mezinárodní představení vozu v Amsterdamu (únor 1989) 

Odvolání inženýra Petra Hrdličky, CSc. z automobilky (leden 1990) 

Převzetí automobilky koncernem Volkswagen – první úprava vzhledu Škody 

Favorit (duben 1991) 

Výrazný facelift automobilu (leden 1993) 

Ukončení výroby Škody Favorit 136 L (srpen 1994) 

 

Materiál k analyzování jsem hledala celkem v 6 periodikách, jmenovitě: 1) Rudé 

právo, 2) Svobodné slovo, 3) Lidová demokracie, 4) Hospodářské noviny, 5) Svět 

motorů, 6) Ventil, a to v období měsíc před a měsíc po události. U událostí, kde nebylo 

přesné datum jasné, jsem zvolila i období delší. Původně zamýšlenou Mladou frontu 

jsem vyměnila za podnikový časopis Ventil ze dvou důvodů: a) Ventil obsahoval více 

článků tematicky se týkajících vozu Škoda Favorit; b) vyrovnal se tím poměr periodik 

s týdenní a denní periodicitou na 3:3 a zlepšila se tak využitelnost výsledků 

kvantitativní analýzy. 

 

Pro vyhledávání kódovacích jednotek – článků, které se týkaly nějakým 

způsobem vozu Škoda Favorit či mnou zkoumané události, jsem zvolila manuální 

procházení výtisků novin v prostorech Národní knihovny, některé ve verzi mikrofilmu. 

Jediná výjimka byla u Rudého práva, které pro část období má již digitální online archiv 

na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR. 

 

U Rudého práva jsem částečně využila též možnosti vyhledávání v archivu 

Newton Media SEARCH. Společnost NEWTON Media, a.s. je lídrem v oboru 

mediálních analýz a monitoringu médií ve střední Evropě. Newton Media SEARCH je 

pak největším mediálním archivem ve stejné oblasti a již od roku 1996 pokrývá tisk, 

televizi, rozhlas a internet. Zahrnuje více než 900 tištěných zdrojů, zpravodajství stovek 
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internetových portálů a rozsáhlou databázi přepisů televizních a rozhlasových pořadů.183 

Této možnosti jsem u periodika využila konkrétně v období po roce 1990, které archiv 

již pokrývá. U jiných periodik tato možnost zatím není. 

 

1.4.3 Použitá metoda – kvantitativní obsahová analýza 

Kvantitativní obsahová analýza má původ v sociálně vědních metodách měření 

a kvantifikace a je pro ni typická vysoká míra strukturovanosti. Její předností je zejména 

to, že díky ní můžeme zkoumat opravdu velké množství textů, či jiných mediovaných 

obsahů a následně je podrobit statistickým analýzám. Ty nám poskytnou číselné 

hodnoty, které se snadno dají převést do podoby tabulek či grafů.184 Tyto výstupy, často 

numerického charakteru, či na něj převoditelná, jsou označovaná též jako tzv. tvrdá 

data.185 Souvisí to také s vysokou mírou ověřitelnosti dat z takové analýzy. Jak k tomu 

uvádí Disman: „Obsahová analýza je definována jako objektivní metoda analýzy 

sdělení. To znamená, že plán analýzy musí být takový, že budou-li dva nebo více 

výzkumníků nezávisle analyzovat stejný materiál, musí dojít k shodným výsledkům.“186 

Základním krokem kvantitativní analýzy je určit si textový soubor, který budeme 

zkoumat a určit si základní analytické jednotky – tzv. kódovací jednotky. Těmi může 

být jedno slovo, ale také celý článek: „Kódovací jednotka je minimální část textu, jež 

spadá pod jednu kategorii a nese význam.“187 Znamená to, že neanalyzujeme celé 

výzkumné jednotky – např. noviny, internetový server, studii, ale pouze ty části, k nimž 

se konkrétně vztahuje naše měření. Těmto analytickým jednotkám následně přidělujeme 

hodnoty na základě námi určených proměnných.188 Proměnné vybíráme tak, aby 

korespondovaly s námi určenými hypotézami a výzkumnými otázkami. K vytvoření 

kódovacího archu je možné využít speciálních analytických programů – např. SPSS, 

programu pro prediktivní analýzy, postačí ale i klasická tabulka v programu Excel, 

kterou jsem zvolila já. 

                                                           
183 O společnosti Newton media [ online ]. Citace ze dne: 1. 4. 2016. Dostupné z www: 

http://www.newtonmedia.cz/cs/o-nas/profil-spolecnosti 

184 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: 

Karolinum, 2004, str. 29 
185 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 

str. 51 
186 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. 

Praha: Karolinum, 2011, str. 169 
187 GULOVÁ, Lenka a Radim ŠÍP (eds.). Výzkumné metody v pedagogické praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 

2013 
188 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 

str. 313 
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1.4.4 Použitá metoda – kvalitativní obsahová analýza 

Základním rozdílem mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem je ten, že 

„v kvalitativním přístupu jsou data nenumerická, v kvantitativním mají číselnou 

podobu“189. Strauss a Corbinová dokonce označují za kvalitativní výzkum „jakýkoliv 

výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných 

způsobů kvantifikace“190. Jak k tomu ale uvádí Hendl: „mnoho autorů nesouhlasí 

s tímto vymezením, protože podle nich jedinečnost kvalitativního výzkumu nespočívá 

pouze v absenci čísel.“191 Definicí kvalitativní analýzy je mnoho, a stává se tak na 

rozdíl od kvantitativní, která má přesně určené jednotlivé fáze a kroky, v podstatě 

tvůrčím dílem konkrétního výzkumníka. Při jejím popisu je ale důležitý zejména její 

přístup k jednotlivým analytickým jednotkám, které odmítá posuzovat jako rovnocenné. 

V potaz bere také sociokulturní kontext a to, že příjemce nemusí nutně sdílet stejný 

interpretační rámec jako podavatelé.192 O něco složitější je proto také v kvalitativním 

výzkumu určit validitu, tedy to, jak se výsledky získané výzkumy vztahují ke 

skutečnosti. Ferjenčík za standardní způsob jejího určení považuje triangulaci, tedy 

získávání informací z co nejvíce zdrojů k jejich vícenásobnému ověření.193 Z tohoto 

důvodu jsem se proto také rozhodla zkombinovat obsahovou analýzu článků spolu 

s polostrukturovanými rozhovory, jež by mi měly potvrdit či vyvrátit analýzou získaná 

data. Takové rozhovory jsou někdy označovány jako tzv. rozhovory s návodem, jelikož 

je pro ně připraven určitý soubor primárních otázek, ale jsou také doplněny 

sekundárními či sondážními otázkami, jež vznikají přímo při rozhovoru a blíže doplňují 

otázky původní.194 

 

Kombinaci kvantitativního a kvalitativního postupu, kterou jsem použila, pak 

někteří popisují jako tzv. smíšený plán výzkumu či smíšenou výzkumnou strategii.195 

                                                           
189 FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Vyd. 2. 

Překlad Petr Bakalář. Praha: Portál, 2010, str. 245 
190 STRAUSS, Anselm L a Juliet M CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky 

metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999, str. 10 
191 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 

rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016, str. 50 
192 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 

str. 329 
193 FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Vyd. 2. 

Překlad Petr Bakalář. Praha: Portál, 2010, str. 246 
194 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 

str. 211 
195 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 

rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016, str. 50 
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1.4.5 Hlavní výzkumná otázka 

Hlavním záměrem práce je odpovědět na otázku: Jakým způsobem informovala 

média o automobilu Škoda Favorit? 

 

1.4.6 Hypotézy 

Určila jsem si také 5 základních hypotéz, které jsem se rozhodla ověřit a na 

základě výsledků kvantitativní analýzy buď potvrdit, nebo vyvrátit: 

 

HYPOTÉZA 1: O všech významných událostech, jež zkoumám, bude tisk alespoň 

nějakým způsobem informovat. 

HYPOTÉZA 2: Osoba pana inženýra Hrdličky, CSc. bude zmiňována minimálně. 

HYPOTÉZA 3: Články budou do revolučního data 17. listopadu 1989 ve většině psány 

kolektivním způsobem – tedy bez zmínění konkrétních osob. 

HYPOTÉZA 4: Většina článků bude bez fotografické přílohy. 

HYPOTÉZA 5: Největší zájem bude věnován představení vozu na veletrhu v Brně. 

 

1.4.7 Kódovací kniha 

Základní analytickou jednotkou pro mě byl článek, který pojednával nějakým 

způsobem o vozu Škoda Favorit. Veškeré nalezené články jsem následně kódovala na 

základě 8 proměnných, které byly: 1) periodikum, 2) datum vydání, 3) hlavní téma, 

4) hlavní událost, 5) osoba pana Ing. Petra Hrdličky, CSc., 6) jiné osoby, 7) sportovní 

rubrika, 8) fotografie a 9) rozsah. Bližší rozlišení pak uvádím přímo v kódovací knize, 

která je součástí přílohy. 
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2 Praktická část 

2.1 Mediální obraz Škody Favorit v dobových médiích – kvantitativní 

analýza 

V mnou vybraných periodikách a obdobích jsem nalezla celkem 704 článků 

pojednávajících o vozu Škoda Favorit, nebo se ho jinak blíže týkajících. Pro jejich 

utřídění jsem provedla nejprve kvantitativní analýzu, která mi pomohla získat číselná 

data, a lépe tak vybrat články k provedení kvalitativní analýzy. Je třeba uvést, že Lidová 

demokracie v roce 1994, tedy v období ukončení prodeje vozu Škoda Favorit 136 L, již 

nevycházela a mohlo tak díky tomu v některých bodech kvantitativní analýzy dojít ke 

zkreslení. 

 

2.1.1 Počet článků v jednotlivých periodikách 

Jak můžeme vidět v tabulce i na vyobrazení v grafu, nejvíce článků o vozu Škoda 

Favorit vyšlo v daném období v časopise Ventil, a to i přesto, že se jednalo o týdeník. 

Podobný výsledek se ovšem dal očekávat, jelikož se jednalo o časopis pracujících 

AZNP, a je tak logické, že se věnoval především tématům týkajících se přímo 

společnosti – respektive vývoje nového vozu a jeho následného prodeje. Časopis 

s týdenní periodicitou je i druhý nejčastěji informující o vozidlu Škoda Favorit – Svět 

motorů. Ten se sice nezabýval pouze automobilkou Škoda, ale jedná se o časopis se 

zaměřením na motorismus, proto logicky o novém českém voze informoval též ve vyšší 

míře. Co se týče novin s denní periodicitou, nejvíce o vozidlu informovalo Rudé právo, 

kde se Favorit objevil ve 144 článcích.  

 

Rudé právo Svobodné slovo Lidová demokracie Hospodářské noviny 

Svět 

motorů Ventil 

144 95 60 86 159 160 
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2.1.2 Četnost článků dle data 

Celkových 704 článků bylo rozloženo do 262 dnů. Největší frekvence článků 

byla 3. února 1989, kdy jich vyšlo v daných periodikách celkem 10, z toho dva v Lidové 

demokracii a zbylé články po čtyřech ve Ventilu a Světě motorů. Tematicky byly však 

dost rozdílné a pouze 2 se týkaly hlavní události daného období, tedy představení vozu 

na veletrhu v Amsterdamu. S počtem 9 článků jsem se setkala u 6 dat: 2. 10. 1987, 

20. 1. 1989, 17. 2. 1989, 3. 3. 1989, 26. 1. 1990, 1. 3. 1991 a s počtem 8 článků u dat: 

2. 9. 1988, 9. 9. 1988, 27. 1. 1989, 24. 2. 1989, 22. 12. 1989 a 26. 4. 1991. 

 

2.1.3 Hlavní téma článku 

Pomocí proměnné „hlavní téma“ jsem zkoumala, zda je článek přímo o vozidle 

Škoda Favorit, zda jej zmiňuje pouze v jiném kontextu, zda je spíše o společnosti Škoda 

Auto, a.s. nebo zda se článek tématu týká pouze okrajově. Z analýzy mi vzešly 

následující údaje vyobrazené v tabulce. Nejvíce článků ze všech vyhledaných se týkalo 

vyloženě automobilu Škoda Favorit.  

 

 

Počet článků 

Hlavní téma Škoda Favorit 304 

Zmínění v jiném kontextu 284 

O společnosti Škoda Auto, a.s. 95 

Tématu se týká jen okrajově 21 

 

Počet článků v jednotlivých periodikách

Rudé právo Svobodné slovo Lidová demokracie

Hospodářské noviny Svět motorů Ventil
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2.1.4 Počet článků v periodikách celkem/týkající se konkrétní události 

Následující tabulka ukazuje, kolik článků celkem bylo nalezeno v daných 

obdobích a kolik z nich se skutečně týkalo hlavní události, kterou jsem zkoumala a která 

se stala v daném období. Zde je třeba zmínit, že u období 1. 7. 1988 – 30. 9. 1988, které 

se týká začátku prodeje automobilu občanům a také dokončení karosárny v Mladé 

Boleslavi, se veškeré nalezené články týkaly pouze začátku prodeje občanům, 

o výstavbě a dokončení stavby karosárny jsem nenalezla žádný článek. 

 

Periodikum + počet článků RP RP SS SS LD LD HN HN SM SM Ventil Ventil 

Období události Celkem Událost Celkem Událost Celkem Událost Celkem Událost Celkem Událost Celkem Událost 

Veletrh Brno 27 14 17 9 9 5 7 4 10 7 13 1 

Prodej občanům + karosárna 14 11 10 6 9 5 9 5 18 8 34 23 

Veletrh Amsterdam 10 0 16 1 10 3 4 1 39 1 29 2 

Pan Ing. Petr Hrdlička, CSc. 12 0 10 0 6 1 0 0 31 1 27 0 

Převzetí automobilky VW 11 2 10 7 16 7 20 16 15 3 29 12 

Facelift automobilu 20 2 10 2 10 1 16 3 25 4 12 8 

Ukončení výroby 50 3 22 2 0 0 30 5 21 1 16 1 

 

V celkovém součtu článků týkajících se hlavní události ve všech periodikách 

nám vychází, že nejvíce se psalo o začátku prodeje vozidla občanům a nejméně pak 

o odvolání pana Ing. Petra Hrdličky, CSc. ze společnosti Škoda Auto, a.s., kterého se 

dotkly pouze 2 články z celkového množství.  

 

 

 

 

Počet článků dle tématu

Hlavní téma Škoda Favorit Zmínění v jiném kontextu

O společnosti Škoda Auto a.s. Tématu se týká jen okrajově
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Veletrh Brno 40 

Prodej občanům + karosárna 58 

Veletrh Amsterdam 8 

Pan Ing. Petr Hrdlička, CSc. 2 

Převzetí automobilky VW 47 

Facelift automobilu 20 

Ukončení výroby 12 

 

2.1.5 Osoba pana Ing. Petra Hrdličky, CSc. 

Z celkového počtu 704 článků byl pan Ing. Petr Hrdlička, CSc. zmíněn pouze 

v 8 článcích, konkrétně pak ve článku z 1. 12. 1989 v Hospodářských novinách: „Jaký 

motor pro náš osobní automobil? Sami, ale s pomocí“, ve článku ve Ventilu 

z 23. 9. 1988: „Náš den na 30. mezinárodním strojírenském veletrhu“ a dalších 

5 článcích ve Světě motorů: „Jak vznikala nová škodovka? Vyznání“ (2. 10. 1987 + 

9. 10. 1987); „Oči pro Favorita“ (1. 7. 1988); „Premiéra v Amsterodamu – Nuccio 

Bertone: Jsem spokojen!“ (10. 3. 1989); „Designérské oddělení AZNP“ (12. 1. 1990) 

a „Od 1. března je organizační změna v AZNP Mladá Boleslav…“ (10. 3. 1989). V šesti 

případech byl článek přímo o vozidlu Škoda Favorit, v jednom případě byl vůz pouze 

okrajově zmíněn v jiném kontextu a v jednom případě se článek týkal spíše automobilky 

Škoda Auto jako takové. V šesti případech se článek též týkal hlavní události daného 

období a v sedmi případech z osmi byla ve článku zmíněna také nějaká další osoba. 

U sedmi článků byla fotografická příloha, z toho v šesti případech přímo vozidlo Škoda 

Favorit. Průměrná délka článku se zmíněním pana Ing. Petra Hrdličky, CSc. byla 

14 odstavců. Lze si povšimnout, že veškeré články vyšly v časopisech či novinách 

s týdenní periodicitou, denní tisk osobu pana Ing. Petra Hrdličky, CSc. nezmínil ani 

jednou. 

 

2.1.6 Zmínění jiných osob ve článku 

Pro potvrzení nebo vyvrácení mé hypotézy ohledně zmiňování osob bylo v první 

řadě nutné rozdělit články na předrevoluční a porevoluční. Z celkového počtu 

704 článků bylo 281 napsáno před revolucí a 423 po revoluci. Z těch předrevolučních 

pak bylo 168 (59,79 %) bez zmínění osoby a 113 se zmíněním nějaké konkrétní osoby 
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(40,21 %). U porevolučních byla situace ještě více vyrovnaná - 200 článků nezmínilo 

žádnou osobu (47,28 %) a 223 (52,72 %) zmínilo alespoň jednu.  

 

Procentuální poměr článků se zmíněním osoby a bez zmínění osoby je tedy 

téměř vyrovnaný, jak v období před revolucí, tak i po revolučním datu 17. listopadu 

1989. Podporuje to tedy mojí hypotézu o tom, že tisk za komunistického režimu nerad 

uváděl jména konkrétních osob ve článcích, ovšem ne tak markantně, jak jsem původně 

předpokládala. Rozptyl je pouhých 12,51 procenta.  

