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Abstrakt 
Magisterská práce „Časopis Praha v letech 1970–1979“ se zabývá měsíčníkem 

Praha, který v letech 1970 až 1991 vydával Národní výbor hlavního města Prahy. 

Jednalo se o regionální časopis pro obyvatele Prahy, ale také pro návštěvníky hlavního 

města, který informoval o aktuálním dění v metropoli. Hlavními tématy byly správa a 

výstavba města, rozvoj městské dopravy, kultura a historie Prahy. 

Úvodní kapitola je věnována historickým souvislostem – situaci 

v Československu v 70. letech, systému státní správy se zaměřením na správu hlavního 

města Prahy a mediálnímu prostředí této doby. Následující kapitola popisuje vznik, 

vývoj, charakteristiku, tematické zaměření tohoto periodika a postavení redakce v rámci 

pražského národního výboru. 

Práce si vytkla za cíl komplexně popsat prvních deset ročníků časopisu – analýze 

byla podrobena především obsahová náplň, vnitřní uspořádání, kontinuita a proměna 

jednotlivých rubrik a hlavních témat, složení redakce a grafická úprava. Pokládá si také 

otázku, do jaké míry zachytil list běžný život v hlavním městě a jakým způsobem 

informoval o politických tématech a událostech v prvním desetiletí tzv. normalizace. 

Závěrečná kapitola se zabývá hodnocením časopisu a naznačuje jeho vývoj v 80. letech.  

  

 



   

Abstract 
 This master’s thesis entitled “Magazine Praha in 1970–1979“ deals with the 

monthly magazine Praha, which was published by the National Committee of the City 

of Prague in the period from 1970 to 1991. This was a regional magazine for the 

inhabitants of Prague as well as for visitors to the capital, which kept its readers abreast 

of current events in the metropolis. The main topics covered were city administration 

and construction, urban transport development, Prague culture and history. 

 The introductory chapter covers the historical context – the situation in 

Czechoslovakia in the 1970s, the system of state administration with a focus on the 

administration of the city of Prague, and the media environment of that time. The 

following chapter describes the emergence, development, characteristics, and thematic 

focus of this periodical and the position of the editorial staff within the framework of 

the Prague National Committee. 

 The aim of this thesis is to provide a detailed description of the magazine’s first 

ten years – with particular analysis being given to the contents of the magazine, its 

internal arrangement, continuity and the transformation of the individual columns and 

main themes, the composition of the editorial staff and the layout. This thesis also asks 

to what extent did the magazine reflect normal life in the capital city and how did it 

inform its readers of political issues and events taking place in the first decade of the so-

called “normalization” period. The final chapter is concerned with the magazine’s 

evaluation and hints at its development in the 1980s.  
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Úvod 

Téma své magisterské práce „Časopis Praha v letech 1970–1979“ jsem si 

vybrala v návaznosti na mou bakalářskou práci, ve které jsem se věnovala posledním 

třem ročníkům časopisu Nová Praha. Jednalo se o čtrnáctideník, který v 50. a 60. letech 

vydával pražský národní výbor a který se koncem roku 1969 loučil se svými čtenáři 

s tím, že se v roce 1970 setkají s novým měsíčníkem nazvaným Praha ´70.  

Zajímalo mě, jakým způsobem bude správní orgán hlavního města Prahy 

pokračovat v tradici, kterou zahájil již na konci 19. století vydáváním informačních 

věstníků. Také mě zajímalo, jakým způsobem bude informovat čtenáře o dění v hlavním 

městě a do jaké míry budou texty ovlivněny socialistickou ideologií. Proto jsem se 

rozhodla pro zpracování prvních deseti ročníků časopisu Praha, který vycházel v letech 

1970 až 1991. 

Pro lepší pochopení historických souvislostí jsem první kapitolu věnovala situaci 

v Československu v 70. letech. Popisuje důležité momenty a atmosféru ve společnosti 

v prvních letech tzv. normalizace, činnost orgánů státní správy se zaměřením na systém 

správy hlavního města a událostem v metropoli. Pozornost jsem věnovala též 

mediálnímu prostředí, které v tomto období velmi výrazně určovalo podobu a obsah 

médií.  

Následující kapitola se zabývá vznikem časopisu Praha, jeho historií, 

charakteristikou a postavením ve struktuře pražského tisku.  

Oproti přiloženému projektu jsem zde práci rozšířila o podkapitolu popisující 

činnost a chod redakce v rámci pražského národního výboru. Podařilo se mi vyhledat a 

oslovit dva stálé členy redakce, kteří se na tvorbě časopisu významně podíleli a poskytli 

mi zajímavé informace, díky kterým je možné získat konkrétní představu o přípravě 

jednotlivých čísel. Jedná se o ing. Josefa Molína, který s časopisem Praha 

spolupracoval již od počátku 70. let a později se stal zástupcem vedoucího redaktora, a 

Ivanu Matyášovou, která do časopisu nastoupila jako redaktorka v roce 1976 a určitým 

dílem tak přispěla k výběru témat, na něž se list ve 2. polovině 70. let zaměřoval.  

Třetí kapitola tvoří stěžejní část této práce – jedná se o rozbor deseti ročníků 

časopisu Praha, přičemž každému ročníku je věnována pro lepší přehlednost 

samostatná podkapitola. Zaměřila jsem se vždy na charakteristiku daného ročníku, 

autory článků a příspěvků, hlavní témata a grafickou úpravu listu.  
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Oproti původnímu záměru zpracovat tuto kapitolu na základě analýzy pouze 

lichých či sudých čísel, jsem se rozhodla podrobit rozboru všechna čísla uvedených 

ročníků. Hlavním důvodem bylo docílit komplexnějšího popsání obsahu a vizuální 

podoby časopisu, zachycení kontinuity jednotlivých rubrik a témat.  

Jako primární zdroj mi posloužily ročníky 1970 až 1979. Jako sekundární zdroj 

pak publikace o hlavním městě Praze, díky kterým jsem se mohla lépe zorientovat ve 

vývoji pražské dopravy, probíhající výstavbě či rekonstrukci památek – tedy 

v oblastech, kterým se časopis nejčastěji věnoval.  

Závěrečná kapitola se zabývá hodnocením analyzovaných ročníků – shrnuje, 

jaký prostor zaujímala politická témata v porovnání s tématy týkajícími se 

každodenního života obyvatel metropole či tématy z oblasti kultury a historie Prahy, 

snaží se též nastínit vývoj časopisu v 80. letech. Při rozboru a hodnocení časopisu jsem 

vycházela především z vlastního úsudku, neboť dosud se tímto periodikem žádná práce 

či studie podrobněji nezabývala. 

Přílohy této práce tvoří fotografie archivních dokumentů a vybraných titulních a 

vnitřních stran časopisu Praha, které dokreslují obraz tohoto periodika. 

Vzhledem k tomu, že do časopisu přispívali nejen členové redakce a zástupci 

národního výboru hlavního města Prahy, ale také mnoho externích spolupracovníků 

z řad novinářů, spisovatelů, publicistů a fotografů, snažila jsem se o nich zjistit bližší 

informace. Důležitým zdrojem byly v tomto případě fond Archiv Syndikátu novinářů 

Národního archivu a též kartotéka sestavená bibliografem Jaroslavem Kuncem, která 

tvoří fond Literárního archivu Památníku národního písemnictví. U některých osobností 

se však bohužel ani v archivech nepodařilo podrobnější údaje dohledat.  

Kromě uvedených úprav byla skladba kapitol zachována tak, jak je uvedena 

v přiložených tezích, mírně byly pozměněny či upřesněny jen některé názvy kapitol. 
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1. 70. léta v Československu 
„Události roku 1968 v mé zemi byly pojmenovány nejrůznějším způsobem. Zdá 

se mi však nejvýstižnější, když řekneme, že z hlediska celého systému reálného 

socialismu propukl v Československu jednoduše nepořádek. Nepořádek uvnitř i 

navenek. Má země se podobala v té době planetě, která se v důsledku zvláštního 

seskupení sil vymkla ze své dráhy a letěla po svém v nejasné naději, že si snad najde 

nějakou novou dráhu blíže k Slunci. V ustáleném evropském pořádku to byl podnik od 

samého začátku dosti riskantní. Tím více přitahoval k sobě tento let pozornost a budil u 

diváků na Západě rozechvění a na Východě znepokojení.“1 
   

„Od roku 1970 byly obnovovány zmrtvělé funkce systému sveřepě a bez ohledu 

na stupeň předcházejícího vývoje. Spíše naopak, důsledně byly vymazávány z národního 

vědomí i vzpomínky na dosaženou úroveň ideologické střízlivosti, ekonomického 

myšlení, kulturní tolerance a politické věcnosti. (…) Toto obnovování pořádku už nebylo 

s to vytvořit mýty a upřímně řečeno, ani se o to nesnažilo, místo mýtů používalo už jen 

omšelé fráze a ani se nesnažilo obestřít je věrohodností.“2 

 

1.1 Politické změny v Československu na konci 60. let 

V průběhu 60. let dochází v Československu k výrazným změnám, které 

postupně zasáhly všechny oblasti veřejného života. Charakteristickým rysem tohoto 

období je určité uvolnění politického systému, postupná demokratizace a liberalizace 

režimu. Významnou roli v tomto vývoji hrálo dle Karla Kaplana reformní hnutí – 

společenská síla, která stále více ovlivňovala politický život země a ačkoli neměla 

pevnou organizaci, její příznivce spojovala zejména ideová spřízněnost a přesvědčení o 

nutnosti změn.3  

Dochází ke krizi oficiální ideologie Komunistické strany Československa, 

centrálně přídělové plánování dle sovětského vzoru se ukazuje jako nadále neudržitelný 

                                                
1 ŠIMEČKA, Milan. Obnovení pořádku. Brno: Atlantis, 1990. 208 s. ISBN 80-7108-002-0. s. 7. 
2 ŠIMEČKA, Milan. Obnovení pořádku. Brno: Atlantis, 1990. s. 10. 
3 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1967–1969. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. 
81 s. Odborná literatura pro učitele. ISBN 80-04-26142-6. s. 5. 
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způsob hospodaření, probíhá hospodářská krize, která se stává impulsem pro 

ekonomickou reformu zahájenou v polovině 60. let.4   

Mezi další důležité jevy patří rozpory v samotné komunistické straně, 

probouzení občanské společnosti, sílící vliv sdělovacích prostředků i veřejné mínění, 

které kritizuje dosavadní poměry ve společenské i pracovní rovině.5 

 

1.1.1 Pražské jaro 

Probíhající obrodný proces vrcholí tzv. Pražským jarem, za jehož počátek je 

považován nástup Alexandra Dubčeka do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ 

v lednu 1968. Následný (tzv. polednový) vývoj přináší politické uvolnění související se 

snahou o přerod stávající ideologie v „socialismus s lidskou tváří“ a též významné 

úspěchy demokratických sil – např. zrušení cenzury či svobodu slova a shromažďování.6  

Oživení občanských organizací a iniciativ, podpora reformního hnutí ze strany 

umělců, intelektuálů i široké veřejnosti a další aktivity spojené s liberalizací režimu jsou 

však nežádoucí pro vedení Sovětského svazu, které vyzývá ke změně a stabilizaci 

systému. Požadavky Moskvy ale nebyly představiteli ÚV KSČ splněny a obrodný 

proces byl v srpnu 1968 násilně ukončen okupací Československa armádami zemí 

Varšavské smlouvy.7 

 

1.1.2 Potlačení Pražského jara 

Vojenskou intervencí došlo k ukončení československých reforem a k vytvoření 

předpokladů pro nastolení socialismu sovětského typu. Významným a pro následující 

období zásadním dokumentem se stal tzv. Moskevský protokol, ve kterém političtí 

představitelé ČSSR pod nátlakem uznali přítomnost vojsk pěti socialistických zemí na 

                                                
4 KURAL, Václav. Historické zázemí československé reformy 1968. In: KURAL, Václav a kol. 
Československo roku 1968: 1. díl: obrodný proces. Praha: Parta, 1993. 207 s. ISBN 80-901-3377-0. s. 
10–11. 
5 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1967–1969. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. 
s. 20. 
6 JANÁČEK, František a Jan MORAVEC. Leden 1968 a spor o jeho smysl. In: KURAL, Václav a kol. 
Československo roku 1968: 1. díl: obrodný proces. Praha: Parta, 1993. 207 s. ISBN 80-901-3377-0. s. 54. 
7 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1967–1969. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. 
s. 65–67. 
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území Československa i ztrátu suverenity a zavázali se dodržovat Kremlem stanovené 

podmínky a požadavky.8 

V roce 1969 došlo ze strany občanů ještě k několika projevům odporu proti 

nastolování normalizačního režimu – pohřeb studenta Jana Palacha se změnil 

v demonstraci desítek tisíc lidí, kteří vyjadřovali odpor proti nátlaku Moskvy, v březnu 

pak proběhly spontánní oslavné demonstrace po vítězství československého hokejového 

mužstva nad sovětským, známé jako „hokejové události“. Strana však všechny projevy 

odporu ustála a utlumila, veřejnost tak postupně rezignovala a upadala v letargii.9  

V dubnu 1969 byl Alexander Dubček ve funkci generálního tajemníka ÚV KSČ 

nahrazen Gustávem Husákem10. Právě tento moment je dle Milana Otáhala některými 

historiky označován jako počátek normalizace11.  

Moskva zvolení G. Husáka uvítala, neboť v něm spatřovala osobu, která (spolu 

s obměněným vedením KSČ) zajistí likvidaci obrodného procesu, nasměruje 

Československo žádoucím směrem a dovrší proces formování normalizačního režimu.12  

K největšímu a na dlouhou dobu poslednímu masovému vystoupení občanů 

došlo při prvním výročí okupace v srpnu 1969. Bylo namířeno nejen proti okupantům, 

ale také proti Husákovu vedení, které se stalo nástrojem Kremlu. Demonstrace a stávky 

                                                
8 BENČÍK, Antonín a Václav KURAL. Intervence. In: KURAL, Václav a kol. Československo roku 
1968: 1. díl: obrodný proces. Praha: Parta, 1993. 207 s. ISBN 80-901-3377-0. s. 185–187. 
9 OTÁHAL, Milan. První fáze opozice proti takzvané normalizaci (1969–72). In: MANDLER, Emanuel. 
Dvě desetiletí před listopadem 89: sborník. Praha: Maxdorf, 1993. Historia nova, sv. 3. 109 s. ISBN 80-
858-0009-8. s. 14, 15. 
10 Husák, Gustáv (1913–1991), československý politik. Vystudoval práva, ve 30. letech vstoupil do KSČ, 
r. 1950 obviněn z buržoazního nacionalismu, r. 1951 zatčen a v dubnu 1954 ve vykonstruovaném 
soudním procesu odsouzen na doživotí. V r. 1960 propuštěn z vězení (amnestie prezidenta A. 
Novotného), r. 1963 rehabilitován. Ačkoli v 60. letech patřil mezi hlavní osobnosti reformního hnutí, na 
moskevských jednáních v srpnu 1968 provedl radikální politický obrat a stal se spojencem  L. I. 
Brežněva. V dubnu 1969 se dostal do čela KSČ, za jeho vedení dochází počátkem 70. let k nastolení 
normalizačního režimu. V květnu 1975 se po Ludvíku Svobodovi stal – se sovětským souhlasem – na 14 
let prezidentem republiky.In: CHURAŇ, Milan a kol. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. I. díl, 
A-M. 2., rozš. vyd. Praha: Libri, 1998. 467 s. ISBN 80-859-8344-3. s. 255–257. 
11 Období normalizace zahrnuje léta 1969–1989, přičemž někteří historici datují její počátek již do 
okupace v srpnu 1968. In: OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: Příspěvek ke stavu bádání. Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, 105 s. ISBN 80-7285-011-3. s 5. 
12 FELCMAN, Ondřej. Počátky ostré etapy normalizace. In: BÁRTA, Miloš a kol. Československo roku 
1968: 2. díl: počátky normalizace. Praha: Parta, 1993, 134 s. ISBN 80-901337-8-9. s. 65–67. 
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byly velmi tvrdě potlačeny ozbrojenými silami, čímž bylo lidové hnutí poraženo, 

občané se přestávali zajímat o věci veřejné a setrvávali v pasivním odporu.13 

 

1.2 Normalizace společnosti v 70. letech 

1.2.1 Stranické čistky a prověrky 

Jedním z prvních kroků nového vedení KSČ bylo přistoupení k tzv. „očistě“ 

strany od zastánců reformního hnutí – někteří členové byli vyloučeni z ústředního 

výboru, případně i ze strany, přičemž změny ve stranických funkcích byly 

bezprostředně provázeny též změnami v obsazení funkcí ve státních institucích.14  

Čistky, které probíhaly v několika vlnách nejen v KSČ a jejích orgánech, ale 

zejména v členské základně, byly nezbytným východiskem k čistkám ve všech složkách 

československého státu i celé společnosti. Podle Jiřího Maňáka15 by bez čistek nebylo 

možné „znormalizovat“ KSČ a bez „znormalizované“ strany by nebylo možné 

„znormalizovat“ společnost.16  

Zasedání ÚV KSČ v lednu 1970 dovršilo převrat v nejvyšším stranickém vedení 

a zároveň přijalo Dopis ÚV KSČ všem základním organizacím a členům strany 

k výměně členských legitimací KSČ17. Výměna legitimací se uskutečnila od února do 

prosince 1970, avšak oproti předchozím výměnám měla tato (v pořadí čtvrtá) odlišnou 

koncepci, neboť skutečným významem bylo provedení plošných stranických čistek. 

Hlavním kritériem při posuzování členů byl postoj k okupaci a novému vedení strany.18 

                                                
13 OTÁHAL, Milan. O vztahu společnosti k normalizačnímu vedení. In: TŮMA, Oldřich a Tomáš 
VILÍMEK (eds). Česká společnost v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické aspekty. Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2012. 288 s. Česká společnost po roce 1945; sv. 11. ISBN 978-80-7285-162-1. s. 
250, 251. 
14 MAŇÁK, Jiří. Čistky v Komunistické straně Československa v letech 1969-1970. Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny, 1997. 127 s. ISBN 80-852-7059-5. s. 20–24. 
15 MAŇÁK, Jiří. Čistky v Komunistické straně Československa v letech 1969-1970. Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny, 1997. s. 83. 
16 MAŇÁK, Jiří. Čistky v Komunistické straně Československa v letech 1969-1970. Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny, 1997. s. 83. 
17 Stranická legitimace byla považována za základní dokument o příslušnosti ke KSČ, od února 1948 se 
členské legitimace vyměňovaly celkem třikrát. In: MAŇÁK, Jiří. Čistky v Komunistické straně 
Československa v letech 1969-1970. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 1997. s. 36. 
18 MAŇÁK, Jiří. Čistky v Komunistické straně Československa v letech 1969-1970. Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny, 1997. s. 37. 
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Plenární zasedání ÚV KSČ v prosinci 1970 zhodnotilo průběh celé akce a 

zároveň schválilo dokument nazvaný Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti 

po XIII. sjezdu KSČ, který posloužil jako ideový základ ovládání Československa 

Sovětským svazem. Dokument odsoudil nejen obrodný proces, ale i jakýkoli případný 

pokus o reformu v budoucnosti, čímž prakticky znemožnil vznik reformního křídla 

v KSČ.19 

Členská základna KSČ zaznamenala po roce 1970 zcela zásadní kvantitativní i 

kvalitativní změny (zejm. odchod mladších členů, úbytek studentů, příslušníků 

inteligence, umělců, kulturních pracovníků apod.). Ačkoli ztratila přibližně půl milionu 

členů, i tak zůstala stranou masovou, což stačilo, aby svými členy zabezpečila „vedoucí 

úlohu“ ve společnosti.20 

Prověrky, které byly prováděny po celou dobu normalizace a které se 

z prvotního prověřování členů komunistické strany brzy rozšířily na celou společnost, 

byly významným politickým nástrojem komunistického režimu. Marie Černá ve své 

studii upozorňuje též na pracovně politické hodnocení nestraníků a příslušníků jiných 

stran (tzv. nestranické prověrky), jež bylo vyhlášeno na konci léta 1970 a koncem téhož 

roku hlavní prověrkovou vlnu uzavřelo.21  

S prověrkami úzce souvisí také postupně budovaný kádrový systém, který 

zahrnoval podniková kádrová oddělení, kádrové materiály22, posuzování pracovní a 

politické spolehlivosti zaměstnanců, vyjadřování se k určitým událostem či zkoumání 

vztahu ke společenskému zřízení.23 

Jak uvádí Milan Otáhal, v důsledku nastolených opatření komunistickou stranou 

v počátcích normalizace dochází k výraznému rozdělení společnosti. Na jedné straně 

                                                
19 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: Příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2002. s. 48, 49. 
20 MAŇÁK, Jiří. Čistky v Komunistické straně Československa v letech 1969-1970. Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny, 1997. s. 80, 81. 
21 ČERNÁ, Marie. Náš nepřítel oportunista. Prověrky roku 1970 v Československu. In: ČERNÁ, Marie a 
Jaroslav CUHRA. Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí: Československo 1948-1989. Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012, 139 s. Česká společnost po roce 1945. ISBN 978-80-7285-157-
7. s. 72, 73. 
22 Tzv. kádrové materiály provázely člověka celý profesní život, ukládaly se do nich informace o jeho 
sociálním původu, rodinném zázemí, politických názorech, angažovanosti ve společenských a politických 
organizacích, účasti na akcích s politickým podtextem apod.  
23 ČERNÁ, Marie a Jaroslav CUHRA. Prověrky v komunistickém Československu: Několik obecných 
poznámek. In: ČERNÁ, Marie a Jaroslav CUHRA. Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí: 
Československo 1948-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012, 139 s. Česká společnost po 
roce 1945. ISBN 978-80-7285-157-7. s. 8, 9. 



   

 

10 

  

vznikla vrstva privilegovaných (zejm. členové vedení KSČ), kteří měli v rukou moc a 

oproti ostatním občanům využívali viditelných výhod. Na straně opačné pak stáli 

občané postižení v čistkách za svůj podíl na obrodném procesu, kteří většinou otevřeně 

odmítli nástup normalizačního vedení a byli zbaveni některých občanských práv 

(nemohli např. vykonávat zaměstnání odpovídající jejich kvalifikaci, jejich děti 

nemohly studovat na střední či vysoké škole apod.).24  

Podobné postihy a opatření, ale i použití organizovaného násilí ze strany státní 

moci lze označit jako represe, které byly součástí komunistického systému a v období 

konsolidace se staly významným prostředkem při nastolování pořádku. Důležitým 

nástrojem politické kontroly a represe se stala Státní bezpečnost, jejímž hlavním úkolem 

bylo zjišťování informací o dění ve společnosti, zejména o občanech nesouhlasících 

s novými poměry. Pomocí agenturní sítě a tajných spolupracovníků pronikala do 

opozičních skupin, kontrolovala jejich aktivity a snažila se omezit jejich činnost.25 

 

1.2.2 Opoziční hnutí. Hlavní etapy opozice 

Nesouhlas s vývojem v Československu projevovali aktivně zejména 

intelektuálové, vědci, umělci a studenti, kteří tvořili jádro a hlavní sílu formujícího se 

opozičního hnutí. Vznikaly skupiny a ilegální organizace, jejichž členové (často bývalí 

komunisté) vydávali opoziční materiály – prohlášení, letáky a dokumenty, ve kterých 

oponovali oficiální ideologii a kterými se snažili působit na společnost, rozšiřovali 

exilové publikace apod. Mezi výrazné složky opozičního hnutí patřily např. Hnutí 

revoluční mládeže či Československé hnutí za demokratický socialismus, jehož Malý 

akční program se stal jedním z nejvýznamnějších dokumentů tehdejší opozice.26  

M. Otáhal upozorňuje, že činnost těchto skupin vzbudila brzy pozornost 

mocenských orgánů. Opozici, která byla velmi aktivní též před volbami na podzim 

197127 a kterou komunistické vedení považovalo za vážnou překážku konsolidace, 

                                                
24 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: Příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2002. s. 53. 
25 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: Příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2002. s. 53–58.  
26 OTÁHAL, Milan. První fáze opozice proti takzvané normalizaci (1969–72). In: MANDLER, Emanuel. 
Dvě desetiletí před listopadem 89: sborník. Praha: Maxdorf, 1993. s. 15–22. 
27 Tehdejší opoziční skupiny vydaly k volbám v listopadu 1971 leták Výzva, který vyzýval občany, aby 
využili svého zákonného práva a k volbám se buď nedostavili, nebo volili tajně a škrtali oficiální 
kandidáty. Do této akce a distribuce letáků bylo zapojeno mnoho skupin i jednotlivců v Praze a Brně. 
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zasadil režim rozhodující úder. Na přelomu let 1971 a 1972 proběhlo zatýkání 

představitelů opozičního hnutí, kteří byli v soudních procesech odsouzeni k trestu odnětí 

svobody. Významem těchto represí mělo být zejména potlačení opozičních živlů, 

zajištění klidu a přerušení spolupráce domácího opozičního hnutí s politicky aktivním 

exilem. Soudní procesy vyvolaly velký mezinárodní ohlas – proběhly protesty proti 

postupu československé vlády vůči opozici, mj. i ze strany komunistických stran na 

Západě, které sice perzekuci nezabránily, ale alespoň přispěly k mírnějším trestům pro 

některé obžalované.28 

Politické procesy a potlačení opozice v letech 1969–1972 měly vliv na 

formování nové fáze opozičního hnutí. Tato etapa již nemá politický ráz, její charakter 

lze označit jako opozici občanskou. Jednotlivé nezávislé skupiny zvolily jako hlavní 

strategický prostředek dialog s mocí, neboť stávající režim v zásadě respektovaly. 

Představitelé disentu, zejména uskupení kolem Václav Havla, zaměřili svou pozornost 

především na lidská a občanská práva a dodržování zákonů v totalitním 

Československu.29  

Součástí disentu byl i underground, který Martin Palouš charakterizuje jako 

hnutí převážně mladých lidí, jež usilovalo zejména o rozvoj alternativní, vůči 

vládnoucímu režimu negativně se vymezující „druhé“ kultury.30  

Alternativní veřejná sféra se zprvu utvářela a působila na poli kulturním, 

postupně však zasahovala i do dění na politické scéně, což úzce souviselo 

s celoevropskou konferencí o bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách v roce 1975. Svým 

podpisem se zde Československo zavázalo dodržovat závěrečné dohody této 

konference, tzn. zásady respektování lidských práv a základních svobod včetně svobody 

smýšlení, svědomí, náboženství a přesvědčení.31 

Režim se v této době zaměřil na nezávislé umělce, neboť v jejich působení 

vytušil projevy protestu. Snaha eliminovat aktivity představitelů hudebního 

                                                
28 OTÁHAL, Milan. První fáze opozice proti takzvané normalizaci (1969–72). In: MANDLER, Emanuel. 
Dvě desetiletí před listopadem 89: sborník. Praha: Maxdorf, 1993. Historia nova, sv. 3. 109 s. ISBN 80-
858-0009-8. s. 30–32. 
29 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: Příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2002. s. 68–72. 
30 PALOUŠ, Martin. Poznámky ke generačním sporům v Chartě 77 v druhé polovině osmdesátých let. In: 
MANDLER, Emanuel. Dvě desetiletí před listopadem 89: sborník. Praha: Maxdorf, 1993. Historia nova, 
sv. 3. 109 s. ISBN 80-858-0009-8. s. 41. 
31 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. 310 s. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 206. 
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undergroundu vyvrcholila v roce 1976, kdy Státní bezpečnost zatkla členy hudební 

skupiny Plastic People of the Universe.32 

 

1.2.3 Charta 77 

Právě represe proti hudebníkům se staly hlavním podnětem vzniku občanské 

iniciativy Charta 77, jejíž členové vydali 1. 1. 1977 dokument Prohlášení Charty 77 – 

úvodní provolání, které upozorňuje na porušování lidských práv v ČSSR a odvolává se 

na závěry helsinské konference33.  

Vedení KSČ reagovalo na založení Charty 77 nikoli jen trestní represí, ale 

masovou propagační akcí s cílem označit signatáře textu za nepřátele socialismu a 

agenty imperialismu. Chartisté byli podrobeni výslechům, domovním prohlídkám i 

propouštěni ze zaměstnání. Ačkoli Prohlášení Charty 77 nebylo publikováno v tisku a 

kolovalo pouze v opisech, snažil se režim donutit občany, aby se od dokumentu 

distancovali. Tento tlak vyvrcholil shromážděním v Národním divadle, kde vznikla tzv. 

anticharta, ve které se umělci veřejně od Charty distancovali a přihlásili se k „budování 

socialismu“.34 

Navzdory veškerým snahám komunistického vedení umlčet tuto iniciativu, měla 

Charta významné důsledky. Sehrála důležitou roli při utváření nové vlny opozice v zemi 

a její aktivity vyvolaly zájem o dění v Československu v západním demokratickém 

světě.35 

Dle Milana Otáhala si komunističtí představitelé uvědomili, že v Chartě 77 a 

rozvíjejícím se disidentském hnutí jim vyrostl vážný protivník a k jeho rozvoji a vlivu 

na obyvatelstvo zvolili taktiku izolovat disent od společnosti a snažit se jej rozbíjet 

zevnitř. 36 

 

                                                
32 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 206, 207. 
33 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: Příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2002. s. 76.  
34 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: Příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2002. s. 56. 
35 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010, s. 207. 
36 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: Příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2002. s. 56. 
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1.2.4 Rezignace společnosti  

Počátkem 70. let, kdy se vedení KSČ podařilo zlomit odpor obyvatelstva proti 

nastoleným poměrům, zaměřilo se na formování normalizační politiky vůči občanům. 

Hlavním cílem bylo odpolitizování a neutralizace společnosti – režim netrval na tom, 

aby mu lidé věřili, ale stačilo, aby se k němu veřejně hlásili a účastnili se rituálů, mezi 

které patřily volby, schůze či oslavy různých výročí.37 

Většina obyvatelstva se po zklamání z neúspěchu obrodného procesu přestala 

angažovat za společenské hodnoty a věnovala se ve větší míře soukromým aktivitám, 

soustředila se na uspokojování svých osobních potřeb – občané se postupně stávali 

konzumenty. Lenka Kalinová upozorňuje i na změny související s trávením volného 

času. Po zavedení pětidenní pracovní doby v roce 1968 dochází k rozvoji chataření a 

chalupaření, které je nejen útěkem z panelových domů, ale nabízí i možnost určité 

seberealizace.38  

Lidé se snažili najít způsob, jak v nově stanovených podmínkách žít, přičemž 

často jedinou cestou se stala adaptace a přizpůsobení se. Normalizačnímu vedení tento 

vývoj vyhovoval a uvědomovalo si důležitost zajištění sociálních jistot a zabezpečení 

jisté životní úrovně, což ovšem záviselo na úrovni ekonomiky.39  

 

1.2.5 Základní rysy hospodářského vývoje  

Ekonomika byla důležitou součástí strategie normalizačního vedení, které v 

této oblasti podniklo několik zásadních kroků – zrušení ekonomických reforem, jež se 

začaly realizovat v roce 1968, a návrat k centrálně plánovanému hospodářství. Dalším 

zásahem komunistického vedení bylo provedení personálních opatření – odvolané 

                                                
37 OTÁHAL, Milan. O vztahu společnosti k normalizačnímu vedení. In: TŮMA, Oldřich a Tomáš 
VILÍMEK (eds). Česká společnost v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické aspekty. Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2012. s. 258. 
38 KALINOVÁ, Lenka. Dělníci v normalizaci. Dělnictvo a sociální stát v Československu. In: TŮMA, 
Oldřich a Tomáš VILÍMEK (eds). Česká společnost v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické aspekty. 
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. 288 s. Česká společnost po roce 1945; sv. 11. ISBN 978-
80-7285-162-1. s. 55. 
39 OTÁHAL, Milan. O vztahu společnosti k normalizačnímu vedení. In: TŮMA, Oldřich a Tomáš 
VILÍMEK (eds). Česká společnost v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické aspekty. Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2012. s. 260. 
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odborníky nahradili ve vůdčích funkcích méně kvalifikovaní, avšak k režimu loajální 

pracovníci.40  

Hospodářský a sociální vývoj v 70. letech je možné rozdělit do dvou etap. Do 

roku 1975 se ekonomika rychle rozvíjela, což umožnilo provádět poměrně velkorysou 

sociální politiku, jejíž výsledky byly příznivé, a přispěla tak podstatně ke stabilizaci 

poměrů v zemi. V 2. polovině 70. let však začíná docházet ke stagnaci, která vrcholí  

počátkem 80. let.41 

 

1.3 Orgány státní správy 

Počátkem 60. let došlo k rozsáhlé reformě veřejné správy, jejíž podstatnou 

součástí byla i změna územněsprávního uspořádání krajů a okresů. Zákon č. 65/1960 

Sb. o národních výborech označil národní výbory jako nejširší organizace pracujících, 

orgány státní moci a správy v krajích, okresech a obcích. Uvedený zákon předpokládal 

podstatné rozšíření působnosti národních výborů především v oblasti hospodářské a při 

zajišťování lokálních potřeb.42  

Dle slov Pavla Matese se však tento model v krátkém čase ukázal jako 

nefunkční, a proto byla v roce 1967 přijata nová úprava národních výborů. Zákon č. 

69/1967 definoval národní výbory jako orgány socialistické státní moci a správy 

v krajích, okresech a obcích. Stupně a druhy národních výborů zůstaly v zásadě stejné – 

existovaly tedy místní (MNV), resp. městské (MěNV), okresní (ONV) a krajské (KNV) 

národní výbory, přičemž tento koncept zůstal prakticky zachován až do konce 

totalitního režimu KSČ.43 

                                                
40 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: Příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2002. s. 60, 61. 
41 PRŮCHA, Václav. Podmínky a základní rysy hospodářského vývoje. In: PRŮCHA, Václav. 
Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Brno: Doplněk, 2009. 1002 s. ISBN 978-80-
7239-228-5. s. 659.  
42 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu 
po současnost. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 s. ISBN 978-80-7106-906-5. s. 451. 
43 MATES, Pavel. Kapitoly z historie české veřejné správy v letech 1848-1989. Praha: Vysoká škola 
ekonomická, 1996. 66 s. ISBN 80-707-9846-7. s. 33, 34. 
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Orgány národních výborů tvořily jeho plénum, rada, komise a správní komise, 

odbory a zvláštní orgány.44 Specifické postavení pak měly výbory lidové kontroly, dále 

mohly být zřizovány občanské výbory a jiné aktivy národních výborů. Volební období 

poslanců národních výborů bylo zprvu čtyřleté, od roku 1971 pětileté.45 

V roce 1968 byla započata diskuse o zásadní reformě místní správy, avšak 

srpnová okupace a následný proces normalizace v 70. letech jakékoli snahy o návrat 

k tradicím obecní samosprávy či územní autonomii zlikvidovaly. Systém národních 

výborů zůstal zachován a typickým znakem pro toto období byla tendence oslabování 

obcí a posilování významu větších celků.46  

Z dobových publikací, které se věnují postavení a roli národních výborů ve 

struktuře socialistické státní správy, je zřejmý podstatný vliv komunistické strany na 

jejich činnost a též nezbytná provázanost národních výborů s ostatními orgány státní 

správy.47  

V roce 1968 byl přijat ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci. 

Nejvyššími orgány státní moci se staly vláda federální a vlády republikové, stejně tomu 

bylo též u nejvyšších orgánů státní správy, tedy ministerstev a jiných ústředních 

orgánů.48  

Federativní uspořádání Československé republiky od 1. ledna 1969 činnost 

národních výborů příliš výrazně neovlivnilo. Národní výbory byly článkem 108 

začleněny do kompetence republikových zastupitelských orgánů (tj. České národní rady 

a Slovenské národní rady). Národní rady – jakožto nejvyšší zastupitelské sbory republik 

                                                
44 Plenární zasedání bylo hlavním orgánem národních výborů, rada byla hlavním výkonným orgánem 
národního výboru s všeobecnou působností – tvořil ji předseda a místopředsedové národního výboru, jeho 
tajemník a další členové. Rada rozhodovala ve sboru a byla podřízena a odpovědna plénu, které mohlo 
její členy odvolat. In: MATES, Pavel. Kapitoly z historie české veřejné správy v letech 1848-1989. Praha: 
Vysoká škola ekonomická, 1996. s. 35, 36. 
45 MATES, Pavel. Kapitoly z historie české veřejné správy v letech 1848-1989. Praha: Vysoká škola 
ekonomická, 1996. s. 35, 36. 
46 MATES, Pavel. Kapitoly z historie české veřejné správy v letech 1848-1989. Praha: Vysoká škola 
ekonomická, 1996. s. 37. 
47 Např. v publikaci z r. 1975 jsou národní výbory charakterizovány jako orgány, které ve své činnosti 
upevňují pod vedením Komunistické strany Československa socialistické společenské zřízení a jsou 
jedním ze základních pilířů státního a společenského zřízení při organizování socialistické společnosti. In: 
ŠKODA, Václav. Národní výbory: základní orgány jednotné státní moci v ČSSR. Praha: Svoboda, 1975. 
256 s. ISBN neuvedeno. s. 139, 142. 
48 MATES, Pavel. Kapitoly z historie české veřejné správy v letech 1848-1989. Praha: Vysoká škola 
ekonomická, 1996. s. 33. 
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– měly činnost národních výborů usměrňovat a zároveň se zabývat podněty a 

připomínkami, kterými se na ně národní výbory obracely.49 

 

1.3.1 Správa hlavního města Prahy  

Praha se v roce 1960 stala samostatným krajem, byla územně zvětšena 

připojením nových obcí a nově rozdělena do deseti obvodů.50 Podle zákona o národních 

výborech (č. 65/1960) – doplněného pro Prahu zvláštním prováděcím vládním 

nařízením (č. 79/1965) – byl Ústřední národní výbor (ÚNV) v roce 1960 nahrazen 

Národním výborem hlavního města Prahy (NVP). Plnil úlohu orgánu státní moci a 

správy druhého stupně, zatímco orgány první instance byly Obvodní národní výbory 

(ONV).51 

Plenární zasedání volilo vedoucí funkcionáře a radu NVP, ustavovalo či rušilo 

komise a odbory aparátu NVP, hospodářské, rozpočtové či jiné organizace města. Rada 

NVP byla nyní výkonným orgánem, rozhodovala vždy ve sboru a v čele s primátorem, 

jeho prvním náměstkem a dalšími náměstky organizovala činnost volených orgánů i 

aparátu. Jednotliví členové rady působili zpravidla jako předsedové komisí, které nově 

získaly výkonné, řídící, rozhodovací a kontrolní pravomoci. Jejich spojení s aparátem 

národního výboru zajišťovali tajemníci komisí. Podobnou strukturu jako NVP měly též 

nově vytvořené obvodní národní výbory Praha 1–10.52 

Zákon o hlavním městě Praze (č. 111/1967 Sb.) z 30. listopadu 1967 poprvé 

celistvě zakotvil právní postavení hlavního města a současně jím byly s účinností od 

1. ledna 1968 připojeny k hlavnímu městu některé sousední obce (rozloha Prahy tak 

vzrostla na 290,7 km2). K nejrozsáhlejšímu rozšíření území hlavního města v 70. letech 

pak došlo k 1. červenci 1974, kdy se Praha zvětšila na 495,66 km2.53 

                                                
49 ČECHÁK, Vladimír. Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945-2004). Praha: 
Eupress, 2004. 262 s. ISBN 80-86754-22-7. s. 92, 93. 
50 Obvody z r. 1960, územně pozměněné připojením dalších obcí v l. 1968 a 1974, trvají jako součást 
systému pražské městské správy dodnes. 
51 LEDVINKA, Václav. Od lidové demokracie k totalitě. In: LEDVINKA, Václav a Jiří PEŠEK. Praha. 
Praha: Lidové noviny, 2010. 819 s. ISBN 80-710-6320-7. s. 661, 662. 
52 LEDVINKA, Václav. Od lidové demokracie k totalitě. In: LEDVINKA, Václav a Jiří PEŠEK. Praha. 
Praha: Lidové noviny, 2010. s. 662. 
53 LEDVINKA, Václav. Od lidové demokracie k totalitě. In: LEDVINKA, Václav a Jiří PEŠEK. Praha. 
Praha: Lidové noviny, 2010. s. 662, 663. 
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Nově připojené obce si ponechaly své dosavadní správní orgány, přičemž jejich 

místní národní výbory (MNV) byly podřízeny příslušným obvodním národním výborům 

a tvořily třetí stupeň pražského správního modelu (NVP – ONV – MNV). Správa 

historických čtvrtí byla však nadále dvoustupňová (NVP – ONV), čímž se stal pražský 

správní model poněkud asymetrickým.54  

Federalizace Československé socialistické republiky od 1. ledna 1969 nepřinesla 

v organizaci správy hlavního města žádné konkrétní změny. Ačkoli se Praha stala 

hlavním městem federace, zůstala podřízena vládě České socialistické republiky a 

legislativně České národní radě.55 

Od roku 1964 zastával funkci pražského primátora Ludvík Černý56, který se po 

téměř třicetiletém období stagnace zasloužil o koncepční řešení nahromaděných 

problémů. V srpnu 1968 byl v budově Nové radnice (jakožto hnízdu „kontrarevoluce“) 

internován Sovětskou armádou. Dle Václava Ledvinky již nebyl vhodným primátorem 

pro nové poměry a na svou žádost dne 10. září 1970 úřad opustil. Stalo se tak poté, kdy 

ho vedení města učinilo spoluodpovědným za to, že Praha nedokázala zvládnout situaci 

a zabránit hromadným nepokojům v ulicích při prvním výročí srpnové okupace.57 

 

1.3.2 Situace na pražské radnici po roce 1970  

Novým primátorem se stal Zdeněk Zuska58, který měl za úkol důsledně prosadit 

na radnici i ve městě politický směr tzv. normalizace a konsolidace, nastolený 

Husákovým vedením KSČ. Výrazné a účinné podpory se mu dostalo ze strany 
                                                
54 RATAJOVÁ, Jana a Jan RATAJ. Období „lidové správy“ v Praze v letech 1945–1989. In: Osm století 
pražské samosprávy: výstava o vývoji pražské městské správy od 13. století do roku 2000, Clam-Gallasův 
palác 4. května - 6. července 2000: průvodce výstavou. Vyd. 1. LEDVINKA, Václav (ed.). Praha: 
Skriptorium, 2000. 175 s. ISBN 80-861-9716-6. s. 87.   
55 LEDVINKA, Václav. Od lidové demokracie k totalitě. In: LEDVINKA, Václav a Jiří PEŠEK. Praha. 
Praha: Lidové noviny, 2010. s. 663.  
56 Černý, Ludvík (1920–2003), český politik, člen KSČ, v letech 1964–1970 primátor hlavního města 
Prahy, kterému se podařilo zajistit investiční prostředky na výstavbu města i na zahájení systematických 
oprav dosud chátrajících památek. In: LEDVINKA, Václav. Purkmistři, starostové a primátoři sjednocené 
Prahy. Ludvík Černý. Listy hlavního města Prahy. 2010, č. 8. ISSN neuvedeno. s. 7. 
57 LEDVINKA, Václav. Od lidové demokracie k totalitě. In: LEDVINKA, Václav a Jiří PEŠEK. Praha. 
Praha: Lidové noviny, 2010. s. 650.  
58 Zuska, Zdeněk (1931–1982), český politik, již od r. 1947 člen KSČ, v letech 1970–1981 primátor 
hlavního města Prahy, od r. 1970 člen ÚV KSČ, od r. 1971 poslanec Federálního shromáždění, od r. 1981 
místopředseda vlády ČSR. V úřadě primátora prokázal organizační schopnosti a důslednost při 
prosazování stranických i vlastních záměrů, nesmlouvavě uplatňoval „politickou linii a vedoucí úlohu“ 
KSČ. In: LEDVINKA, Václav. Purkmistři, starostové a primátoři sjednocené Prahy. Ludvík Černý. Listy 
hlavního města Prahy. 2010, č. 9. ISSN neuvedeno. s. 7. 
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Městského výboru KSČ (MV KSČ), v jehož čele stál Antonín Kapek59, zastánce vstupu 

vojsk a aktivní protagonista konsolidačního procesu.60   

V průběhu 70. let došlo vzhledem k demografickému růstu města ke zvyšování 

počtu voličů. Tato skutečnost se odrazila též na postupném zvyšování počtu poslanců 

NVP, kteří byli voleni v komunálních volbách (konaných v roce 1971 a v roce 1976). 

V rámci aparátu NVP byly vytvářeny různé pomocné, poradní a speciální orgány a 

komise, které činily organizační strukturu NVP značně nepřehlednou.61 

Období normalizace přineslo navíc výrazné oslabení politické samostatnosti a 

autority pražských národních výborů, neboť hlavní vliv na rozhodování měly stranické 

orgány KSČ. Městský výbor a obvodní výbory KSČ pomocí tzv. kádrové politiky 

ovlivňovaly personální složení volených plén a rad národních výborů a vykonávaly nad 

nimi přímou stranickou kontrolu. Primátor Zuska důsledně eliminoval antisocialistické 

názory, všichni poslanci a zaměstnanci NVP např. v lednu 1977 povinně podepsali 

dokument odsuzující Chartu 77, aniž dostali možnost seznámit se s jeho obsahem.62 

Až do konce 70. let se primátoru Zuskovi dařilo udržet vysokou dynamiku 

investiční výstavby, kterou prosadil již jeho předchůdce Černý. Výsledkem bylo 

množství postavených bytů, zdravotnických a sociálních zařízení, mateřských a 

základních škol, uskutečnění velkých investičních záměrů (např. mostu přes Nuselské 

údolí, tři trasy metra, systém dopravních radiál, přestavba železničního uzlu).63  

Václav Ledvinka však stinnou stránku tohoto rozmachu vidí v jednostranném 

upřednostňování kvantity nové výstavby nad její estetickou, architektonickou a užitnou 

hodnotou a malý zřetel na urbanistický koncept města. Obnova historických objektů 

v Pražské památkové rezervaci (vyhlášené 21. července 1971) dle něj trpěla – přes 

nesporné úspěchy – nízkou kvalitou. Nedařilo se též zastavit chátrání tzv. vnitřních 
                                                
59 Kapek, Antonín (1922–1990), český politik, v letech 1958–1989 člen ÚV KSČ, 1970–1988 člen jeho 
předsednictva. Jeden z pěti členů ÚV KSČ, který podepsal v srpnu 1968 tzv. zvací dopis. L. Brežňevovi, 
horlivý zastánce obnovy stalinismu. Od prosince 1969 do března 1988 zastával funkci vedoucího 
tajemníka městského výboru KSČ v Praze, za jeho působení došlo v 70. a 80. letech v hlavním městě 
k úpadku v oblasti školství, vědy a kultury. In: CHURAŇ, Milan a kol. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 
20. století. I. díl, A-M. 2., rozš. vyd. Praha: Libri, 1998. s. 309, 310. 
60 LEDVINKA, Václav. Od lidové demokracie k totalitě. In: LEDVINKA, Václav a Jiří PEŠEK. Praha. 
Praha: Lidové noviny, 2010. s. 650.  
61 LEDVINKA, Václav. Od lidové demokracie k totalitě. In: LEDVINKA, Václav a Jiří PEŠEK. Praha. 
Praha: Lidové noviny, 2010. s. 663.  
62 LEDVINKA, Václav. Od lidové demokracie k totalitě. In: LEDVINKA, Václav a Jiří PEŠEK. Praha. 
Praha: Lidové noviny, 2010. s. 651, 663.  
63 LEDVINKA, Václav. Purkmistři, starostové a primátoři sjednocené Prahy. Ludvík Černý. Listy 
hlavního města Prahy. 2010, č. 9. ISSN neuvedeno. s. 7. 
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předměstí Prahy (Karlína, Žižkova, Vinohrad, Smíchova aj.), a proto se zčásti prosadila 

scestná myšlenka jejich plošné asanace (např. na Žižkově).64 

 

1.4 Mediální prostředí 

„Připočítejme k tomu novou tvář novin, rozhlasu a televize. Vůbec nejnápadnější 

projev nepořádku. Lidé se ráno stavěli do řad u stánků a kupovali troje nebo i patery 

deníky, což bylo vůbec asi to nejhorší. V reálném socialismu patří ke znakům pořádku, 

že občan kupuje pouze jedny noviny, věda velmi dobře, že ve všech ostatních je s malými 

obměnami totéž.“65 

 

1.4.1 Média v období Pražského jara  

Významným milníkem mediální legislativy 60. let bylo přijetí zákona č. 81/1966 

Sb., o periodickém tisku a ostatních sdělovacích prostředcích, který určoval pravidla 

vydávání tisku, přiznal a zároveň legalizoval cenzuru. Dosavadní cenzurní úřad byl 

tímto zákonem přejmenován z Hlavní správy tiskového dohledu (HSTD) na Ústřední 

publikační správu (ÚPS). Tato instituce nesměla zakazovat zveřejnění politicky 

nevyhovujících textů či materiálů, mohla na ně jen upozornit, přičemž rozhodnutí ÚPS 

bylo možné napadnout a řešit soudní cestou. Vedení KSČ se však přesto potýkalo 

s požadavky na reálnou svobodu slova, nejčastěji na IV. sjezdu spisovatelů v létě 

1967.66  

Během reformního hnutí, které začalo v lednu 1968, sehrála média významnou 

roli. Akční program (přijatý ÚV KSČ 5. dubna 1968) mj. vytyčoval principy fungování 

médií vč. svobody slova. Novináři se vzhledem k svobodnější a inspirativní atmosféře 

ve společnosti vrací k investigativnímu projevu, mění se nabídka mediálních obsahů. 

Atraktivnější témata, diskusní pořady, zveřejněné aféry a skandály zvyšují zájem 

čtenářů, rozhlasových posluchačů i televizních diváků.67 

                                                
64 LEDVINKA, Václav. Od lidové demokracie k totalitě. In: LEDVINKA, Václav a Jiří PEŠEK. Praha. 
Praha: Lidové noviny, 2010. s. 652. 
65 ŠIMEČKA, Milan. Obnovení pořádku. Brno: Atlantis, 1990. s. 19. 
66 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 141–143, 198. 
67 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 
307, 308. 
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K zásadnímu zlomu dochází 26. června 1968 přijetím zákona č. 84/1968 Sb., 

který novelizoval zákon 81/1966 Sb. a několika stručnými větami zrušil cenzuru s tím, 

že je nepřípustná.68 Již 13. června 1968 vláda zrušila statut ÚPS, čímž tato instituce 

v podstatě zanikla.69   

Zrušením cenzury tak KSČ v případě řízení médií v podstatě ztratila svou – 

v ústavě ukotvenou – vedoucí úlohu. Tento stav i politický vývoj v ČSSR vyvolávaly 

obavy u vedení Sovětského svazu, byly tak předmětem jednání vedení KSČ 

s představiteli ostatních států Varšavské smlouvy a ve svém důsledku i jedním z důvodů 

vojenské intervence 21. srpna 1968.70 

 

1.4.2 Média po 21. srpnu 1968  

Již několik hodin po vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území ČSSR v noci 

z 20. na 21. srpna byli posluchači i diváci informování o aktuálním dění. Média 

odsuzovala vstup vojsk, rozhlas i televize vyzývaly občany k rozvaze a klidu. 

Ačkoli k jednomu z hlavních cílů vojenské intervence patřilo obsazení médií, 

okupantům se nepodařilo jejich činnost zcela ovládnout. Pracovníci sdělovacích 

prostředků přes složité podmínky operativně připravovali protiokupační vysílání 

z provizorních pracovišť a improvizovaných studií.71  

Prvních deset dní po 21. srpnu 1968 podle Jakuba Končelíka znamenalo pro 

domácí média jeden z nejslavnějších momentů, neboť právě média svým působením 

sjednocovala a zastřešovala spontánní odpor obyvatelstva proti nastalé situaci.72 

Podepsáním tzv. Moskevského protokolu se představitelé KSČ v čele 

s A. Dubčekem zavázali k zásadním politickým krokům na podporu intervence a též ke 

                                                
68 Nejznámějším dokladem svobody projevu byl manifest Dva tisíce slov, sepsaný Ludvíkem Vaculíkem. 
Text mj. vyjadřuje obavy, aby nedošlo ke zpomalení či zastavení reforem a vyzývá společnost k aktivitě. 
69 KONČELÍK Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 187, 188. 
70 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 188. 
71 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. s. 310–312. 
72 KONČELÍK, Jakub. Mediální politika a srpen 1968; zřízení Úřadu pro tisk a informace jako služba 
Moskevskému protokolu. In: MAGÁL, S. - MISTRÍK, M. - SOLÍK, M., ed. Masmediálna komunikácia a 
realita II : mediálne kompetencie : médiá a politika : mediálna fikcia. 1. vyd. Trnava: Fakulta 
masmediálnej komunikácie UCM, 2009, s. 203-219. ISBN 978-80-8105-125-8. s. 205. 
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snaze dostat média pod kontrolu. K hlavním závazkům v tomto směru patřilo provedení 

personálních změn a zavedení cenzury.73  

 

1.4.3 První kroky k normalizaci situace v médiích 

V krátkém období došlo k mnoha opatřením: vláda usnesením č. 292 ze dne 

30. srpna 1968 obnovila cenzurní instituci a zřídila Úřad pro tisk a informace (ÚTI), 

jehož úkolem bylo řídit, sledovat a hodnotit činnost médií. První směrnice, které úřad 

vydal již 3. září, se týkaly zejména vztahu k intervenci – média nesměla negativně 

informovat o zemích, jejichž vojska se intervence zúčastnila, nebylo možné používat 

slova okupant, okupace apod.74 

Dne 12. září vláda ustanovila Vládní výbor pro tisk a informace, který měl 

koordinovat opatření a směrnice k činnosti médií. Národní shromáždění 13. září 

schválilo zákon č. 127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a 

dalších hromadných informačních prostředků, který umožňoval obnovení předběžné 

cenzury a vymezil systém sankcí vůči vydavatelům (až po zrušení registrace). Tímto 

krokem byla legislativně zakotvena cenzura a skončilo krátké období svobody médií.75 

Na základě požadavků Sovětského svazu docházelo na podzim roku 1968 

k personálním změnám na místech vedoucích pracovníků sdělovacích prostředků. 