 

2.1.7 Sportovní rubrika 

Z celkového počtu článků bylo vydáno přímo ve sportovní rubrice či se jinak 

týkalo sportu, pouze 88 článků. Téměř polovina z nich, tedy 40 článků, mělo též 

fotografickou přílohu a ve většině se jednalo právě o fotografii vozu Škoda Favorit, 

nejčastěji pak ve sportovní úpravě. 

 

2.1.8 Fotografická příloha 

Celkem 262 článků (37 % všech článků) mělo fotografickou či obrázkovou 

přílohu, z toho se ve 149 případech jednalo přímo o fotografii či obrázek Škody Favorit 

a ve 113 případech o fotografii či obrázek něčeho jiného. Fotky náhradních dílů vozu 

Škoda Favorit byly též zařazeny do kategorie „jiné“. 

 

2.1.9 Průměrná délka článku 

Průměrná délka článku týkající se vozidla Škoda Favorit byla necelých 

6 odstavců. Při rozlišení dle periodik vychází délka článku v Rudém právu 3,75 

odstavce, ve Svobodném slovu 4,29 odstavce, v Lidové demokracii 3,3 odstavce, 

v Hospodářských novinách 6,31 odstavce, ve Světě motorů 9,70 odstavce a ve Ventilu 

5,8 odstavce. Rozsahově nejdelší články tedy psali o vozidlu Škoda Favorit ve Světě 

motorů, což je logické, jelikož se jedná o motoristický časopis. Nejkratší pak naopak 

v Lidové demokracii. 
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2.1.10 Potvrzení/vyvrácení hypotéz 

HYPOTÉZA 1: O všech významných událostech, jež zkoumám, bude tisk alespoň 

nějakým způsobem informovat. = POTVRZENO (o každé události se v daném období 

alespoň jednou psalo) 

HYPOTÉZA 2: Osoba pana inženýra Ing. Petra Hrdličky, CSc. bude zmiňována 

minimálně. = POTVRZENO (z celkových 704 článků zmíněn pouze v 8) 

HYPOTÉZA 3: Články budou do revolučního data 17. listopadu 1989 ve většině psány 

kolektivním způsobem – tedy bez zmínění konkrétních osob. = POTVRZENO (i přesto, 

že rozdíl mezi poměrem článků se zmíněním osob a bez zmínění osob před revolucí a po 

revoluci nebyl nijak markantní, více než polovina článků, přesně 59,79 %, před datem 

17. listopadu 1989 skutečně žádnou osobu nezmínilo) 

HYPOTÉZA 4: Většina článků bude bez fotografické přílohy. = POTVRZENO (63 % 

článků bylo bez fotografické přílohy) 

HYPOTÉZA 5: Největší zájem bude věnován představení vozu na veletrhu v Brně. = 

NEPOTVRZENO (nejvíce se psalo o začátku prodeje vozu občanům) 

 

2.2 Mediální obraz Škody Favorit v dobových médiích – kvalitativní 

analýza 

Pro kvalitativní rozbor jsem použila pouze ty články, které se skutečně týkaly 

mnou analyzované události v konkrétním období + několik dalších, které nějakým 

způsobem vybočovaly z běžného informování či přinášely informace zajímavé. 

 

2.2.1 Představení na veletrhu v Brně 

Nejpodrobněji se veletrhu v Brně věnuje Rudé právo, které k události vydalo 

v období 14 článků. V článku „Škodovka model 88“ z 24. 8. 1987 autor uvádí že: 

„Motoristická veřejnost už s netrpělivostí očekává premiéru nového automobilu“196, což 

výstižně popisuje situaci, která před představením vozu byla. Samotné premiéře na 

veletrhu, jež měla s vozem seznámit širokou veřejnost, předcházelo představení vozu 

novinářům v pražském Paláci kultury: „Konečně jsme se tedy dočkali a máme možnost 

alespoň v základních rysech popsat automobil, o němž se již mnoho let tolik v zákulisí 

                                                           
196 ŠIMEK, Jaroslav. Tři otázky – tři odpovědi: Škodovka model 88. Rudé právo 24. 8. 1987, ročník 67, 

číslo 197, str. 2 
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hovořilo.“197 To, že se jednalo částečně i o politickou událost a výsledek vývoje nového 

vozu měl ukázat případný úspěch či neúspěch strany KSČ, bylo možná důvodem, proč 

právě periodikum Rudé právo věnovalo události tolik pozornosti. 

 

Pro denní tisk, tedy Rudé právo, Svobodné slovo i Lidovou demokracii, jsou 

typické články, které měly nalákat návštěvníky na veletrh a oznamují, že je očekávána 

veliká zahraniční účast – např. „Před veletrhem v Brně“ (Lidová demokracie 

3. 9. 1987), „Veletrh se blíží“ (Svobodné slovo 3. 9. 1987) nebo „Před mezinárodním 

strojírenským veletrhem: Pestrá přehlídka exponátů“ (Rudé právo 10. 9. 1987). 

Zdůrazňován je zejména význam veletrhu pro budoucí obchodní vztahy. Svět motorů 

také již v předstihu vydává 4. 9. 1987 článek „Nová škodovka se představuje“, kde 

událost komentuje následovně: „Nadešel dlouho očekávaný okamžik! Mezinárodní 

strojírenský veletrh v Brně, v pořadí již devětadvacátý, který v příštích dnech otevře své 

brány tisícům návštěvníků, bude místem, na kterém se československé i zahraniční 

veřejnosti představí nový československý osobní automobil Škoda. V Brně vystavené 

exponáty představují vrchol pyramidy několikaletého úsilí mnoha pracovníků vývojové 

základny AZNP i řady podniků v celé republice, které se na vývoji a přípravě výroby 

nové škodovky podíleli.“198 Dále pak také uvádí: „O problémech, souvisejících 

s přípravou výroby nového osobního automobilu Škoda a jejich řešení se mohli naši 

motoristé dozvědět nejen na stránkách Světa motorů, ale svůj podíl na informování měla 

i televize a denní tisk.“199  Hospodářské noviny také v předstihu už 4. 9. 1987 vydávají 

obsáhlou inzertní přílohu k 29. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně 

nazvanou „V zajetí novinek“. O Škodě Favorit se zmiňuje tato příloha ale pouze 

v jednom malém odstavci, který oznamuje, že vůz bude vystavován v expozici 

Motokovu. Ventil o veletrhu mluví až zpětně a odkazuje k události. 

 

Téměř pro všechny periodika je pak typický jeden obsáhlý článek, který 

informuje o veletrhu celkově a zmiňuje představení nového vozu jako jednu z hlavních 

událostí. U Lidové demokracie to je článek „Strojírenský veletrh zahájen“ ze dne 

16. 9. 1987 s rozsahem 19 odstavců, který Škodu Favorit zmiňuje v následujícím 

odstavci: „V pavilónu P na přilehlé ploše se G. Husák spolu s dalšími stranickými 

                                                           
197 MIKEŠ, Jaroslav. Divácká premiéra Škodovky bude v Brně. Lidová demokracie 11. 9. 1987, ročník 43, 

číslo 213, str. 4 
198 Ing. P. Košťál. Nová škodovka se představuje. Svět motorů 4. 9. 1987, číslo 36/87, str. 9 
199 tamtéž, str. 9 
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a státními představiteli seznámil s výrobky československého automobilového průmyslu. 

Velkou pozornost věnovali novému osobnímu vozu Škoda 781 – Favorit 136 L, který je 

na brněnském veletrhu poprvé představen veřejnosti. V živé besedě ocenil G. Husák 

práci konstruktérů a ostatních pracovníků Automobilových závodů Mladá Boleslav, 

kteří se zasloužili o vytvoření tohoto moderního osobního vozu. Podrobně se zajímal 

o jízdní vlastnosti, vybavení, bezpečnost a hospodárnost provozu a připomenul, že je 

třeba zajistit plánovaný náběh sériové výroby nového osobního auta.“200 U Rudého 

práva je to pak článek „Mezinárodní strojírenský veletrh zahájen“ z 16. 9. 1987 

s rozsahem 22 odstavců, který uvádí odstavec stejného znění jako Lidová demokracie. 

S jinou formou informace se nesetkáme ani u Svobodného slova, které naprosto 

shodnou informaci přináší i ve shodný den jako dvě předchozí v článku: „Za účasti 

G. Husáka zahájen strojírenský veletrh v Brně: V mezinárodní dělbě práce“, který měl 

rozsah 18 odstavců. Denní tisk tedy evidentně čerpal z jednoho zdroje. 

 

Ve Světě motorů to pak je článek „Osobní automobily ŠKODA, model 1988“, 

který nejen oznamuje představení nového automobilu, ale také mluví o modernizaci 

předchozích modelů, zejména co se motoru týče. Ve Ventilu to je článek „Brněnská 

premiéra“, který v podnikovém časopise vyšel až 2. 10. 1987. Jinak to pojaly 

Hospodářské noviny, které v době konání brněnského veletrhu informují pouze velmi 

stručně v části veletrhy a výstavy a to článkem: „Salón novinek v Brně“ z 18. 9. 1987. 

Ten má rozsah pouze 4 odstavce a představení Favorita je zmíněno pouze v jedné větě. 

Podrobněji se k výstavě vrací až v článku: „29. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně: 

Škola urychlení“ z 23. 10. 1987, kde již hovoří i o konkrétních výsledcích jednání na 

veletrhu a také o rekordech, které veletrh přinesl. Jeden z rekordů byl rekord 

v návštěvnosti a Hospodářské noviny k tomu uvádějí: „Důvod: Boleslavské tajemství, 

nový vůz Š 781 neboli Favorit 136 L“201. 

 

Články pozdějšího data ve všech periodikách pak již informují v podobném 

duchu – hodnotí buď rekordní návštěvnost, nové výrobky či navázání nové spolupráce. 

Jednou z nich měla být i spolupráce s Maďarskem, o které se hovoří v článku v Rudém 

právu z 28. 8. 1987 „ČSSR-Maďarsko: Nové formy součinnosti“: „Maďarská účast na 

                                                           
200 (čh) Strojírenský veletrh zahájen. Lidová demokracie 16. 9. 1987, ročník 43, číslo 217, str. 1 + 3 
201 KAŇA, Miroslav a Zdeněk ŠKODA. 29. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně: Škola urychlení. 

Hospodářské noviny 23. 10. 1987, ročník 1987, číslo 43, str. 8 
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výrobě nové škodovky je předmětem jednání ve třech oblastech: pokud jde o výrobu dílů 

pro dosavadní typ škodovky, aby mohly být uvolněny kapacity v Mladé Boleslavi pro 

nový typ, dále o výrobu dílů pro nový vůz, který bude představen v Brně, a nakonec 

o návrh na společnou výrobu osobního automobilu po roce 2000.“202 Když jsem se na 

tuto spolupráci ptala pana Ing. Petra Hrdličky, CSc. a Mgr. Lukáše Nachtmanna, ani 

jeden z nich si nepamatoval, že by taková spolupráce kdy proběhla. Spolupráce se 

zahraničím ohledně vozu probíhala zejména s NDR. 

 

V článku „Impuls ke zvýšení kvality“ v Rudém právu z 22. 9. 1987 je uvedena 

informace, že automobil Škoda Favorit získal od hodnotitelské komise nejvyšší cenu. 

Z tohoto důvodu jsem se také následně dotazovala pana Ing. Petra Hrdličky, CSc. tak 

i Mgr. Lukáše Nachtmanna, zda byl za vývoj automobilu ze strany KSČ či vědecké 

společnosti pan Ing. Petr Hrdlička, CSc. nějakým způsobem oceněn. Dle vzpomínek 

obou se mu ale žádného ocenění tehdy nedostalo a to tak probíhá spíše až v poslední 

době, zpětně. 

 

Za zmínku jistě stojí také soutěž, která proběhla ve Světě motorů č. 34/87 

a jmenovala se „Pojmenujte novou škodovku“. Kdyby bylo podle čtenářů Světa motorů, 

nová škodovka by se jmenovala „Laura“. Hned v dalším čísle (č.35/87) ale obchodní 

ředitel ANZP Ing. Jaroslav Horák popisuje, jak ohromně těžké by bylo čtenáři vybraný 

název nového vozu v automobilce skutečně prosadit. Zajímavý je také článek „Jak 

vznikala nová škodovka? Vyznání…“ (č. 40/87), který je v podstatě rozhovorem 

s panem Ing. Petrem Hrdličkou, CSc., jež v něm popisuje to, co předcházelo výrobě 

nového vozu. Mimo výčtu těžkostí, jež vývoj provázely, chválí i staré typy škodovek, 

jelikož přispěly k motorizaci široké veřejnosti a zmiňuje také, jak těžké je dosáhnout 

toho, aby se vůz líbil všem: „Když nepoužijete zahraniční pomoc, řeknou, že to nemá 

úroveň, že nejsme schopni a že to nemá žádný šmrnc. Použijete-li zahraniční pomoc, tak 

řeknou: a proč jste vůbec použili zahraniční pomoc, když to naši lidé dokáží také.“203 

Rozhovor pokračuje i v dalším čísle Světa motorů (č. 41/87). 

 

                                                           
202 (vil) ČSSR-Maďarsko: Nové formy součinnosti. Rudé právo 28. 8. 1987, ročník 67, číslo 201, str. 6 
203 P. Kratochvíl. Jak vznikala nová škodovka? Vyznání… Svět motorů 2. 10. 1987, ročník 87, číslo 40, 

str. 2 
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O tom, že pan Ing. Petr Hrdlička, CSc. s představením na veletrhu v Brně úplně 

nesouhlasil, jsem hovořila již v předchozích kapitolách. Pan Mgr. Lukáš Nachtmann se 

k tomu v rozhovoru vyjádřil následovně: „Tehdy to byl standard. Domácí auto se 

muselo prezentovat na domácím trhu a brněnský autosalon měl své renomé, samozřejmě 

omezené na východní blok. Přemýšlet tehdy nad premiérou v Ženevě, Frankfurtu či 

Paříži prostě nebylo myslitelné. Dnes si možná můžeme myslet, že Brno byla chyba, ale 

tehdy to byl opravdu standard a politická vůle byla jasná.“204 

 

2.2.2 Začátek prodeje automobilu občanům + dostavění karosárny v Mladé 

Boleslavi 

Zajímavé je, že ačkoliv článků, které se týkaly prodeje automobilu občanům, 

bylo ze všech událostí celkem nejvíce, o dostavění karosárny v Mladé Boleslavi se 

nezmínil žádný, a to přesto, že se jednalo o časově shodné období. Co se týče prodeje 

automobilu občanům, toto téma bylo nejčastěji řešeno v podnikovém časopise Ventil. 

 

V denním tisku byly zásadní dva druhy článků, které se v obměnách objevily ve 

všech. V prvním případě se jednalo o články ze dne 23. 8. 1988 „Ze zasedání federální 

vlády: na pořadu anonymní dopisy; cena pro Škodu Favorit“ v Lidové demokracii, 

„Jednala vláda ČSSR“ v Rudém právu a „Z jednání vlády ČSSR“ ve Svobodném slovu, 

jež shodně informují o tom, že předsednictvo vlády ČSSR: „Vyslechlo dále informaci 

ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky k náběhu výroby osobního vozu Škoda 

Favorit. Přes všechny problémy, které jsou s tím spojeny, byla dokončena ověřovací 

výrobní série v počtu 3000 vozů a je možné v krátké době začít s prodejem nových vozů 

obyvatelstvu. Předsednictvo vlády vyzvalo Federální cenový úřad, v jehož kompetenci je 

stanovit maloobchodní cenu Škody Favorit, aby tak neprodleně učinil a seznámil s touto 

cenou veřejnost.“205 Jeho shodné znění vysvětluje zkratka (čtk) před článkem, která 

nám dává najevo, že text byl převzat přímo od Československé tiskové kanceláře. 

 

V druhém případě se pak jedná o články informující dne 24. 8. 1988 o ceně 

nového vozu, a to sice „Favorit už má cenu“ v Lidové demokracii, „Maloobchodní cena 

Škody Favorit“ v Rudém právu a „ Favorit za 84 600“ ve Svobodném slovu. Zde se už 

ale znění trochu liší a to i přesto, že zdrojem byla opět ČTK. Svobodné slovo a Lidová 

                                                           
204 Veškerá vyjádření Mgr. Lukáše Nachtmanna použitá v kvalitativní analýze jsou převzata z přílohy č. 3 
205 (čtk) Ze zasedání federální vlády. Rudé právo 23. 8. 1988, ročník 68, číslo 198, str. 1 
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demokracie převzaly doslovné znění, které vychází v obou periodikách shodně, Rudé 

právo ale informaci rozšířilo a blíže popsalo, jakou výbavu prodávaný vůz má. 