V tomto období bylo též pozastaveno vydávání některých periodik. Přes všechny snahy 

režimu působili novináři, spisovatelé i rozhlasoví a televizní publicisté do ledna 1969 

v relativně svobodném tvůrčím prostředí.76 

V souvislosti s vyhlášením federalizace státu k 1. lednu 1969 došlo 

k reorganizaci stávajících institucí; od ledna 1969 zde působí: Český úřad pro tisk a 

informace (ČÚTI), který se stal nástupcem ÚTI, a dále Slovenský úrad pre tlač a 

informácie (SÚTI) – oba úřady měly analyzovat činnost médií, dohlížet na dodržování 

                                                
73 KONČELÍK, Jakub. Mediální politika a srpen 1968; zřízení Úřadu pro tisk a informace jako služba 
Moskevskému protokolu. In: MAGÁL, S. - MISTRÍK, M. - SOLÍK, M., ed. Masmediálna komunikácia a 
realita II : mediálne kompetencie : médiá a politika : mediálna fikcia. 1. vyd. Trnava: Fakulta 
masmediálnej komunikácie UCM, 2009, s. 203-219. ISBN 978-80-8105-125-8. s. 206, 207, 209. 
74 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. s. 312 a 313. 
75 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. s. 313. 
76 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. s. 314. 
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tiskového zákona, usměrňovat mediální obsahy apod. Vládní výbor pro tisk a informace 

byl nahrazen Federálním výborem pro tisk a informace (FVTI).77  

Došlo k zavedení následné cenzury, jejímž základem bylo autocenzurní chování 

novinářů a autorů. Předběžná cenzura byla v období normalizace používána jen 

příležitostně (např. při výročí intervence).78 

Změna nastala v lednu 1969 v souvislosti s úmrtím studenta Jana Palacha. K této 

tragické události se veřejně vyjádřili významní televizní a rozhlasoví publicisté, kteří 

zároveň vyslovili podporu politickým představitelům Pražského jara. FVTI následně 

rozhodl o okamžitých opatřeních ve sdělovacích prostředcích: dochází k zákazu činnosti 

reformních novinářů a první vlně stranických čistek v redakcích.79 

Právní úpravy přijaté jako důsledek Moskevského protokolu v prvních měsících 

po srpnové intervenci vojsk Varšavské smlouvy utvořily rámec pro fungování médií 

v době normalizace.  

 

1.4.4 Další opatření k normalizaci médií 

Nástup normalizace v médiích nepřímo oznámil 17. dubna 1969 G. Husák při 

svém nástupu do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ – pokud má podle jeho slov KSČ 

plnit roli vedoucí politické síly v zemi, musí si zajistit rozhodující vliv na tisk, rozhlas a 

televizi.80  

Jako první probíhá od dubna 1969 v rámci personálních opatření v redakcích 

očista stranického tisku. Odvoláním umírněného šéfredaktora Rudého práva Jiřího 

Sekery získalo normalizační vedení KSČ tento deník zpět pod kontrolu. Rudé právo tak 

znovu stanulo nad ostatními tištěnými médii – určovalo hlavní agendu a základní 

postoje k hodnocení událostí, kterými se ostatní deníky musely řídit.81 

                                                
77 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. s. 314. 
78 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 195. 
79 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. s. 315, 326, 327. 
80 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 213. 
81 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 213. 
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Mezi další opatření patří rušení periodik podporujících reformní hnutí a zavádění 

periodik nových, která budou odpovídat a sloužit stávajícímu režimu (např. týdeník 

Tribuna přinášel a vysvětloval politické směrnice normalizačního vedení KSČ, stejnou 

úlohu měl politicky a kulturně orientovaný týdeník Tvorba – oba tituly podporovaly 

konsolidační proces v ČSSR a přinášely mj. projevy funkcionářů ÚV KSČ). Tato 

opatření se týkají též rušení a zavádění titulů pro děti a mládež.82 

Důležité bylo též zajistit loajalitu novinářů – Rudé právo otisklo 17. května 1969 

prohlášení Slovo do vlastních řad. Jednalo se o první oficiální interpretaci událostí a 

vývoje v Československu od ledna 1968. Podpisem tohoto manifestu si během několika 

týdnů 350 zaměstnanců médií prakticky zajistilo novinářské posty na dalších dvacet let. 

Toto prohlášení je považováno za zahájení normalizace médií a definitivní nastolení 

staronových pořádků.83 

Mezi hlavní úkoly sdělovacích prostředků patří boj proti pravicově 

oportunistickým názorům, obnovování a prohlubování mezinárodních vztahů 

k socialistickým spojencům (média např. úspěšně informovala o 100. výročí narození 

V. I. Lenina apod.).84 

 

1.4.5 Tištěná média v 70. letech 

Systém vydávání periodického tisku byl pod dohledem ÚV KSČ, byl tedy 

centrálně řízen a regulován – např. přídělem papíru vydavatelstvím, výší nákladu 

jednotlivých periodik apod. Problém tištěných médií představovala zastaralá 

technologie polygrafického průmyslu a výroby novinového papíru.85 

Ve struktuře tištěných médií došlo na počátku a poté v průběhu 70. let 

k výraznému poklesu počtu titulů, zejm. týdeníků a měsíčníků, přičemž skladba 

periodického tisku navázala na stav v 2. polovině 60. let. Základem zůstával tzv. 

ústřední tisk (tzn. celostátně vydávaná periodika, jejichž vydavateli byly politické 

                                                
82 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. s. 327, 328. 
83 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 214. 
84 OTÁHAL, Milan, Alena NOSKOVÁ a Karel BOLOMSKÝ. Svědectví o duchovním útlaku, 1969-1970: 
dokumenty: "normalizace" v kultuře, umění, vědě, školství a masových sdělovacích prostředcích. Vyd. 1. 
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakl. Maxdorf, 1993, 148 s. ISBN 80-858-0014-4. s. 44, 45.  
85 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 217. 
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strany, společenské organizace či státní orgány). Další složku tvořily regionální tituly 

(krajské deníky a večerníky, okresní noviny, podnikový a závodní tisk apod.).86  

Relativně pestrá byla časopisecká produkce, která pokrývala různé věkové či 

zájmové skupiny čtenářů (časopisy pro děti a mládež, pro ženy, tituly pro zahrádkáře 

apod.). Jedním z nejoblíbenějších časopisů období normalizace byl (již od 60. let)  

týdeník Mladý svět.87 

Dle nové tiskové politiky ÚV KSČ je šéfredaktor rozhodující osobou při 

formování obsahu novin a časopisů. Postavení šéfredaktorů bylo posíleno potřebnou 

pravomocí pro uplatnění osobní iniciativy, současně byla zvýšena jejich osobní 

odpovědnost za zveřejňovaný obsah. Od redakcí se vyžaduje, aby důsledně vycházely 

ze základních dokumentů ÚV KSČ a orgánů státu. Zavedení úpravy platů novinářů 

mělo zabezpečit, aby uvolněné prostředky sloužily k dosažení hlavního cíle této úpravy 

– tedy ke zvýšení politické angažovanosti novinářů.88  

Řízení redakcí se většinou ujali pracovníci, kteří aktivně podporovali 

normalizační proces. Ti také začali provádět personální očistu i v řadách novinářů, jež 

nebyli členy KSČ, což vedlo k vynucenému odchodu mnoha zkušených a novinářů.89 

Veškeré informační zdroje, se kterými novinář pracoval, podléhaly mocenské 

kontrole. V období normalizace měla výsadní postavení v oblasti zpracování informací 

a jejich šíření Československá tisková kancelář (ČTK), jejíž informace odebíraly 

redakce tuzemských i zahraničních médií.90  

Normalizací prošla též novinářská organizace – VI. sjezd československých 

novinářů v květnu 1972 ustanovil Československý svaz novinářů (ČSSN) jako 

republikovou profesní organizaci, předsedou Ústředního výboru ČSSN byl zvolen 

Zdeněk Hoření, zástupce šéfredaktora Rudého práva. Jednalo se o zájmovou 

dobrovolnou společenskou organizaci působící pod vedením KSČ jako součást Národní 

                                                
86 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 215, 216. 
87 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 215–217. 
88 OTÁHAL, Milan, Alena NOSKOVÁ a Karel BOLOMSKÝ. Svědectví o duchovním útlaku, 1969-1970: 
dokumenty: "normalizace" v kultuře, umění, vědě, školství a masových sdělovacích prostředcích. Vyd. 1. 
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakl. Maxdorf, 1993, 148 s. ISBN 80-858-0014-4. s. 44, 45. 
89 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. s. 331. 
90 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 211. 
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fronty, čímž byla naznačena její faktická podřízenost politické moci. VII. sjezd ČSSN 

v roce 1977 schválil Zásady etiky socialistického novináře – nástroj, kterým režim 

budoval zdání normality tehdejšího mediálního provozu.91  

                                                
91 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. s. 244. 
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2. Vznik a obecná charakteristika časopisu Praha 

2.1 Vznik a základní koncepce časopisu Praha  

První číslo časopisu Praha, které vydával Národní výbor hlavního města Prahy, 

vyšlo v lednu 1970. Ačkoli se jednalo o nový titul, ve skutečnosti do jisté míry navázal 

na dosavadní čtrnáctideník pražského národního výboru, tedy na časopis Nová Praha92.  

 

2.1.1 Charakteristika čtrnáctideníku Nová Praha do roku 1969 

Časopis Nová Praha vycházel od roku 1951, v průběhu své existence se 

z účelového listu (zpravodaje pro poslance národních výborů) postupně vyvinul 

v časopis určený pro širokou veřejnost, který čtenáře uceleně a čtivou formou 

informoval o politickém, urbanistickém i kulturním dění v hlavním městě.  

Z archivních materiálů vyplývá, že rada NVP se v roce 1969 vývojem Nové 

Prahy systematicky zabývala93 – v září 1969 byl odvolán šéfredaktor Zdeněk Fuka a 

nahrazen Vilémem Chvalovským94, v říjnu se rada NVP kriticky vyjádřila k obsahové 

stránce časopisu po lednu 1968 a odsoudila články, které neodpovídaly oficiální politice 

NVP,95 v prosinci pak přijala návrh V. Chvalovského o budoucím provedení a skladbě 

listu.  

                                                
92 Historie časopisu Nová Praha spadá fakticky již do období Rakouska-Uherska. Tento list totiž navázal 
na tradiční věstník, který vydávalo královské hlavní město Praha od roku 1894, a který se na konci 40. let 
20. století přeměnil krátce na časopis Praha a v roce 1951 na titul Nová Praha. Vzniku a vývoji časopisu 
Nová Praha se věnuji podrobně ve své bakalářské práci (LHOTÁKOVÁ, Andrea. Časopis Nová Praha 
v letech 1968 a 1969. Praha, 2013. 80 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 
věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce 
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.). 
93 Ačkoli se jednalo o oficiální list NVP, v průběhu roku 1968 se na jeho stránky dostala vzhledem 
k uvolněné atmosféře ve společnosti i témata, která nekorespondovala s politikou KSČ, autoři některých 
článků a příspěvků zde vyjadřovali své názory i podporu probíhajícímu reformnímu vývoji. 
94 Chvalovský, Vilém (1929–1983), český politik, publicista, novinář, vedoucí tiskového a propagačního 
oddělení (TPO) organizačního odboru NVP. Odpovědný redaktor informačního bulletinu NVP Pražské 
aktuality, spoluredigoval časopis Národní výbory. Šéfredaktor časopisu Nová Praha v r. 1969 a 
měsíčníku Praha v letech 1971–1974. Svými články přispíval do novin a časopisů (např. Práce, Rudé 
právo). Signatář prohlášení Slovo do vlastních řad. In: KUBÁSKOVÁ, Eva. Kdy zemřeli…?: přehled 
českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986-1990 s doplňky za předchozí léta; Část 1, A-J. 
Praha: Národní knihovna České republiky, 1994. 155 s. ISBN 80-705-0169-3. s. 137, 138. 
95 Z. Fuka byl dle usnesení rady NVP z 30. 9. 1969 odvolán na vlastní žádost. Z unesení rady NVP 
z 14. 10. 1969 vyplývá, že redakce a redakční rada musí vycházet z politiky ÚV KSČ a hájit zájmy 
socialismu.  
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2.1.2 Přeměna Nové Prahy na měsíčník Praha, základní koncepce 
listu 

Dne 23. 12. 1969 schválila rada NVP „Návrh na vycházení měsíčníku Praha ´70 

od 1. 1. 1970 a organizační začlenění dalších informačních prostředků“ (příloha č. 1). 

Přílohou tohoto návrhu je rozsáhlá důvodová zpráva, kterou vypracoval V. Chvalovský 

a která obsahuje základní koncepci, z níž má nový list vycházet – časopis pražského 

národního výboru musí pokračovat v tradici, kterou nastolil čtrnáctideník Nová Praha, a 

dosáhnout toho, aby byl jediným časopisem, který čtenářům systematicky vysvětluje a 

propaguje politiku NVP.  

Vzhledem ke kritické situaci v polygrafickém průmyslu bude nový oficiální list 

NVP vycházet jako měsíčník a s ohledem na obsah a zaměření časopisu výstižně nazván 

Praha ´70.  

Ideově bude měsíčník řídit redakční rada složená z významných odborníků a 

funkcionářů a pracovníků pražských národních výborů, přičemž V. Chvalovský již 

předložil jmenný seznam členů, s nimiž jejich působení v redakční radě projednal.96 

Hlavním úkolem měsíčníku bude informovat tuzemské i zahraniční čtenáře o 

historii, kulturních tradicích a současném životě hlavního města, objasňovat politiku 

pražských národních výborů i úlohu spolupráce mezi Prahou a spřátelenými městy, 

seznamovat čtenáře s činností orgánů městské správy, socialistickou komunální 

politikou i hospodářstvím.  

Dle této zprávy se redakci již podařilo obnovit (dřívějším vedením listu 

přerušené) kontakty a přátelské vtahy s časopisy, tiskovými orgány a agenturami i 

s tiskovými tajemníky zastupitelských úřadů SSSR a dalších zemí Varšavské dohody.97 

Měsíčník má zároveň být poutavým propagačním prostředkem pro podporu 

cizineckého ruchu v ČSSR – k jednotlivým číslům tak bude připojeno cizojazyčné 

resumé v ruském, anglickém, německém a francouzském jazyce.98  

V závěru shrnuje V. Chvalovský svou vizi, dle které by měl časopis plnit funkci 

tiskové propagace v tuzemsku i zahraničí, přičemž redakce bude usilovat o to, aby se 

                                                
96 Složení redakční rady se podrobně věnuje kapitola 2.3. 
97 V. Chvalovský uvádí, že opět dochází k výměně exemplářů, korespondence, tiskových materiálů a 
podkladů k článkům, které se zabývají obdobnou problematikou v hlavních městech spřátelených zemí. 
98 Distribuci časopisu mezi Čechoslováky pracující v cizině měl zajišťovat mj. podnik zahraničního 
obchodu Artia.  



   

 

28 

  

časopis stal ještě účinnějším nástrojem masové propagandy v zájmu hlavního města 

Prahy.  

 

2.2 Obecná charakteristika časopisu 

Časopis Praha vydával Národní výbor hlavního města Prahy v letech 1970 až 

1991, kdy vyšla poslední dvě čísla. Název časopisu tvořilo vždy slovo Praha ve spojení 

s dvojčíslím označujícím příslušný kalendářní rok (např. Praha ´70 apod.), podtitul 

časopisu zněl „Měsíčník Národního výboru hlavního města Prahy“. Každý ročník byl 

v tiráži označen římskou číslicí.99  

Redakce a administrace časopisu sídlila zpočátku v ulici U radnice 3, Praha 1 – 

Staré Město, tisk periodika zajišťovaly tiskařské závody Rudé právo, ulice Na Poříčí 30, 

Praha 1. Dle tiráže časopis rozšiřovala Poštovní novinová služba, objednávky přijímala 

a informace o předplatném podávala každá pošta či doručovatel, objednávky do 

zahraničí pak vyřizovala administrace časopisu, která sídlila na stejné adrese jako 

redakce. 

Titul vycházel po celou dobu své existence ve formátu A4 (tj. 210 x 297 mm) o 

rozsahu 24, později 36 stran. Časopis byl tištěn knihtiskem na křídový papír. 

Provedení bylo dvoubarevné, přičemž v barevném provedení byly zejména 

nadpisy, rámečky, příp. symboly, které korespondovaly s tématem čísla či konkrétního 

příspěvku. Titulní strany a obálky byly zprvu tříbarevné, později barevné, podobně jako 

vybrané stránky, které tvořily střed časopisu. 

Fotografie tvořily od počátku významnou složku časopisu – nebyly jen součástí 

článků či reportáží – každé číslo obsahovalo několik tzv. fotostran, tedy stránek 

obsahujících pouze fotografie, případně fotografie s krátkým popisem. 

Časopis neobsahoval úvodník, pokud chtěla redakce informovat čtenáře o 

obsahu čísla či určitých změnách a úpravách, objevil se (obvykle na str. 1) text 

obsahující dané sdělení, případně oznámení oddělené od ostatního textu pro větší 

zřetelnost linkou či rámečkem.  

 

                                                
99 Od čísla 1/1970 se za označením aktuálního (tzn. I.) ročníku objevuje v závorce též údaj „Nová Praha, 
ročník 19“, kterým redakce odkazuje na návaznost na periodikum, ze kterého časopis Praha vznikl. 
Naposledy se údaj označující ročník časopisu Nová Praha (tzn. korespondující s aktuálním ročníkem 
časopisu Praha) v tiráži měsíčníku Praha objevil v č. 1/1975, kdy se jedná o zápis „Praha ´75 – ročník 
VI.; Nová Praha, ročník XXVI“, od č. 2/1975 je již uváděn jen údaj označující ročník časopisu Praha. 
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2.3 Složení redakční rady 

Ve zprávě z prosince 1969 uvedl V. Chvalovský jména členů redakční rady, jejíž 

složení se od I. do V. ročníku objevovalo v tiráži časopisu a po tuto dobu zůstalo (na 

jednu výjimku) beze změn.  

Složení redakční rady, kterou tvořili z velké části zástupci NVP a jednotlivých 

pražských výborů, bylo následující: dr. Čestmír Amort (historik), Josef Daněk (vedoucí 

odboru obchodu a cestovního ruchu NVP), Žofie Daňková (později Daňková-Sapíková; 

tajemnice MNV Čakovice), Antonie Hájková (obvykle uváděná jako Táňa Hájková; 

předsedkyně tiskové komise MV KSČ, redaktorka časopisu Nová Praha), Dagmar 

Járová (tajemnice MNV Suchdol), ing. Alois Kraus (generální ředitel VHMP)100, René 

Kožíšek (tiskový referent Dopravního podniku hl. města Prahy), dr. Jiří Kutina 

(pracovník plánovacího odboru NVP), Cyril Smolík (šéfredaktor týdeníku Národní 

výbory), ing. Karel Spal (poslanec NVP), dr. Vladimír Svoboda (vedoucí sekretariátu 

primátora), František Šimeček (místopředseda Pražské rady odborových svazů, člen 

rady NVP), Dana Špačková (redaktorka Směny), Otakar Štembera (akademický 

malíř)101, František Hynek (vedoucí pedagogického oddělení Školské správy NVP), 

Zdislav Buříval (ředitel Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody) a 

Vilém Chvalovský (vedoucí redaktor TPO organizačního odboru NVP). 

 

2.4 Činnost redakce a její postavení v rámci národního výboru 

Cenné informace o chodu redakce a její pozici v rámci NVP poskytli ing. Josef 

Molín102, který s časopisem Praha spolupracoval od roku 1972, od roku 1974 byl stálým 

                                                
100 Ing. Alois Kraus je jako člen redakční rady uváděn pouze v roce 1970, což pravděpodobně souvisí 
s tím, že byl dle archivních materiálů NVP v prosinci 1970 odvolán z funkce generálního ředitele VHMP 
(Výstavba hlavního města Prahy).  
101 Štembera, Otakar (1914–1999), český malíř, ilustrátor, karikaturista. Působil jako filmový a divadelní 
výtvarník, knižní grafik, hlavně však jako knižní a novinový ilustrátor, navrhoval též vitráže. 
Spoluzakladatel humoristického časopisu Dikobraz. In: MALÁ, Alena, ed. Slovník českých a slovenských 
výtvarných umělců 1950-2006, [Díl] 17. Šte-Tich. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2006. 338 
s. ISBN 80-86171-27-2. s. 39. 
102 Molín, Josef (*1948), český fotograf, fotoreportér a redaktor. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou 
v Praze, od r. 1974 působil v časopisu Praha – nejprve jako redaktor, od r. 1976 jako zástupce vedoucího 
redaktora a v letech 1983–1991 jako vedoucí redaktor. Člen redakční rady Revue Fotografie, člen ČSF. 
Fotografií se zabýval od r. 1963, od počátku 70. let pravidelně publikoval v československém 
periodickém tisku. Fotografuje převážně v barvě, jeho ústředním tématem je město Praha. Soustřeďuje se 
na historická zákoutí i moderní architekturu města, svými snímky zachycuje jak vnější proměny Prahy, 
tak život jejích obyvatel. Získal řadu ocenění v novinářských soutěžích, měl několik fotografických 
výstav doma i v zahraničí.  
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členem redakce a od roku 1976 zástupcem vedoucího redaktora, a redaktorka Ivana 

Matyášová103, která byla stálou členkou redakce od roku 1976.104 

Ing. Molín zmiňuje, že redakce časopisu Praha byla součástí Tiskového 

oddělení Kanceláře primátora, přičemž vedoucí tohoto oddělení Vilém Chvalovský 

zastával zároveň post šéfredaktora listu v letech 1970 až 1974. Druhá řídící linie, která 

měla vliv na vznik a podobu časopisu, vycházela z ústavou zakotvené vedoucí úlohy 

KSČ. To v praxi znamenalo, že Městský výbor KSČ v Praze zasahoval do činnosti 

redakce – nechával si předkládat redakční plány, rozhodoval o obsazení míst v redakci, 

vlastní odpovědnost za periodikum ale nenesl.  

Vzhledem k tomu, že redakce měla od poloviny 70. let jen pět stálých členů, 

porady se svolávaly operativně. Dle slov ing. Molína probíhaly dvě – základní porada se 

konala po odevzdání obsahu čísla do výroby a týkala se přípravy čísla následujícího – 

na jejím programu bylo rozdělení úkolů mezi stálé členy i externí spolupracovníky, 

doplňování návrhů témat a konkretizace harmonogramu. Druhá porada proběhla před 

odevzdáním podkladů grafikovi – schvalovala se obálka, vybíraly snímky k článkům, 

určovaly rozsahy a umístění.  

V době, kdy ing. Molín působil jako zástupce vedoucího redaktora, měl na 

starosti organizační záležitosti – po uzávěrce předchozího čísla předkládal vedoucímu 

redaktorovi návrh obsahu dalšího čísla se zaměřením na obálku a hlavní články včetně 

uspořádání a tiskového rozsahu. Dále bylo potřeba sestavit harmonogram redakční 

práce (tzn. termíny odevzdávání textů), účastnit se jednání s tiskárnou, zajistit grafickou 

úpravu, korektury a náhledy.  

Největším problémem byla dle jeho slov dlouhá výrobní lhůta časopisu – 8 až 9 

týdnů, která odrážela úroveň techniky. Z tohoto důvodu nastávaly potíže s některými 

tématy, která se během přípravy daného čísla stávala zastaralými. Specifickou částí 

časopisu byla obálka – pokud měla být aktuální a zobrazit například stávající roční 

období, bylo potřeba připravit ji rok dopředu.   

                                                
103 Matyášová, Ivana (nezjištěno), česká novinářka a publicistka, vystudovala žurnalistiku na UK v Praze, 
již v době studií spolupracovala např. s kulturní rubrikou Mladé fronty. Po promoci v r. 1976 nastoupila 
jako redaktorka do časopisu Praha, kde působila do r. 1986; ve svých příspěvcích zde často užívala 
zkratku MAT. V letech 1986–1999 pracovala v časopise Vlasta, následujících 7 let v časopise Elixír, poté 
je tzv. „na volné noze“. Věnuje se zdravotnictví – v současné době spolupracuje s přílohou Lidových 
novin Medicína a věda a s měsíčníkem Moje zdraví. Spoluautorka knihy o životě českého kardiochirurga 
Jana Pirka. Mj. vede blog pro Městskou knihovnu v Praze.  
104 Tato kapitola i některé upřesňující informace o redakci a jejích členech v kapitolách následujících 
vycházejí z písemné komunikace autorky s ing. Molínem z období březen až květen 2017 a z osobního 
rozhovoru autorky s Ivanou Matyášovou ze dne 10. 4. 2017. 
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Témata článků vznikala průběžně – existovala dohoda, že každý mohl navrhnout 

libovolné téma, návrh předal ing. Molínovi – utvářela se tak jakási banka témat, ze které 

se pak sestavoval obsah čísel. Ing. Molín měl též podstatné slovo u výběru fotografií, 

konečné slovo v případě návrhů témat i výběrů snímků měl vždy vedoucí redaktor. 

V 70. letech sídlila redakce v budově Nové radnice, dle Ivany Matyášové ve 

dvou místnostech. Vzhledem k tomu, že redaktoři byli zaměstnanci NVP, bylo nutné 

dodržovat pracovní dobu dle úředních hodin pražské radnice. Toto opatření bylo však 

v případě redaktorů poněkud absurdní, pokud např. pracovali na reportáži v terénu, bylo 

potřeba zapsat odchod do tzv. docházkové knihy a uvést důvod nepřítomnosti v redakci.  

Sekretářka redakce působila jako administrativní síla, případně byla v kontaktu 

s externími pracovníky. Redaktoři si veškeré termíny domlouvali sami, přepisovali 

texty, zasílali je k autorizaci – z tohoto důvodu bylo potřeba připravit např. více tzv. 

průklepů přes kopírovací papír.  

 Ivana Matyášová potvrzuje, že témata na zpracování si převážně vybírala sama, 

jen z menší části jí byla přidělována. Pokud měl být součástí jejího článku či reportáže 

snímek, fotograf se obvykle společně s redaktorkou účastnil vzniku daného příspěvku, 

nejednalo se však o pravidlo. Zároveň uvádí, že časopis se ke konci 70. let postupně 

odkláněl od „úředních“ témat a více se zabýval atraktivními tématy, což byla především 

zásluha vedení listu. 

 

2.5 Postavení periodika v rámci pražského tisku 

Ve struktuře pražského tisku zaujímal časopis Praha od svého vzniku specifické 

místo. Ačkoli se vedení listu od počátku snažilo navázat na čtrnáctideník Nová Praha, 

na který byli Pražané již zvyklí, muselo se – zejména vzhledem ke změně periodicity – 

vyrovnat s tím, že na některé události může reagovat až s určitým časovým odstupem. 

Tuto časovou prodlevu řešila redakce zprvu vydáváním monotematických čísel, která se 

– spíše než aktuálnímu dění v Praze – věnovala např. vybraným oblastem rozvoje 

hlavního města.  

Postupně se podařilo vytvořit koncepci časopisu, která splňovala požadavky 

NVP – tedy informovat obyvatele Prahy o činnosti pražských správních orgánů, o 

historii, výstavbě a rozvoji metropole, a zároveň propagovat hlavní město a oslovit 

zahraniční čtenáře, např. návštěvníky Prahy či Čechoslováky žijící v zahraničí. 
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Pravidelné informace o činnosti pražských národních výborů přinášel bulletin 

Pražské aktuality105, s jehož redakcí měsíčník Praha (prostřednictvím TPO 

organizačního odboru NVP) úzce spolupracoval, dále časopis Národní výbory106 a dle 

rady NVP též Večerník Praha, který měl od roku 1970 alespoň jedenkrát týdně 

obsahovat jednostránkovou přílohu na toto téma. 

                                                
105 Pražské aktuality – informační bulletin NVP (do r. 1969 vycházel nepravidelně, rada NVP – vzhledem 
k měsíční periodicitě časopisu Praha – rozhodla od r. 1970 o jeho vydávání jako čtrnáctidenní 
periodikum).  
106 Časopis Národní výbory, který vydávalo Předsednictvo vlády, byl určený poslancům a pracovníkům 
národních výborů. Do r. 1969 vycházel jako čtrnáctideník, od 1. 1. 1970 jako týdeník, přičemž měl nově 
pro pražské odběratele zařazovat 8 stran výhradně se zabývajících problémy hlavního města.    
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3. Časopis Praha v 70. letech 
Tato kapitola se zabývá rozborem jednotlivých ročníků časopisu Praha v letech 

1970 až 1979, zaměřuje se vždy na krátké hodnocení celého ročníku, složení redakce, 

autory článků, snímků či kreseb, dále na obsah a uspořádání listu a též na provedení 

titulních stran a obálek. 

Do časopisu přispívali svými články či fotografiemi členové redakce, někteří 

členové redakční rady, externí spolupracovníci časopisu i zaměstnanci a poslanci NVP. 

Autoři článků obvykle neměli vyhraněná témata, pokud se však některý z nich 

specializoval na konkrétní oblast nebo vedl určitou rubriku, je tato skutečnost zmíněna 

v textu, popř. za jeho jménem v závorce.  

Redaktoři či autoři jednotlivých článků byli uváděni různým způsobem – celým 

jménem, počátečními písmeny jména a příjmení, zkratkou, popř. jménem a funkcí, 

kterou dotyčný zastával. Většina zkratek odpovídala počátečním písmenům jmen 

autorů, určité zkratky však nelze k žádnému ze známých jmen přiřadit. V některých 

případech označení autora zcela chybí (např. rubrika Periskop) nebo je jako autor 

uvedena redakce.  

V průběhu 70. let došlo k několika významným organizačním změnám, o 

kterých se zmiňuji vždy v úvodu podkapitoly věnované roku, v němž k dané změně 

došlo.  

 

3.1 Časopis Praha ´70 (ročník I.) 

Ačkoli se jednalo o měsíčník, docházelo zpočátku k určitým nepravidelnostem 

ve vydávání jednotlivých čísel. V průběhu roku 1970 tak vyšlo pouze 10 čísel časopisu 

Praha, běžná čísla měla 24 stran, u čísla 4 a 5 se jednalo rozsahem o dvojčíslo o 

celkovém počtu 48 stran. Cena výtisku byla vždy 4,50 Kč.  

Vzhledem k tomu, že se koncepce časopisu teprve utvářela, neměly první dva 

ročníky pevně danou strukturu, jednotlivá čísla byla většinou monotematická. Stálou 

skladbu měla jen první stránka, která obsahovala vždy tiráž a stručný obsah čísla, dále 

fotografii či obrázek. Na poslední (24., resp. 48.) straně pak byla obvykle otištěná 

reklama a soutěž Znáte je?, která byla prakticky jedinou stálou rubrikou I. ročníku. 

Čtenáři měli uhodnout, jaký historický objekt či pražské zákoutí je zachyceno na 
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fotografii. Správné řešení (vč. jmen výherců) bylo otištěno v některém z následujících 

čísel (obvykle ob jedno číslo).   

Významný prostor v každém čísle zaujímaly též strany složené pouze 

z fotografií s krátkým popisem, které se tematicky vztahovaly k obsahu daného čísla.  

Od prvního čísla bylo pravidelnou součástí měsíčníku Praha cizojazyčné resumé 

– přehled vybraných článků a jejich stručný obsah v ruském, anglickém, francouzském 

a německém jazyce. Resumé bylo umístěno mezi obálku a tělo časopisu, jeho rozsah byl 

v č. 1/1970 dvě strany, od č. 2/1970 čtyři stany, přičemž strany resumé nebyly číslované 

a nezapočítávaly se do celkového počtu stran periodika. 

Časopis obsahoval též inzerci – jednalo se obvykle o jednostránkovou reklamu 

nebo upoutávku na některý z pražských podniků umístěnou na poslední stránce či na 

vnitřní straně obálky. 

 

3.1.1 Redakce, autoři článků a snímků 

Členové redakce byli uvedeni v tiráži – v roce 1970 tvořili redakci: Vilém 

Chvalovský (vedoucí redaktor), Táňa Hájková (číslo 1/1970; zároveň členka redakční 

rady), Josef Razím107 (do č. 9/1970), Jarka Kopecká108 (od č. 3/1970), Alexander 

Mikšovic109 (od č. 3/1970), Zdeňka Nedvědová110 (č. 10/1970) a Helena Buchlová 

(sekretářka redakce; od č. 3/1970).  

Z redakční rady přispíval do časopisu zejm. dr. Jiří Kutina (články o historii), 

Táňa Hájková, František Hynek či dr. Čestmír Amort. Nejčastějšími autory článků z řad 

externích spolupracovníků listu byli Ladislav Köppl111 či Miroslav Zaoral112. 

                                                
107 Razím, Josef (nezjištěno) 
108 Kopecká, Jarka (nezjištěno) 
109 Mikšovic, Alexander (*13. 8. 1942), český novinář. V letech 1960–1962 se vyučil knihtiskařem, v r. 
1969 vystudoval Fakultu sociálních věd a publicistiky UK v Praze. Od 1. 1. 1965 člen Svazu 
československých novinářů. V období 15. 5. 1968 až 15. 4. 1970 pracoval pro list Večerní Praha jako 
externí spolupracovník. V časopise Praha působil od 16. 4. 1970 do poloviny roku 1976 – nejprve jako 
redaktor kulturní rubriky, později jako samostatný redaktor. Od r. 1964 členem KSČ, 15. 4. 1970 mu bylo 
členství zrušeno vyškrtnutím. Zdroj: Národní archiv, fond Archiv Syndikátu novinářů, členská evidence 
vyřazení (po roce 1976). (příloha č. 2 a 3) 
110 Nedvědová, Zdeňka (nezjištěno – v členských evidencích Archivu Syndikátů novinářů nedohledána) 
111 Köppl, Ladislav (*1943), vystudoval historii a sociologii na FF UK, od r. 1973 se zabýval výzkumem 
trhu. S časopisem Praha spolupracoval zejm. v záležitostech, které souvisely s jeho působením v Útvaru 
hlavního architekta Prahy, kde pracoval jako sociolog a menší měrou se podílel na přípravě Generálního 
plánu rozvoje města. Zdroj: písemná komunikace s Ladislavem Köpplem (20. 4. 2017). 
112 Zaoral, Miroslav (nezjištěno) 
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Snímky pro tento ročník zajišťovali zejména: Vilém Chvalovský, B. Švancarová 

a Josef Zeman.  

Grafickou úpravu všech čísel měl na starosti grafik Jiří Kodeš, pracovník 

Rudého práva.  

 

3.1.2 Obsah časopisu, hlavní témata 

Číslo 1/1970 bylo zaměřené na výstavbu v Praze – tedy na dokončené, 

probíhající i plánované stavby a rekonstrukce. Redaktoři se věnovali např. novému 

sídlišti na Proseku či stavbě budovy Federálního shromáždění. Příspěvek o bytovém 

fondu hlavního města obsahoval přehledné tabulky a grafy, nechyběly ani fotografie 

zachycující vybraná sídliště či rozestavěný hotel Intercontinental.  

Číslo 2/1970 bylo věnováno pražské kultuře a umění. Články pojednávaly o 

aktuálních výstavách, probíhající rekonstrukci Smetanova divadla, uměleckých a 

vědeckých sympoziích v Praze či pražských uměleckých školách. Dalšími tématy byly  

např. sochy a pomníky na území hlavního města nebo Langweilův model Prahy. Dr. 

Emanuel Poche113 představil ve svém pojednání činnost Pražského střediska památkové 

péče. 

Ve 3. čísle připomněla redakce 25. výročí konce 2. světové války – články 

popisují např. události v hlavním městě v květnu 1945, otištěny jsou i zprávy 

z dobových deníků o průběhu povstání. Fotografie zobrazují poničené křídlo 

Staroměstské radnice i domy na Václavském náměstí.  

Druhá polovina časopisu se již zaměřuje na poválečnou obnovu Prahy, zejména 

na výstavbu bytů, rodinných domů či tunelů (Letenský tunel a tunel spojující Karlín a 

Žižkov). Rozsáhlý článek nazvaný „Čtvrtstoletí zlatého města: 25 let hospodářství 

pražských národních výborů“114, který je doplněný grafy a tabulkami, se věnuje 

poválečnému vývoji jednotlivých oblastí jako je bytová výstavba, doprava, školství, 

kultura, zdravotnictví, služby aj. 

                                                
113 Poche, Emanuel (1903–1987), český historik umění, autor odborných i populárních publikací. 
Vystudoval dějiny umění, od r. 1933 pracoval v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze (od r. 1948 byl 
jeho ředitelem, r. 1959 byl z této funkce jako nestraník z politických důvodů sesazen). V l. 1961–1979 
pracoval jako vedoucí vědecký pracovník v Ústavu teorie dějin a umění ČSAV, zaměřoval se zejm. na 
umělecké památky Prahy, byl dlouholetým členem Klubu Za starou Prahu (v l. 1946–1950 jeho 
předsedou). In: ADAM, Jan a kol. Osobnosti - Česko: Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 
823 s. ISBN 978-80-7360-796. s. 551. 
114 Praha ´70, č. 3/1970, str. 19–23. 
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Číslo 4/1970 se skládalo z článků věnovaných možnostem rekreace a trávení 

volného času na území hlavního města – např. popis jednotlivých sportovních zařízení 

(tělocvičny, bazény, plovárny apod.), adresář pražských kin, tipy na zajímavé vycházky, 

návštěva dostihů ve Velké Chuchli aj. Vzhledem k rozsahu (48 stran) tvořily téměř 

třetinu čísla strany obsahující pouze fotografie (např. na téma pražské zahrady, ZOO 

Troja, koupání v Praze). Úvodní článek nazvaný „Osmačtyřicet hodin sladkého života“ 

na str. 2 až 7 podrobně popisoval vybrané rekreační oblasti v okolí hlavního města. 

V 5/1970. čísle se čtenáři mohli seznámit s průběhem vzniku územního plánu 

Prahy a aktuálními problémy, které se s tvorbou této koncepce pojí. Jednotlivé texty 

(doplněné o mapy, grafy a fotografie) se zaměřovaly na konkrétní oblasti vývoje a 

současný stav městské aglomerace – např. na obyvatelstvo a jeho věkové složení, 

bydlení a občanskou vybavenost (počty prodejen, škol či kulturních zařízení).  

Významný prostor byl věnován situaci v osobní a nákladní dopravě i stavu 

inženýrských sítí (teplárny, zajištění a zdroje pitné vody pro Prahu). Výrazně přispěl 

svými články zejména Jiří Hrůza, který v úvodním textu popisuje historický vývoj 

města včetně koncepce založení Prahy a v závěrečném článku se věnuje probíhající 

diskusi o výhledovém období do roku 2000 a snaze najít řešení urbanistického rozvoje 

hlavního města.  

Hlavním tématem čísla 6/1970 bylo bydlení v metropoli – redaktoři vedli např. 

rozhovor s ředitelem podniku Výstavby sídlišť o vzniku této organizace a její činnosti. 

Články se věnovaly koncepci a vzniku tzv. satelitů, výhledu na výstavbu nových bytů 

v nejbližších dvou letech, zajímavá studie popisovala plány bytů pro seniory, které 

budou navrženy a vybaveny tak, aby zohledňovaly jejich potřeby. Stránky uprostřed 

tohoto čísla obsahovaly snímky zachycující růst pražských sídlišť. 

Číslo 7/1970 vyšlo v září a tematicky korespondovalo se začátkem školního 

roku, neboť bylo zaměřeno na vzdělávání a stav pražského školství. V jednom 

z úvodních článků František Hynek připomíná dvě významná jubilea v novém školním 

roce (300 let od narození J. Á. Komenského v listopadu 1970 a 50 let od založení KSČ 

v květnu 1971) a též hodnotí jednotlivé stupně vzdělávání od mateřských po střední 

školy. Následující články informují o pražských vysokých školách a dostupnosti kolejí, 

dále o vojenských školách či školách a zařízeních pro nevidomé studenty. Prostor je 

věnován i Státnímu pedagogickému nakladatelství a též Universitě 17. listopadu, na 

které probíhá výuka zahraničních studentů. 
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Fotografie v tomto čísle zachycují např. vybavení učeben a tříd, laboratoře a 

dílny vybraných škol, dále žákovské práce studentů oboru reklamy a propagace 

Výtvarné školy v Praze.  

Číslo 8/1970 se svou strukturou od předchozích čísel odlišovalo, neboť se 

neskládalo z různě dlouhých článků a příspěvků. Obsahovalo pouze úvodní článek, ve 

kterém se dr. Jiří Kutina zabývá rozšiřováním Prahy, každá z následujících 20 stránek je 

pak věnována vždy jedné z městských částí, které byly v posledních 10 letech připojeny 

k tzv. Velké Praze115. Jedná se o stručnou historii a vývoj vybrané čtvrti a též o popis a 

fotografie významných míst, památek či podniků na jejím území (např. Ďáblice – 

hvězdárna, Suchdol – Vysoká škola zemědělská, Letňany – výrobce letadel Letov 

apod.).  

Doprava v hlavním městě byla ústředním tématem čísla 9/1970, ke kterému 

redakce uspořádala besedu s vedoucím odboru dopravy NVP a ředitelem Ústavu 

dopravního inženýrství hlavního města Prahy. Autoři článků se zaměřili na problémy 

spojené s rostoucím počtem osobních vozidel a potíže s parkováním, na stav vozovek a 

počty dopravních nehod v metropoli či na budování severojižní magistrály. Časopis se 

zde poprvé zmiňuje o nádražní budově Praha-Těšnov, která bude muset v budoucnu 

magistrále pravděpodobně ustoupit. Další články se věnovaly hromadné přepravě osob 

v roce 1971 (např. změnám tramvajových linek, zajištění taxi služby apod.), 

mezinárodnímu letišti v pražské Ruzyni, ale neopomněly ani chodce, pěší zóny či 

problémy, které způsobují zásobovací vozy v historickém centru města.    

Číslo 10/1970 (tedy poslední číslo I. ročníku) bylo oproti předchozím číslům 

různorodější – obsahovalo např. ankety (otázky velvyslancům v Praze či dotaz „S čím 

vstupujete do nového roku?“ určený deseti pražským obvodům), medailonky věnované 

pražským umělcům (fotografovi Josefu Sudkovi, malíři J. Š. Malečkovi a 

akademickému malíři a grafikovi Jiřímu Švengsbírovi). Článek nazvaný „Voda pro 

Prahu“116 byl doplněn plánkem a popisoval projekt prací pro dokončení přívodu vody 

z nádrže Želivka do Prahy. 

 

                                                
115 Velká Praha vznikla zákonem z roku 1920, na základě kterého bylo k dosavadním obvodům a čtvrtím 
Královského hlavního města Prahy k 1. lednu 1922 připojeno 37 obcí. Další obce či části katastrálních 
území byly k hlavnímu městu připojeny v roce 1960, 1968 a 1970. In: BĚLINA, Pavel a kol. Dějiny 
Prahy. II., Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. Vyd. 1. Praha: Paseka, 1998. 565 s. 
ISBN 80-7185-144-2. s. 295, 439, 440. 
116 Praha ´70, č. 10/1970, str. 20–21. 
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3.1.3 Titulní strany a obálka časopisu 

Titulní strana u prvních tří čísel byla tříbarevná a obsahovala dvě fotografie 

různé velikosti, které zachycovaly významné pražské stavby a jejich detail – např. 

číslo 1/1970 zobrazuje Prašnou bránu (příloha č. 4), zadní stranu obálky pak tvořila 

rytina či historická fotografie stejného objektu. Od čísla 4/1970 jsou titulní strany již 

barevné a tvoří je jedna ústřední fotografie (podobně jako zadní stranu obálky) 

zachycující různé pražské motivy.117  

Od počátku se na titulní straně objevuje velké písmeno P ve zlaté barvě a nápis 

PRAHA ´70, text označující podtitul „měsíčník Národního výboru hlavního města 

Prahy“ a dále údaj o čísle, ceně a ročníku.  

Druhá strana obálky obsahuje zprvu fotografie odkazující na články uvnitř listu, 

od čísla 4/1970 ji pak tvoří menší fotografie s popisy, které krátce informují o 

událostech v metropoli či na radnici. V čísle 7/1970 je tato stránka (v popisu obálky na 

str. 1) označena jako „Pražská kronika“ – tvoří se zde tak základ rubriky, která bude 

nedílnou součástí časopisu po celá 70. léta. Výjimečné je uspořádání této strany v čísle 

8/1970 – tvoří ji nadpis „Praha ´70 představuje vedoucí funkcionáře NVP“, popis volby 

nového primátora Prahy Z. Zusky a dalších představitelů NVP a několik fotografií z této 

slavnostní události. V čísle 10/1970 je u fotografií a jejich popisů na druhé straně 

obálky poprvé uveden název nově utvořené rubriky Kronika. 

Třetí strana obálky je obvykle věnovaná inzerci (nejčastěji „opět otevřené“ 

pivnici U Sv. Tomáše v Letenské ulici).    

 

3.2 Časopis Praha ´71 (ročník II.) 

V průběhu roku 1971 se redakce přestěhovala na náměstí dr. V. Vacka 2, 

Praha 1 – Staré Město, tedy do budovy Nové radnice (dnešní Mariánské náměstí 2), o 

čemž časopis informoval čtenáře na straně 1 v čísle 5.118  

Časopis vycházel v roce 1971 již pravidelně – měsíčně, vyšlo tedy 12 čísel vždy 

o 24 stranách. Cena výtisku zůstala nezměněna (tzn. 4,50 Kč). Jednotlivá čísla tohoto 

                                                
117 Na str. 1 je obvykle uveden popis jednotlivých stran obálky (tzn. název fotografie či reprodukce, 
jméno autora apod.). 
118 Redakce tuto změnu hodnotí kladně, neboť získala plně vyhovující prostory. Dále čtenářům oznamuje, 
že pracuje denně od 7.00 do 15.15 hod., ve středu do 18.00 hod. 
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ročníku byla (s výjimkou čísla 1) opět převážně monotematická, přičemž všechna 

nějakým způsobem připomínala čtenářům 50. výročí založení KSČ v roce 1921. 

Vnitřní uspořádání časopisu prošlo oproti předchozímu ročníku jen malou 

úpravou – strana 1 obsahovala vždy tiráž, stručný obsah čísla, dále fotografii, obrázek či 

krátkou zprávu redakce, poslední (tj. 24.) strana patřila vždy reklamě119.  

K soutěži Znáte je? přibyla od čísla 3/1971 nová rubrika nazvaná Z redakční 

pošty, kterou tvořily vybrané dopisy čtenářů a odpovědi redakce.120 Obě tyto rubriky 

byly většinou na str. 23, v některých číslech se zde objevil též kupón pro předplatitele 

(předplatné zajišťovalo čtenářům doručení časopisu na jejich adresu, celoroční 

předplatné činilo 54 Kčs, pololetní 27 Kčs, čtvrtletní 13,50 Kčs).    

Strany obsahující pouze fotografie či fotografie s krátkým popisem byly obvykle 

umístěny uprostřed časopisu, stejně jako cizojazyčné resumé.  

  

3.2.1 Redakce, autoři článků a snímků 

Složení redakce se zásadně nezměnilo, dle údajů v tiráži byli jejími členy: Jarka 

Kopecká (do čísla 8/1971), Alexander Mikšovic (č. 1 až 4/1971, poté č. 10 až 12/1971), 

Zdeňka Nedvědová (č. 1 až 9/1971), nově Helena Horová121 (č. 9 až 12/1971) a 

fotoreportérka Daniela Břízová (č. 10/1971). Vedoucím redaktorem je nadále Vilém 

Chvalovský, který je zároveň častým autorem snímků, grafiku zajišťuje opět největší 

měrou Jiří Kodeš. Častými autory snímků byli též: Václav Jirsa122, Jaroslav Kvapil či 

Vladimír Pešl.  

Za redakční radu přispíval svými články dr. Jiří Kutina, z externích 

spolupracovníků pak zejména: Ladislav Köppl či Miroslav Zaoral. 

 

 

                                                
119 Nejčastějšími inzerenty byly tyto podniky: Pragoexport, Dřevozpracující podnik hl. m. Prahy, 
Kovodělný podnik hl. m. Prahy, Kniha, n. p., Soluna či Varieté Praga. 
120 Redakce uvádí, že dostává velké množství dopisů, přičemž některé z podnětů či připomínek čtenářů 
postupuje Večerní Praze, časopisu Národní výbory či jednotlivým odborům NVP, příp. obvodním 
národním výborům.  
121 Horová, Helena (nezjištěno) 
122 Jirsa, Václav (*1938), český fotograf a fotoreportér. V r. 1972 absolvoval Odbornou školu pro 
fotoreportéry, pořádanou ČSSN. Od r. 1970 byl místopředsedou Klubu fotoreportérů ČSN. Od r. 1964 
působil jako fotoreportér ve Večerní Praze. Věnoval se aktuální novinové reportáži pro Večerní Prahu, 
dokumentárně zachycoval Prahu a její proměny. In: BALAJKA, Petr, ed. Encyklopedie českých a 
slovenských fotografů. Praha: ASCO, 1993. 451 s. ISBN 80-85377-99-3. s. 148. 
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3.2.2 Obsah časopisu, hlavní témata 

Koncepci časopisu v roce 1971 nastínila redakce v úvodním textu začínajícím 

slovy „Vážení čtenáři“, který byl otištěn na str. 1 prvního čísla. Toto číslo mělo dle 

jejích slov čtenářům mj. odpovědět na otázku, co vše se bude v Praze v nastávajícím 

roce konat, následující čísla se mají věnovat vždy zajímavým tématům spojených 

s hlavním městem.  

Obsah čísla 1/1971 byl velmi rozmanitý – úvod byl věnován politickým 

tématům: K. Beránek (člen byra ÚV KSČ a tajemník MV KSČ v Praze) podrobně 

popisuje historii KSČ od jejího vzniku před 50 lety, následuje anketa zaměřená na úkoly 

jednotlivých komisí NVP na rok 1971 a rozhovor s primátorem Bratislavy ing. 

Ladislavem Martiňákem.  

Další stránky informovaly o přípravě festivalu Pražské jaro, o programech 

jednotlivých divadel a galerií, jaké knihy o historii Prahy vyjdou ve vybraných 

nakladatelstvích, jaké sportovní události a soutěže se budou v nadcházejícím roce konat 

v Praze apod. Na str. 9 redakce otiskla přání k 60. narozeninám Václava Jírů, 

významného českého fotografa, a též článek o jeho dosavadním životě a práci, 

následujících 7 stran pak přináší ukázky jeho tvorby.  

Téma dopravy bylo zastoupeno rozhovorem o II. severojižní magistrále s 

náměstkem ředitele Výstavby inženýrských sítí, který mj. označil odstranění 

těšnovského nádraží v budoucnu za nezbytné. 

Číslo 2/1971 bylo věnováno významnému německému matematikovi, 

astrologovi a astronomovi Janu Keplerovi, od jehož narození uplyne v prosinci 1971 

přesně 400 let. Redaktoři v souvislosti s ním připomínají též druhou výraznou osobnost 

rudolfínské Prahy, astronoma Tycho de Brahe, od jehož úmrtí v roce 1601 uplyne 370 

let. Zdislav Buříval v úvodním článku informuje o chystaných akcích vztahujících se k 

těmto výročím. Další články popisují život a práci obou astronomů i místa spojená 

s jejich pražským pobytem – např. pamětní desky na domech, ve kterých bydleli, či 

prostor na Pohořelci, kde má stát jejich pomník. Texty jsou pak doplněny reprodukcemi 

renesančních rytin a obrazů či fotografiemi dobových astronomických pomůcek a 

přístrojů. 

Hlavními tématy čísla 3/1971 byly brigády a dobrovolné práce obyvatel Prahy 

při zvelebování metropole s odkazem na blížící se duben – Měsíc čistoty a pořádku. 

Redakce seznamuje čtenáře s činností hnutí Pražané svému městu, uvádí příklady 
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nedávných akcí a brigád, které proběhly v každém z deseti pražských obvodů, 

jmenovitě představuje několik občanů, kteří v důchodu pracují a podílejí se na údržbě a 

zkrášlování svého okolí. Zástupci vybraných pražských podniků informují o úpravě 

plakátovacích ploch (podnik TOMOS), výsadbě stromů a údržbě laviček (Sady, lesy, 

zahradnictví) či opravě fasád (Pražská stavební obnova a Pražský stavební podnik) 

apod. Někteří v souvislosti s oslavami 50. výročí založení KSČ vyzývají k důkladným 

přípravám na tuto událost, zejména k výzdobě oken a výloh. 

Číslo 4/1971 bylo věnováno výsledkům sčítání lidu, domů a bytů, které se 

uskutečnilo v předchozím roce (k 1. 12. 1970). V. Chvalovský vedl na toto téma 

rozhovor se zástupci Krajského oddělení Českého statistického úřadu, následoval článek 

o historii sčítání obyvatel (doplněný tabulkou o vývoji počtu obyvatel Prahy). Další 

příspěvky, grafy a tabulky zachycovaly výsledky sčítání v hlavním městě v roce 1970 se 

zaměřením na konkrétní oblasti – věkové složení obyvatelstva, počet bytů (vč. vývoje 

skladby bytů dle velikosti a počtu pokojů), počet bytových domů, rodinných domků a 

zemědělských usedlostí, vybavení domácností spotřebiči, rozložení ekonomických 

aktivit a odvětví, počty zaměstnaných mužů a žen apod.  

Tématem čísla 5/1971 bylo 50 let KSČ – v úvodním článku hodnotí primátor Z. 

Zuska období od založení KSČ, zdůrazňuje význam a odpovědnost Prahy v současném 

úsilí o upevnění autority státu při rozvoji jeho mocensko-politických, hospodářsko-

organizátorských i kulturně výchovných funkcí. Dále stanovuje hlavní cíl Prahy, kterým 

je obhajovat politiku ÚV KSČ na všech úrovních – agitační činnost by dle Zusky měla 

proniknout do každého bloku, domu i každé pražské rodiny. Následuje přepis 

vystoupení dr. Jaroslava Pospíšila, nově zvoleného předsedy městského výboru Národní 

fronty v Praze, poté článek „Půlstoletí: fakta a čísla“123, který přehledně zachycuje vývoj 

KSČ a krátce charakterizuje jednotlivé sjezdy strany (počet delegátů, hlavní program 

apod.). Prostor dostala i členka rady NVP, která popisuje zkušenosti s prací komunistů 

na pražských radnicích.  

Redakce se v rozsáhlém článku s názvem „Komunista-novinář-primátor-

člověk“124 věnovala dr. Václavu Vackovi125, kterého označila za „revolučního“ 

primátora, zavzpomínala i na komunistickou novinářku Jožku Jabůrkovou. 