 

Lidová demokracie v dalších 2 článcích, které následují, informuje o způsobu 

prodeje nového vozu („K prodeji Favorita“ z 9. 9. 1988) a o tom, že se budou i nadále 

prodávat staré, ovšem modernizované, modely škodovek („Nejen Favorit“ 

z 22. 9. 1988). O shodných tématech pak informuje i Rudé právo ve článcích „Mozaika 

z AZNP: Dosavadní typy v oblibě“ z 2. 7. 1988 a „O prodeji Škody 136 L Favorit“ 

z 9. 9. 1988. Mimo to Rudé právo v článku z 30. 7. 1988 naznačuje přípravu sériové 

výroby v mladoboleslavské automobilce a 2. 8. 1988 už informuje o přechodu k ní, 

13. 8. 1988 oceňuje kvalitu vozu v článku „Vývojáři slovo dodrželi“ a v dalších 

článcích řeší jednotlivé dodavatele dílů pro výrobu. O náběhu sériové výroby informuje 

ve stejný den i Svobodné slovo a 9. 9. 1988 tak činí znovu při příležitosti návštěvy 

motoristických novinářů v automobilce, přičemž v článku „Výroba se rozbíhá“ zahrnuje 

i informaci o způsobu prodeje vozů. Tomu se věnuje i článek z 13. 9. 1988, kde už 

název vypovídá, že prodej vozů se potýká se značnými problémy: „Nová auta, ale stále 

známé bolesti: Ve frontě na favorita“. 

 

To, že systém záznamů k prodeji vozů skutečně spíš nefungoval, mi potvrdil 

v rozhovoru i pan Mgr. Lukáš Nachtmann. Zda se s tím tehdy ale dalo vůbec něco dělat, 

komentoval následovně: „Tehdy asi ne. Bylo to tím, že spousta lidí to auto chtěla 

a spousta lidí auto potřebovala, ale bohužel kapacita závodů nedostačovala. Hrály 

v tom roli i ekonomické problémy státu.  Když nebylo možnost sehnat ovoce nebo 

hygienické prostředky, tak si spousta lidí chtěla koupit alespoň to auto, a to také 

nebylo.“ 

 

Hospodářské noviny se tématu prodeje vozu věnují v rozsáhlém článku 

„Sériovost změnám nepřeje: Kolik by měl stát osobní automobil?“, který je v podstatě 

zachycením besedy mezi pracovníky Mototechny, ministrů z ministerstva financí 

a ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky a ředitele odboru Federálního 

cenového úřadu. Ti řeší nejen otázky náhradních dílů, ale i cenu nového osobního vozu. 

Na článek navazuje rozhovor s Ing. Ladislavem Hršelem, výrobním ředitelem AZNP, 

z 29. 7. 1988 s názvem „Alespoň 300 000 motorů“, který se k předchozím problémům 

vyjádřil ze strany automobilky. V dalších článcích i ohlasech čtenářů se řeší zejména 
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nedostatek náhradních dílů a obavy, jak to bude u nového vozu a jak bude výrobce 

schopen uspokojit poptávku. Zajímavý je také ohlas jednoho ze čtenářů nazvaný „Cena 

za torzo“, který vyšel v Hospodářských novinách dne 2. 9. 1988. JUDr. Václav Tomis 

se v něm podivuje, jak je možné, že cena, která je určena pro Favorit, v sobě nezahrnuje 

věci, jež činí vozidlo samotné schopné provozu, jako například bezpečnostní pásy či 

zadní zástěrky. Přirovnává to k situaci, kdy by oděvní podniky uváděly cenu za oblek 

bez límce, knoflíků a patek kapes.  

 

Svět motorů řeší ve článcích v tomto období vůz Škoda Favorit zejména po 

technické stránce. V jednotlivých vydáních pak popisuje jednotlivé díly Favorita 

a v článcích s mnohdy metaforickým názvem představuje jejich dodavatele – např. ve 

článcích „Plíce pro Favorita“ (24. 6. 1988), kde se řeší karburátor, „Oči pro Favorita“ 

(1. 7. 1988), kde se řeší osvětlení, „BAZ pre Škodu Favorit“ (8. 7. 1988), „Kotouče pro 

Favorita“ (15. 7. 1988) nebo „Motor střeží počítač“ (29. 7. 1988). Na řadu už začínají 

přicházet také články z oblasti sportovní, tedy motoristických soutěží. Další články se 

zabývají technickým vybavením automobilky, jako např. „Roboty a hospodárnost“ 

(19. 8. 1988) nebo „Nová linka plniče“ (2. 9. 1988). O prodeji automobilu občanům zde 

není zmínka a samotný náběh výroby je zmíněn pouze v popisku fotografie z montážní 

linky v č. 33/87: „Počátkem srpna započala montáž nových automobilů Škoda 136 

Favorit na výrobních linkách AZNP v Mladé Boleslavi.“206 

 

K náběhu výroby se mi vyjádřil i pan Mgr. Lukáš Nachtmann v rozhovoru: „Ten 

náběh byl problematický. Všichni subdodavatelé měli představu, jak by to mělo 

fungovat, ale nikdo se nesnažil o to, aby to opravdu fungovalo. A pokud přijdou pozdě 

dodávky, pokud nepřijde převodovka, nemůžete vyrobit auto. Ta kvalita byla příšerná 

a ti lidi to tady neuměli a možná ani nechtěli. To byl ten problém. A pak samozřejmě 

také peníze, které chyběly.“ Potvrdil mi také, že největším problémem a důvodem 

zdržení náběhu výroby, byly skutečně problémy se subdodavateli, o kterých se některé 

ze článků zmiňovaly. Byl to např. článek „Vývojem nic neskončilo: Jak je zajištěna 

výroba nového osobního automobilu Škoda“, který vyšel 7. 10. 1987 v Rudém právu.  

 

                                                           
206 FOTO. Svět motorů 19. 8. 1988, ročník 87, číslo 33, str. 2 
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Ventil se prodeji nového vozu a s tím spojenému náběhu sériové výroby věnuje 

nejpodrobněji, a to hned ve 23 článcích. Hlavnímu tématu nejvíce blízké jsou pak 

zmínky 2 a to odstavec, který je popiskem fotografie montážní linky, ve znění: „Pondělí 

1. srpna bylo dnem, na který čekala netrpělivě motoristická veřejnost. Byl to den, kdy 

z výrobní linky v Mladé Boleslavi začaly sjíždět první Favority. Nic se nerodí lehce, 

zvláště tak složitý výrobek jako osobní automobil. Předcházelo tomu mnoho pracovního 

úsilí dělníků, techniků a inženýrů, ale cíle bylo dosaženo. I když s dílčími potížemi, 

neboť tu a tam něco zaskřípalo a stále ještě skřípe, skutečně vyrábíme nový automobil. 

Lidé si však musí zvyknout na novou techniku, musí se s ní naučit pracovat, na montáži 

se pak doslova učí dělat nové auto. Nejvíce progresivního je ve svařovně, kde jsme 

dosavadní namáhavou práci lidí nahradili roboty, pracujícími přesně a neznajícími 

únavu.“207 A poté článek z 12. 8. 1988 „První Favority z Mladé Boleslavi“, který 

popisuje návštěvu ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSSR Ladislava 

Gerleho v automobilce. O rozběhu výroby a problémy s tím spojenými informuje také 

článek „Když se plní sliby“ z 30. 9. 1988. Článek „Favorit se stal jedináčkem“ 

z 9. 9. 1988 pak přináší informaci o ukončení výroby vozů řady Š 742, stejně jako 

článek „Pracovníci závodu Vrchlabí“ z 30. 9. 1988, který navíc přináší informaci o tom, 

že dle plánu mají vyrobit ve vrchlabském závodě 50 kusů Favoritů. Na rozdíl od jiných 

periodik se ve Ventilu objevují také informace ekonomického typu, např. článek „Řeší 

úkoly pro Favorita“ z 2. 9. 1988, který přináší informaci o přeměně AZNP na státní 

podnik a jmenuje osoby, které mají na starosti jednotlivé úseky a úkoly v přestavbě. 

Dalšími ekonomicky zaměřenými články jsou „Výsledek hospodářské činnosti za 

I. pololetí“ z 12. 8. 1988, „Z jednání delegátů podnikové konference ROH našeho 

podniku: Nesmíme promarnit velkou příležitost“ z 2. 9. 1988 nebo článek „Chytré hlavy 

– šikovné ruce“ z 30. 9. 1988, který se věnuje snižování materiálových nákladů: 

„V souladu s intenzifikačními záměry zvýšit efektivnost ekonomiky národního 

hospodářství, které byly schváleny XVII. sjezdem KSČ, je nutné zvyšovat růst 

produktivity práce a snižovat materiálové náklady ve všech oblastech průmyslu 

a zemědělství. Jde o trvalou potřebu, která vyplývá ze základních požadavků 

hospodářské politiky strany. Naše pozornost je proto stále upřena na snižování 

materiálových nákladů u obou typů Š 742 a Š 781.“208 Snaha nalákat nové pracovníky 

a učně do Škodovky je patrná např. ze článků „Na celý život“ z 9. 9. 1988 nebo 

                                                           
207 Foto archiv. Ventil 5. 8. 1988, ročník 42, číslo 28, str. 2 
208 URBAN, Ladislav. Chytré hlavy – šikovné ruce. Ventil 30. 9. 1988, ročník 42, číslo 38, str. 3 
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„Moderní výuka“ z téhož dne. Technické vybavení automobilky zase řeší článek „Řídící 

systémy pro Favorita“ z 12. 8. 1988 a technické informace o vozu přináší pro změnu 

článek s jednoduchým názvem „Škoda Favorit“ z 16. 9. 1988. Častým tématem je také 

kvalita vozu, jako např. ve článcích „Držet krok se světem“ z 26. 8. 1988, „Kvalita 

utváří názor zákazníků“ z 2. 9. 1988 nebo „Aby dopisů od spokojených zákazníků 

přibývalo“ z 30. 9. 1988. K té se vrátím podrobněji ještě v další podkapitole. 

 

2.2.3 Mezinárodní představení automobilu na veletrhu v Amsterdamu 

Mezinárodní představení vozu v Amsterdamu nebylo ze strany médií příliš 

komentováno. V Rudém právu a Hospodářských novinách jsem k této události 

nenalezla žádný článek, ve Svobodném slovu pouze jeden, a to „Poprvé v zahraničí“ ze 

dne 25. 2. 1989, který v jednom odstavci shrnuje průběh autosalónu na výstavišti RAI 

včetně informace o tiskové konferenci s Nucciem Bertonem a přání zahraničních 

prodejců co nejdříve zahájit prodej nových vozů ve svých zemích. Lidová demokracie 

se o události zmínila přímo také jen v jednom případě, konkrétně v článku „Favorit na 

mezinárodní scéně“ z 3. 2. 1989, kde nacházíme informaci o programu autosalónu 

a informace o vystavovaných vozech. Ve článku „Očekávané světové novinky roku“ 

z téhož dne zmiňuje pouze dlouho očekávané uvedení vozidla na západní trhy 

a v článku „Záznamy na Favorita naplněny“ z 20. 2. 1989 přináší informaci, že vozidel 

je málo i pro tuzemský trh. 

 

Ventil, podnikový časopis, o světové premiéře vozu informuje v článcích 

„Poprvé v zemi tulipánů: první zahraniční prezentace Favorita“ z 27. 1. 1989, který 

informuje o veletrhu dopředu a seznamuje s plánovaným programem, a „Favorit byl 

opravdu favoritem“ z 10. 2. 1989, který je rozhovorem s Ing. Jaroslavem Šimkem, 

vedoucím odboru propagace, jež se autosalónu zúčastnil a popisuje jeho průběh, 

představené vozy a také ocenění ze strany zahraničních novinářů: „Novináři i členové 

televizních štábů ze zahraničí oceňovali především skutečnost, že poprvé socialistická 

země vystavovala vozy na úrovni renomovaných výrobců automobilů.“209 

 

Největší pozornost byla autosalónu v Amsterdamu věnována ze strany Světa 

motorů, který se události věnoval hned na 4 stránkách ve článku: „Premiéra 

                                                           
209 JÍROVÁ, Hana. Favorit byl opravdu favoritem. Ventil 10. 2. 1989, ročník 43, číslo 6, str. 1 
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v Amsterodamu“ z 10. 3. 1989. Číslo 10 ročníku 43, ve kterém vyšel, navíc na obálce 

zobrazuje fotografii pana Bertoneho stojícího vedle Favoritu s popiskem: „Nuccio 

Bertone: Jsem spokojen!“ Samotný článek popisuje průběh autosalonu ústy Ing. Zbyňka 

Pokorného, zástupce ředitele obchodní skupiny 21 PZO Motokov, a Ing. Jaroslava 

Šimka, vedoucího odboru propagace AZNP Mladá Boleslav. Zobrazuje také ukázku 

nizozemské reklamy na Favorita a zmiňuje osobu pana Ing. Petra Hrdličky, CSc., který 

na autosalonu o novém voze promlouval na tiskové konferenci. 

Světovou premiéru komentoval také sám Nuccio Bertone, když v únoru 1989 

zaslal panu Ing. Petru Hrdličkovi, CSc. dopis, ve kterém chválil vzornou prezentaci 

vozu: „Vážený pane Hrdličko, bylo pro mě velkým potěšením být v Amsterodamu 

a sledovat Vaše velké úsilí při představení Favoritu zástupcům médií. Plně jsem si 

uvědomoval Vaše profesionální schopnosti v oboru konstrukce i výroby, ale 

v Amsterodamu jsem navíc ocenil – také díky tomu, co mi vyprávěl pan Panico 

o německé prezentaci – Vaše vřelé a přirozené vystoupení před mezinárodní 

novinářskou obcí. Srdečně Vám blahopřeji a těším se, že se brzy opět sejdeme.“210 

Právě tento dopis mi v prvotním vyhledávání potřebných dat pomohl také odhalit chybu 

v knize Jana Králíka a Ing. Petra Hrdličky, CSc. „V soukolí okřídleného šípu: zákulisí 

automobilky Škoda očima konstruktéra Favoritu Petra Hrdličky“, kde je uvedeno, že 

vůz byl v Amsterdamu představen již v lednu 1988. Pan Ing. Petr Hrdlička, CSc. byl 

o této chybě vyrozuměn, aby mohla být v případných dalších vydáních knihy opravena. 

 

2.2.4 Odvolání Ing. Petra Hrdličky, CSc. z automobilky  

V období, které se týkalo odchodu pana Ing. Petra Hrdličky, CSc. z místa 

vedoucího vývoje automobilky Škoda a následně pak z automobilky jako takové jsem 

nalezla pouze 1 článek, který zmiňoval jeho osobu. Jednalo se o rozhovor s jeho osobou 

nazvaný: „Jaký motor pro náš osobní automobil? Sami, ale s pomocí“, který vyšel 

v Hospodářských novinách dne 1. 12. 1989, tedy v době, kdy byl pan Ing. Petr Hrdlička, 

CSc. stále ve vedoucí pozici. Je v něm řešena především problematika motorů a o jeho 

odchodu z automobilky se nijak nezmiňuje. 

 

  To, že článků, které zmiňovaly osobu pana Ing. Petra Hrdličky, CSc., bylo 

opravdu minimum v celém období, nám ukázala již kvantitativní analýza. Pan 

                                                           
210 KRÁLÍK, Jan a Petr HRDLIČKA. V soukolí okřídleného šípu: zákulisí automobilky Škoda očima 

konstruktéra Favoritu Petra Hrdličky. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, str. 125 
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Mgr. Lukáš Nachtmann mi k tomu uvedl: „Skutečně šlo o trend všechno anonymizovat. 

I v dokumentech úředních se zásadně vyskytuje: se doporučuje, bylo rozhodnuto. Nikdy 

se tam nepíše: ministr rozhodl, někdo řekl. Všechno se to píše v tom pasivním tvaru. 

Stejně tak se neříkalo, kdo byl konstruktérem, kdo byl designérem, kdo co dělal. Prostě 

to byl tým pracovníků. Z toho důvodu dle mého názoru není zmiňován ani pan 

Hrdlička.“ 

  

 Mně se ale přesto podařilo nalézt články o automobilu, které přímo zmiňovaly 

některé osoby s vývojem vozu, či automobilkou, spojené. To překvapilo i Mgr. Lukáše 

Nachtmanna, který si myslí, že by se pan Ing. Petr Hrdlička, CSc. záměrně mediální 

publicitě nebránil. On sám mi to pak komentoval takto: „Když se rozhodovalo o tom, 

jestli se to podaří, nebo nepodaří, tak od toho všichni dávali ruce pryč. A když už se to 

potom podařilo, tak se k tomu zase naopak každý hlásil.“211 

  

2.2.5 Převzetí automobilky koncernem Volkswagen 

Převzetí automobilky Škoda koncernem Volkswagen je téma, které bylo řešeno 

ve dvou rovinách. V první řadě šlo o samotné spojení automobilek, v druhé řadě pak 

o řešení otázky ochranné známky. Informaci o plánovaném spojení s koncernem přináší 

Lidová demokracie již 7. 3. 1991 v článku „Pro čest okřídleného šípu“. Dle slov 

tiskového mluvčího automobilky J. Daňhelky, které otiskla, bude znamenat fúze 

i zaručení zaměstnanosti a vyšších výdělků. Dopředu o události mluví také článek 

„O plánech Volkswagenu“ ze 14. 3. 1991 ve Svobodném slovu nebo článek 

„Volkswagen – Škoda“ z 16. 3. 1991 tamtéž, který označuje Škodovku na základě slov 

ředitele automobilky Petra Dědka jako hrdou nevěstu, s níž stojí za to se oženit. Ve 

Svobodném slovu 23. 3. 1991 vychází také článek „Pražský autosalón bude letos v říjnu 

pod heslem: Přítel – automobil“, který oznamuje, že spojení automobilek bylo 

prezentováno ze strany VW už v únoru 1991 na autosalónu v Amsterdamu a udělalo 

Škodovce velikou reklamu.  Den po podpisu smlouvy, tedy 29. 3. 1991, vychází tamtéž 

článek „ Společný podnik VW – Škoda zahajuje očekávanou spolupráci: Manželství 

koncernů“, který informuje o tiskové konferenci, jež proběhla v Domě kultury v Mladé 

Boleslavi mezi zástupci automobilek a kromě dalších záměrů oznamuje také přesné 

datum vzniku akciové společnosti Škoda, tedy 15. duben 1991. K tomu se Svobodné 

                                                           
211 Veškerá vyjádření Ing. Petra Hrdličky, CSc. použitá v kvalitativní analýze jsou převzata z přílohy č. 2 
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slovo vrací ještě ve článku „Mladoboleslavští: máme, co jsme chtěli – Manželství 

z rozumu“ z 6. 4. 1991. 