                                                
123 Praha ´71, č. 5/1971, str. 4 a 5. 
124 Praha ´71, č. 5/1971, str. 6 a 7. 
125 Vacek, Václav (1877–1960), český politik. V Praze dosáhl vynikajícího vzdělání, ovládal několik 
cizích jazyků, vystudoval práva. Rozhodl se ale pro novinářskou dráhu, ve Vídni působil jako parlamentní 
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První dvojstrana čísla 6/1971 přinesla přepis usnesení Městské konference KSČ, 

která se konala v dubnu 1971 v Praze.126  

Na str. 4 se již mohou čtenáři seznámit s tématem celého čísla, kterým je činnost 

některých složek Národní fronty, zejména organizací, jejichž činnost není dle redakce 

vždy dostatečně známá. Velkou část tohoto vydání tak tvořily rozhovory, které vedli 

redaktoři např. se zástupci Socialistického svazu mládeže Praha 1, Městské rady 

vědeckotechnických společností v Praze, Českého svazu žen, Svazu českých invalidů 

v Praze či Svazu filatelistů, dále s představiteli Ovocnářského a zahrádkářského svazu 

v Praze, Českého svazu včelařů či Svazu českých rybářů. Nechyběl ani rozhovor 

s předsedou družstva Včela-Bratrství127. 

Číslo 7/1971 věnovala redakce řece Vltavě a zároveň veškeré vodě ve městě, 

jednotlivým problémům i radostem, které jsou s ní spojeny. Část článků se zaměřila na 

historii – např. využití Vltavy jako důležité spojnice již od dob středověku, vznik a 

vývoj pražských mostů, osudy jednotlivých pražských kašen a fontán, utváření ostrovů 

a jejich využití v minulosti. Další články popisují atmosféru významných pražských 

                                                                                                                                          
zpravodaj a tajemník poslaneckého klubu. Po vzniku samostatné ČSR zastával různé politické funkce, 
v květnu 1921 vstoupil do KSČ. V l. 1923–1938 působil jako zastupitel hlavního města Prahy a člen 
městské rady. Za 2. sv. války několikrát zatčen a vězněn, zbytek okupace prožil v ústraní jako penzista. 
Neztratil kontakt s odbojem, 5. května 1945 stanul v čele Prahy jako „revoluční“ primátor a v květnových 
dnech statečně bránil pražskou radnici. V srpnu 1945 jeho první primátorské období končí, primátorem je 
však zvolen již v r. 1946. Jeho sídlem je budova Nové radnice, přijímá zahraniční delegace, při svých 
projevech uplatňuje své výborné jazykové znalosti. Po r. 1948 je nadále primátorem, avšak hlavní slovo 
má jeho náměstek, člen předsednictva ÚV KSČ. V květnu 1954 požádal (nejspíš pod vlivem stranických 
orgánů než z vlastní vůle) o odchod na odpočinek. Zdroj: LEDVINKA, Václav. JUDr. Václav Vacek. 
Praha.eu. [online]. 15. 6. 2010, c2017 [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/primator_hudecek/primator/stali_v_cele/
vaclav_vacek.html 
126 V úvodu tohoto příspěvku je zdůrazněno, že Městská konference KSČ (Praha, 17. a 18. dubna 1971) 
v duchu závěrů prosincového pléna ÚV KSČ v r. 1970 vyvodila principiální poučení z krizového vývoje 
v pražské stranické organizaci po XIII. sjezdu – uzavřela období, v němž pravicoví oportunisté a 
revizionisté v r. 1968 ovládli významné pozice v pražské městské organizaci, učinili z většiny městského 
výboru KSČ v Praze základnu protistranického centra ve straně a nelegálně zorganizovali v srpnu 1968 
tzv. „Vysočanský sjezd“ s cílem zlikvidovat marxisticko-leninský charakter KSČ a přeměnit ji ve stranu 
sociálně demokratického typu. Konference dále oceňuje bratrskou pomoc Sovětského svazu a dalších 
socialistických zemí, díky které bylo Československo uchráněno od občanské války a která zmařila 
dovršení kontrarevolučního zvratu, a též kladně hodnotí působení soudruha Gustáva Husáka ve funkci 
prvního tajemníka ÚV KSČ.  
127 Z tohoto rozhovoru na str. 21 vyplývá, že družstvo Včela-Bratrství, navazující na bývalou Včelu (zal. 
počátkem 20. stol.), patřilo v 70. letech k největším spotřebním družstvům se zaměřením na spotřební a 
výrobní činnost. Provozovalo prodejny se zbožím všeho druhu, v roce 1971 např. na území Prahy 138 
provozoven včetně restaurací, obchodních domů a obchodních středisek na sídlištích. 



   

 

43 

  

čtvrtí spojených s řekou, např. Maniny či Podskalí – jeho slávu, zánik i tradice, které 

tamní obyvatelé dodržují.128  

Následují zprávy o pramenité vodě na území Prahy, spotřebě pitné vody i 

praktické informace o pražských rybnících, koupalištích, půjčovnách lodiček apod. 

Vodní sporty a rekreaci na vodě zachycují snímky na fotostranách.  

Pražská výstavba a bytová politika byly ústředními tématy čísla 8/1971. 

V úvodním článku na str. 2 a 3 shrnul stav výstavby v hlavním městě ing. Reich, člen 

předsednictva MV KSČ a generální ředitel Stavebních závodů Praha, který zmínil 

směrnice XIV. sjezdu KSČ k pětiletému plánu.129 Pětiletému plánu se v rozsáhlém 

rozhovoru věnuje též ing. Lang, ředitel úseku koncepce generálního ředitelství 

Výstavby hlavního města Prahy. Článek „Panelová historie“130 pak přibližuje čtenářům 

vývoj výstavby pražských sídlišť a též jednotlivé typy nosných panelových systémů.   

Časopis v rámci tématu uspořádal anketu nazvanou „Jak se Vám bydlí“ 

s obyvateli sídliště Prosek a též besedu pro obyvatele sídliště Skalka, na které mohli své 

připomínky a stížnosti k bydlení přednést projektantům a představitelům místních 

orgánů.  

Ústředním tématem čísla 9/1971 byla ekonomická prognóza rozvoje hlavního 

města Prahy do roku 1985. Velký prostor byl věnován především úvodní studii, která se 

detailně zaměřila na jednotlivé kapitoly této prognózy, hodnotila důsledky dosavadního 

vývoje obyvatelstva hlavního města, jeho věkovou strukturu apod.131  

Následující články se podrobně zabývají variantami rozvoje bytového fondu, 

hodnotí jednotlivé problémy spojené s bydlením, vybaveností domů a bytů.   

Fotografie uprostřed čísla výjimečně hlavní téma nedoplňují. Jedná se o letecké 

záběry fotoreportérů, kteří z ptačí perspektivy zachytili budoucí trasu C pražského metra 

od Florence na Kačerov. 

Hlavní téma čísla 10/1971 avizovala redakce již v čísle předchozím – zaměřila 

se na dopravu a výrobu jako další klíčové oblasti důležité pro rozvoj města. Redaktoři 

                                                
128 Jedná se např. o článek „Sláva, moc i zánik starého Podskalí“ (č. 7/1971, str. 17) či „Historie Manin“ 
(č. 7/1971, str. 20). 
129 Tyto směrnice řeší zásadní potřeby investiční výstavby hlavního města a zdůrazňují potřebu přistoupit 
v Praze k řešení problémů, které zásadně ovlivňují další rozvoj hlavního města, zejména bydlení, dopravu 
a technickou občanskou vybavenost.  
130 Praha ´71, č. 8/1971, str. 4 a 5. 
131 Ekonomická prognóza rozvoje Prahy naplňuje dle této studie též teze politiky KSČ, neboť pětileté 
plány, vycházející z vědecky podložených prognóz, jsou pro dlouhodobou koncepci rozvoje města 
nezbytné.  
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upozorňují na stav tzv. dopravního skeletu metropole, který zatím za potřebami města 

zaostává, popisují strukturu pražského průmyslu a zejm. dvě významná odvětví –

strojírenství a polygrafický průmysl. 

Prostor měla i témata politická – např. dva tzv. miniportréty poslanců pražských 

národních výborů či rozhovor se zástupcem MV KSČ o proběhlých oslavách 50. výročí 

existence KSČ a o přípravě na volby do zastupitelských sborů.  

Číslo 11/1971 tematicky částečně navazovalo na číslo 10. Redakce otiskla 

stručné výtahy z dokumentů, které připravily jednotlivé pražské obvodní výbory 

k volbám, s čímž souvisel i článek nazvaný „Pražská pětiletka popáté“132. Druhým 

hlavním tématem byla opět doprava – zajímavý je zejm. článek o historii a budoucnosti 

metra, který čtenářům přiblížil popisem i fotografiemi vzhled a vybavení některých 

budoucích stanic. Na tento článek navazuje přehledně zpracovaná studie o 

předpokládaném vývoji městské hromadné dopravy (MHD) v Praze v následujících 15 

letech.  

V tomto čísle se redakce několikrát obrací na čtenáře – vyzývá je k zasílání 

fotografií, jež zachycují hlavní město a jeho obyvatele, a také upozorňuje na novou 

soutěž, kterou připravuje pro ročník 1972. 

Poslední číslo (tj. č. 12/1971) přineslo rozhovor se Zdislavem Buřívalem, 

ředitelem Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody, o vyhlášení 

pražské památkové rezervace. Politická témata se v tomto čísle téměř neobjevila, 

redakce se věnovala vánočním svátkům – např. historii těchto svátků, tradicím, 

pražským vánočním trhům či přepravě kaprů z jihočeských sádek do Prahy a jejich 

následné expedici do místních prodejen.  

Závěrečné stránky patřily kultuře a umění – čtenáři se mohli dočíst o životě a 

práci několika pražských fotografů, o novém ročníku „Pražského sborníku historického“ 

nakladatelství Orbis nebo o souboru fotografií moderní Prahy, který vydala Tisková a 

propagační služba NVP v nakladatelství Pressfoto. 

 

                                                
132 Článek na str. 2 a 3 se podrobně zabývá plány pražské páté pětiletky (tzn. období 1971–1975) 
v jednotlivých oblastech – doprava, byty, energie, služby, nákupní prostory, zdravotnictví, vzdělávání, 
kultura apod. 
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3.2.3 Titulní strany a obálka časopisu 

Uspořádání titulní strany prošlo oproti I. ročníku určitou úpravou – informační 

pole obsahující písmeno P ve zlaté barvě, nápis PRAHA ´71 a údaje o daném čísle se 

přesunulo do horní části strany, tedy nad ústřední fotografii, resp. nad fotografie, které 

tvořily hlavní část titulní stránky. V čísle 6/1971 se objevuje několik informací, které 

charakterizují samotný časopis (příloha č. 5), některé titulní strany obsahují též malý 

symbol133 či nadpis odkazující na hlavní téma daného čísla, v průběhu roku přibývá i 

grafických prvků (např. barevné rámečky apod.).  

Motivy snímků na titulní straně jsou různorodé: pražské památky, život a 

atmosféra města v jednotlivých ročních obdobích apod. Stejné je to s tématy na zadní 

straně obálky, jež obsahuje fotografie či reprodukce obrazů, které od čísla 10/1971 

doplnil nápis Praha ´71 v českém, ruském, německém a anglickém jazyce.  

Druhá strana obálky patří po celý II. ročník rubrice Kronika, která zde našla své 

stálé místo (až do roku 1974) a pravidelně – formou fotografií a krátkých zpráv – 

informuje čtenáře o významných událostech, které se odehrály na radnici či v hlavním 

městě. Nejčastěji se jedná o přijetí zahraničních či tuzemských delegací představiteli 

NVP, ocenění pracovníků úspěšných podniků, připomínku důležitých výročí apod.  

Inzerce pak tvoří vždy třetí stranu obálky (v tomto roce se jedná výhradně o 

reklamu podniku Klenoty, jehož prodejny nabízí široký sortiment – bytové doplňky, 

rumunské chladničky značky Fram či vozidla z Autobazaru podniku Klenoty).  

 

 

3.3 Časopis Praha ´72 (ročník III.) 

V roce 1972 nedošlo k žádným zásadním organizačním změnám. Bylo vydáno 

12 čísel o rozsahu 24 stran, cena za jedno číslo je stále 4,50 Kčs. Vzniklo několik 

nových rubrik či seriálů – tedy článků na pokračování, většinu časopisu však tvořily 

příspěvky, které nebyly do žádné rubriky zařazeny, což platilo i pro následující ročníky. 

Pro výraznější oddělení rubrik od ostatních textů byl název každé rubriky doplněn 

specifickým symbolem (snadno zapamatovatelným obrázkem). 

                                                
133 Např. symbol na titulní straně č. 5/1971 obsahuje pěticípou hvězdu s nápisem „KSČ 50“ a uvozuje tak 
hlavní téma tohoto čísla, tj. 50. výročí od založení KSČ v r. 1921. 
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Nejvýznamnější změna se týká obsahu, neboť čísla již nejsou monotematická. 

V průběhu III. ročníku se tak postupně utvářelo vnitřní uspořádání časopisu, ze kterého 

(s určitými obměnami) vycházela struktura listu i v dalších letech. 

Na straně č. 1 byla vždy tiráž a obsah čísla, dále krátký článek nebo rozhovor. 

Následovaly stránky, které se obvykle věnovaly politickým tématům, a poté články 

zaměřené na pražskou výstavbu, dopravu či další oblasti týkající se života v metropoli. 

Střed časopisu tvořily fotostrany a cizojazyčné resumé, druhou polovinu listu pak 

většinou články a rubriky věnované kultuře, historii či praktickým informacím. Poslední 

stránka patřila vždy inzerci134. 

Časopis připravil pro čtenáře též dvě speciální přílohy, které byly samostatně 

číslované a umístěné uprostřed listu tak, aby se daly z časopisu snadno vyjmout.135 

Jednalo se o Tržní řád pro prodavače sezónních plodin, hub a zemědělských výrobků (v 

čísle 5/1972) a o Vyhlášku o odtahování vozidel (v čísle 7/1972). 

 

3.3.1 Redakce, autoři článků a snímků 

Kromě vedoucího redaktora Viléma Chvalovského byl po celý III. ročník 

členem redakce Alexander Mikšovic, od čísla 3 do čísla 9 jsou v tiráži uváděny též 

Zdena Boudová136 a Michaela Solarová137.   

Z redakční rady přispívá do listu svými články o kultuře dr. Jiří Kutina, který 

zároveň vede novou rubriku Praha v notových linkách. Z externích spolupracovníků 

patří mezi nejčastější autory článků: Eliška Šímová138 a František Staroměstský139, mezi 

autory fotografií pak: Josef Molín (uváděný jako stálý spolupracovník, fotoreportér), 

Jaromír Čejka140 a Jan Pícha.  

                                                
134 V r. 1972 str. 24 obsahovala výhradně reklamu podniku Tesla, který zde upozorňoval zejm. na nové 
televizory.  
135 Redakce tyto přílohy označila jako volný cyklus dokumentů přijatých Národním výborem hl. města 
Prahy (předpisy, vyhlášky apod.). 
136 Boudová, Zdena (nezjištěno – v členských evidencích Archivu Syndikátů novinářů nedohledána) 
137 Solarová, Michaela (nezjištěno – v členských evidencích Archivu Syndikátů novinářů nedohledána) 
138 Šímová, Eliška (nezjištěno) 
139 Staroměstský, František (nezjištěno) 
140 Čejka, Jaromír (*1947), český fotograf. Vystudoval FAMU (1983), od r. 1968 vystřídal řadu 
zaměstnání (technik, osvětlovač, asistent kamery a fotograf v Televizních novinách aj.), od r. 1983 
samostatný fotograf. Fotografuje od r. 1969, patří k předním představitelům čs. reportážní a dokumentární 
fotografie; častým tématem je život na sídlišti (např. cyklus o životě na pražském sídlišti Jižní Město). In: 
BALAJKA, Petr, ed. Encyklopedie českých a slovenských fotografů. Praha: ASCO, 1993. s. 51. 
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Redakce se průběžně zmiňuje o činnosti a úspěších členů redakční rady i svých 

spolupracovníků – např. v čísle 3/1972 informuje o publikacích, které vydal dr. Čestmír 

Amort141, v čísle 7/1972 pak o Josefu Molínovi, který získal II. cenu ve fotografické 

soutěži.  

 

3.3.2 Rubriky, hlavní témata 

Kronika je jednou ze stálých rubrik, která svým obsahem i umístěním (na druhé 

straně obálky) navázala na předchozí ročníky. Mezi nové (nepravidelné) rubriky patří 

Mikrointerview Prahy ´72 (krátký rozhovor, obvykle 2 otázky) na straně 1, Minuty 

pražského metra (zprávy o vybraných stanicích budované trasy C) či Anketa 

Prahy ´72142. 

Pravidelné rubriky se vyskytovaly zejm. v druhé polovině časopisu. Např. 

rubrika věnovaná hudebním tématům Praha v notových linkách (články o pražských 

hudebních souborech, významných osobnostech – dirigentech, operních pěvcích apod.). 

Několik po sobě jdoucích stran – označených souhrnně jako Pražský zápisník – 

obsahovalo krátké články o pražských zajímavostech, právní poradnu a též několik 

občasných rubrik: Pragensia (seznámení s novými knihami o Praze), Encyklopedické 

heslo (např. vysvětlení vývoje orientačního systému na území Prahy) či již dříve 

vytvořenou rubriku Z redakční pošty143. Časopis v čísle 1/1972 zavádí ve spolupráci 

s nakladatelstvím ČTK Pressfoto novou čtenářskou soutěž Prahou starou a novou – 

známou a neznámou (čtenáři mají za úkol poznat objekt či umělecké dílo na fotografii a 

zároveň odpovědět na otázku, která se k danému snímku vztahuje). 

                                                
141 Dle článku „Z dílny našich spolupracovníků“ (č. 7/1972, str. 22) se jedná o knihu Drang nach Osten 
(nakladatelství Naše vojsko) a sborník Komunistická strana Československa a Sovětský svaz 1921–1971 
(nakladatelství Horizont), do kterého přispěl dr. Amort studiemi, v nichž mj. vyzdvihuje důležitou úlohu 
zkušeností Ruské komunistické strany při vzniku KSČ. 
142 Tato anketa se objevila v č. 2/1972 (str. 6 a 7), kdy na otázku „Jací jsme diváci?“ odpovídali ředitelé 
vybraných pražských divadel, a poté v č. 12/1972 (str. 1 a 23), kdy redakce položila otázku ohledně 
plnění volebního programu a plánů na rok 1973 např. zástupcům NVP, ONP a vedoucím pražských 
podniků.  
143 Z otištěných dopisů vyplývá, že je časopis u čtenářů oblíbený zejm. pro své přehledné provedení a 
obsáhlé informace, někteří by však uvítali nižší cenu (např. dle autora dopisu uveřejněném v č. 9/1972 
časopis jinak neobstojí v konkurenci s ostatními listy). Redakce v této rubrice mj. uvádí instrukce, jakým 
způsobem si mohou čtenáři objednat předplatné či zasílání periodika do zahraničí, příp. jaké fotografie 
mohou čtenáři do redakce zasílat. V č. 5/1972 redakce připouští, že Pražská novinová služba odebírá 
(několik měsíců předem) dohodnuté množství výtisků, není proto schopna pružně reagovat na zvýšenou 
poptávku po konkrétních číslech – zájemcům tak redakce některé výtisky prodala z vlastních rezerv. V č. 
11/1972 pak redakce reaguje na připomínky čtenářů ohledně nepravidelného zasílání časopisu – 
předpokládá, že dojde k nápravě, neboť od r. 1973 bude tisk zajišťovat jiný polygrafický závod. 
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Fotostrany a stránky, které se věnují fotografování, bývají obvykle označeny 

nápisem Praha – město fotogenické. Časopis zde čtenářům představuje jednotlivé 

pražské fotokluby144 a tvorbu jejich členů. Zároveň dává velký prostor mladým či 

začínajícím fotografům, jejichž krátké medailonky s ukázkou snímků jsou zde otištěny. 

Často se jedná o fotografy, kteří s časopisem již spolupracují nebo v dalších ročnících 

spolupracovat budou145. 

Časopis – jakožto oficiální periodikum Národního výboru hlavního města Prahy 

– pravidelně informoval o činnosti poslanců NVP a zástupců jednotlivých pražských 

ONV. V čísle 1 přináší podrobnou reportáž s fotografiemi z ustavujícího zasedání nově 

zvolených poslanců vč. úryvků z projevů vybraných funkcionářů146, v čísle 2/1972 pak 

fotoreportáž „Primátorská tiskovka“ o setkání primátora Zusky se zástupci tisku, 

rozhlasu i televize147. V čísle 4/1972 je otištěno Prohlášení NVP k výsledkům zasedání 

politického poradního výboru Varšavské smlouvy z ledna 1972. Redakce se věnuje též 

druhému plenárnímu zasedání NVP, v jehož úvodu předal primátor Zuska „Cenu NVP“ 

laureátům za rok 1971, a připravila několik portrétů nositelů této ceny.  

Článek „Stosedmdesátkrát krok za krokem“ informuje o pochůzce poslanců po 

jejich volebním obvodu, během které se měli seznámit s nejpalčivějšími problémy 

daného území. Na str. 1 v čísle 8/1972 doslal prostor plk. Josef Ježek, člen městského 

výboru KSČ a předseda Výboru lidové kontroly NVP, který zdůrazňuje význam 

kontroly při řízení města a nutnost prosadit v budoucnu leninské metody a styl práce do 

                                                
144 Jedná se zejména o fotoamatérské kluby, jako např. Fotoklub Tatra, který patří pod ČKD Tatra 
Smíchov (č. 1/1972), Fotoklub Praha (č. 2/1972), Pražský fotoklub (č. 4/1972), Fotokroužek při 
Závodním klubu ROH Kotva (č. 5/1972). 
145 V č. 4/1972 představuje redakce Josefa Molína (studenta Vysoké školy ekonomické, člena Fotoklubu 
ČKD v Nekázance, který fotografuje asi 7 let a již samostatně několikrát své snímky vystavoval), v č. 
6/1972 pak Jaromíra Čejku (člen Fotoklubu Tatra, který fotografuje tři roky, účastní se soutěží a výstav a 
jehož oblíbenými motivy jsou děti a krajina) či Janu Pertákovou (fotografka Archivu hl. města Prahy, 
v r. 1970 absolventka střední průmyslové školy grafické). 
146 Reportáž na str. 2 a 3 nazvaná „Stosedmdesátičlenný sbor hrdého města“ přináší informace z 6. 12. 
1971, kdy proběhlo zasedání a první hlasování poslanců zvolených ve volbách 26. a 27. 11. 1971 
(číslovka v názvu článku odkazuje na počet poslanců NVP). 
147 Dle fotoreportáže Antonína Krčmáře na str. 10 a 11 se tiskové konference zúčastnilo 68 novinářů a 
zpravodajců Československého rozhlasu, tisku, televize i závodních časopisů, dále též místopředseda 
ČÚTI dr. Jaroslav Adamec a ředitel Pražské informační služby Václav Bublík. 
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systému činnosti orgánů národních výborů. Číslo 12/1972 na straně 2 a 3 shrnuje průběh 

jednání České národní rady, které se konalo 3. 11. 1972 v Praze.148  

Mezi nejčastější oblasti, kterým se časopis dále věnoval, patří doprava (např. 

rozhovory s vedoucím autoservisu či autobazaru, redakce si všímá i městské hromadné 

dopravy v zahraničí149) a dále probíhající či plánovaná výstavba nových budov (např. 

stavba obchodního domu na náměstí Republiky150) či komunikací (článek o mostu přes 

Nuselské údolí151). 

Nechybí ani články zaměřené na historii a kulturu (např. informace o pražských 

muzeích, reportáž z návštěvy Vyšehradu, podrobný popis Faustova domu), zpestřením 

pro čtenáře byly pak jistě rozhovory se známými osobnostmi152.  

Vybraným tématům se časopis věnoval průběžně – příkladem může být 

vznikající pomník Klementa Gottwalda v blízkosti tehdejšího sídla ÚV KSČ.153  

 

3.3.3 Titulní strany a obálka časopisu 

Titulní strana se zpočátku III. ročníku téměř nezměnila, jen od čísla 1/1972 

(příloha č. 6) byla do názvu titulu PRAHA ´72 zakomponována (mezi slovo PRAHA a 

číslovku ´72) tři slova napsaná drobným písmem – a sice překlad slova Praha v ruském, 

německém a anglickém jazyce. Písmeno P – symbol dotvářející název časopisu – je 

nově provedeno v bílé barvě, umístěno do zlatého pole ve tvaru čtverce a doplněno 
                                                
148 Uvedeného jednání se účastnila delegace vlády ČSR v čele s jejím předsedou Josefem Korčákem. 
Hlavním tématem byl rozvoj hlavního města v průběhu 5. pětiletky, ke kterému se vyjádřili mj. primátor 
Prahy Zuska a ing. Stanislav Rázl, místopředseda vlády ČSR a předseda České plánovací komise (časopis 
otiskl úryvky z jejich vystoupení). 
149 Např. články „Člověk míří pod zem“ (č. 1/1972, str. 8 a 9) o historii metra ve vybraných světových 
metropolích a „Budapešťské strojky“ (č. 10/1972, str. 19) o jízdenkách a tzv. znehodnocovacích strojcích 
na jejich označování, které se používají v maďarském hlavním městě.  
150 Článek „Magnet pražského obchodu“ v č. 6/1972 (str. 6 a 7) informuje o historii prostranství na 
náměstí Republiky, o stavu proluky, která se mění ve staveniště a na jejímž místě má vyrůst čtvrtý 
největší obchodní dům v Evropě. Výstavbu má na starosti podnik Vodní stavby, vlastní stavbu nad úrovní 
terénu má dodat švédská stavební firma SIAB Stockholm.  
151 Vzhledem k rozhodnutí použít pro metro těžší sovětské vozy odvozené z železničních (oproti 
původnímu návrhu vozů vyvinutých z tramvaje) je dle článku potřeba operativně vyřešit zatížení a 
únosnost tzv. roštovým způsobem, kdy se rošt stane páteří mostu, o čemž hovoří článek „Symfonie o 
roštu“ v č. 8/1972 (str. 8 a 9). 
152 Např. rozhovor s herečkou Jiřinou Petrovickou (č. 4/1972, str. 22) či hercem Jaromírem Hanzlíkem 
(č. 5/1972, str. 22).  
153 Rubrika Kronika přináší zprávu o položení základního kamene pomníku v listopadu 1971 (č. 1/1972, 
2. strana obálky), č. 2/1972 (str. 1) pak „Rozhovor v ateliéru“ se sochařem Viktorem Dobrovolným, který 
na pomníku pracuje. Dle jeho slov má pomník ve své konečné podobě nejen zachytit Klementa Gottwalda 
v tzv. výkladové pozici, tedy promlouvajícího k lidu, ale též vyjádřit všechny boje a tvůrčí zápasy KSČ. 
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znakem hlavního města Prahy. Ústřední část titulní strany tvoří nadále jedna či více 

fotografií v barevném provedení. 

K výraznější změně dochází od čísla 6/1972, kdy se mezi fotografiemi nově 

objevují i názvy vybraných článků, které dané číslo obsahuje. Fotografie na titulní 

straně zachycují (podobně jako v předešlých ročnících) motivy z metropole, pražská 

zákoutí, sídliště apod.  

Zadní strana obálky obsahuje fotografie či reprodukce obrazů (např. z depozitářů 

Archivu hlavního města Prahy) a nápis Praha ´72 ve čtyřech jazycích.  

Pravidelná rubrika Kronika tvoří druhou stranu obálky, název rubriky je nově 

doplněn o velké písmeno P, které koresponduje se znakem názvu časopisu na titulní 

straně. 

Třetí strana obálky patří reklamě podniku Klenoty, jeho výrobkům a prodejnám.  

 

  

3.4 Časopis Praha ´73 (ročník IV.) 

Rok 1973 byl pro časopis zásadní, neboť došlo k mnoha významným změnám, 

které ovlivnily jeho další vývoj, vizuální podobu a do jisté míry též obsah.  