 

Článek „Jak řešit odbytovou krizi“ v Lidové demokracii ze dne 4. 4. 1991 

označuje podnik Škoda Mladá Boleslav jako jeden z hlavních podniků, které vláda 

považuje za páteř české ekonomiky, ale jež se neobejdou bez přílivu zahraničního 

kapitálu. Den po vzniku nové společnosti, tedy 17. 4. 1991, vychází shodně v obou 

periodikách články řešící ochrannou známku, jejímž výhradním majitelem je stále 

koncern Škoda Plzeň, a. s., a to sice „Šíp pro Škodovku“ v Lidové demokracii 

a „U podpisu jsme nebyli, tvrdí tajemník odborů škody J. Mádr: Causa okřídlený šíp“. 

Na téma navazují také články Lidové demokracie „Diskuse kolem známky“ 

z 18. 4. 1991 a „Hledají se partneři“ z 20. 4. 1991 a článek „Ministr průmyslu ČR 

J. Vrba v plzeňské Škodovce: Vysvětlení kolem šípu“ z 18. 4. 1991 ve Svobodném 

slovu. Rudé právo komentuje událost také zpětně, v článku „Prodělali jsme kalhoty?“ 

z 27. 5. 1991 se vyjadřuje k analýze vypracované ekonomem Františkem Nepilem, jež 

má výhrady k dohodě mezi automobilkami a tvrdí, že stát Škodovku prodal pod cenou. 

Dává v něm prostor k vyjádření některým významným osobám, např. Ludvíku Kalmovi, 

předsedovi správní rady automobilové a.s. Škoda Mladá Boleslav. Jeho osoba figuruje 

i v dalším článku s názvem „Favorit je dobrý základ“ z 28. 5. 1991, který opětovně 

obhajuje výhodnost spojení a také uvádí, jaké změny se na vozidle Škoda Favorit 

chystají. 

 

V Hospodářských novinách je zásadní článek z 29. 3. 1991 „Škoda – VW 

podepsáno“, který informuje o podpisu smlouvy mezi společnostmi a později články 

„Okřídlený šíp doletěl do Mladé Boleslavi: Značka je kapitál“ ze 17. 4. 1991 

a „Volkswagen potvrzuje projekt Škoda: Dopis F. Vlasákovi“ ze stejného dne, které 

potvrzují, že byly splněny podmínky, a nic tak nebránilo oficiálnímu vzniku nové 

akciové společnosti. První jmenovaný článek ze 17. 4. 1991 řeší také otázku ochranné 

známky, stejně jako články „Škoda Plzeň: Ochranná známka něco stojí“ z 12. 4. 1991 

a „Spor o známku“ z 16. 4. 1991. Za pozdější obhajobu fúze, kterou jsme nalezli 

i v jiných periodikách, lze považovat článek „Ministr J. Vrba ve Škodovce: Skončili 

bychom jako skanzen“ z 18. 4. 1991. Zajímavý je v tomto období také článek 

„Atraktivní partner pro německé podniky“ z 11. 4. 1991. Takto ČSFR označil německý 

předseda Východního výboru německého hospodářství Otto Wolff von Amerongen. 
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O tom, který československý podnik by se mohl stát tím dalším, který bude 

privatizován, hovoří poté článek „Na obzoru další významné joint ventures: Kdo bude 

další?“ z 19. 4. 1991. Svět motorů se tématu věnuje pomálu a to ve článcích „Smlouva 

uzavřena“ z 5. 4. 1991 a „Aj pre Bratislavu: Volkswagen“, který oznamuje, že další 

z partnerů Volkswagenu budou Bratislavské automobilové závody, a přináší rozhovor 

s jejich ředitelem Ing. Štefanem Chudobou. 

 

Ve Ventilu na připravované spojení odkazují už články „Odboráři jednají s VW“ 

z 8. 3. 1991 nebo „Svatba stojí za to“ z 22. 3. 1991, který komentuje návštěvu 

představenstva koncernu Volkswagen v mladoboleslavské automobilce. O samotném 

podpisu smlouvy bližší informace přináší trefně nazvaný článek „28. března“ 

z 5. 4. 1991 a „První kousek nové historie“ z téhož dne: „Smlouvy předpokládají, že 

z koncernu Škoda, který je národním podnikem, vznikne k 15. dubnu 1991 nová, 

vyčleněná firma, Škoda, automobilová akciová společnost, se sídlem v Mladé 

Boleslavi.“212 Samotný vznik společnosti pak komentuje článek „Akciová společnost je 

na světě“ a téma ochranné známky zase článek „Okřídlený šíp konečně doletěl“, oba ze 

dne 26. 4. 1991. Vše už jen doplňuje článek „Poprvé společně“ z 6. 5. 1991 a články 

„Ze života firmy“ ze dnů 15. 3. 1991 a 22. 3. 1991, které opětovně shrnují již řečené 

informace. 

 

  V tomto období se také začíná objevovat reklama „Evropa je kupuje – kupte 

i Vy: Volkswagen řekl – dobrý vůz!“, která propaguje nejen Favorita, ale také typ 

Forman. Objevila se např. v Hospodářských novinách ze dne 22. 3. 1991 nebo Světě 

motorů ze dne 26. 4. 1991. 

 

O souvislostech vozu Favorit a spojení automobilek jsem hovořila také 

v rozhovorech. Jak pan Ing. Petr Hrdlička, CSc. tak i Mgr. Lukáš Nachtmann mi shodně 

potvrdili, že dle jejich názoru byl Favorit jedním z výrazných důvodů, proč Volkswagen 

o fúzi se Škodovkou vůbec kdy uvažoval. 

 

                                                           
212 První kousek nové historie. Ventil 5. 4. 1991, ročník 45, číslo 14, str. 2 
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2.2.6 Výrazný facelift automobilu 

Facelift automobilu byl v denním tisku zmíněn, ovšem velmi okrajově. V Lidové 

demokracii se ho v období týkal pouze jeden článek a to „V novém lesku“ 

z 29. 12. 1992, který o modernizovaných vozech mluví jako o novince dalšího roku, 

zmiňuje, jaké změny proběhnou, a vyjadřuje obavu nad růstem ceny vozu. Okrajově 

o modernizaci s předstihem hovoří také článek v Rudém právu nazvaný „Letos 

z mladoboleslavské automobilky 200 000 aut“ z 24. 12. 1992, jež zároveň informuje 

o novém rekordu v roční produkci, a později pak „Modernizované škodovky vyjely“ 

z 5. 1. 1993, kde se čtenáři dočetli o konkrétních úpravách a také konkrétních cenách. 

Svobodné slovo se tématu dotýká nejprve článkem „Škodovka nezdražuje, Avie ano“ 

z 3. 12. 1992, který řeší téma v souvislosti s novou daní z přidané hodnoty, která začala 

platit od 1. ledna 1993. Pan Smutný jakožto pracovník tiskového oddělení zde podává 

informaci, že nové ceny automobilů se budou týkat pouze nových modelů a zvyšování 

kvality, nikoli daňového zatížení. Dne 5. 1. 1993 na něj pak navazuje článkem 

„Inovované škodovky dražší“, který přináší již konkrétní ceny. 

 

Podobně postupují i Hospodářské noviny ve článcích „Ceny škodovek se 

nezmění“ z 3. 12. 1992 a „Nové ceny škodovek“ z 5. 1. 1993. Přidávají článek 

„Volkswagen Východu“ z 2. 2. 1993, jež převzal obsah z polského týdeníku Wprost 

a řeší prodej Favoritů v Polsku, kde se stal neprodávanějším zahraničním vozem. 

Zmiňuje také jeho kvalitu, která se dle slov servisů měla výrazně zlepšit po spojení 

Škody s Volkswagenem. Ve Světě motorů se tématu věnují 4 články, jako první pak 

oznámení „Novinka“ z 8. 1. 1993, které přináší informaci o zavedení hliníkových 

rozvodových tyček. Modernizaci automobilů řeší i rozhovor s Ing. Ludvíkem Kalmou 

vydaný 12. 2. 1993, článek „První automobil Škoda Favorit s přeplňovaným motorem“ 

ze stejného dne a „Co se chystá v Kvasinách“ z 19. 2. 1993, který komentuje jak 

samotný závod, tak i modernizované pick-upy. Ve Ventilu je nejzásadnější článek „Do 

nového roku s moderním automobilem“ z 18. 12. 1992, který (stejně jako článek 

„S důvěrou ve vlastní síly“ z téhož dne) shrnuje celý uplynulý rok a představuje 

konkrétní změny, které u nového automobilu nastanou. Přechod na novou výrobu 

v automobilce komentuje článek „ Do nové etapy“ z 15. 1. 1993, další plánované změny 

poskytl článek „Investiční program Škody potvrzen“ z 22. 1. 1993 a v článku ze dne 

8. 1. 1993 se dozvídáme, že byl splněn cíl uplynulého roku, tedy vyrobit 200 tisíc 

Favoritů. 
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2.2.7 Ukončení výroby vozu Škoda Favorit 136 L 

Lidová demokracie v tomto období již nevycházela, proto je z kvalitativní 

analýzy vynechána. V Rudém právu je zásadní článek z 13. 8. 1994 „Favorit končí“ a ve 

Svobodném slovu článek „Tečka za Favoritem“, jež shodně informují o ukončení 

výroby typu 136 L. Dále periodika už připravují na náběh výroby nového typu Felicia, 

například články z 6. 4. 1994 „Felicie na náš trh v listopadu“ v Rudém právu a „Na 

našich silnicích se brzy objeví nový vůz: Felicia střídá Favorit“ ze Svobodného slova. 

Ostatní články v Rudém právu řeší otázku dotací pro subdodavatele Škody. 

 

Hospodářské noviny konec výroby základního typu Favoritu oznamují 

v krátkém odstavci nazvaném „Výroba favoritů končí“ z 15. 8. 1994, náběh nového 

vozu do výroby pak ve článcích „Felicia se začne vyrábět v pondělí“ (31. 8. 1994), 

„Výroba Felicií se rozbíhá“ (6. 9. 1994) a „Felicia má zpoždění, Škoda však preferuje 

zejména kvalitu výroby“ (7. 9. 1994). Svět motorů nepřináší k tématu samostatný 

článek, v článku „Nové a poslední akční modely Škoda“ z 8. 7. 1994 ale naznačuje, že 

se bude jednat o modely poslední před náběhem nového typu škodovky. U Ventilu 

nastala podobná situace, kdy se o plánovaném ukončení výroby Favoritu můžeme 

dozvědět jen ze článku „Musíme být maximálně aktivní“ z 12. 8. 1994, který se ale více 

věnuje náběhu výrobu nového typu než ukončení toho starého. 

 

2.2.8 Kvalita vozu 

Otázka kvality vozu byla často řešeným tématem ve článcích, které se týkaly 

Favoritu. Už dne 1. 10. 1987 vyšel v Rudém právu článek „Poučí se výrobce?“, který 

pojednával o poruchách na starých modelech vozů. Čtenář v něm mluví o vozu, kde 

došlo ke zlomení poloosy. Za příklad dává také nejmenovanou západní firmu, jež 

v podobném případě okamžitě stáhla 1000 vozů z provozu, aby je přezkoumala. Dne 

20. 1. 1989 nastává podobná situace u Favorita. Ten den bylo shodně otištěno v denních 

novinách – jak v Rudém právu, Svobodném slovu, tak i Lidové demokracii „Sdělení 

majitelům/ Sdělení AZNP“: „V souvislosti s šířícími se dohady o závadách na přední 

nápravnici vozů Škoda Favorit sděluje státní podnik AZNP Mladá Boleslav, že u dvou 

prodaných automobilů skutečně došlo k porušení bodových svárů na nápravnici.“213 Ač 

                                                           
213 (ZA) Sdělení AZNP. Rudé právo 20. 1. 1989, ročník 69, číslo 17, str. 2 
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se mělo jednat o extrémně používané vozidla taxislužby, přesto AZNP vyzvala všechny 

ke kontrole a přidělání nápravných svárů. Nedošlo ale k žádnému stažení vozů, naopak, 

bylo sděleno, že závada v žádném případě nemůže ohrozit bezpečnost používání vozu. 

V dalším článku „Společným cílem je kvalita“, který vyšel ve Ventilu dne 26. 1. 1990, 

společnost přiznává dvě zásadní věci, a to sice, že kritika jejích výrobků je oprávněná 

a že se to v předchozím režimu snažila zastírat: „Snad nejvíce co mrzí poctivé 

škodováky, je kritika našich výrobků. Žel, v poslední době se s ní setkáváme často a co 

nejhorší – je oprávněná. Neslouží nám ke cti, že jsme tyto oprávněné kritiky v době 

nedávno minulé ještě mocensky potírali, jak vyplývá třeba z článku „Favoritko má 

touho“ ve víkendovém čísle Mladé fronty ze dne 30. 12. 1989. Jako škodováci víme, že 

politika zastrašování byla po mnoho let metodou práce.“214 

 

V rozhovorech jsem dala možnost se k tomu vyjádřit jak panu Ing. Petru 

Hrdličkovi, CSc. tak Mgr. Lukáši Nachtmannovi. Pan Ing. Petr Hrdlička, CSc. k tomu 

uvedl, že si nemyslí, že by byl tehdy zákaz o nedostatcích mluvit, pan Nachtmann jistou 

snahu komunistické strany prezentovat se v médiích lépe, než tomu ve skutečnosti je, 

nevyloučil. Jedná se o jedinou zmínku médií, kde je přiznáno ovlivnění způsobu 

informování v souvislosti s minulým režimem, přesto pro mou práci velmi důležitou, 

jelikož naznačuje, že takové ovlivňování existovalo, ač nemuselo být ze strany ostatních 

médií nikdy přiznáno. 

 

K samotné kvalitě vozu pak Mgr. Lukáš Nachtmann uvedl: „O kvalitě se 

mluvilo, 50 let se o ní jen mluvilo, ale realita byla taková, že nebyli schopni to auto 

vyrobit pořádně. Jednak to byla neschopnost subdodavatelů, jednak to byla 

neschopnost, laxnost a možná i vzdor zdejších dělníků. Ty první vozy byly naprosto 

zoufalé. Špatný lak, špatná převodovka, špatné řízení, špatné brzdy a každé auto se 

muselo znovu a znovu kontrolovat.“ To nepopírá ani pan Ing. Petr Hrdlička, CSc., ale 

dodává, že komentovat kvalitu vozu na základě vozidel pražské taxislužby, které 

skutečně zažívaly extrémní podmínky provozu, mu nepřijde příliš spravedlivé.  

 

                                                           
214 (red) Společným cílem je kvalita. Ventil 26. 1. 1990, ročník 44, číslo 4, str. 1 
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2.2.9 Škoda Favorit v zahraničí 

Tuzemská periodika informovala i o prodeji vozu na zahraničních trzích a dle 

nalezených článků jsem usoudila, že byla Škoda Favorit v zahraničí úspěšným 

a chtěným zbožím. Velmi často je zmiňována Itálie a především Británie. O tom nás 

můžou přesvědčit články „Favorit se chystá do Británie“ (Lidová demokracie 

29. 7. 1988), „Britové ve Škodovkách“ (Lidová demokracie 9. 1. 1993), „Škodovky 

v Británii“ (Rudé právo 13. 8. 1988), „Favorit v Británii“ (Svobodné slovo 13. 8. 1988), 

„Jak se prodávají škodovky v Británii“ (Hospodářské noviny 12. 1. 1993), „Hustá 

britská síť“ (Hospodářské noviny 14. 1. 1993) nebo „Škodovka se prosazuje na britském 

trhu“ (Hospodářské noviny 20. 7. 1994). Ty informují například o tom, že se dovozci 

Škoda Automobile UK na britském trhu daří a že plánuje zvýšit prodej Favoritů až na 

40 tisíc, což by je mohlo posunout mezi 10 nejprodávanějších aut na ostrovech. 

 

2.2.10 Vzájemná spolupráce zemí socialistického bloku 

Dalším častým tématem článků, zejména těch psaných za komunistického 

režimu, bylo navazování vzájemné spolupráce ve všech možných oblastech mezi 

socialistickými zeměmi. Ve většině článků ale není sděleno, čeho přesně by se 

spolupráce měla týkat. Výjimkou je již výše zmiňovaný článek „ČSSR-Maďarsko: 

Nové formy součinnosti“ vydaný v Rudém právu dne 28. 8. 1987. Na něj navazuje 

i Lidová demokracie dne 1. 9. 1987 článkem „Pozornost vyšším formám spolupráce: 

Rozhovor L. Štrougala o čs.-maďarských jednáních“, který opět mluví o spolupráci, jež 

se má týkat i nového vozu Škoda Favorit. Přitom to bylo vlastně ještě v době, kdy ani 

nebyl představen veřejnosti. Pan Ing. Petr Hrdlička, CSc. i Mgr. Lukáš Nachtmann mi 

v následných rozhovorech potvrdili můj dojem z těchto sdělení, a to sice, že tyto články 

byly spíš takovou výplní, aby se mělo o čem psát a vypadalo to, že se něco děje, ač 

žádná spolupráce nakonec realizována nebyla. 

 

2.3 Rozhovory 

Rozhovory byly provedeny při osobním setkání a následně ze záznamu zpracovány do 

písemné podoby. Některé informace, které jsem díky nim získala, jsem využila do 

kvalitativní analýzy. Rozhovory v plném znění jsou součástí přílohy.  
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Závěr 

 Automobil Škoda Favorit byl bezesporu na tehdejší dobu převratnou novinkou 

a věřím, že v dnešní době je pro mnoho lidí téměř až nepochopitelné, jakým způsobem 

vznikal a s kolika problémy se jeho vývoj potýkal. Převzal na sebe podobu výrobku, 

který byl nejen ostře sledován ze strany společnosti, která se již nemohla dočkat nového 

vozu, ale který se stal také politickou záležitostí. O to větší tlak museli pociťovat lidé, 

kteří se na jeho vývoji podíleli a média, která měla o jeho vývoji a později pak také 

prodeji, informovat netrpělivou veřejnost. 

 

Práce mě zavedla do historické doby a dala mi možnost nahlédnout na způsob 

tehdejšího informování. Počet článků, který jsem v daném období nalezla, mě samotnou 

překvapil, a vedl proto i ke změně způsobu, jakým jsem články nakonec analyzovala. 

 

V analýze jsem se přesvědčila také o jedné věci, a to sice, že kvantita nemusí 

vždy znamenat kvalitu. Ač bylo množství článků k tématu opravdu vysoké, často se 

jednalo o sdělení naprosto shodného znění ve všech periodikách. Ukazuje nám to, že 

periodika čerpala informace ze shodných zdrojů, nejčastěji Československé tiskové 

kanceláře, ale nikdo z redaktorů si nedovolil něco obměnit, nebo přidat. Pouze otiskl 

informaci tak, jak vyšla z oficiálního zdroje. Dle mého názoru to bylo hlavně ze strachu, 

aby jejich sdělení nikdo dál nepřezkoumával a nedostali se do potíží s režimem. 

 

 Tento uniformní způsob sdělování informací však trochu znesnadnil to, o co 

jsem se snažila – tedy odhalení jakýchsi skrytých nuancí a významů, jež by mohly 

odhalit ovlivnění režimem. Názory a pocity, které ve mně studium těchto dobových 

materiálů zanechalo, nebyly nijak zvláštní a myslím, že málokdo dnes dokáže odhalit, 

zda k nějakému ovlivňování v těchto konkrétních případech ze strany režimu vůbec 

došlo. To by nám asi museli povědět sami autoři. Ve mně však články zanechaly dojem 

tento: „Co není řečeno, není lež“. Tedy, že nelhali, ale místo toho o některých věcech 

jednoduše nemluvili a jiné, ty pozitivní, naopak vyzdvihovali. O tom mě přesvědčují 

i ohlasy ze strany čtenářů, které jsem měla možnost nalézt a jež většinou nešetřily 

kritikou vozu. Přiznání samotných médií ke snaze zlepšovat uměle mediální obraz vozu 

za komunistického režimu jsem nalezla jen v jednom ze článků, myslím si ale, že právě 

proto je pro moji práci o to důležitější.  
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 I přes obsáhlost práce samozřejmě nebylo možné v ní pokrýt úplně celý mediální 

obraz vozu. Přesto si myslím, že poskytuje rozsáhlý náhled, který nám leccos může říci 

a třeba inspiruje některé další, aby ve zkoumání mediálního obrazu vozu pokračovali. 
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Summary 

 The Škoda Favorit vehicle was doubtless a revolutionary novelty at the time, and 

I believe, that today it is almost incomprehensible for many people, how the idea came 

out and how many problems had to be fixed during the project. Car took the form of 

a product, not only closely watched from public side, which already could not wait for 

the new car, but became a political affair too. It means, how big pressure should have 

been felt by people, who taking part of the project and by media, which should inform 

the impatient public about the car development and later about the selling of product.  

 

This work showed me the context of the historical period and gave me the 

opportunity to look at the way, how information sources worked those days. The 

number of articles, which I found from that period, surprised even myself. It was the 

reason to change the method of analyzing the articles.  

 

In the analysis I got also convinced of one thing - quantity does not always mean 

quality. Although the amount of articles on the topic was really high, the articles in all 

magazines often featured the same or similar texts. This shows us, that newspapers and 

magazines took the information from the same sources, mostly Czechoslovakia press 

agency, but none of the editors dared to make variations on anything. It was just a 

matter of publishing the information as it came from the official source. In my opinion it 

was mainly due to the fear of redactors about someone making further analysis on the 

texts and putting them in trouble with the regime later on.  

 

This uniform method of sharing information however made a bit more difficult 

reaching my goal - revealing some kind of hidden meanings and nuances, which could 

mean the influence of the regime. Opinions and feelings, which I felt after study of 

these historical materials were nothing special, and I think that anyone today could not 

find out whether any influence by the regime actually ever took place in this particular 

case. This can be probably told only by the article authors themselves. Concerning me, 

anyway, articles left just a single impression: "What is not said is not a lie." Otherwise 

said, the media did not lie, preferring simply not to talk about some things, and others, 

most positive, were improving the impressions. I am convinced of this even by the fact 

that reader’s feedback I could find, mostly did not spare with criticism to the car. 
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Focusing on the declarations of the media, made just in order to artificially improve the 

image of the car during the communist regime, I found them in only one of the articles, 

but I think that this is exactly, why my work is so important.  

 

Despite the size of the work, of course, it was not possible to cover the entire 

image of the car in media completely. But I think that work provides a comprehensive 

view, which can tell us some things, and perhaps inspire someone else in going on with 

the analysis of the car image in the media. 
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FÚTI  Federální úřad pro tisk a informace 
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Přílohy 

Příloha č. 1:  

Kódovací kniha 

Téma: Mediální obraz Škody Favorit v dobových médiích 

Základní analytická jednotka: článek pojednávající o Škodě Favorit 

Proměnné: 

P1 PERIODIKUM 

1) Rudé právo 

2) Svobodné slovo 

3) Lidová demokracie 

4) Hospodářské noviny 

5) Svět motorů 

6) Ventil 

P2 DATUM VYDÁNÍ 

Datum článku se bude zapisovat ve tvaru DD. MM. RRRR 

P3 HLAVNÍ TÉMA 

Tato proměnná zkoumá, v souvislosti s čím se v článku zmiňuje či řeší automobil Škoda 

Favorit. Míru určí poměr počtu slov věnovaných automobilu vůči celkovému počtu slov 

článku. 

- Hlavně o Škodě Favorit = 1 

- Škoda Favorit jen zmíněna v jiném kontextu = 2 

- Spíše o automobilce Škoda obecně = 3 

- Tématu se týká jen okrajově = 4 

P4 HLAVNÍ UDÁLOST 

1) ANO  

0) NE 

P5 OSOBA PANA ING. PETRA HRDLIČKY, CSC. 

1) ANO  

0) NE 
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P6 JINÉ OSOBY 

1) ANO  

0) NE 

P7 SPORTOVNÍ RUBRIKA 

1) ANO 

0) NE 

P8 FOTO 

1) ANO 

2) JINÉ NEŽ FAVORIT 

0) NE 

P9 ROZSAH 

Rozsah bude uveden v počtu odstavců článků a to včetně případného perexu, který bude 

počítán za 1 odstavec, stejně jako reklamní sdělení.  

Hypotézy: 

HYPOTÉZA 1: O všech významných událostech, jež zkoumám, bude tisk alespoň 

nějakým způsobem informovat. 

HYPOTÉZA 2: Osoba pana inženýra Petra Hrdličky, CSc. bude zmiňována minimálně.  

HYPOTÉZA 3: Články budou do revolučního data 17. listopadu 1989 ve většině psány 

kolektivním způsobem – tedy bez zmínění konkrétních osob. 

HYPOTÉZA 4: Většina článků bude bez fotografické přílohy. 

HYPOTÉZA 5: Největší zájem bude věnován představení vozu na veletrhu v Brně.  
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Příloha č. 2:  

Rozhovor s panem Ing. Petrem Hrdličkou, CSc. 

Vývoj nového vozu byl tehdy otázkou vyloženě politickou, a jak jste sám uvedl, bylo to 

v podstatě nastavení hlavy do oprátky, pokud by to nevyšlo. Co Vás vedlo k tomu se 

takového úkolu přesto ujmout, a riskovat tak případný neúspěch? 

 

Bylo to hlavně proto, že jsem vždycky kritizoval to, co se v automobilce dělá. Když jsem 

potom dostal sám nabídku, abych to zkusil, tak nešlo moc dobře od toho couvnout. To 

byla jedna věc. A druhá věc byla, že mě to samozřejmě strašně lákalo. Kdy člověk 

dostane tu příležitost, aby vytvořil nové auto? Já jsem navíc měl tu výhodu, že všichni 

ostatní z toho měli takový strach. Nikdo se do toho proto nehodlal plést, měl jsem 

volnou ruku. Ve chvíli, kdy jsem již rozhodoval o karoserii vozu a jezdil jsem k panu 

Bertonemu, nikdo se mnou nechtěl jezdit. Nikdo v tom nechtěl být namočený a všichni až 

čekali, jak to dopadne. Sám Bertone mi na to pak říkal: „Pane Hrdlička, Vy musíte být 

tak strašně veliký šéf v tom Československu. Za mnou sem většinou jezdí celé delegace 

ze zahraničních továren, spousta lidí, kteří se pak mezi sebou hádají a nejsou schopní 

nic rozhodnout. A vy řeknete takhle a takhle a je to.“ A strach?  Na ten nebyl čas. 

 

Komunistická společnost hrála v duchu kolektivismu, a tak byly veškeré úspěchy 

přisuzovány celku, ne jednotlivcům. O tom mě přesvědčil i fakt, že ze 704 článků, které 

jsem v daném období k vývoji a prodeji vozu Škoda Favorit nalezla, pouze 8 zmínilo 

Vaši osobu. Nebylo Vám to líto, že po takových zásluhách veřejnost v podstatě 

neocenila Vaši práci? Nebo jste Vy sám nestál o publicitu v médiích?  

 

Mně to bylo celkem jedno. Mně se jednalo hlavně o to, aby se uskutečnilo to auto, aby 

se to podařilo. Což se v rámci tehdejších možností myslím podařilo. Pak už jsem si 

nepotřeboval nic dokazovat.  

 

Takovou mou prvotní úvahou bylo, že to bylo z důvodu, že komunisté neradi uváděli 

konkrétní osoby. I přes kolektivistickou povahu informování však Rudé právo 

např. v článku „Favorit má premiéru: Novou Škodovku představuje jeden z jejích 

tvůrců“ uvádí osobu vedoucího úseku konstrukce výrobku Výzkumného a vývojového 

ústavu AZNP ing. Miroslava Pecha. V dalším článku „Vývojem nic neskončilo: Jak je 

zajištěna výroba nového osobního automobilu Škoda“ je zase uveden František Lacina 

jakožto vládní zmocněnec pro náběh výroby osobního vozu a ve článku „Škodovka 

model 88“ zase Emil Sladkovský jako vedoucí odbytu výrobků AZNP. Proč myslíte, že 

vybrali k rozhovoru zrovna je a ne Vás? 

 

Jak už jsem Vám říkal. Když se rozhodovalo o tom, jestli se to podaří, nebo nepodaří, 

tak od toho všichni dávali ruce pryč. A když už se to potom podařilo, tak se k tomu zase 

naopak každý hlásil.  

 

V mnou zkoumaném období jsem nalezla také článek, kde se řešilo udělování cen za 

techniku, ale Vaše jméno jsem nikde nenalezla. Byl jste vůbec nějak oceněn za Vaše 

zásluhy pro automobilku, ať už se strany KSČ, automobilky samotné nebo třeba 

vědecké společnosti?  

 

Já k tomu vždycky říkám, že za dobrý skutek má být každý potrestán. Tak co bych 

dostával. Ocenění přichází spíše až zpětně, nebo za jiné činnosti. Dělám mimo jiné 
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předsedu zkušební komise na univerzitě v Liberci nebo na ČVUT. Ale nad tím se člověk 

nesmí nijak pozastavovat, obzvlášť když jsem potom v roce 1990 ze Škodovky sám 

odešel.  

 

Ve vaší knize uvádíte, jak složité bylo pro Vás vůbec dostat se do automobilky a také to, 

jak Vám na jedné ze schůzek, která předcházela právě vývoji Škoda Favorit, předhodili 

fotku z berlínského autosalonu, na níž byl Váš otec s Adolfem Hitlerem a kterou jste 

měl nejspíše od začátku ve spisu. Pociťoval jste ještě někdy jindy za dobu působení v 

automobilce určitou nevraživost vůči Vaší osobě? 

 

Ano, toto bylo skutečně v mých materiálech a já jsem o tom samozřejmě nevěděl. Taky 

na tom nic nebylo, můj tatínek byl stejně tak vyfotografovaný třeba s anglickým králem 

nebo francouzským prezidentem, což byl na těch autosalonech takový zvyk. Já o tom v té 

knížce píšu, že to vlastně nakonec tatínkovi i zachránilo život, takže to nebylo tak 

špatné.  

 

Žádnou zvláštní nevraživost jsem kvůli tomu vůči své osobě nepociťoval. Ale vím třeba, 

že jsem byl navržený na státní vyznamenání, za doby, kdy jsem ještě pracoval v Ústavu 

pro výzkum motorových vozidel, a to vyznamenání mi bylo zamítnuto právě z toho 

důvodu, že můj tatínek měl být kolaborant.  

 

V té Škodovce to bylo trochu jinak. Já když jsem tam nastoupil, tak jsem měl jednání 

s pracovníkem kádrovky. To byl velice slušný člověk, jmenoval se Kamil Pikner a byl to 

první člověk, který mi to řekl a chtěl vysvětlení. Jednalo se o to, jestli ještě nebudou 

negovat ten můj nástup do Škodovky. A já jsem dostal vlastně první příležitost se k tomu 

vyjádřit.  

 

V rozhovoru pro Svět motorů v roce 1987, kdy Vás zpovídali ohledně vývoje nového 

vozu, jste uvedl, že určité části společnosti se nezavděčíte, ať děláte, co děláte. Cituji: 

„Když nepoužijete zahraniční pomoc, řeknou, že to nemá úroveň, že nejsme schopni a že 

to nemá žádný šmrnc. Použijete-li zahraniční pomoc, tak řeknou: a proč jste vůbec 

použili zahraniční pomoc, když to naši lidé dokáží také?“ Narážím tak trochu i na to, že 

někteří lidé měli výtky k tomu, že design nového vozu zpracovala italská firma. Ale 

upřímně, bylo by to v té době vůbec možné, zpracovat design v Československu?  

 

Teď je potřeba se podívat na tu dobu, rok 1983, kdy v Itálii, především v Turíně a jeho 

okolí, byla celá řada designerů, a to opravdu světového jména. Třeba Pinin Farina, 

který oblékal všechny Peugeoty, Toyoty a řadu dalších, o kterých ani nevím. Další byl 

Giugiaro neboli Ital Design, který byl třeba autorem Golfu. Svého času spolupracoval i 

se Škodovkou na typu 720. Nebo Bertone či Zagato. A tam se rozhodovalo o tom, co 

bude. Jako když v Paříži, kolébce módy, rozhodnou, že se další rok budou nosit krátké 

sukně. To byl tehdy pro automobilový průmysl Turín.  

 

O Favoritu se rozhodovalo v roce 1983 a do výroby se dostal v roce 1988 s tím, že se 

bude ještě nejméně pět let prodávat. To je důvod, proč ten design musel být nadčasově 

navržen na deset let dopředu. A i za těch 10 let musí fungovat, musí se to i potom 

prodávat. Na tyto termíny se mě ptal i pan Bertone a podle toho se rozhodovalo, jak 

bude vůz vypadat. To samozřejmě tehdy žádný český designér nevěděl. Věděli to jen oni 

mezi sebou. Dnes už je ta informační možnost, ale tehdy nebyla. A já jsem věděl, že 

nebudu mít čas to opravovat, že to, co dostanu, musí fungovat. Museli jsme to trefit 
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hned na první pokus. Navíc to mělo další souvislosti – třeba s nářadím nebo linkou. Ti 

světoví návrháři také věděli, jaké jsou kde předpisy. To, že s určitou úpravou by se pak 

auto nedalo prodávat třeba na Novém Zélandu. Takové znalosti jsem po žádném českém 

návrháři prostě nemohl chtít.  

 

I přes to všechno ale Bertone také udělal jednu chybu a to u „A sloupku“, kde je předpis 

na určitý úhel, a museli jsme to proto předělávat. A on toho člověka, co to dělal, hned ze 

svého týmu vyhodil. Ve Škodovce byl třeba Král, který si myslel, že by to zvládl. Já 

neříkám, že by to neudělal hezky, ale tady byl zásadní hlavně ten čas, který jsme neměli.  

 

Z článku „Designérské oddělení AZNP“, který vyšel 12. 1. 1990 ve Světě motorů, jsem 

pochopila, že toto oddělení jste vlastně založil až Vy. Jak to tedy řešili v automobilce 

předtím? To neměli vlastní designéry? 