O hlavních změnách informuje redakce čtenáře již na titulní straně čísla 1/1973 – 

časopis opustil polygrafický závod Rudé právo a bude nově vycházet ve Středočeských 

tiskárnách, n. p., Hálkova ulice 2, Praha 2. Redakce si od tohoto řešení slibuje 

pravidelnou výrobu časopisu. Se změnou výrobce dochází též k výraznému snížení ceny 

– z dosavadních 4,50 Kčs na 2 Kčs za jedno číslo154.  

Z informací v tiráži je zřejmé, že měsíčník vydává NVP v Nakladatelství Orbis, 

n. p.,155 časopis nadále rozšiřuje Poštovní novinová služba, nově se zde objevuje i údaj o 

                                                
154 Za tento krok děkuje redakce i pravidelným čtenářům – díky rozšíření počtu zájemců dochází 
k navýšení nákladu časopisu a tedy ke snížení výrobních poplatků. 
155 Nakladatelství Orbis vzniklo v r. 1921, sídlilo v Praze 2, na Vinohradské ulici. Původně tiskařská, 
nakladatelská a novinářská akciová spol. určená k propagaci Československa v zahraničí a k vydávání 
odborné společenskovědní literatury. Za nacistické okupace vydávalo nakladatelství protektorátní 
propagandistické publikace. Po r. 1948 se z Orbisu stává národní podnik a splynulo s ním několik dalších 
nakladatelství. Od  50. let vydával populárně-naučnou literaturu, odborné publikace z oblasti filmu, 
divadla, fotografie, pragensia apod., dále též přes 60 titulů časopisů. V r. 1977 vznikla Tisková agentura 
Orbis a většinu knižní a časopisecké produkce převzalo v r. 1978 nově vytvořené nakladatelství 
Panorama. Po r. 1990 byl Orbis součástí Československého rozhlasu, v 90. letech došlo k jeho zániku, 
poté znovuobnovení a v r. 1997 svou činnost ukončil. In: HALADA, Jan. Encyklopedie českých 
nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 378 s. ISBN 978-80-7277-165-3. s. 249, 250.  
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datu uzávěrky jednotlivých čísel, od čísla 7/1973 též jména překladatelů cizojazyčného 

resumé. 

Strany čtyřstránkového resumé uprostřed časopisu jsou od čísla 1/1973 

číslovány – ačkoli se tedy rozsah listu fakticky nezměnil, formálně má časopis nově 28 

stran.  

V tomto roce však dochází i ke skutečnému rozšíření rozsahu měsíčníku, neboť 

od čísla 5/1973 bude mít 36 stran. 

Určitou proměnou prošla i strana č. 1, jež kromě tiráže a obsahu čísla přinášela 

nově vždy úvod článku či příspěvku, který pokračoval na 2., případně i na 3. straně. 

Poslední dvě strany listu (tzn. str. 27 a 28, resp. později str. 35 a 36) tvořila 

pravidelně reklama.156 

 

3.4.1 Redakce, autoři článků a snímků 

Stálými členy redakce byli v roce 1973 dle údajů v tiráži vedoucí redaktor Vilém 

Chvalovský, redaktor Alexander Mikšovic a sekretářka Helena Buchlová.  

Do IV. ročníku přispívali z redakční rady dr. Jiří Kutina (pravidelná rubrika 

Praha v notových linkách), příležitostně též ing. Karel Spal, náměstek primátora, 

z externích spolupracovníků pak František Staroměstský, Eliška Šímová a Leo Pavlát157 

(zejm. články o kultuře). 

Autory snímků byli nejčastěji Jaromír Čejka a Josef Molín. Grafickou úpravu 

měl v čísle 1 až 5 na starosti Václav Nepevný, od čísla 6 pak Blahoš Sedláček a Jiří 

Sedláček.158  

 

                                                
156 V r. 1973 se zde objevovala nejčastěji reklama podniků Tesla a Klenoty, které zde inzerovaly své 
výrobky, prodejny a služby.  
157 Pavlát, Leo (*1950), český spisovatel, novinář a překladatel. Pracoval jako redaktor a 
v diplomatických službách, od r. 1994 ředitelem Židovského muzea v Praze, popularizátor židovské 
kultury a duchovního umění. In: ADAM, Jan a kol. Osobnosti - Česko: Ottův slovník. Praha: Ottovo 
nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796. s. 526. 
158 Dle ing. Molína pracovali Blahoš Sedláček a Jiří Sedláček (jednalo se pouze o shodu jmen) ve 
Středočeských závodech, kde časopis Praha vycházel. Blahoš Sedláček zde působil jako vedoucí výroby, 
pro časopis zajišťoval především grafiku, Jiří Sedláček spíše sázené stránky. 
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3.4.2 Rubriky, hlavní témata 

Některé z dříve zavedených rubrik v roce 1973 pokračují pod stejným názvem a 

s nezměněným obsahem – např.: Kronika, Praha v notových linkách, Minuty pražského 

metra, Z redakční pošty.159 

Rubrika Pražský zápisník je nahrazena rubrikou Zápisník, která přináší krátké 

zprávy z Prahy, ale též zajímavosti z jiných metropolí. V čísle 3/1973 je součástí této 

rubriky soutěž Otázka pro vás, která po určité prodlevě navazuje na čtenářskou soutěž 

z předchozího ročníku a od čísla 4/1973 vychází pod názvem Hádanka. 

Nepravidelnou rubrikou je Anketa Prahy ´73 uvedená symbolem složeným 

z několika písmen A, ve které měsíčník pokládá otázky související s hlavním městem 

funkcionářům NVP či známým a významným osobnostem.   

Od čísla 1/1973 časopis přináší seriál na pokračování Galerie staroměstských 

primátorů, ve kterém historik a odborník na dějiny Prahy dr. Miloš Dvořák představuje 

primasy-primátory na Starém Městě pražském, kteří tuto funkci zastávali v letech 1537 

až 1783. 

Dalším seriálem na pokračování je od čísla 7/1973 cyklus příspěvků Od koňky 

k metru prof. Evy Lukáčové, archivářky dopravních podniků hlavního města Prahy 

(příloha č. 24). Jak je zřejmé z názvu, kapitoly se věnují vývoji pražské městské 

hromadné dopravy od roku 1875, kdy v Praze začala jezdit koňská dráha. Časopis 

zařadil tento dvanáctidílný seriál tak, aby jeho poslední část vyšla na jaře 1974, tedy v 

době, kdy budou čtenáři moci využívat pravidelné linky pražského metra.  

Mezi hlavní témata, kterým se měsíčník v roce 1973 věnoval, patří 25. výročí 

Vítězného února, jež je na stránkách listu velmi často připomínáno. V čísle 2/1973 

časopis oslovil tři pamětníky, aby na události v únoru 1948 a atmosféru té doby 

zavzpomínali.160 Toto číslo přineslo též rozhovor s vedoucím odboru kultury NVP 

zaměřený na události a akce, které chystají pražské kulturní instituce právě k oslavám 

                                                
159 Čtenáři v dopisech uveřejněných v této rubrice velmi kladně hodnotí snížení ceny i novou grafickou 
úpravu listu. Z jednoho dopisu též vyplývá, že o nové tváři a uspořádání měsíčníku informoval 
posluchače i pražský rozhlas.  
160 Článek „Únor za volantem“ v č. 2/1973 (str. 1 a 2) přináší vzpomínky tří šoférů-komunistů, kteří 
v únoru 1948 jezdili na předsednictvu vlády. Jejich vyprávění je pak uvedeno slovy: „…jsou cennými 
svědky událostí, jež daly nový směr moderním dějinám českého a slovenského národa. Viděli, jak se dělá 
historie a měli k ní blízko právě proto, že byli v bezprostředním styku s lidmi, kteří ji dokázali formovat 
v komunistickém duchu.“ 
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uvedeného výročí.161 V čísle 4/1973 časopis informuje o průběhu branné hry, kterou na 

počest Vítězného února uspořádala městská rada Pionýrské organizace SSM společně 

s MV KSČ v Praze.162  

Výročí připomíná též rozsáhlá studie „25 let socialistického obchodu“, ve které 

náměstek primátora a člen redakční rady Prahy ´73 ing. Karel Spal informuje o vývoji 

spotřeby zboží a rozvoji obchodu na území hlavního města od roku 1948.163 Další 

připomínkou je pozdrav sovětského redaktora, který jménem žurnalistů a tiskařů listu 

Sovětskij soldat blahopřeje pražským kolegům v redakci časopisu k národnímu svátku 

československého lidu.164 

Velkou pozornost věnoval časopis osobě I. S. Koněva – poprvé se o tomto 

sovětském maršálovi zmiňuje sloupek a fotostrana v čísle 5/1973, které připomínají jeho 

zásluhy při osvobození Prahy v roce 1945.165 Zpráva o úmrtí maršála Koněva se objevila 

v čísle 6/1973 v rubrice Zápisník,166 v čísle 7/1973 na str. 21 je pak rozsáhlý nekrolog, 

který shrnuje jeho působení v Rudé armádě za druhé světové války i poválečnou 

činnost, kladně pak hodnotí jeho vztah k Československu a podporu KSČ. 

Dalším významným tématem je most přes Nuselské údolí, který byl v roce 1973 

dokončen. Např. dvojstrana nazvaná „Most generací“167 popisuje období od roku 1965, 

kdy počaly první práce spojené s jeho výstavbou, až po 22. únor 1973 – tedy den 

slavnostního otevření a pojmenování mostu na most Klementa Gottwalda. Podrobně se 

list věnuje též plánovaným zatěžkávacím zkouškám, které budou provedeny začátkem 

roku 1974.168  

Praha ´73 též často informuje o aktivitě jiných sdělovacích prostředků. 

Příkladem může být článek „Televize splácí dluh Praze“169 o přípravě televizního 

                                                
161 Rozhovor nazvaný „Praha k výročí Února“ v č. 2/1972 (str. 22 a 23) informuje o divadelních 
představeních, výstavách či hrách pro pionýry, které Praha k této příležitosti přichystala.  
162 Praha ´73, č. 4/1973, str. 21, článek „Velká hra“. 
163 Praha ´73, č. 7/1973, str. 4 a 5. 
164 Tento vzkaz uveřejnila redakce v č. 4/1973 na str. 26 v rámci rubriky Z redakční pošty. 
165 Jedná se o sloupek „Maršál Ivan Koněv – Čestný občan Prahy“ (str. 1 a 2) a fotostranu  „I. S. Koněv“ 
(str. 21). Číslo 5/1973 mělo uzávěrku 23. 3. 1973. 
166 Maršál Koněv zemřel 21. 5. 1973, uzávěrka č. 6/1973 byla však již 20. 4. 1973 – redakce proto pod 
titulkem „Za maršálem I. S. Koněvem“ zařadila k této události na str. 32 zatím jen krátkou zprávu a citaci 
primátora Zusky ze stenografického záznamu jednání 7. plenárního zasedání NVP.  
167 Praha ´73, č. 4/1973, str. 18 a 19. 
168 Praha ´73, č. 11/1973, str. 30, článek „Zatěžkávací generálka mostu“. 
169 Praha ´73, č. 3/1973, str. 6. 
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magazínu „Pražské zpravodajství“ na 2. televizním programu či reportáž o pořadu 

Tribuna rozhlasové stanice Hvězda.170 Rubrika Zápisník v čísle 4/1973 přináší ukázku 

článků ze zahraničního tisku – amerického časopisu The Washington Post a britského 

deníku Daily Mail. 

Měsíčník se v průběhu roku zabýval též stálými tématy, jako jsou probíhající 

opravy pražských památek, historie a současnost významných budov (např. Strahovský 

klášter, Clam-Gallasův palác aj.), výstavba metra či zajímavé kulturní události, jubilea a 

výročí (např. 65 let od otevření Čechova mostu). Čísla vydaná v letních měsících 

přinášejí mj. praktické informace o možnostech ubytování a trávení volného času na 

území Prahy. 

 

3.4.3 Titulní strany a obálka časopisu 

V roce 1973 prošla výraznou změnou též obálka časopisu, jejíž ohraničení na 

titulní i zadní straně získalo nově červenou barvu, která se stala charakteristickým 

znakem pro obálku měsíčníku až do konce 80. let (příloha č. 7). 

 Titulní stranu tvořilo v horní části červené pole obsahující bílý název 

PRAHA ´73 (vč. překladu slova Praha do ruského, německého a anglického jazyka) a 

číslovku označující aktuální číslo měsíčníku. Následující řádka obsahovala název 

podtitulu, ročník a cenu. Ústřední pak byla fotografie či reprodukce obrazu doplněná na 

levé straně textem – vzkazem redakce, citátem osobnosti na snímku apod. V levém 

dolním rohu byl umístěn znak hlavního města Prahy. Od čísla 6/1973 se podoba titulní 

strany ustálila – textové pole bylo (až na výjimky) umístěno pod ústřední fotografii a 

upozorňovalo na obsah daného čísla.  

Snímky na titulní straně zachycovaly zejm. známé osobnosti, text obvykle 

korespondoval s aktuálním obdobím či výročím (např. herecký představitel Klementa 

Gottwalda z filmu Dny zrady s citátem K. Gottwalda k Únoru 1948 v čísle 2/1973, 

zpěvák Waldemar Matuška a jeho přání k MDŽ v čísle 3/1973, zpěvačka Jitka 

Molavcová a přání do nového roku v čísle 12/1973). Dále zde byly snímky a text 

uvozující příspěvek uvnitř listu apod.  

                                                
170 Článek „Praha na vlnách Hvězdy“ v č. 4/1973 (str. 4–6) informoval o pořadu Tribuna, který se 23. 1. 
1973 v průběhu celého dne věnoval hlavnímu městu. Časopis přinesl úryvky z vystoupení pozvaných 
zástupců NVP, ONP, ředitelů významných pražských podniků i fotografie zachycující vznik pořadu. 
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Zadní stranu obálky tvořily fotografie, ilustrace či reprodukce obrazů, ve spodní 

části byl vždy název časopisu.  

Došlo k výraznému rozšíření rubriky Kronika, které patřila kromě tradiční druhé 

strany nově též třetí strana obálky. Obsah této důležité rubriky zůstal nezměněn – nadále 

informovala o delegacích a návštěvách, které přivítal primátor, představitelé NVP či 

MV KSČ v Praze (zejm. vedoucí tajemník Antonín Kapek), o významných událostech, 

kterých se zástupci města účastnili apod. – např. odhalení pomníku Klementa Gottwalda 

22. 2. 1973 v čísle 4/1973 (příloha č. 22). 

 

 

3.5 Časopis Praha ´74 (ročník V.) 

Časopis neprošel v roce 1974 žádnou výraznou změnou (vyjma personálního 

složení redakce). Vnitřní uspořádání i úprava měsíčníku vycházely z koncepce utvořené 

v předchozím roce.  

Pouze čtyřstránkové cizojazyčné resumé, které tvořilo dosud střed časopisu (tedy 

strany 17 až 20), bylo od čísla 8/1974 rozděleno na strany 13, 14 a 23, 24. Dá se tedy 

říci, že do jisté míry nově odděluje 8 stran uprostřed listu (tzn. strany 15 až 22), které 

jsou často věnovány fotostranám či samostatnému tématu a tvoří nyní v některých 

číslech jakýsi samostatný (a díky svému umístění snadno vyjímatelný) celek. 

Reklama je umístěna opět v závěru, obvykle na posledních dvou stranách (tj. str. 

35 a 36), v některých číslech však zcela chybí.171   

 

3.5.1 Redakce, autoři článků a snímků 

V průběhu roku 1974 dochází ke změnám ve složení redakce – Vilém 

Chvalovský je z funkce vedoucího redaktora odvolán a od čísla 11/1974 již není členem 

redakce, přičemž post vedoucího redaktora bude obsazen od čísla 2/1975172. Stálými 

                                                
171 Nejčastějším inzerentem V. ročníku byl tradičně podnik Tesla, dále např. podnik Pragoexport. 
172 Dle slov ing. Molína se v tuto dobu podařilo A. Mikšovicovi významný počin – navrhl na místo 
V. Chvalovského zkušeného novináře a redaktora ČST Jaroslava Hájka a tento návrh byl přijat.  
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členy redakce jsou po celý rok redaktor Alexander Mikšovic a sekretářka Helena 

Buchlová, od čísla 12/1974 též ing. Josef Molín173. 

Mezi nejčastější autory příspěvků a článků tohoto ročníku patřili z redakční rady 

nadále dr. Jiří Kutina (kultura, rubrika Pražský, Pražská, Pražské), z externích 

spolupracovníků: Leo Pavlát (různé), Josef Klas174 (kultura), Irina Šabovičová175 

(výtvarné umění) a autorka uváděná zkratkou LIH176 (kultura). Fotografie zajišťovali 

zejm. Josef Molín, Jakub Rudolf Duda177, Jana Pertáková (fotografka Archivu hlavního 

města Prahy) , František Domin a Jaromír Čejka. 

Časopis graficky nadále upravuje Blahoš Sedláček a Jiří Sedláček.  

 

3.5.2 Rubriky, hlavní témata 

Ze zavedených rubrik pokračuje v V. ročníku Kronika, nepravidelně pak 

Z redakční pošty, Galerie staroměstských primátorů či Anketa Prahy ´74. Některé 

rubriky se již v roce 1974 neobjevují (např. Minuty z pražského metra, Zápisník, soutěž 

Hádanka), rubrika Praha v notových linkách změnila název na Pražský, pražská, 

pražské – dr. Jiří Kutina se v ní nadále věnuje hudebním tématům (např. pražským 

hudebním tělesům, připomínce výročí hudebních skladatelů apod.). V průběhu roku je 

dokončen seriál prof. Lukáčové Od koňky k metru.  

Číslo 7/1974 přináší nově rubriku Zápisník pražského chodce, ve které Jiří 

Kocian178 sděluje své postřehy o životě v hlavním městě, např. o cestování Prahou apod. 

Od čísla 7/1974 vychází též nový seriál Na výlet s Prahou ´74, v němž Viktor Písecký 

čtenářům představuje zajímavé lokality v okolí Prahy vhodné pro pěší výlety.   

                                                
173 O rozšíření redakce informoval časopis čtenáře na str. 1 v č. 12/1974 – dosud externí fotoreportér Josef 
Molín dostudoval, stal se inženýrem ekonomie a nyní se bude naplno věnovat fotografování, které je jeho 
velkou zálibou. Nově bude redigovat rubriku Kronika. 
174 Klas, Josef (nezjištěno) 
175 Šabovičová, Irina (nezjištěno), novinářka a publicistka, autorka článků se zaměřením na výtvarné 
umění, přispívala do kulturněpolitického týdeníku Tvorba. 
176 Dle ing. Molína patřila tato zkratka Libuši Hájkové, manželce budoucího šéfredaktora Jaroslava 
Hájka. Libuše Hájková (*1919) působila dříve jako redaktorka a režisérka Československé televize 
(ČST), po prověrkách v r. 1969 však její kádrový profil nebyl žádoucí. Její jméno se tak nesmělo objevit 
pod žádným článkem. S časopisem Praha spolupracovala až do konce 80. let. Po listopadu 1989 se vrátila 
do ČST, kde pracovala v Televizních novinách a kulturní rubrice.  
177 Duda, Jakub Rudolf (*1945), český fotograf. Studoval architekturu a rok FAMU. Fotografuje od r. 
1957, od konce 60. let do pol. 70. let představitel nové vlny aranžované fotografie, později zátiší, příroda, 
sport. In: BALAJKA, Petr, ed. Encyklopedie českých a slovenských fotografů. Praha: ASCO, 1993. s. 64. 
178 Kocian, Jiří (nezjištěno) 
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Časopis se začal pravidelně věnovat výtvarnému umění – zajímavá či méně 

obvyklá řemesla (např. pasířství, rytectví, leptání či broušení skla aj.) přibližuje 

čtenářům ve svých příspěvcích novinářka Irina Šabovičová. 

Za hlavní téma, které se objevuje téměř v každém čísle V. ročníku, lze označit 

pražské metro. Číslo 3/1974 přineslo na str. 1 až 3 rozsáhlou fotoreportáž o zahájení 

zkušebního provozu na I. provozním úseku trasy C ze stanice Kačerov na Sokolovskou 

nazvanou jednoduše „Den 2. 1. 1974“ a doplněnou o symbol pražského metra (tedy 

písmeno M spojené se šipkou), číslo 4/1974 pak podrobný rozpis změn tramvajových a 

autobusových linek, po začlenění metra do systému městské hromadné dopravy179.  

Zajímavý je čtyřstránkový příspěvek „Jak metrem život šel“180 v čísle 5/1974 

složený z vybraných (chronologicky seřazených) článků, které od ledna 1966, kdy došlo 

k prvnímu výkopu pro tunelové trasy pražské podpovrchové dopravy, do ledna 1974 

vycházely v novinách (např. Práce, Svobodné slovo, Lidová demokracie apod.) a 

informovaly o průběhu výstavby pražského metra. 

Článek „Metro – symbol spolupráce“181 popisuje jednotlivé etapy spolupráce 

československé a sovětské vlády při výstavbě pražského metra – od podpisu dohod o 

technické pomoci přes různá doporučení po vyslání specialistů, dodání strojů a zařízení 

ze sovětské strany.  

Fotostrana „První den metra“ v čísle 9/1974 se skládá ze snímků J. R. Dudy, 

článek „Trasa C míří na jih“182 se již zabývá výstavbou II. provozního úseku trasy C ze 

stanice Kačerov do budoucí konečné stanice linky C Jižní Město – Háje.  

Praha ´74 věnuje velkou pozornost praktickým informacím – v čísle 1/1974 

otiskuje seznam přejmenovaných, příp. nově pojmenovaných ulic, v čísle 3/1974 ceny 

nových tarifů jízdného, dále v číslech 3 a 4 přináší sérii článků „Malá rukověť 

nájemníkova“ (důležité termíny, vyhlášky a předpisy pro nájemníky bytů), v čísle 

12/1974 pak nový domovní řád. Čtenářům přibližuje též činnost Pražské informační 

                                                
179 Článek „Tramvaje a autobusy po otevření metra“ (č. 4/1974, str. 1–3) považuje 9. květen 1974 (termín 
zahájení pravidelného provozu metra) za počátek největší změny v systému městské dopravy hlavního 
města po zahájení pravidelného provozu elektrických drah, ke kterému došlo před 77 lety. 
180 Praha ´74, č. 5/1974, str. 1–4. 
181 Praha ´74, č. 6/1974, str. 1–3; článek vychází z Tiskového zpravodajství Československé obchodní 
komory z března 1974. 
182 Praha ´74, č. 12/1974, str. 7–8; jedná se o článek přetištěný ze závodního časopisu Vodní stavby, který 
vychází jako čtrnáctideník ve stejnojmenném podniku.  
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služby (PIS), na kterou je možné obrátit se s téměř jakoukoli otázkou týkající se 

hlavního města.183  

Dá se říci, že v V. ročníku celkově ubylo politických témat. Výraznější je jen 

připomínka osobnosti primátora Václava Vacka v čísle 2/1974 v souvislosti s výročím 

Vítězného února.184  

O to více je zastoupena kultura a umění, zejména popis, historie a současnost 

vybraných pražských objektů. Příkladem je reportáž Josefa Klase z prohlídky (běžně 

nepřístupných prostor) Reprezentačního domu185 či popis probíhající generální rozsáhlé 

opravy fasády Tylova divadla186. Dále časopis přináší zprávy o divadelních souborech, 

premiérách či rozhovory se známými osobnostmi – např. rozhovory Kateřiny 

Nešlehové187 s herečkami Danou Kolářovou (č. 1/1974) a Ninou Jiránkovou (č. 4/1974), 

rozhovor redaktorky Mileny Nyklové se spisovatelem Vladimírem Neffem (č. 6/1974). 

Ačkoli časopis nepřináší v tomto ročníku pravidelnou soutěž, redakce vyhlásila 

v průběhu roku několik krátkodobých soutěží – v čísle 9/1974 např. vyzývá čtenáře, aby 

se vyjádřili k námětu a formátu pohlednic Prahy otištěných na zadní straně obálky, 

případně navrhli jejich zlepšení (po velkém ohlasu čtenářů se redakce tímto tématem 

dále intenzivně zabývala). 

Významnou část V. ročníku tvořily fotostrany, které dávají prostor začínajícím 

fotografům a přinášejí jejich snímky zejm. s pražskými motivy. Jakousi zvláštností je 

pak střed čísla 8/1974, které  tvoří 8 stran nazvaných „Krátké filmy ve městě dlouhých 

sukní“ – reportáž a fotografie z Festivalu krátkých filmů v Krakově včetně informace o 

vybraných oceněných filmech.  

Novým žánrem, který se na stránkách časopisu objevil poprvé v čísle 11/1974, je 

fejeton188. V prosinci pak redakce připravila čtenářům malý dárek – číslo 12/1974 je tzv. 

                                                
183 Jedná se o reportáž „Informace v palbě dotazů“ z návštěvy sídla PIS Na Příkopě 20 v č. 7/1974 (str. 26 
a 27) a o stranu 12 v č. 12/1974 nazvanou „Nevíš? Volej 544444“ – vybrané otázky, které pracovníci PIS 
telefonicky dostávají, doplněné o jejich odpovědi.  
184 Článek Heleny Rudolfové „Očima jednoho z nás“ v č. 2/1974 (str. 1 a 2) přináší vzpomínky osobního 
řidiče dr. V. Vacka na osobnost primátora, události v únoru 1948 apod. Autorka popisuje primátora 
Vacka jako významného funkcionáře KSČ, člověka vynikajících vlastností, který se svou neúnavnou a 
obětavou prací podílel na vývoji historie revolučních únorových dnů.  
185 Článek „Repre od sklepa po půdu“ v č. 2/1974 (str. 10 a 11). Reprezentační dům – dnešní Obecní dům.  
186 Článek „Kabát za šest miliónů“ v č. 4/1974 (str. 6 a 7). Tylovo divadlo – dnešní Stavovské divadlo.   
187 Nešlehová, Kateřina (*1947), česká novinářka.  
188 Jednalo se o „Fejeton dušičkový“ od Leo Pavláta, č. 11/1974 (str. 25). 
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„komentované“, jednotlivé příspěvky doplnila redakce o zajímavé informace o jejích 

členech či spolupracovnících apod.  

 

3.5.3 Titulní strany a obálka časopisu 

Obálka časopisu navázala grafickou úpravou i obsahem na provedení z roku 

1973. Horní část titulní strany tvořilo pole se základními informacemi o periodiku, 

hlavní část titulní strany pak obvykle fotografie (např. snímek „Zima na Vyšehradě“ 

v čísle 1/1974, „Zpěvačka Taťána Bublíková“ v čísle 3/1974 či „Metro jede“ s popisem 

o zahájení provozu pražského metra v čísle 5/1974 – příloha č. 9). Spodní lišta 

(případně sloupek v levé části titulní strany) přinášela vzkaz redakce čtenářům (např. 

poděkování za jejich zájem o časopis v čísle 1/1974) nebo výběr příspěvků z daného 

čísla.  

Zadní stranu tvořilo většinou několik fotografií, jejichž námět odpovídal 

aktuálnímu ročnímu období či doplňoval některý z článků uvnitř čísla. Popis fotografií 

na obálce byl umístěn na 1. straně pod tiráží a obsahem čísla.  

Druhá a třetí strana obálky patří (až na výjimky) rubrice Kronika, která se svým 

obsahem ani provedením oproti předchozímu ročníku nijak nezměnila. K zásadní změně 

dochází až v čísle 12/1974, kdy redakce tuto rubriku – vzhledem k nárůstu událostí 

spojených s pražskou radnicí – rozšířila, přesunula ji na část strany 1 a dále na strany 

2 a 3 a jejím řízením nově pověřila ing. Josefa Molína. 

 

 

3.6 Časopis Praha ´75 (ročník VI.) 

Začátkem roku 1975 byly založeny nové (většinou pravidelné) rubriky, které – v 

kombinaci s již zavedenými rubrikami – měly v listu své stálé místo a do jisté míry tak 

stanovily určitý řád vnitřního uspořádání VI. ročníku. 

V tiráži na straně 1 došlo k určitému zestručnění – od čísla 1/1975 již neobsahuje 

např. složení redakční rady či jména překladatelů cizojazyčného resumé. Ta jsou nově 

jako součást resumé uvedena uvnitř listu – vždy na konci přeloženého textu. U resumé 

došlo ke změně pořadí – nově je uváděno nejprve v anglickém, poté francouzském, 

německém a ruském jazyce. 
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Poslední strany časopisu (tzn. str. 35 a 36) patří – stejně jako v předchozích 

ročnících – reklamě.189   

 

3.6.1 Redakce, autoři článků a snímků 

V tiráži čísla 2/1975 je poprvé na místě vedoucího redaktora uveden Jaroslav 

Hájek190. Složení redakce se jinak nezměnilo – po celý rok byli stálými členy redaktor 

Alexander Mikšovic, fotoreportér a fotograf ing. Josef Molín a sekretářka Helena 

Buchlová.  

Do VI. ročníku – kromě členů redakce – nejčastěji přispívali: Jiří Kocian 

(praktické informace, rubrika Zápisník pražského chodce), LIH (tj. Libuše Hájková; 

různá témata), dr. Jiří Kutina (kultura), František Staroměstský (historie, kultura), Irina 

Šabovičová (výtvarné umění), Stanislav Toms ml.191 (fejetony a sportovní témata), Leo 

Pavlát (zejm. fejetony). Autory snímků byli pravidelně Josef Molín (též autor většiny 

fotografií na titulních stranách časopisu), Jakub Rudolf Duda, méně často pak Václav 

Jirsa. Grafickou úpravu měli na starosti opět Blahoš Sedláček a Jiří Sedláček.  

 

3.6.2 Rubriky, hlavní témata 

Již tradiční rubrikou je Kronika, kterou po celý rok rediguje ing. Molín a která se 

přesunula z druhé strany obálky – nyní jí patří obvykle nejméně dvě až tři strany 

                                                
189 Nejčastěji se jedná o reklamu podniku Tesla, Kovoslužba a též Dopravního podniku hlavního města 
Prahy, který inzeruje nabídku práce ve vybraných profesích. 
190 Hájek, Jaroslav (*29. 6. 1911), český novinář. a redaktor. V období tzv. první republiky působil ve 
Vojenských listech. Od r. 1942 člen Národního svazu novinářů. Za 2. světové války prošel koncentračními 
tábory, po r. 1945 působil v Československém rozhlase, poté např. v časopise Rozmach. Od r. 1948 byl 
členem KSČ. Zdroj: Národní archiv, fond Archiv Syndikátu novinářů, členská evidence vyřazení novináři 
(50.–60. léta). Dle ing. Molína působil Jaroslav Hájek v 70. letech jako redaktor Československé televize. 
Od r. 1975 zastával post vedoucího redaktora časopisu Praha. 
191 Toms, Stanislav ml. (*12. 11. 1945), český novinář, syn redaktora Stanislava Tomse (*1919). 
V r. 1971 vystudoval Fakultu sociálních věd a publicistiky UK v Praze. Od 11. 4. 1971 člen Ústředí 
novinářů. ČSSR. V 60. letech pracoval 2 roky ve Večerní Praze jako elév, poté v Lidové demokracii – 
nejprve jako elév, od r. 1967 jako stálý redaktor. Zde působil jako zahraniční asistent denní redakce, od 
října 1969 jako sportovní redaktor, autor fejetonů a povídek. Od r. 1975 píše sportovní reportáže a 
fejetony pro časopis Praha, se kterým spolupracuje až do jeho ukončení v r. 1991. Od r. 1967 byl členem 
ČSL (Československé strany lidové). Zdroj: Národní archiv, fond Archiv Syndikátu novinářů, členská 
evidence (70.–80. léta). 
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v úvodu každého čísla. Následuje nově zavedená rubrika Periskop, která na jedné straně 

(většinou na str. 4) přináší krátké informace a zajímavosti ze zahraničí.192 

Strana 12 patří od čísla 1/1975 obvykle další nové rubrice nazvané PIS informuje 

– tvoří ji vybrané otázky, které dostávají pracovníci Pražské informační služby, a 

vyčerpávající odpovědi na tyto otázky, případně další užitečné informace týkající se 

hlavního města.  

Novým seriálem na pokračování je cyklus Znaky a pečetě, který připravuje 

významný český heraldik, badatel a výtvarník Karel Liška – v každém čísle seznamuje 

čtenáře s historií znaků a pečetí pražských měst a obcí.193  

Poslední slovo má… je název rubriky, kterou Praha ´75 zavedla od čísla 2/1975. 

Redakce na jedné straně (většinou str. 33, příp. 34) dává prostor vždy jednomu zástupci 

NVP či některého z pražských podniků pro jeho vyjádření k oblasti, kterou má v rámci 

hlavního města na starosti. Text uvozuje jméno, funkce a fotografie dotyčného.   

Krátké zprávy o průběhu výstavby dalších traťových úseků pražského metra 

přináší rubrika ve formě sloupku nazvaná Z metra, která se poprvé objevuje v čísle 

9/1975. 

Od čísla 1/1975 je pravidelnou součástí časopisu křížovka194 (umístěná v závěru 

před inzercí), od čísla 2/1975 pak jednostránkový fejeton (obvykle na str. 25 či 26). 

Z dříve zavedených rubrik pokračuje Z redakční pošty (dopisy čtenářů, vzkazy 

redakce apod.) a Zápisník pražského chodce, kterou vede Jiří Kocian.  

Stránky mezi uvedenými rubrikami patří rozmanitým tématům, přičemž mezi ta 

hlavní v VI. ročníku patří: doprava, 30. výročí konce 2. světové války a Československá 

spartakiáda 1975.  

Pražské dopravě se časopis věnuje průběžně – v čísle 1/1975 se zaměřuje na 

autobusy vybavené nově radiovým spojením, díky kterému je možné operativně řešit 

dopravní situaci v Praze.195 Autor článku „Nepřítel města“ ing. arch. J. Hitaš se zabývá 

problémy spojenými s převozem materiálu a zásobováním v metropoli, které by alespoň 

                                                
192 Rubrika Periskop se poprvé objevila v č. 2/1975 a dá se říci, že svým obsahem navazuje na rubriku 
Zápisník, která byla součástí časopisu Praha v roce 1973.  
193 První část tohoto cyklu byla uvedena v č. 1/1975 pod názvem Znaky pražských měst, od č. 2/1975 je 
již pravidelně uváděna pod názvem Znaky a pečetě. 
194 Redakce vyzývá čtenáře k zasílání tajenky, jména vylosovaných výherců, kteří dostanou věcné ceny, 
otiskne vždy ob jedno číslo.  
195 Název článku „KGX volá dvojku“ v č. 1/1975 (str. 8 a 9) vychází z hlášení radiové komunikace mezi 
řidiči autobusu a dispečinkem. 
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částečně mohlo zmírnit např. výraznější využití vodních toků pro přepravu.196 Výstavbě 

trasy A pražského metra se (kromě zmíněné rubriky Z metra) věnuje např. reportáž 

„Továrna na tunel“, kvůli jejíž přípravě redaktor časopisu sfáral na noční směnu do 

traťového tunelu na Klárově.197 

Třicáté výročí konce 2. světové války se prolíná celým VI. ročníkem časopisu 

Praha, přičemž redakce toto výročí označuje většinou jako „30. výročí osvobození 

Sovětskou armádou“. Číslo 1/1975 přináší rozhovor s režisérem filmu o pražském 

povstání „Zbraně pro Prahu“198, číslo 4/1975 pak podrobný přehled představení a 

premiér, která v rámci jubilejního roku osvobození připravila pražská divadla199.  

Číslo 5/1975, které vyšlo v květnu, je tomuto výročí věnováno z velké části. 

Tajemník MV KSČ ve svém příspěvku popisuje povstání pražského lidu, zdůrazňuje 

úlohu komunistů, kteří byli dle jeho slov vedoucí silou odporu proti nacistům a zároveň 

zabránili buržoazii v pokusu o tzv. převrat, kriticky hodnotí přístup americké armády, 

veškeré zásluhy při osvobození vlasti připisuje pouze Rudé armádě.200 Fotostrana 

„Kronika květnových dnů“ obsahuje titulní stránky a fotografie z dobového tisku, další 

články připomínají např. průběh osvobození v ostatních socialistických metropolích.  

Při této příležitosti Praha ´75 zařadila doprostřed čísla 5 též osmistránkový 

„Kalendář úspěchů třiceti let“ – chronologický přehled důležitých milníků hlavního 

města od roku 1945 doplněný fotografiemi. 

Spartakiáda byla významnou událostí roku 1975 a časopis o ní průběžně 

informoval – článek „Největší na světě“ popisuje probíhající modernizaci strahovského 

stadionu201, článek „Sejdeme se na Větrné hoře“ přehledně mapuje všechny spartakiády 

konané od roku 1921202, propagandisticky laděný příspěvek náměstka primátora se 

                                                
196 Praha ´75, č. 4/1975, str. 15–17. 
197 Praha ´75, č. 12/1975, str. 10–11. 
198 Rozhovor nazvaný „Zbraně pro povstání“ vedl dr. František Staroměstský s režisérem Ivo Tomanem 
(č. 1/1975, str. 6 a 7). 
199 Článek „Pražská dramaturgie v roce třicátého výročí“, č. 4/1975 (str. 28 a 29). 
200 Autorem příspěvku „30 let od povstání pražského lidu“ na str. 1–4 je Karel Beránek, tajemník MV 
KSČ v Praze. 
201 Praha ´75, č. 4/1975, str. 5–6; autor článku: Alexander Mikšovic. 
202 Praha ´75, č. 6/1975, str. 7–9; autor článku: Stanislav Toms ml.; první spartakiáda se konala v r. 1921 
v Praze na Maninách, další spartakiády od r. 1955 na pražském Strahově, nazývaném pro svou polohu 
„Větrná hora“. 
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zabývá organizací a přípravou spartakiády, která je dle jeho slov oslavou morálně 

politické jednoty a semknutosti kolem KSČ203. 

Autoři článků s politickou tematikou se roce 1975 zaměřují zejména na 

hodnocení končící páté pětiletky.204 

Kromě běžných témat (jako jsou probíhající rekonstrukce budov, kultura či 

umění v Praze) časopis od čísla 5/1975 pod názvem Generální plán rozvoje hlavního 

města Prahy otiskuje sérii příspěvků od odborníků, kteří se v jednotlivých oblastech 

(např. stavebnictví, občanská vybavenost, doprava aj.) podílejí na tvorbě tohoto 

projektu. Jedná se o komplexní plán zaměřený na dlouhodobý rozvoj metropole, který 

dle autorů úvodního článku vychází ze zkušeností v SSSR: „… přednosti socialistické 

společnosti se poprvé výrazně projevily v SSSR, kde velkorysá přestavba existujících 

měst i plánovitá výstavba nových měst i celých nových průmyslových aglomerací a 

sídelních soustav patří mezi nejpřesvědčivější přednosti socialismu.“205 

 

3.6.3 Titulní strany a obálka časopisu 

Uspořádání a provedení titulní strany i zadní strana obálky se oproti 

předchozímu ročníku nezměnilo. Titulní stranu tvořila (až na výjimku) ústřední 

fotografie, zadní stranu pak několik fotografií – v obou případech se jednalo o snímky 

s pražským motivem či motivem, který odkazoval na článek uvnitř čísla. 

Druhá strana obálky obsahovala obvykle reprodukci obrazu od českého malíře 

z majetku Národní galerie. 

Novinkou je pak rubrika Vlastníma rukama na třetí straně obálky, ve které ing. 

Molín textem a snímky popisuje brigády občanů jednotlivých pražských čtvrtí, jejichž 

cílem je zvelebení sídlišť, výstavba nových prodejen, úprava sportovních areálů apod.  

 

                                                
203 Článek „Československá spartakiáda 1975“, č. 5/1975 (str. 28 a 29). 
204 Např. článek primátora Zusky „Praha v této pětiletce“ v č. 5/1975 (str. 6–9), článek redakce „Na 
rozhraní pětiletek“ v č. 12/1975 (str. 3). 
205 Úvodní článek v č. 5/1975 (str. 34–36), jehož autoři jsou zástupci a spolupracovníci NVP: ing. arch. 
J. Hrůza, dr. Jiří Kutina, ing. Jiří Petřík, představuje blíže tento projekt a jednotlivé oblasti, kterým se 
bude časopis v rámci uvedeného cyklu věnovat v dalších číslech (do č. 12/1975). 
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3.7 Časopis Praha ´76 (ročník VII.) 

Vnitřní uspořádání VII. ročníku vycházelo z předchozího roku – většina rubrik, 

které mají již stálé místo, pokračuje, některé nově vznikají. 

Změnou prošla strana 1 – kromě tiráže a obsahu čísla se zde od čísla 1/1976 

objevuje znak Prahy, název měsíce, ve kterém dané číslo vyšlo; pod titulkem „z příštího 

čísla“ je uveden výběr článků, na které se mohou čtenáři těšit. Novinkou jsou též dvě 

fotografie menšího formátu doplněné textem: snímek v horní části první strany 

zachycuje např. modely či plány nově budovaných sídlišť, snímek v dolní části je 

černobílá fotografie (miniatura) objektu ze zadní strany obálky se stručným popisem 

tohoto objektu.  

Cizojazyčné resumé na stranách 13, 14 a 23, 24 se vrací k původnímu pořadí – 

nejprve je uvedeno v ruském, poté v německém, anglickém a francouzském jazyce.   

V závěru každého čísla je opět křížovka a jedna až dvě poslední strany patří 

tradičně inzerci.206   

Podobně jako v roce 1972 připravil časopis pro čtenáře zvláštní – samostatně 

číslované – přílohy umístěné uprostřed listu, které lze snadno vyjmout: v čísle 6/1976 

Přehled linek MHD k 1. 7. 1976 (12 stran), v čísle 7/1976 dvě mapy (plány 

autobusových a tramvajových linek) jako doplněk k předchozímu přehledu. Číslo 

12/1976 obsahovalo osmistránkový vánoční dárek nazvaný „Našim čtenářům“ – 12 tipů 

na procházky na rok 1977.  

Zajímavým oživením VII. ročníku jsou kresby a obrázky, které doplňují některé 

příspěvky a články. 

 

3.7.1 Redakce, autoři článků a snímků 

Stálými členy redakce v roce 1976 byli: vedoucí redaktor Jaroslav Hájek, ing. 

Josef Molín, který se stal (od č. 8/1976) zástupcem vedoucího redaktora207, redaktor 

Alexander Mikšovic (do čísla 7), jehož nahradila (od čísla 8) redaktorka Ivana 

                                                
206 V ročníku VII. je nejčastějším inzerentem podnik Tesla a Dopravní podnik hlavního města Prahy 
s nabídkou volných pracovních pozic.  
207 Dle ing. Molína Jaroslav Hájek zastával současně funkci vedoucího redaktora časopisu Praha i 
redaktora ČST, což bylo obtížně zvládnutelné a bylo nutné obsadit funkci zástupce vedoucího redaktora. 
Vzhledem ke dvěma funkcím J. Hájka tak ing. Molín obstarával většinu organizačních záležitostí 
týkajících se chodu redakce.  
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Matyášová. Novými členy jsou též redaktor Dušan Pokorný208 (od čísla 11) a dr. Hana 

Knoblochová209 (od čísla 8). Sekretářkou redakce je nadále Helena Buchlová.  

Z externích spolupracovníků přispívali svými články zejm.: Jiří Kocian (různá 

témata, rubrika Zápisník pražského chodce), LIH (tj. Libuše Hájková; různá témata), dr. 

Jiří Kutina (zejm. kultura), a Stanislav Toms ml. (fejetony a sportovní témata). 

Nejčastějšími autory fotografií byli ing. Molín (mj. opět též autor většiny snímků na 

obálkách časopisu), André Novák210, Aleš Kuneš211 či Václav Jirsa a Stanislav Tereba212. 

Autorem většiny kreseb, které se postupně staly nedílnou součástí časopisu, byli 

Josef Prchal213 a Karel Helmich. Grafickou úpravu dále zajišťovali Blahoš Sedláček a 

Jiří Sedláček.  

 

                                                
208 Pokorný, Dušan (*18. 10. 1919), český novinář. V letech 1939–1945 pracoval jako úředník. Od 15. 7. 
1945 členem Svazu českých novinářů, od června 1945 působil v redakci armádního deníku Svobodné 
Československo (v r. 1947 přejmenován na Obrana lidu), v červenci 1948 začal pracovat též jako redaktor 
ve zpravodajském odboru Ministerstva zahraničních věcí. Kromě redakční práce se věnoval překladu knih 
z anglického jazyka. Zdroj: Národní archiv, fond Archiv Syndikátu novinářů, členská evidence vyřazení 
novináři (50.–60. léta). Od r. 1976 byl stálým členem redakce časopisu Praha, později zde zastával post 
zástupce vedoucího redaktora.  
209 Dle Ivany Matyášové působila dr. H. Knoblochová jako asistentka zástupce vedoucího redaktora. 
Z tiráží časopisu Praha je zřejmé, že od r. 1983 do začátku r. 1990 zastávala post zástupkyně vedoucího 
redaktora. 
210 Novák, André (*1951), český akční umělec, fotograf. Učil se oboru tiskař látek, který nedokončil. 
Pracoval jako filmový a televizní fotograf v Praze a jako dokumentarista s restaurátory obrazů. V letech 
1973–1976 působil jako fotograf v časopise Svět motorů a Praha ´76. V r. 1976 podnikl několik 
studijních cest po Evropě, ze Švýcarska se již nevrátil a působil nadále v zahraničí. In: MALÁ, Alena, ed. 
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2002; [Díl] 10. Nov-Pat. Vyd. 1, Ostrava: 
Výtvarné centrum Chagall, 2002. 359 s. ISBN 80-86171-15-9. s. 24, 25. 
211 Kuneš, Aleš (*1954), český fotograf, publicista a kritik, absolvent FAMU (1986). Fotografovat začal 
v r. 1969, jeho tvorba vychází z „netradičně pojatého tradicionalismu“. In: BALAJKA, Petr, ed. 
Encyklopedie českých a slovenských fotografů. Praha: ASCO, 1993. s. 198. 
212 Tereba, Stanislav (*1938), český fotograf. Vyučil se v družstvu Fotografia, studoval školu pro 
fotoreportéry při Českém svazu novinářů. V l. 1961–1990 fotoreportér a vedoucí fotografického oddělení 
Večerní Prahy a Večerníku Praha (1990–1991). Specializoval se mj. na dokumentární fotografii se 
zaměřením na život v Praze a fotografie přírody. In: MALÁ, Alena, ed. Slovník českých a slovenských 
výtvarných umělců 1950-2006, [Díl] 17. Šte-Tich. Vyd. 1. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2006. 338 
s. ISBN 80-86171-27-2. s. 275, 276. 
213 Prchal, Josef (nezjištěno) český kreslíř, ilustrátor. Dle slov ing. Josefa Molína, který se s J. Prchalem 
náhodně seznámil, pracoval v reklamním oddělení ČKD Dukla, snažil se proniknout do časopisu 
Dikobraz, avšak neúspěšně – zejm. z důvodu odmítání témat, která měla být dle vedení tohoto listu 
zpracovávána. Později emigroval do NSR. S měsíčníkem Praha spolupracoval od r. 1976, jeho kresby a 
vtipy byly příjemným oživením časopisu. 
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3.7.2 Rubriky, hlavní témata 

Ze zavedených rubrik, jejichž obsah a provedení zůstávají beze změn, pokračují  

v roce 1976 tyto: Kronika, Periskop, PIS informuje, Poslední slovo má…, Zápisník 

pražského chodce a nepravidelná rubrika Z metra.   

Od čísla 1/1976 vychází nový seriál nazvaný Jak vznikaly? – Karel Oliva214 ve 

svých příspěvcích vysvětluje původ názvů pražských ostrovů, zaniklých osad, vznik a 

vývoj názvů současných pražských čtvrtí spadajících do jednotlivých obvodů apod.  

Od čísla 2/1976 na tento cyklus navazuje nová rubrika Nejen pro listonoše, v níž 

redakce čtenáře pravidelně informuje o pojmenování či přejmenování pražských ulic, 

příp. o zrušení některých názvů, ke kterému dochází na základě rozhodnutí rady NVP. 

V čísle 9/1976 se poprvé objevuje rubrika Metro a svět, která přibližuje historii i 

současnost metra ve vybraných světových metropolích. První příspěvek je věnován 

Moskvě, která je dle autora rubriky ing. Milana Richtera v tomto směru „perlou“ mezi 

ostatními městy: „Svou přepravní kapacitou i architektonickým uspořádáním 

jednotlivých stanic má nesporně světové prvenství.“215 

Své stálé místo má v časopise nadále fejeton (obvykle na str. 25), v závěru čísla 

pak křížovka a inzerce216.  

VII. ročník se – oproti předchozím dvěma ročníkům – věnuje více politickým 

tématům, zejména pak XV. sjezdu KSČ, který se konal 12.–16. 4. 1976. Právě dubnové 

číslo (tj. č. 4/1976) obsahovalo mnoho příspěvků k této události – např. článek o 

závazku pražských národních výborů, podniků a společenských organizací ke zkrášlení 

a zvelebení hlavního města a plnění úkolů v rámci akce Z na počest XV. sjezdu 

strany.217  

                                                
214 Oliva, Karel st. (1927–2005), český lingvista. Vystudoval slavistiku na FF UK a krátce (do r. 1951) 
tam působil. Vystřídal několik pracovišť, nakonec pracoval od r. 1991 v Ústavu pro jazyk český, kde se 
věnoval onomastice. Iniciátor Olympiád v českém jazyce. Již od 50. let se věnoval polonistice, připravil 
rozsáhlý polsko-český slovník. Jeho otec psal učebnice české literatury, syn působil v Ústavu pro jazyk 
český (mj. též jako ředitel). In: ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 1. 
vyd. Praha: Libri. 2008. 739 s. ISBN 978-80-7277-369-5. s. 469. 
215 Praha ´76, č. 9/1976, str. 15. 
216 V VII. ročníku se jedná zejména o reklamu společnosti Tesla a České státní pojišťovny, která 
informuje o nových typech pojištění. 
217 Článek „Závazek Pražanů“ v č. 4/1976 (str. 3) informuje např. o závazku hnutí „Pražané svému 
městu“, jehož činnost bude v rámci šesté pětiletky rozšířena o investiční části akce Z zaměřené na 
výstavbu mateřských škol, budování obchodních pavilonů, hřišť apod. 
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O důležitosti tématu svědčí i umístění úvodního článku k XV. sjezdu, jenž 

časopis v č. 4/1976 zařadil již na druhou stranu obálky, která jinak po celý rok náležela 

reprodukcím výtvarných děl.  

Mezi další příspěvky patří sloupek informující o příkladných aktivitách občanů 

33. volebního obvodu ONV v Praze 7, kteří zajistí květinovou a vlajkovou výzdobu 

domů a v rámci dobrovolných prací též úpravu a zvelebení prostorů kolem Sjezdového 

paláce, tedy místa konání sjezdu, čímž dle redakce přispějí ke slavnostní atmosféře této 

nejvýznamnější vnitropolitické události roku.218  

Dr. Jiří Kutina se v článku „Oživování hodnot“ zaměřil na činnost Památníku 

národního písemnictví, který pro rok 1976 připravil program k XV. sjezdu KSČ a 

k 55. výročí založení strany.219  

Průběh samotného sjezdu kladně hodnotí článek v č. 5/1976 (je zřejmé, že 

redakce tento příspěvek zařadila do květnového čísla operativně ihned po konání této 

události, ačkoli uzávěrka čísla byla již 12. 3. 1976)220, na který navazuje rozsáhlý článek 

„Plněním usnesení XV. sjezdu KSČ k dalšímu rozvoji a výstavbě hlavního města 

Prahy“ v čísle 6/1976221 i článek v čísle 8/1976 o červnovém zasedání pléna NVP, které 

se zabývalo realizací úkolů vyplývajících ze závěrů sjezdu.222 

Časopis se věnoval též podzimním volbám do zastupitelských orgánů – v čísle 

12/1976 zcela výjimečně chybí rubrika Kronika – její místo patřilo speciální dvojstraně 

(složené z fotografií a krátkých textů) věnované této události. Obsahovala informace o 

průběhu a výsledku voleb (v hlavním městě vyjádřilo svůj souhlas s kandidáty Národní 

fronty 99,9 % z 912.703 odevzdaných platných hlasů) či snímky zachycující volící 

občany, předvolební poutače v ulicích s fotografiemi kandidátů, předvolební výzdobu 

výloh pražských obchodů apod.223  

                                                
218 Praha ´76, č. 4/1976, str. 7. 
219 Praha ´76, č. 4/1976, str. 7 a 8. 
220 Článek „Úspěchy a perspektivy“ v č. 5/1976 (str. 2) zdůrazňuje, že XV. sjezd se (podobně jako již 
XIV. sjezd) obsáhle zabýval tematikou Prahy – zejm. průběhem páté pětiletky, výstavbou metra (tzv. 
Stavby československo-sovětského přátelství), Generálním plánem rozvoje hlavního města Prahy apod.   
221 Praha ´76, č. 6/1976, str. 3. 
222 Praha ´76, č. 8/1976, str. 3. 
223 Praha ´76, č. 12/1976, str. 2 a 3. 
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Kromě stálých témat, kterými se časopis Praha zabývá průběžně (doprava, 

opravy historických budov, otevření nových prodejen224 apod.), se VII. ročník zaměřil – 

s ohledem na konání zimních a letních Olympijských her v roce 1976 – na články se 

sportovní tematikou. Jejich autorem je obvykle Stanislav Toms ml., který čtenářům 

představuje různá sportovní odvětví, jejich historii, vývoj a současnost, ale též sportovce 

a reprezentanty Československa.  

V rámci kulturních témat Praha ´76 zaznamenala na svých stránkách např. 

úspěchy redaktorů a spolupracovníků redakce225 či nadšené ohlasy zahraničního publika 

na výkon pražské pantomimy divadla Na zábradlí226. 

 

3.7.3 Titulní strany a obálka časopisu 

Od č. 1/1976 dochází k úpravě a zestručnění titulní strany (příloha č. 10), ze 

které byl odstraněn název podtitulu „Měsíčník Národního výboru hlavního města 

Prahy“, a dále informace o aktuálním ročníku, znak hlavního města, překlad slova Praha 

(který byl součástí názvu časopisu) či spodní textové pole s názvy některých článků. 

Titulní strana se nyní skládá jen z ústřední fotografie (obvykle pražské motivy227) 

a z textového pole v červené barvě umístěného nad fotografií v horní části stránky, které 

obsahuje výzvu „Čtěte:“ doplněnou o názvy vybraných článků, na něž redakce 

upozorňuje, v další řádce pak název PRAHA ´76, číslovku označující dané číslo a cenu 

2 Kč. 

Výjimku tvoří číslo 4/1976, kde horní textové pole neodkazuje na články uvnitř 

listu, ale heslem „Zdravíme XV. sjezd KSČ“ naznačuje hlavní téma tohoto čísla. 