 

Nikdy žádné takové oddělení nebylo. Dělalo se to tak, že design navrhnul třeba šéf 

konstrukce karosérií. Ale nebyli na to vyloženě odborníci. I přesto se některé věci 

samozřejmě podařily. Ale já toto oddělení založil, protože se mi některé věci nelíbily, 

třeba výplně dveří. Každý ten detail se musí designérsky zpracovávat. Tehdy jsem našel 

akademického sochaře Capoucha, kterého jsem zaměstnal, a s ním jsme začali 

dolaďovat tyto věci. Třeba pick-up už byl Capouchovou prací.  

 

V časopisu Automobil jste v jednom z dalších rozhovorů popisoval, jak probíhalo 

rozkreslování vozu. Věc, která normálně trvá 1 rok, a kterou jste vy se svým týmem 

stihnul během půl roku. Tak krátké doby, že Vám ani pan Bertone nevěřil, že to 

zvládnete. Dokážete říci, která část vývoje vozu byl pro vás největší oříšek, věc, na 

které jste se nejvíce zapotili? Bylo to právě toto rozkreslování, nebo přišlo ještě něco 

horšího? 

 

Já jsem si byl vědom, že ty lhůty jsou tak krátké, že to není možné normálním způsobem 

zvládnout. Proto jsme začali vymýšlet řadu opatření, jak to i přesto zdolat. Jedno 

z takových opatření bylo mimořádné využití výpočetní techniky. Věc do té doby 

nevídaná. Já jsem ji měl k dispozici, jelikož jsem dříve založil výpočetní oddělení 

v Ústavu pro výzkum motorových vozidel. Tam jsem šéfoval 150 inženýrům, které jsem 

si osobně vybíral. Měl jsem pod sebou opravdu elitu. Dělali jsme třeba letové zkoušky 

Albatrosu. Používali jsme program SADKO analogo-digitální konvertor. Novinkou byly 

také urychlené zkoušky pro získání tzv. „typických poruch“.  

 

Další věc se týkala mobilizace pracovníků. Prosadil jsem si cílové odměny pro 

pracovníky, kteří tam pak opravdu dělali ve dne v noci. Ono by to bez nadšení ani nešlo. 

 

Největší oříšek byl tedy asi čas a taky to riziko, že to hned na poprvé nevyjde. To 

bychom byli ztraceni. Takže bylo super, když se to nakonec povedlo. 

 

Vůz Škoda Favorit byl poprvé představen na veletrhu v Brně v září roku 1987. Vy jste 

ale nebyl moc rád, že se světová premiéra vozu odehrála zde, že? Jak moc na to 

komunistické vedení tlačilo?  

 

Jedním z důvodů, proč byl představen tam, bylo, že se celý národ už těšil na nové auto. 

Hrabovský tenkrát v Hospodářském týdeníku odhaloval každý týden kousek nového vozu 

a postupně na to lidi připravoval. Hodně se o tom mluvilo.  
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Já jsem měl ale možnost poznat světové autosalony, a tak jsem věděl, že tam je vždy 

klasifikace, co je světová novinka, co je evropská novinka a tak dále. A v případě, že se 

jedná o světovou novinku, tak o vás píšou zadarmo. Proto jsem chtěl, aby byl Favorit 

světová premiéra třeba v Ženevě, protože bychom měli zadarmo obrovskou publicitu. 

Ale jakmile se to ukázalo v tom Brně, tak už to nebyla žádná světová premiéra a o tuhle 

publicitu jsme přišli.  

 

Mezinárodní představení pak bylo až v Amsterdamu, tam jsme tehdy jeli s Horákem, 

obchodním náměstkem. Nejdřív jsme jeli na prezentaci v Německu a následně pak do 

Amsterdamu.  

 

V rámci veletrhu v Brně proběhl také test Světa motorů – osmihodinová NON STOP 

jízda s Favoritem, kde si vůz vedl skvěle, a lidé nešetřili chválou. Pan PhDr. Edvard 

Hrudka, sekretář Světa motorů, také uvedl, že jste byl členem jejich redakční rady. 

Přispíval jste tedy i Vy sám do Světa motorů, nebo jen spolupracoval při technických 

popisech vozu? 

 

Je to možné, ale abych řekl pravdu, tak si to už nepamatuji. 

 

Už v článku z 1. 9. 1987 se jedná o „vyšších formách“ spolupráce s Maďarskem, která 

se má týkat i nového vozu Škoda Favorit. Přitom to bylo vlastně ještě v době, kdy ani 

nebyl představen veřejnosti. Bylo normální domlouvat kontrakty takto dopředu a 

pamatujete si, zda opravdu v budoucnu nějaká spolupráce s Maďarskem proběhla a čeho 

se případně týkala?  

 

Vůbec nic o tom nevím. Favorit závisel především na spolupráci s NDR a ani to nebylo 

jednoduché, jelikož tehdy, abychom cokoliv dostali z jiné socialistické země, muselo to 

být uvedeno v tzv. dlouhodobých dohodách. Použili jsme proto takovou fintu a já 

prosadil kloubové hřídele už do 130, která se vyráběla v malých počtech. Oni nám ty 

hřídele začali dodávat a později se pak už jen navyšovaly počty. Muselo se tehdy 

přemýšlet hodně dopředu. To jsem se já naučil už od svého tatínka, který měl krédo: 

„Říditi znamená předvídati“. V těchto situacích jsem si proto vždycky na svého tatínka 

vzpomněl.  

  

V mnoha článcích (např. „Kvalita podmínkou“ z Rudého práva, 2. 10. 1987) bylo 

několikrát zvýrazňováno, že se výroba Favoritů (později i Felicie) opožďuje, protože 

výrobci jde především o kvalitu. Opravdu to tak bylo a myslíte si, že byl skutečně ten 

závazek kvality splněn?  

Kromě všech těch zkoušek, které jsem již zmiňoval, bylo dalším oříškem zmobilizovat 

subdodavatele. Vedení konkrétní firmy vždycky mělo plán a nemělo moc zájem zavádět 

něco nového, protože by to ohrožovalo plnění plánu. U lidí vždy existoval odpor 

k zavádění něčeho nového. Já potřeboval ale třeba zcela revoluční selen bloky, tlumiče, 

regulační písty, ventily, vodní pumpu, kazetové těsnění… Pro všechny subdodavatele to 

znamenalo zcela novou věc. Proto jsem tehdy udělal jedinou možnou věc, vyzval 

všechny Svazy mládeže, aby si na to vzali patronát a vyhlásili soutěž.  Ti se toho naštěstí 

chytli a díky tomu se mnoho těch věcí skutečně narodilo. Těch problémů tam bylo ale 

hodně a od toho se vše odvíjelo.  
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Dne 1. 10. 1987 vyšel v Rudém právu článek „Poučí se výrobce?“, který pojednával 

o poruchách na starých modelech vozů. Čtenář zde mluví o vozu, kde došlo ke zlomení 

poloosy. Za příklad dává nejmenovanou západní firmu, jež v podobném případě 

okamžitě stáhla 1000 vozů z provozu, aby je přezkoumala. Dne 20. 1. 1989 nastává 

podobná situace u Favorita. Ten den bylo shodně otištěno v denních novinách (jak 

v Rudém právu, tak Svobodném slovu, i Lidové demokracii) „Sdělení 

majitelům/Sdělení AZNP“: „V souvislosti s šířícími se dohady o závadách na přední 

nápravnici vozů Škoda Favorit sděluje státní podnik AZNP Mladá Boleslav, že u dvou 

prodaných automobilů skutečně došlo k porušení bodových svárů na nápravnici“.  Ač 

se mělo jednat o extrémně používaná vozidla taxislužby, přesto AZNP vyzvala všechny 

ke kontrole a přidělání nápravných svárů. Ale nedošlo k žádnému stažení vozů. Naopak, 

bylo sděleno, že závada v žádném případě nemůže ohrozit bezpečnost používání vozu. 

Opravdu se tehdy nejednalo o nic závažného?  

 

Můžu k tomu říct jen to, co já vím, a to sice, že provoz taxíků v Praze, to bylo nejhorší 

martyrium pro každé auto. Jezdilo po dlažbách a rozbitých silnicích a řidiči taxíků se 

k autům chovali hrozně. Proto se ani nedivím, že ta nápravnice praskla. A přijde mi 

trochu nespravedlivé psát zrovna o tomto příkladu.  

 

V článku z 15. 2. 1989 „Favorit na dobírku“ se řeší krádeže znaků Škoda z Favoritů. Jak 

byl znak upevněn, že toto vůbec bylo možné a řešilo se to nějak? 

 

To se nedalo řešit, protože se kradly znaky na všech autech. Ono když to přiděláte líp, 

tak Vám pak kvůli tomu zničí ještě zbytek auta. Proti vandalismu není obrana.  

 

Ve Světě motorů z března 1989 byla uvedena organizační změna v AZNP Mladá 

Boleslav. Psali, že od toho data patří sport pod Vaši osobu. Co to pro Vás znamenalo? 

 

Když to tak řeknu, byla to vlastně trochu pomsta. To bych se musel vrátit zpět do roku 

1981 nebo 1982, kdy mi bylo nabídnuto Zapadlem, abych nastoupil jako šéf vývoje. Já 

si tehdy dal podmínku, že pokud mám nastoupit, tak tam nemůže být šéfem stranické 

organizace pan Folprecht. To vyřešil po Zapadlovi až Banýr. Udělal to opravdu 

šalamounsky. Folprecht byl sice stranický šéf celé Česany, ale jinak pracoval v oddělení 

sportu. Tak oni sport přesunuli na třetí bránu, a tím ti lidé vlastně zmizeli z Česany. Do 

Česany nastoupil jako nový stranický šéf Jirka Lachman, který se mnou bezvadně 

spolupracoval. Takže když mi pak zpětně ten sport dali, znovu mi předhodili toho 

Folprechta.  

 

K tomu všemu také musím uvést, ač mi to třeba zase spousta lidí bude mít za zlé, že 

sport, to bylo oddělení, kde se strašně kradlo. Ti lidé šmelili. Dokonce jsem některé lidi 

nachytal. Další, co se mi nelíbilo, bylo to, že to celé bylo organizované špatně. Závody 

jezdili za Škodovku zaměstnanci oddělení sportu a ti si za ty škodovácké peníze auta 

připravovali. Mohli si na nich dovolit vše, i to, co si soukromníci dovolit nemohli. A tak, 

ač jako jezdci nebyli nic zvláštního, vyhrávali, protože měli daleko lepší nářadí než 

normální lidi.  A díly prodávali pod rukou jiným závodníkům. To se mi vůbec nelíbilo. 

Chtěl jsem zavést systém, který je se štěstím zavedený teď v Motorsportu. Aby závody 

nejezdili zaměstnanci fabriky. Chtěl jsem vyvíjet závodní auta, ale jezdce najmout. To 

ale tehdy narazilo na šílený odpor mezi závodníky. Nazval bych to celé proto tak trochu 

danajským darem.  
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Dnes je Motorsport organizovaný jinak. Od té doby, co je tam šéfem Hrabánek, je tam 

opravdu řád a Fabie 2000 taky vyhrála vše, co se dalo.  

 

V Hospodářských novinách 1. 12. 1989 s Vámi vyšel rozhovor, kde se řešily motory. To 

bylo už v době, kdy se vedly ve Škodovce rozhovory o Vašem odvolání z místa 

vedoucího vývoje? 

 

To ještě ne, já jsem odešel až 31. 3. 1990. A můžu k tomu jen říct, že jsem se nikdy 

neměl tak dobře jako potom, co jsem odešel.  

 

Pan redaktor Miroslav Kaňa, který rozhovor připravil, na vás dost naléhal a neskrýval 

své zklamání z toho, že nejsou úplně nové motory, a nejspíš ani v nejbližší době 

nebudou. Vy jste ve své knize popisoval, jakou obrovskou práci dalo prosadit vůbec 

modernizaci toho starého. Myslíte, že si tehdy normální lidé uvědomovali, jak těžké je 

cokoliv v technice prosadit?  

 

Ti lidé neměli vůbec představu, jak tohle funguje. Investice do motoru je jedna 

z největších investicí vůbec. Je toho hrozně moc, co tam musí být, aby to fungovalo. Já 

tam měl navíc ve vývoji trochu veš v kožichu. Ti lidé byli hecovaní i ze strany Františka 

Fidrmuce, který zkonstruoval motor určený tehdy pro vůz 720, auto s klasickým 

pohonem. A jemu vadilo, že jsme nepoužili právě jeho motor. Ten by se ale musel pro 

Favorita hodně předělat. Nebyla tehdy vůbec naděje, že by někdo investoval do 

motorárny, která by zařídila výrobu tohoto motoru. Proto jsme to vyřešili jinak.  

 

Dne 4. 3. 1991 vyšel v Lidové demokracii inzerát Škoda automobilového koncernu na 

alternativní dodavatele dílů vč. převodovek, náprav, závěsů dveří… Myslíte, že to bylo 

z důvodu, že dosavadní dodavatelé nestíhali? 

 

To vůbec nevím, v té době jsem již v automobilce nebyl.  

 

V letech 1988–1989 bylo neustále řešeno, že není dostatek vozů Škoda Favorit a stojí se 

fronty před Mototechnou. Dne 10. 5. 1991 pak vychází článek: „Auta nejdou na odbyt“, 

kde se najednou řeší věc úplně opačná, že vozů je dost, ale nejsou kupci. A 31. 8. 1994 

už zase vychází článek „Favority chybějí“. Čím bylo toto kolísání způsobeno? 

 

Určitě jedna věc byla, že se změnila cena vozů a všichni na ně neměli. Další pak, že se 

se změnou režimu otevřel trh ojetin. 

 

Podnikový časopis Ventil dne 26. 1. 1990 uveřejnil článek „Společným cílem je 

kvalita“, kde v podstatě přiznává Škodovka dvě věci. Jednak to, že kritika jejích 

výrobků je oprávněná, a také to, že v předchozím období byly tyto kritiky mocensky 

zastírané. Vnímal jste to tak, že se za komunistů nesmělo hovořit o případných 

nedostatcích? 

 

Já na to používám vždy příhodu, kterou popisuju i v té knížce. My jsme tehdy na 

testování motoru používali takzvané nosiče agregátů. To znamenalo, že jsme motor 

instalovali do jiných automobilů a tak testovali. Koupili jsme třeba Mazdu, sundali jsme 

z ní jen karoserii a všechno ostatní byl Favorit. Jeden ze zkušebních řidičů tehdy 

zastavil na oběd a lidé okolo ho přemluvili, ať otevře kapotu, že chtějí vidět motor. Tak 

otevřel kapotu a oni říkali: „No jo, Japonci, to my bychom nedokázali“. Co tím chci 
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říct. Český národ si bohužel nedokáže vážit ničeho. Naši lidé vším českým pohrdali. 

Když to bylo západní, tak to bylo dobré, jinak ne.  

 

Vůbec není pravda, že by se o nedostatcích nesmělo mluvit. Samozřejmě, mnoho věcí se 

neumělo, ale vědělo se to. Když pak přišel Volkswagen, dělal větší kontroly ve výrobě 

a zlepšilo se to. Ale za socialismu bylo celkově těžké vyrábět, nebyly peníze a věci se 

nesměly dovážet. Dnes už to je jinak. 

 

V podnikovém časopise Ventil už ale takové lehčí uvolnění přišlo v roce 1989, kdy 3. 

března vyšel článek „SANKCE za nekvalitní vozy“ a v témže čísle i článek „Nedostatky 

nemůžeme stále omlouvat“. Tam bylo jednak zmíněno znečištění vozů, ale také to, že 

vozy přistavené k výstupní technické kontrole nejsou bez závad, aby mohly být poprvé 

převzaty. Jak toto bylo možné, že se k výstupní kontrole dostávaly i vozy se závadami? 

 

To já samozřejmě nevím, protože to pode mě nespadalo, ale vždycky to závisí na těch 

vedoucích. Když je vedoucí dobrý, tak to ohlídá, když není, tak ne. Bylo to o těch lidech, 

co měli konkrétní úsek na starost. Mě třeba taky spousta lidí vytýkalo, že jsem byl moc 

přísný, ale myslím si, že někdy to být musí. 

 

Další článek z 28. 1. 1993 v Lidové demokracii „Od dubna s katalyzátorem“ pojednává 

o katalyzátorové vyhlášce, která zatím měla platit jen pro vozy Favorit. Proč jen pro ně 

– u jiných to bylo technicky nemožné? A vy jste již v době vývoje měli informace, že 

by podobná vyhláška mohla vejít v platnost? 

 

To bylo zase o tom předvídání. Já jsem už v roce 1983, kdy jsme Favorita vyvíjeli, 

nechal udělat podlahovou skupinu tak, aby se tam vešel katalyzátor. Ten přišel až v roce 

1993, ale já už jsem s ním počítal dopředu. A hlavně Favorit měl již motory, které 

jezdily na bezolovnatý benzín, což byl první předpoklad k tomu, aby vůbec mohl být 

katalyzátor. To nejde jen tak nainstalovat do jakéhokoliv auta. 

 

Ve článku „Jde o budoucnost“ z 16. 2. 1990, který vyšel v podnikovém časopise Ventil, 

je zmiňována nezbytnost financování či propojení s nějakým zahraničním podnikem 

z důvodu dalšího rozvoje automobilky. Myslíte, že to v té době bylo opravdu 

nezbytným řešením a jaký názor jste na spojení s VW měl vy?  

 

Já sám jsem k tomu napsal článek, který vyšel v časopise Automobil v červnu roku 1990 

a jmenoval se: „Kam směřuje světová výroba automobilů“. Tam právě zdůvodňuji, že 

Škodovka s výrobou zhruba 150 tisíc automobilů nemůže přežít. My jsme za socialismu 

vlastně neměli automobilku, ale stroj na jeden automobil. A to nemůže v tržním 

hospodářství obstát. Ten dealer, který prodává vozidla, musí mít celou paletu vozů. 

Proto jsem se snažil i vytvořit Formana a Pick-up, aby byla alespoň 3 různá auta. Já 

v tom článku píšu, že minimum pro to, aby společnost přežila, je asi 2 miliony aut ročně. 

A ti, co měli tehdy tyto počty, byl třeba právě Volkswagen nebo General motors. 

 

Mnozí lidé si myslí, že právě Favorit byl důvodem, proč se koncern Volkswagen 

ucházel o Škodovku. Např. v Hospodářských novinách dne 11. 8. 1994 vyšel článek 

„Dobré vyhlídky spojení Škoda – Volkswagen“, kde je uvedeno, že v Británii hlavní 

inzerát ukazuje favorita s textem: „Kvůli tomuto vozu koupil VW celý podnik!“ Myslíte 

si to také, že Favorit byl jedním z největších důvodů, proč se VW ucházel o Škodovku? 
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My jsme v roce 1987 dali jednoho Favorita do Wolfsburgu, oni ho rozebrali a zkoušeli 

ho také na své zkušební dráze. Zjistili, že se nerozpadnul, ale naopak, že vydržel. Ač si 

asi původně mysleli, že to tak nebude. Pan Hahn také ve své knížce „Moje roky 

s Volkswagenem“ píše o celém tom převzetí Škodovky a píše i o Favoritu (i když chybně 

uvádí Felicie, která v té době ještě nebyla). V papírech k převzetí Škodovky už existoval 

také protokol, který obsahoval analýzu Favorita. Řeknu Vám to asi takhle, když se 

někdo rozhoduje, že koupí nějakou automobilku, musí vědět, co v ní chce vyrábět. I 

dělníci se tehdy ptali: „Co se bude dít, pokud nás koupí Volkswagen? Co budeme 

vyrábět?“. Tak jsem jim říkal, co byste vyráběli, přeci Favorita. Ještě alespoň 3 roky. 

Protože za kratší dobu než 3 roky se nedá zařídit jiná výroba. A kdyby tehdy tedy 

Volkswagen došel k názoru, že Favorit je neprodejný, tak by fabriku asi těžko koupil. 

Volkswagen Favority vyráběl dál, i když třeba některé díly modernizoval, protože měl 

možnost dovozu. Ale pak stačilo udělat facelift na Felicii a mohl vyrábět dalších 6 let 

skoro to samé a vydělávat na tom.  

 

Takže ano, jsem přesvědčen, že znalost toho, že ten produkt je schopný dalšího žití, byl 

jeden z významných faktorů, aby se odvážili to rozhodnutí udělat.  

 

 

  



87 

 

Příloha č. 3:  

Rozhovor s panem Mgr. Lukášem Nachtmannem 

Vývoj nového vozu byl tehdy otázkou vyloženě politickou, a jak sám pan Hrdlička 

uvedl, bylo to v podstatě nastavení hlavy do oprátky, pokud by to nevyšlo. Co myslíte, 

že pana Hrdličku vedlo k tomu se takového úkolu přesto ujmout, a riskovat tak případný 

neúspěch? 

 

Zcela určitě hrdost. Jeho otec byl ředitelem automobilky na konci 20. let do počátku 

40. let. Celá ta rodina je mimořádně schopná a s tím samozřejmě souvisí i to, že jsou 

hrdí. Někdo by to možná označil až za ješitnost. 

 

Komunistická společnost hrála v duchu kolektivismu a tak byly veškeré úspěchy 

přisuzovány celku, ne jednotlivcům. O tom mě přesvědčil i fakt, že ze 704 článků, které 

jsem v daném období k vývoji a prodeji vozu Škoda Favorit nalezla, pouze 8 zmínilo 

osobu pana Hrdličky. Proč myslíte, že to tak bylo? Že o publicitu nestál sám pan 

Hrdlička, nebo naopak nestál o spojování jeho jména s vývojem někdo jiný? 

 

Skutečně šlo o trend všechno anonymizovat. I v dokumentech úředních se zásadně 

vyskytuje: „se doporučuje“, „bylo rozhodnuto“. Nikdy se tam nepíše: „ministr 

rozhodl“, „někdo řekl“. Všechno se to píše v tom pasivním tvaru. Stejně tak se neříkalo, 

kdo byl konstruktérem, kdo byl designérem, kdo co dělal. Prostě to byl tým pracovníků. 

Z toho důvodu dle mého názoru není zmiňován ani pan Hrdlička.  

 

Takovou mou prvotní úvahou bylo, že to bylo z důvodu, že komunisté neradi uváděli 

konkrétní osoby. I přes kolektivistickou povahu informování však Rudé právo např. 

v článku „Favorit má premiéru: Novou Škodovku představuje jeden z jejích tvůrců“ 

uvádí osobu vedoucího úseku konstrukce výrobku Výzkumného a vývojového ústavu 

AZNP ing. Miroslava Pecha. V dalším článku „Vývojem nic neskončilo: Jak je zajištěna 

výroba nového osobního automobilu Škoda“ je zase uveden František Lacina jakožto 

vládní zmocněnec pro náběh výroby osobního vozu a ve článku „Škodovka model 88“ 

zase Emil Sladkovský jako vedoucí odbytu výrobků AZNP. Proč myslíte, že oni 

zmiňováni byli? 

 

Nemám ponětí. Já osobně se tomu divím. Hrdlička byl povolán v té nejproblematičtější 

době. Automobilka tady od roku 1968 něco vyvíjela, snažila se o jeden projekt, o druhý 

projekt, o třetí projekt… Nic nevyšlo. Zdejší lidi na to jednak nestačili a jednak neměli 

podporu ze strany státu. Nebylo možné cokoliv uvést do života, ať už nový výrobek, nebo 

zmodernizovat továrnu a připravit ji na náběh nového vozu. To všechno potřebovalo 

peníze od státu a tedy politickou podporu. Jednak ti konstruktéři tady měli své limity 

a navíc neměli podporu nahoře.  

 

Jestliže v této době byl povolán Hrdlička, aby konečně nějaký výrobek doslova vydupal 

ze země a uvedl do sériové produkce, potřeboval mít nahoře podporu. A sem ho 

dosadila strana a vláda. Čili on tu podporu měl a předpokládám, že tak jak ho znám, by 

byl rád, kdyby se ho zeptali. Ne naopak, že by se schovával. On věděl, že pro to auto 

udělal maximum. Že některé prvky, například brzdy, byly dokonce naddimenzované, 

protože se časem předpokládal nějaký větší agregát. On už s tím tehdy počítal. On 

věděl, že to auto, byť s nějakými porodními bolestmi, nebude průšvih. Tak proč by se 
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schovával? Nerozumím tomu. Například pan Pech, to je jméno, které je až tak desáté 

v pořadí.  

 

Máte informaci, zda byl někdy pan Hrdlička za vývoj Favoritu nějak oceněn – ať už se 

strany KSČ či třeba samotné společnosti? 

 

Vůbec nemám. Samozřejmě to ocenění přichází dnes. V posledních letech, jednak 

zásluhou knížky, kterou zpracoval pan doktor Králík, a jednak díky kolegům z tiskového 

oddělení. Jeho jméno už se vrylo natolik do povědomí, že každý novinář, který se chce 

zeptat na tu dobu, automaticky volá, že chce mluvit s panem Hrdličkou.  

 

V rozhovoru pro Svět motorů v roce 1987, kde pana Hrdličku zpovídali ohledně nového 

vozu, uvedl, že určité části společnosti se nezavděčíte, ať děláte, co děláte. Cituji: „Když 

nepoužijete zahraniční pomoc, řeknou, že to nemá úroveň, že nejsme schopni a že to 

nemá žádný šmrnc. Použijete-li zahraniční pomoc, tak řeknou: a proč jste vůbec použili 

zahraniční pomoc, když to naši lidé dokáží také?“ Narážím tak trochu i na to, že někteří 

lidé měli výtky k tomu, že design nového vozu zpracovala italská firma. Ale upřímně, 

myslíte si, že by bylo v té době vůbec možné zpracovat design v Československu?  

 

Ti lidé tady na to byli, to ano. Ale když se podívám na ty tvary vozů, které vzešly 

z českých rukou, tak jsou to takové divné hranaté krabice. Opravdu to nemá šmrnc. Aby 

to auto mělo šmrnc, musí to dělat někdo, kdo je v tom kovaný, a to jsou Italové. Nebo 

alespoň tehdy byli. Ať už Bertone, Giugiaro nebo Pininfarina. To jsou známá italská 

studia a bez nich by to nešlo. S tím souvisí i to, že si to uvědomili i nahoře, a tak už to 

usnesení vlády hovořilo o tom, že to má být vůz italského stylu. 

 

Jinak samozřejmě to, že se člověk občas někomu nezavděčí, tady bylo vždycky. Proč 

vyvíjet automobil s motorem vpředu, když máme zkušenosti s motorem vzadu? Proč ne?  

 

To, že on přišel z venku, z ÚVMV, to tady dělalo značné problémy a lidé mu tehdy do 

značné míry házeli klacky pod nohy. On všechno, co nechával zpracovat – analýzy, 

posudky, výpočty – to všechno nechával udělat v Ústavu pro výzkum motorových 

vozidel. O to víc si ty lidi tady rozezlil. O to víc mu házeli klacky pod nohy. A to, že sem 

byl dosazený stranou a vládou, to mu nepřidalo. To, že to auto uvedl v život, bylo sice 

úžasné, ale zase mu vyčítali, že ho uvedl v život jen proto, že sem byl dosazen stranou a 

vládou. Takže asi tak. 

 

Z článku „Designérské oddělení AZNP“, který vyšel 12. 1. 1990 ve Světě motorů, jsem 

pochopila, že toto oddělení založil vlastně až pan Hrdlička. Jak to tedy řešili 

v automobilce předtím? To neměli vlastní designéry? 

 

Je to tak. Do té doby design dělali jenom lepší konstruktéři. Někteří dělali pevné části, 

někdo uměl zamontovat motor tak, aby držel v autě, a někdo byl konstruktér, který dělal 

ty vnější tvary. Ale aby měl někdo estetické cítění, aby to auto bylo krásné, aby mělo 

nějaké linie, které se budou líbit, na to tady nikdo školený nebyl. A to skutečně založil až 

pan Hrdlička.  

 

Pan Hrdlička v časopise Automobil z roku 1987 popisoval, jak probíhalo rozkreslování 

vozu. Věc, která normálně trvá 1 rok a kterou on se svým týmem stihnul během půl 
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roku. Tak krátké doby, že jim ani pan Bertone nevěřil, že to zvládnou. Jak moc velký 

výkon to na tehdejší dobu byl?  

 

To nedokážu posoudit, protože nejsem technik. Ale co vím, že řada lidí to auto cítila za 

své a pracovali na tom dnem i nocí. A aby zvládli vyřešit nějaký technický problém, tak 

tady skutečně trávili noci. Přes den zase pokračovali ve své práci a takhle dokola, 

jenom proto, aby dotáhli to řešení do konce.  

 

Vůz Škoda Favorit byl poprvé představen na veletrhu v Brně v září roku 1987, za což 

ale pan Hrdlička nebyl moc rád, jelikož tím přišel o publicitu, která by byla vozu 

věnována, pokud by světová premiéra byla jinde. Komunistický tlak byl však silnější. 

Myslíte, že to bylo dobře, že Favorit byl představen zde? 

 

Tehdy to byl standard. Domácí auto se muselo prezentovat na domácím trhu a brněnský 

autosalon měl své renomé, samozřejmě omezené na východní blok. Přemýšlet tehdy nad 

premiérou v Ženevě, Frankfurtu či Paříži prostě nebylo myslitelné. Dnes si možná 

můžeme myslet, že Brno byla chyba, ale tehdy to byl opravdu standard a politická vůle 

byla jasná. 

 

Už v článku z 1. 9. 1987 se jedná o „vyšších formách“ spolupráce s Maďarskem, která 

se má týkat i nového vozu Škoda Favorit. Přitom to bylo vlastně ještě v době, kdy ani 

nebyl představen veřejnosti. Bylo normální domlouvat kontrakty takto dopředu a 

pamatujete si, zda opravdu v budoucnu nějaká spolupráce s Maďarskem proběhla a čeho 

se případně týkala?  

 

S Maďarskem, Polskem a východním Německem se počítalo už v 70. letech. Nicméně 

Poláci a Maďaři pak odpadli a zůstalo jen Německo. Automobilky v Eisenachu a ve 

Zwickau, neboli Wartburg a Trabant. S těmi východními Němci se hodně 

spolupracovalo a připravovali se „prapředchůdci“ Favoritu. Myslím si, že s těmi 

Maďary nedopadlo nikdy nic. 

  

V mnoha článcích (např. „Kvalita podmínkou“ z Rudého práva, 2. 10. 1987) bylo 

několikrát zvýrazňováno, že se výroba Favoritů (později i Felicie) opožďuje, protože 

výrobci jde především o kvalitu. Opravdu to tak bylo a myslíte si, že byl skutečně ten 

závazek kvality splněn?  

Ne, jednoznačně ne. O kvalitě se mluvilo, 50 let se o ní jen mluvilo, ale realita byla 

taková, že nebyli schopni to auto vyrobit pořádně. Jednak to byla neschopnost 

subdodavatelů, jednak to byla neschopnost, laxnost a možná i vzdor zdejších dělníků. Ty 

první vozy byly naprosto zoufalé. Špatný lak, špatná převodovka, špatné řízení, špatné 

brzdy a každé auto se muselo znovu a znovu kontrolovat. Ten náběh byl problematický. 

Všichni subdodavatelé měli představu, jak by to mělo fungovat, ale nikdo se nesnažil o 

to, aby to opravdu fungovalo. A pokud přijdou pozdě dodávky, pokud nepřijde 

převodovka, nemůžete vyrobit auto. Ta kvalita byla příšerná a ti lidi to tady neuměli a 

možná ani nechtěli. To byl ten problém. A pak samozřejmě také peníze, které chyběly.  

V článku „Vývojem nic neskončilo“ je za jeden z důvodů, proč výroba Favoritů vázne, 

označován hlavně nedostatek dílů od dodavatelů. Opravdu v tom tedy spočíval největší 

problém? 
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Určitě ano, řada subdodavatelů měla problémy. Co se převodovky týká, ta se dělala ve 

Strakonicích, ale kolečka pro převodovku se dělaly tady v Mladé Boleslavi. Převodovka 

byla jedním z problémů. Některé převodové stupně nešly řadit a pak se ukázalo třeba to, 

že jsou tam kolečka nabouchaná kladivem, protože nebyla správně obroubená. Dalším 

ze subdodavatelů byly Bratislavské automobilové závody, které měly dodávat 

podvozkové díly, zejména nápravy. A Bratislava absolutně nestíhala. Dokonce to v 

některých chvílích vypadalo tak, že se muselo vzít letadlo a doletět pro bedýnku šroubů 

do Bratislavy, aby se nemusela zastavit linka. Opravdu šílené.  

 

V dalším článku „Snad budou záznamy“ z roku 1987 jeden ze čtenářů RP kritizuje 

nefunkční systém záznamů u předchozích prodávaných modelů aut v Mototechně a 

uvádí, že doufá, že u nového vozu to bude lepší, což nakonec nebylo. Dalo se toto vůbec 

nějak ovlivnit?  

Tehdy asi ne. Tehdejší prodej fungoval tak, že se člověk zapsal na seznam, zaplatil 

zálohu zhruba 20 tisíc a potom čekal několik let, než ten jeho vůz bude hotový. Pak 

teprve doplatil zbytek. Ve chvíli, kdy bylo asi 100 tisíc žadatelů, kteří čekali na svůj vůz, 

není možné všechny uspokojit najednou. Jakmile přijde nějaká novinka, tak ji prostě 

každý chce. A ty předchozí pořadníky v Mototechně se neosvědčily. Proto se vymyslel 

nový způsob pořadníků, který taky nefungoval. Tak si lidé vymysleli ještě vlastní 

pořadníky. Aby je nikdo nepředběhl, stáli 3 dny frontu před Mototechnou. Přinesli si 

tam spacáky a dokonce tam spali. A teprve po těch 3 nocích se mohli zapsat. Pro dnešní 

dobu něco neskutečného. Bylo to tím, že spousta lidí to auto chtěla a spousta lidí auto 

potřebovala, ale bohužel kapacita závodů nedostačovala. Hrály v tom roli i ekonomické 

problémy státu.  Když nebylo možnost sehnat ovoce nebo hygienické prostředky, tak si 

spousta lidí chtěla koupit alespoň to auto, a to také nebylo.  

 

V článku „Litujeme, nelze“ z 22. srpna 1987 další ze čtenářů Rudého práva kritizuje 

přístup k reklamacím ze strany AZNP, kde tvrdí, že reklamovat vůz byl vlastně předem 

prohraný boj. Opravdu byla praxe taková?  

Ne úplně. Samozřejmě ten podnik se nehlásil úplně ke všemu. Z druhé strany řada 

problémů byla známá a ten vůz se vyráběl i s vědomím toho, že má určité chyby. A i s 

těmi chybami se expedoval. Expedoval se vlastně s vědomím toho, že na něj bude 

reklamace a že se okamžitě bude provádět záruční oprava. Ale šlo prostě o to ten vůz 

vyexpedovat, nezastavit linku a mít čárku za vyrobené auto.  

 

Dne 1. 10. 1987 vyšel v Rudém právu článek „Poučí se výrobce?“, který pojednával 

o poruchách na starých modelech vozů. Čtenář zde mluví o vozu, kde došlo ke zlomení 

poloosy. Za příklad dává nejmenovanou západní firmu, jež v podobném případě 

okamžitě stáhla 1000 vozů z provozu, aby je přezkoumala. Dne 20. 1. 1989 nastává 

podobná situace u Favorita. Ten den bylo shodně otištěno v denních novinách (jak 

v Rudém právu, tak Svobodném slovu, i Lidové demokracii) „Sdělení 

majitelům/Sdělení AZNP“: „V souvislosti s šířícími se dohady o závadách na přední 

nápravnici vozů Škoda Favorit sděluje státní podnik AZNP Mladá Boleslav, že u dvou 

prodaných automobilů skutečně došlo k porušení bodových svárů na nápravnici“.  Ač 

se mělo jednat o extrémně používaná vozidla taxislužby, přesto AZNP vyzvala všechny 

ke kontrole a přidělání nápravných svárů. Ale nedošlo k žádnému stažení vozů. Naopak, 
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bylo sděleno, že závada v žádném případě nemůže ohrozit bezpečnost používání vozu. 

Myslíte, že se opravdu tehdy nejednalo o nic závažného, nebo že to spíš nechtěli 

přiznat?  

Svolávací akce tohoto typu tehdy nebyly obvyklé. To, že auto má nějaké chyby, to se 

vědělo. Že praskaly podlahy, že praskaly nápravnice, o tom se vědělo. Mimo jiné to je 

jeden z příkladů těžké spolupráce s dodavateli. Možná to byla snaha trošku to „ututlat“, 

nedělat z komára velblouda. Tak z mouchy nedělali komára, ale rovnou velblouda.  

 

V článku z 15. 2. 1989 „Favorit na dobírku“ se řeší krádeže znaků Škoda z Favoritů. Jak 

byl znak upevněn, že toto vůbec bylo možné a řešilo se to nějak? 

 

Jestli se řešila dále technicky nějaká změna upevnění, to nevím. Ale ano, znaky se 

kradly a kradly se hodně. V masce, která kryla chladič, byl plechový výlisek, v kterém 

byl kruhový otvor a do něj se zacvaklo plastové, pochromované logo. Bylo to upevněné 

dvěma pacičkami. A zručný zlodějíček to byl schopný vymáčknout.  

 

Ve Světě motorů z března 1989 bylo uvedena organizační změna v AZNP Mladá 

Boleslav, a že od toho data patří sport pod pana Hrdličku. Co to pro něj v praxi 

znamenalo? 
 
K tomu by se asi měl vyjádřit spíš on. Kolem toho existuje řada informací, 

i protichůdných. On si byl vědom toho, že prioritu má civilní výroba a říká se, že ten 

sport mu nebyl až tak úplně blízký a záměrně ho chtěl utlumit.  

 

V Hospodářských novinách 1. 12. 1989 s panem Hrdličkou vyšel rozhovor, kde se řešily 

motory. Pan redaktor Miroslav Kaňa, který rozhovor připravil, na něj dost naléhal 

a neskrýval své zklamání z toho, že nejsou úplně nové motory a nejspíš ani v nejbližší 

době nebudou. Pan Hrdlička ve své knize popisoval, jakou obrovskou práci dalo 

prosadit vůbec modernizaci toho starého. Jak těžké bylo tehdy cokoliv nového 

v technice prosadit, a myslíte, že si to běžní lidé vůbec uvědomovali?  

 

Ne, běžný člověk si vůbec neuvědomoval, co je za tím práce. Neviděl, co všechno tady 

technici dělali. Kritizovat je jednoduché, když člověk neví, co za tím stojí. Na začátku 

80. let  vstoupily v platnost normy týkající se emisí a nově vyráběné vozy už musely 

splňovat přísnější ekologické limity. Staré škodovácké vozy to nesplňovaly. Pokud 

automobilka chtěla vyvážet na Západ a vyvážet se muselo, aby stát měl devizy, aby byl 

nějaký větší zisk, tak musely být motory, které splňují ekologické limity. Starý 

škodovácký motor to neuměl, proto byly tři varianty. Buď vyvinout nový vlastní motor, 

nebo z gruntu překopat starý motor, nebo koupit licenci. O těch variantách se uvažovalo 

a diskutovalo po celá 80. léta. Od roku 1979 do roku 1989 se pořád přemýšlelo o tom, 

jaký motor. Tím, že se všechno muselo rozhodovat na nejvyšší státní úrovni, tak to 

samozřejmě bylo těžkopádné.  

 

Pan Hrdlička se rozhodl, že vezme ten starý motor, úplně z gruntu ho překope a udělá z 

něj v podstatě nový motor. Vyšlo to ze všeho nejlépe, jak technicky, tak technologicky, 

i cenově. Byl to motor o známé kubatuře necelých 1400. A pokud by v úvahu připadaly 

nějaké další motory, tam byl ochotný uvažovat o licenci. Tam už by také bylo jedno, 

jestli to bude trvat déle, nebo ne. Ale aby se vůbec mohl uvést Favorit na trh, bylo 

nezbytné ho vybavit alespoň nějakým motorem, který bude splňovat ty limity. A toto byla 

nejsnadnější cesta. On tomu navíc rozuměl, je specialista na hypoidní ozubená soukolí, 
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tedy výpočty koleček v převodovce a podobně. Proto si dokázal spočítat, co ten motor 

bude schopný  zvládnout a jaké bude poskytovat výhody, výkony a co to bude stát. Z 

hlediska toho, že vše financoval stát, který peníze neměl a nechtěl dát, a navíc o všem 

rozhodoval strašně dlouho, jiná možnost ani nebyla.  

 

Dne 4. 3. 1991 vyšel v Lidové demokracii inzerát Škoda automobilového koncernu na 

alternativní dodavatele dílů vč. převodovek, náprav, závěsů dveří. Myslíte, že to bylo 

z důvodu, že dosavadní dodavatelé nestíhali? 

 

Jednak dodavatelé nestíhali a navíc byla pofidérní kvalita. Proto kdyby byl někdo 

schopný nabídnout něco lepšího, proč ne. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme již v roce 

1991, tak bylo jasné, že se Škodovka už nebude omezovat pouze na tuzemské dodavatele, 

ale že bude hledat i v zahraničních společnostech. Možná tam tedy hrálo roli již to, že 

bylo vědomí, že by to někdo jiný mohl dodávat ve větším množství a kvalitněji.  

 

V letech 1988–1989 bylo neustále řešeno, že není dostatek vozů Škoda Favorit. Dne 

10. 5. 1991 pak vychází pro změnu článek: „Auta nejdou na odbyt“, kde se najednou 

řeší věc úplně opačná. Vozů je dost, ale nejsou kupci. A 31. 8. 1994 už zase vychází 

článek „Favority chybějí“. Čím bylo toto kolísání způsobeno? 

 

Cenovou liberalizací. Tehdejší ministr financí Václav  Klaus udělal první krůček 

v ekonomické transformaci právě uvolněním cen. Do té doby bylo vše vázáno na pětiletý 

plán. Tímto to bylo zrušeno. Spousta věcí se zdražila. V době, kdy je určitá politická 

nestabilita a kdy se zdraží normální zboží, tak se auto stane záležitostí poměrně luxusní. 

Lidi nemají poté chuť investovat do takových věcí. 

 

V lednu 1993 vychází v Lidové demokracii články „Britové ve Škodovkách“ a „Favorit 

jde na odbyt (Varšava – Polsko)“. Ač tedy domácí prodej váznul, vypadá to, že 

v zahraničí byly Favority opravdu oblíbené. Čím myslíte, že to bylo? Tím, že 

v zahraničí byli lidé bohatší a mohli si to dovolit? 

 

Jednak tím, že byli bohatší a přeci jenom ta kupní síla obyvatelstva v zahraničí byla 

výrazně větší. A navíc to auto bylo konečně koncepčně konkurenceschopné. Proto je 

samozřejmé, že v té době šlo také v zahraničí velmi dobře na odbyt.  

 

Podnikový časopis Ventil dne 26. 1. 1990 uveřejnil článek „Společným cílem je 

kvalita“, kde v podstatě přiznává Škodovka dvě věci. Jednak to, že kritika jejích 

výrobků je oprávněná, a také to, že v předchozím období byly tyto kritiky mocensky 

zastírané. Myslíte si, že se opravdu snažili ty nedostatky skrývat?  

 

Zcela určitě se snažili, ale jde o to proč. Já bych za tím ani tak neviděl direktivu shora, 

jako spíš strach o osobní výhody. Pokud by člověk nesplnil plán, pokud by vedoucí 

úseku nesplnil plán, bylo by to špatné. Bylo potřeba ho plnit, ať se děje, co se děje a to 

dokládá i případ z plzeňské škodovky, o kterém mi známý vyprávěl.  Prý se například 

vyrobila turbína, a aby se mohla vyrobit další, tak se rozebrala ta, co již stála 

připravená na dvoře a chybějící mechanismy se použily na její výrobu. Hlavně, aby byla 

splněna kvóta.  

 

Tady to bylo stejně. Řeklo se, že vyrobíme tolik a tolik aut, a v prosinci se „naflákalo“ 

o 100 aut víc jen proto, aby se překonal plán a aby přišly odměny za překonání plánu. 
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Ale pak se celá prosincová výroba v lednu a únoru opravovala, aby se vychytaly ty 

chyby, které se tam udělaly. Takže ano, zastíralo se, nepřiznávalo se, ale spíš z těch 

prospěchářských důvodů než kvůli nějakému příkazu shora. 

 

V podnikovém časopise Ventil už ale takové lehčí uvolnění přišlo v roce 1989, kdy 

3. března vyšel článek „SANKCE za nekvalitní vozy“ a v témže čísle i článek 

„Nedostatky nemůžeme stále omlouvat“. Tam bylo jednak zmíněno znečištění vozů, ale 

také to, že vozy připravené k výstupní technické kontrole nejsou bez závad a nemohly 

být napoprvé převzaty. Jak toto bylo možné, že se k výstupní kontrole dostávaly i vozy 

se závadami? 

 

Jak jsem už říkal. Jednak to byla neschopnost, neochota a lenost dělníků. Další faktor 

byl nedostatek dílů, špatné subdodávky. Prostě soubor faktorů, včetně toho, že jim šlo 

více o to, kolik aut se vyrobí, kvůli plnění plánu a bylo už jim vcelku jedno, v jaké budou 

kvalitě. 

 

Další článek z 28. 1. 1993 v Lidové demokracii „Od dubna s katalyzátorem“ pojednává 

o katalyzátorové vyhlášce, která zatím měla platit pouze pro vozy Favorit. Pan Hrdlička 

mi vysvětlil, že to bylo proto, že vůz již byl pro taková opatření připraven. Myslíte, že 

už v době vývoje Favorita měli informace, že by nějaké takové opatření mohlo přijít, 

nebo že to byla opravdu předvídavost vývojářů? 

 

Už od poloviny 80. let se vědělo, že vstupují v platnost přísnější ekologické normy. 

Favorit již byl vyvíjen s tím, že to tak bude a ty normy již splňoval. Nebylo složité tam 

pak katalyzátor dodatečně zabudovat.  

 

Ve článku „Jde o budoucnost“ z 16. 2. 1990, který vyšel v podnikovém časopise Ventil, 

je zmiňována nezbytnost financování či propojení s nějakým zahraničním podnikem 

z důvodu dalšího rozvoje automobilky. Myslíte, že to v té době bylo opravdu 

nezbytným řešením a jaký názor jste na spojení s VW měl vy?  

 

Spojení bylo jednoznačně nezbytné. Dokud ten podnik fungoval v rámci státního 

hospodaření, stát byl zodpovědný za to, kolik peněz se proinvestuje, jestli se 

zmodernizuje linka, zda se uvede nový model nebo ne. V okamžiku, kdy se změnily 

politické poměry, tak bylo jasné, že při množství nějakých 190 tisíc vyrobených aut 

ročně je automobilka života neschopná. Optimální limit je cca 300 tisíc na jednu linku. 

Chce-li se ta firma nějakým způsobem uživit a rozvíjet, je potřeba alespoň dvojnásobek. 

Minimálně 300 tisíc, lépe 400 nebo 600. To byl předpoklad již v polovině 80. let, že 

zhruba tam by se ta továrna někdy měla dostat.  

 

Vývoj Favoritu navíc stál spoustu peněz, jak automobilku, tak stát. A společnost se tím 

dostala do velkých dluhů. Spolu s nízkou produkcí, neschopností dodavatelů a špatnou 

kvalitou dílů, bylo jasné, že je potřeba někdo, kdo to tady předělá. Kdo přijde s novým 

myšlením, jak vyrábět, jak prodávat, a kdo zajistí nějaké zázemí, zastřešení. Stejně jako 

to bylo o mnoho let předtím u Laurina a Klementa, kteří se spojili s plzeňskou 

Škodovkou. Tak naléhavé to bylo i nyní.  

 

Mnozí lidé si myslí, že právě Favorit byl důvodem, proč se koncern Volkswagen 

ucházel o Škodovku. Např. v Hospodářských novinách dne 11. 8. 1994 vyšel článek 

„Dobré vyhlídky spojení Škoda – Volkswagen“, kde je uvedeno, že v Británii hlavní 
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inzerát ukazuje favorita s textem: „Kvůli tomuto vozu koupil VW celý podnik!“. Myslíte 

si to také, že Favorit byl jedním z hlavních důvodů?  

 

Jedním z těch prvních, hlavních, určitě. Roli zde hrála i levná pracovní síla, známost 

loga, značky po světě. Ale kdybychom neměli ten produkt, tak by o nás určitě 

Volkswagen neměl zájem. Volkswagen tehdy dal nejlepší nabídku, a to proto, že si ten 

vůz vyzkoušel. Měl vyzkoušeno, že do něj sedí jeho vlastní motory. Na podzim 1987 ve 

Wolfsburgu zamontovali dva německé motory do Favoritu a zjistili, že to jde. Zároveň 

s ním provedli jízdní zkoušky a zjistili do detailu, co je to za auto. Nebýt toho, tak by ten 

zájem byl výrazně menší, ne-li žádný. 

 

Dne 15. 3. 1991 pak vyšel ve Ventilu článek „Stanovisko“, který řeší výsledky kontroly 

jakosti vozů Favorit, kterou provedla Česká obchodní inspekce a jež byly zveřejněny 

v deníku Práce a Občanském deníku. Tato kontrola nedopadlo pro Favorit příliš dobře 

a podnikový časopis uvádí, že měření byla špatná. Uváděl k tomu dokonce, že: 

„Zveřejněním zcela neobjektivních informací o kvalitě vozů Škoda Favorit došlo ze 

strany ústředního inspektorátu ČOI a ministerstva obchodu ČR ke hrubému zkreslení 

skutečné úrovně kvality vozů Favorit a ke snížení prestiže značky Škoda“. Myslíte si, že 

ty výsledky kontroly byly tehdy opravdu neoprávněné? 

 

Nemůžu soudit ten konkrétní případ, protože ten konkrétní případ neznám. Ale obecně, 

co jsem se měl možnost i já dočíst z originálních dokumentů, kde se neustále rozebíraly 

zásadní problémy a to, že ta výroba je velice špatná, bych tipoval, že ta kontrola byla 

oprávněná, správná a dobře vyhodnocená. Spíš si myslím, že šlo o to, že v té době byla 

již továrna před posledním krůčkem k privatizaci, před tím, než Volkswagen pošle 

peníze, a pokud v takovou dobu vyjde veliká kritika na produkt, tak by to tu privatizaci 

mohlo klidně i ohrozit.  

 

13. července 1994 započala aféra ohledně Škody Felicie, když Svobodné slovo otisklo 

článek „Hon na novou škodovku“ – včetně fotografií Felicie, které unikly ze závodu. 

Řešilo se zde, zda to mohlo automobilku nějakým způsobem poškodit (dle vyjádření 

automobilky, že jí to může způsobit těžké ztráty), nebo naopak udělat reklamu. Věc 

dokonce řešila policie. Pamatujete si tuto aféru? Jaký na to máte názor vy? (pátrání bylo 

nakonec odvoláno a ukončeno bez výsledku) 

To je obecné stanovisko dodnes. Občas se stane, že někdo vyfotí budoucí vůz. Mohla by 

se toho chytit konkurence, mohlo by to nějakým způsobem ohrozit finální prodej toho 

vozu. Řeší se to průběžně, řeší se to dodneška. Toto byla oprávněná věc. Každý si chrání 

to svoje obchodní tajemství. Ale říká se, že ty úniky jsou někdy trochu řízené zevnitř.  

A uvedu k tomu ještě takovou perličku. Zhruba před deseti lety jsme na pokladně muzea 

měli obálku od neznámého člověka, ve které byly ty inkriminované fotografie. Prostě 

balíček fotografií. Zcela evidentně ty, které v tom roce 1994 unikly. Někdo nám to 

věnoval do archivu.  
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Příloha č. 4: 
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Příloha č. 5: 
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Příloha č. 6: 
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Příloha č. 7: 
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Příloha č. 8: 

 

Příloha č. 9: 

 