Zadní strana již neobsahuje žádný text, tvoří ji jen celoplošná fotografie, která 

obvykle zachycuje některou z pražských památek (např. Tylovo divadlo, Hanavský 

pavilon, Betlémskou kapli apod.), o níž časopis informuje na straně 1 uvnitř listu.  

                                                
224 Např. článek „Pražané se konečně dočkali“ v č. 11/1976 (str. 5) informuje o otevření obchodního 
domu Družba na Václavském náměstí 8. 9. 1976, který bude nabízet zejm. nové výrobky z družstevní 
produkce.  
225 Např. umístění ing. Molína na 2. místě ve fotografické soutěži „Člověk XX. století“ (Praha ´76, 
č. 6/1976, str. 18 a 19) či udělení čestného uznání dr. Kutinovi v Novinářské soutěži o cenu dr. V. Vacka 
(Praha ´76, č. 12/1976, str. 5). 
226 Článek „Mimové na cestách“ v č. 8/1976 (str. 28 a 29) popisuje úspěšné vystupování pantomimické 
skupiny divadla Na zábradlí v rámci zájezdu po evropských metropolích.  
227 Např. snímky „Stavba stanice metra na Můstku“ (č. 1/1976), „Turisté před Orlojem“ (č. 7/1976). 
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Druhá strana obálky patří (až na výjimku v č. 4/1976) reprodukci obrazu 

z majetku Národní galerie nebo Galerie hlavního města Prahy, jejíž popis je též na 

straně 1.  

Třetí stranu obálky pak po celý rok tvoří nová rubrika Z pražských obvodů, která 

se skládá z fotografií a textů informujících o brigádách, výstavbě nových objektů228 či 

rozmanité problematice týkající se vybraných pražských čtvrtí.  

 

 

3.8 Časopis Praha ´77 (ročník VIII.) 

Základní uspořádání měsíčníku v roce 1977 zůstalo zachováno – určitou 

strukturu tvoří opět pravidelné rubriky, jejichž počet se v tomto roce zvýšil.  

Od čísla 1/1977 se v časopise poprvé neobjevuje reklama či inzerce. Závěr 

časopisu je věnován zábavě – redakce znovu zavádí čtenářskou soutěž, která vychází 

pravidelně na stejné stránce jako křížovka, tentokrát pod názvem KVIZ229. Poslední 

strana listu patří nově seriálu krátkých humorných příběhů pod souhrnným názvem 

Nesoudničky a kresleným vtipům Josefa Prchala. 

Praha ´77 přinesla čtenářům dvě speciální přílohy – „Katalog služeb 

obyvatelstvu na území hlavního města Prahy“ (přehled pražských podniků, jejich 

adresy, telefonní spojení a nabízené služby; celkem 96 stran), který vycházel na 

pokračování od čísla 1/1977 do čísla 6/1977. Součástí čísla 12/1977 byla příloha 

„Praha ´77 svým čtenářům“ – pod názvem „Pražské inspirace“ se její autor Vladimír 

Kovářík230 věnuje vybraným básníkům a spisovatelům, jejichž život a dílo je spojeno 

s hlavním městem (např. K. H. Mácha či Jan Neruda).  

 

                                                
228 Např. výstavba Domu bytové kultury na Budějovickém náměstí (č. 4/1976). 
229 Soutěž tvoří snímek vybraného pražského objektu (historického, současného či vznikajícího) a dvě 
otázky, které se k objektu vztahují. Správné odpovědi, jména vylosovaných výherců, kteří obdrží knihu 
z Arbesova knihkupectví na Smíchově, a podrobný popis daného objektu pak redakce uvede ob jedno 
číslo. 
230 Kovářík, Vladimír (1913–1982), český literární historik a publicista. Vystudoval FF UK, autor knih 
pro děti a mládež, autor dramatizací a pořadů pro rozhlas a televizi a také publikací z oboru literární 
historie. V Čs. rozhlase a Čs. televizi řídil vysílání pro děti a mládež, přispíval do mnoha periodik. Jako 
profesor působil na Fakultě žurnalistiky UK. In: JANOUŠEK, Pavel, ed. Slovník českých spisovatelů od 
roku 1945, Díl 1, A-L. Vyd. 1. Praha: Brána, 1995. 549 s. ISBN 80-85946-16-5. s. 425, 426.  
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3.8.1 Redakce, autoři článků a snímků 

V roce 1977 nedošlo k žádným personálním změnám – redakce se ustálila ve 

složení: Jaroslav Hájek – vedoucí redaktor, ing. Josef Molín – zástupce vedoucího 

redaktora, dr. Hana Knoblochová, Ivana Matyášová – redaktorka, Dušan Pokorný – 

redaktor, Helena Buchlová – sekretářka redakce.  

Dušan Pokorný převzal v září 1977 od zástupců NVP v rámci novinářské 

soutěže o Cenu dr. V. Vacka čestné uznání, o čemž časopis informoval v čísle 11/1977. 

Kromě stálých členů redakce do VIII. ročníku přispívali nejčastěji – podobně 

jako v předchozím roce: Jiří Kocian (různá témata, rubrika Zápisník pražského chodce), 

LIH (tj. Libuše Hájková; různá témata), dr. Jiří Kutina (hudba, kultura) a Stanislav 

Toms ml. (fejetony a sportovní témata).  

Fotografie zajišťovali zejm. ing. Molín (spolu s Jovanem Dezortem231 autor 

většiny snímků na obálkách časopisu), František Rameš232, Václav Jirsa a Stanislav 

Tereba, nejvíce kreseb pochází od Josefa Prchala233. O grafickou úpravu se nadále starali 

Blahoš Sedláček a Jiří Sedláček.  

 

3.8.2 Rubriky, hlavní témata 

Stálé místo v VIII. ročníku mají zavedené  rubriky Kronika (na str. 2) a Periskop 

(na str. 4). Dále se v listu objevuje Zápisník pražského chodce, rubrika Z metra (aktuální 

informace o výstavbě nových traťových úseků)234 či Metro a svět (podzemní dráhy ve 

vybraných světových metropolích – např. Leningrad, Sapporo či Budapešť, která má 

první metro na evropské pevnině a zároveň po Londýnu druhé v Evropě).  

Na předchozí ročník navazuje též rubrika Jak vznikaly?, která se nyní zaměřuje 

na vznik názvů pražských ulic v různých historických obdobích (v době vlády 

                                                
231 Dezort, Jovan (*1934), český fotograf. Od počátku se věnoval reportážní fotografii pro časopisy. 
V letech 1960–1975 redaktor-fotoreportér fotografického oddělení ČTK Praha, v letech 1975–1981 
fotoreportér časopisu Vlasta, 1982–1984 fotoreportér Světa práce. Od r. 1984 samostatný fotograf. In: 
BALAJKA, Petr, ed. Encyklopedie českých a slovenských fotografů. Praha: ASCO, 1993. s. 53. 
232 Rameš, František (nezjištěno), český fotograf a fotoreportér. Dle Ivany Matyášové působil jako 
fotograf  Tiskového oddělení NVP, zajišťoval např. fotografování přijetí oficiálních delegací apod. 
S časopisem Praha spolupracoval od konce 70. let.  
233 Sloupek „Odměnou je smích“ v č. 3/1977 (str. 12) je věnován výstavě humorných kreseb Josefa 
Prchala, která se konala v březnu 1977 v pražské Redutě. 
234 Popis přípravných prací pro zahájení výstavby I. úseku trasy B a plán jednotlivých stanic tohoto úseku, 
který povede ze Smíchovského nádraží na Sokolovskou v č. 1/1977 (str. 7) či informace o I. traťovém 
úseku trasy A, jehož uvedení do provozu je naplánováno na III. čtvrtletí r. 1978 v č. 8/1977 (str. 5).  
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Přemyslovců, Karla IV. apod.). Na stejné stránce se ve spodní části objevuje nová 

rubrika Zamyšlení, která čtenáře seznamuje s novými knihami, příručkami, soubory 

pohlednic, městskými plány či průvodci z oblasti pragensia.  

O historii a vývoji dopravních prostředků, věžních hodin či městského osvětlení 

v novém seriálu nazvaném Město a … zajímavě vypráví redaktor Dušan Pokorný.235 

U dvou rubrik došlo ke změně názvu: od čísla 1/1977 se tak objevuje PIS 

odpovídá (dříve PIS informuje) a Slovo má… (dříve Poslední slovo má…), přičemž 

obsah těchto rubrik zůstal zachován.  

Mezi nejvýznamnější témata VIII. ročníku patřila výstavba –  časopis se věnuje 

budování sídliště Jižní Město236, zabývá se pražskou čtvrtí Žižkov – plány na rozsáhlou 

plošnou asanaci, během které v následujících letech ustoupí nevyhovující činžovní 

domy nové zástavbě237 či stavbě odbavovací haly Hlavního nádraží238.  

Velký prostor je věnován právě započaté rozsáhlé rekonstrukci Národního 

divadla239 a též plánům na zastavění proluky na Národní třídě, v jejímž místě mají vyrůst 

nové budovy se zkušebními sály a zázemím Národního divadla240.  

Článek „Gordický uzel města“ popisuje současný stav Václavského náměstí, 

které prochází náročným obdobím (výkopy spojené s plánovanou výstavbou nových 

úseků metra, rekonstrukce inženýrských sítí, opravy fasád jednotlivých budov apod.).241 

Pod názvem „ZÁKOS 1978“ časopis informuje o aktuálním stavu a výhledu na 

realizaci tzv. základního komunikačního systému v hlavním městě (např. budování 

nových komunikací apod.), který se skrývá pod uvedenou zkratkou.242 

                                                
235 Název každého dílu tohoto cyklu je doplněn o slovo, které naznačuje téma daného článku (např.: 
Město a … tramvaj, Město a … čas). 
236 Např. v č. 6/1977 přináší na str. 15–17 rozsáhlou studii vč. plánů a modelu budoucího sídliště, v jehož 
místech je dle autora článku Dušana Pokorného zatím „největší staveniště republiky“. 
237 Např. článek „Nové město žižkovské“ v č. 1/1977 (str. 20–22) podrobně informuje o plánované 
výstavbě nových bytů a obsahuje rozhovory se zástupci NVP a ONV Praha 3. Článek „Výbuchy na 
Žižkově“ v č. 5/1977 (str. 12) popisuje první etapy odstřelu žižkovských činžovních domů. 
238 Článek „Odbavovací hala“ v č. 2/1977 (str. 15 a 16) obsahuje popis budoucí haly a přináší i fotografii 
modelu této haly po dokončení.  
239 Článek „Co uvidíte za šest let“ v č. 11/1977 (str. 16 a 17) přináší mj. nákresy jednotlivých prostor po 
rekonstrukci. 
240 Rozhovor o historii, současném stavu a budoucnosti tohoto prostoru s architektem Pavlem Kupkou 
nazvaný „Co vedle Národního divadla?“ v č. 5/1977 (str. 16–20).  
241 Praha ´77, č. 4/1976, str. 16–18. 
242 Praha ´77, č. 12/1977, str. 6 a 7. 
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Praha ´77 se tradičně věnuje pražskému metru – kromě speciálních rubrik 

přináší např. popis budoucí stanice Staroměstská243 nebo článek o nových vozech pro 

trasu A.244  

Ačkoli se od roku 1976 v časopise neobjevuje rubrika Z redakční pošty, redakce 

občas některý z čtenářských dopisů vybere, otiskne a použije jako námět k článku – 

příkladem může být dopis čtenáře či čtenářky I. M. z Prahy 10, který upozorňuje na 

potíže starších či invalidních cestujících na jezdících schodech. Redakce na jeho základě 

požádala o rozhovor zástupce Dopravního podniku hlavního města Prahy – Metro na 

téma bezpečné užívání eskalátorů.245  

Významně jsou v VIII. ročníku zastoupena i témata politická, která se váží zejm. 

ke dvěma výročím – 60 let od Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR) a blížící se 

30. výročí Vítězného února. Příkladem je jednostránkový článek o závazku pražských 

národních výborů a občanů hlavního města na počest uvedených výročí, který předal 

primátor Z. Zuska vedoucímu tajemníkovi MV KSČ v Praze A. Kapkovi. Dokument 

zahrnuje výčet plánů, které budou jednotlivé pražské podniky a organizace plnit v roce 

1977.246 V následujících číslech časopis průběžně informuje o plnění těchto závazků 

vybranými pražskými podniky. 

Připomínka obou výročí je často obsažena i v článcích z oblasti výstavby či 

kultury – často se tak opakují nezbytné fráze o zlomovém momentu, jakým byla VŘSR 

pro socialistickou společnost apod. Série článků se při této příležitosti zabývá samotnou 

Moskvou – uvádí ji jako vzorné město, které se díky společenskému systému stalo za 

posledních 60 let metropolí, jež je inspirací a příkladem pro další hlavní města v řešení 

otázek dopravy, výstavby, ochrany životního prostředí apod.247  

Další výročí, které list připomíná, je 100 let od narození primátora V. Vacka – 

článek dr. Vratislava Šlajera „Setkání Václava Vacka“ popisuje důležité momenty jeho 

života (setkání s V. I. Leninem, Juliem Fučíkem, maršálem Koněvem)248, Milena 

                                                
243 Praha ´77, č. 8/1977, str. 26. 
244 Článek „Z Dejvic na Vinohrady v novém“ v č. 2/1977 (str. 5). 
245 Článek „Rychle, pohodlně, ale?“ v č. 4/1977 (str. 5). 
246 Praha ´77, č. 5/1977, str. 3. 
247 Jedná se zejm. o články: „Člověk musí vymýšlet“ (Praha ´77, č. 6/1977, str. 6 a 7), „60 let sovětské 
Moskvy“ (Praha ´77, č. 11/1977, str. 6 a 7) a „Procházka po Moskvě“ (Praha ´77, č. 12/1977, str. 8 a 9). 
248 Praha ´77, č. 8/1977, str. 6 a 7. 
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Beránková v článku „Tribun pražského lidu“ vyzdvihuje mj. jeho novinářskou činnost 

v redakci Rudého práva.249 

Praha ´77 se průběžně věnuje též kultuře (přináší např. dramaturgický program 

některých divadel, rozhovory se známými osobnostmi, reportáž z loutkového divadla, 

z natáčení válečného filmu Otakara Vávry „Osvobození Prahy“), sportu a praktickým 

informacím (zpráva o zprovoznění ordinace zubní pohotovosti, zahájení provozu 

lanovky v ZOO Trója, článek o službách pojízdné knihovny či knihovny v Mostecké 

ulici zaměřené výhradně na publikace z oblasti pragensia).  

 

3.8.3 Titulní strany a obálka časopisu 

Provedení, grafické uspořádání a obsah titulní strany i ostatních stran obálky 

VIII. ročníku vychází po celý rok z koncepce utvořené v roce 1976.  

Ústřední fotografie zachycuje obvykle výjev z Prahy250 či známou osobnost, se 

kterou je uvnitř daného čísla otištěn rozhovor251. Snímek na zadní straně obálky 

zobrazuje většinou historický objekt (např. Týnský chrám, Trojský zámek, letohrádek 

Belveder apod.).  

Druhá strana obálky nadále náleží reprodukcím obrazů z majetku pražských 

galerií. Čtenáři se s těmito obrazy (stejně jako s objekty zachycenými na zadní straně 

obálky) mohou blíže seznámit díky textům umístěným na straně 1 uvnitř listu. 

Pravidelné rubrice Z pražských obvodů – věnované výstavbě dětských hřišť, 

prodejen, obchodních středisek a dalším akcím – pak opět patří třetí strana obálky. 

 

 

3.9 Časopis Praha ´78 (ročník IX.) 

Od čísla 1/1978 dochází dle údajů v tiráži na straně 1 ke změně nakladatelství – 

měsíčník vydává NVP v nakladatelství Panoráma.252  

                                                
249 Praha ´77, č. 9/1977, str. 3. 
250 Např. Václavské náměstí (č. 1/1977), oprava radničních hodin (č. 9/1977), ohňostroj nad Pražským 
hradem (č. 11/1977). 
251 Např. herci Vladimír Brabec (č. 3/1977) a Karel Höger (č. 4/1977). 
252 Nakladatelství Panorama (v tiráži uvedeno Panoráma) vzniklo v r. 1978, když částečně převzalo ediční 
program nakladatelství Orbis, ze kterého se v témže roce stala tisková agentura. Panorama sídlila na 
mnoha místech v Praze, později se přemístila do ulice V Tůních, Praha 2. Nakladatelství vydávalo zejm. 
vědecko-populární literaturu z oblasti společenských a přírodních věd vč. encyklopedií, vycházela tu řada 
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Uspořádáním, skladbou stálých rubrik i výběrem témat navazuje Praha ´78 na 

předchozí ročník.  

Součástí dvou čísel IX. ročníku byla zvláštní příloha – u čísla 6/1978 „Přehled 

linek MHD v hlavním městě Praze od zahájení provozu na trase I A metra v srpnu 

1978“, u čísla 12/1978 „Hry o Praze“ (společenské hry, vědomostní soutěže, testy, 

křížovky a hádanky se zaměřením na znalosti o hlavním městě).  

 

3.9.1 Redakce, autoři článků a snímků 

Složení redakce zůstalo v roce 1978 beze změn, tiráž však nově uvádí jen jméno 

vedoucího redaktora (Jaroslav Hájek), zástupce vedoucího redaktora (ing. Josef Molín) 

a jména grafiků (Blahoš Sedláček a Jiří Sedláček). Nejčastějšími autory článků jsou stálí 

členové redakce – Ivana Matyášová a Dušan Pokorný, snímků ing. Molín, jehož 

fotografie tvoří většinu titulních stran a obálek.  

V rámci IV. ročníku novinářské soutěže dr. Václava Vacka. získal ing. Molín 

třetí cenu, o čemž list přinesl zprávu v čísle 12/1978. 

Z externích spolupracovníků přispívali do Prahy ´78 svými články zejm. dr. Jiří 

Kutina (hudba, kultura), LIH (tj. Libuše Hájková; kultura, umění, různé), Stanislav 

Toms ml. (sportovní témata) a svými fotografiemi František Rameš, Stanislav Tereba, 

příležitostně Břetislav Kostka253.  

V časopise se stále častěji objevují obrázky, které výstižně doplňují články a 

příspěvky a jejichž autorem je kromě Josefa Prchala např. Karel Helmich či Neprakta254. 

                                                                                                                                          
obrazových publikací. Po r. 1989 vydávalo též fotografické publikace, průvodce, cestopisy, publikace 
z oblasti pragensia. Od r. 1994 bylo nakladatelství v likvidaci. In: HALADA, Jan. Encyklopedie českých 
nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. s. 255, 256. 
253 Kostka, Břetislav (*1944), český fotograf. V l. 1970–1978 fotografem v týdeníku Beseda naší vesnice, 
1978–1980 v Kulturním přehledu Pražské informační služby, od r. 1980 fotoreportérem ústředního deníku 
Zemědělské noviny. Fotografoval od mládí, jako samouk a spolupracovník zejm. pražského tisku (např. 
Lidové demokracie) se poč. 70. let vypracoval na specializovaného fotografa pro oblast zemědělství, ale 
též sportu. In: BALAJKA, Petr, ed. Encyklopedie českých a slovenských fotografů. Praha: ASCO, 1993. s. 
174. 
254 Neprakta (Winter, Jiří), (*1924), český malíř, kreslíř, grafik, designér. Vystudoval SPŠ grafickou 
v Praze a Přírodovědeckou fakultu UK. Působil jako profesionální výtvarník v oblasti malby, volné a 
užité grafiky (plakátová tvorba), animovaného filmu, televizní grafiky, knižní ilustrace a návrhářství 
hraček. Celoživotní výtvarná tvorba je spojena zejm. s dílem Miroslava Švandrlíka. Nejvýrazněji se 
prosadil v oblasti kresleného humoru, mnoho let spolupracoval s časopisem Dikobraz a dalšími periodiky. 
In: MALÁ, Alena, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2002; [Díl] 9. Ml-Nou. 
Vyd. 1, Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2002. 341 s. 
ISBN 80-86171-14-0. s. 264, 265. S časopisem Praha spolupracoval od konce 70. let a v 80. letech jeho 
kresby velmi přispěly k atraktivitě tohoto listu.  
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3.9.2 Rubriky, hlavní témata 

Ze zavedených pravidelných rubrik pokračují tyto: Kronika, Periskop, Zápisník 

pražského chodce, Slovo má…, PIS odpovídá, Zamyšlení, z nepravidelných rubrik 

Metro a svět. Dle potřeby redakce zařazuje rubriku Nejen pro listonoše, ve které 

informuje o přejmenovaných či nově pojmenovaných ulicích. 

Novou rubrikou je od čísla 10/1978 Na sídlišti podle mapy – popis vybraných 

pražských sídlišť, ke kterému je na třetí straně obálky otisknut plán dané lokality. 

Poslední stránky všech čísel patří opět zábavě – čtenářské soutěži, křížovce, 

kresleným vtipům a humorným příběhům uváděných pod názvem Nesoudničky. Tento  

cyklus od čísla 10/1978 nahradil seriál krátkých kriminálních příběhů Staropražský 

pitaval, jehož autorem je Jaroslav Kopš255, který přispíval již do časopisu Nová Praha.  

K odlehčenému žánru patří také nový seriál příběhů souhrnně nazvaných Člověk 

ve společenských nedbalkách – různí autoři v krátkých kapitolách originálně radí, jak se 

zachovat v určitých životních situacích.256  

V každém čísle je též fejeton, nejčastěji od Stanislava Tomse ml., Michaela 

Třeštíka257 či Pavla Gryma258.  

V tomto ročníku poněkud ubylo politických témat – zabývá se jimi zejm. rubrika 

Kronika, která pravidelně informuje např. o plenárních zasedáních NVP. Věnuje se též 

manifestacím na Staroměstském náměstí, které proběhly v rámci oslav významných 

výročí – fotografie a texty v čísle 1/1978 připomínají listopadovou oslavu 60. výročí 

VŘSR (zde označenou jako „počátek nové epochy lidstva“ a „událost, která podstatně 

ovlivnila politický vývoj světa“), v čísle 5/1978 pak oslavu 30. výročí Vítězného února.  

                                                
255 Kopš, Jaroslav (1916–1991), český novinář a spisovatel, přispíval do Večerní Prahy, autor knih  - 
např. Pražské pitavaly (krátké kriminální příběhy dle skutečných událostí). Zdroj: Literární archiv 
Památníku národního písemnictví Praha, fond Jaroslav Kunc, č. fondu 935, kartotéka. 
256 Autory těchto příběhů jsou např.: spisovatel Pavel Grym, spisovatelka Fan Vavřincová aj.   
257 Třeštík, Michael (*1947), český spisovatel. Již za středoškolských studií na SVVŠ se začal zajímat o 
literaturu a psát verše, r. 1964 jedním ze zakladatelů libeňského Divadla poezie a studentského literárního 
časopisu Divoké víno. Studoval architekturu na ČVUT. Zajímá se o výtvarné umění, r. 1989 byl ve 
svobodném povolání jako publicista a výtvarný kritik, spolupracoval s různými periodiky. In: 
JANOUŠEK, Pavel, ed. Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Díl 2,. M-Ž. Vyd. 1. Praha: Brána, 
1995. 791 s. ISBN 80-7243-014-9. s. 567, 568. 
258 Grym, Pavel (1930–2004), český novinář a spisovatel, od poloviny 50. let přispíval do Lidové 
demokracie, dále do periodik Film a divadlo, Divadelní a filmové noviny, Dikobraz, Svět v obrazech aj. 
Od 60. let spolupracoval s Čs. rozhlasem (autor rozhlasových her) a Čs. televizí (hudební pásma, 
medailony umělců apod.). Působil též jako tajemník uměleckého souboru v Divadle Spejbla a Hurvínka. 
Užíval často pseudonymů a šifer: Antonín Skála, Luboš Karen, Peter Goldberg, as, Gm, kar, pg, Im. In: 
JANOUŠEK, Pavel, ed. Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Díl 1, A-L. Vyd. 1. Praha: Brána, 
1995. s. 213, 214. 



   

 

76 

  

Toto výročí je v průběhu roku zmiňováno v různých příspěvcích zejm. 

v souvislosti s plněním závazků – např. v článku „Praha v tomto roce“, který přehledně 

shrnuje plány pro rok 1978 v oblasti pražské výstavby, dopravy, zdravotnictví apod.259  

Dá se říci, že ústředním tématem IX. ročníku bylo pražské metro, jemuž se 

v menší či větší míře věnují všechna čísla. Pozornost je zaměřena zejména na trasu A – 

časopis průběžně informuje o dokončovacích pracích na traťovém úseku I A, o zahájení 

zkušebního provozu a především o slavnostním zahájení provozu 12. srpna, kterého se 

účastnila stranická a vládní delegace v čele s generálním tajemníkem ÚV KSČ a 

prezidentem republiky Husákem i delegace Sovětského svazu.260 Další články se věnují 

začlenění nové trasy do systému pražské dopravy, popisují podrobně jednotlivé stanice 

nového úseku, jejich architektonické provedení a vybavení.261   

Redakce také přináší rozhovory se sovětskými odborníky, např. se soudruhem 

Ivanovem, hlavním poradcem pro pražské metro, který velmi kladně hodnotí spolupráci 

s NVP i tempo a výkon pražských stavbařů, kteří však – v porovnání se sovětskými 

stavbaři – mají ještě určité rezervy.262  

Zajímavé je, že oproti předchozím ročníkům, kdy byla jediným vzorovým 

městem Moskva, si časopis jako inspiraci pro řešení některých problémů v Praze vybral 

Budapešť – příkladem je článek „Budapešťské podněty“, který se zabývá budováním 

tamní obchodní sítě, čištěním ulic i údržbou městské zeleně.263 

Druhým zásadním tématem IX. ročníku je výstavba a rekonstrukce významných 

budov (např. probíhající rozsáhlá rekonstrukce Anežského kláštera či oprava fasády 

Wiehlova domu na Václavském náměstí). 

Časopis přináší články o výstavbě bytů a objektů občanské vybavenosti v rámci 

šesté pětiletky, o plánech na budování sídlištního komplexu Jihozápadní Město na 

území Stodůlek a Jinonic.264  

Velkou pozornost věnuje redakce budování nového sjezdového paláce 

v blízkosti Vyšehradu. Ačkoli se zatím jedná o staveniště, ředitel budoucího Paláce 

                                                
259 Praha ´78, č. 1/1978, str. 3. 
260 Např. článek „Čtyři měsíce do generálky“ v č. 2/1978 (str. 7). 
261 Např. rozsáhlý popis trasy A „Co Vás čeká na áčku“ v č. 7/1978 (str. 15–17). 
262 Rozhovor „Spolupráce umocněná přátelstvím“ v č. 5/1978 (str. 5 a 6). 
263 Praha ´78, č. 6/1978, str. 10, 11. 
264 Např. článek „Další byty Pražanům“ v č. 3/1978 (str. 3) a rozhovor s architektem o budoucí podobě 
Jihozápadního Města“Tady bude město“ v č. 4/1978 (str. 6–8). 
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kultury v rozhovoru detailně popisuje koncepci budovy, která bude sloužit jako 

víceúčelové kulturněpolitické zařízení s několika sály s moderním technickým 

vybavením, menšími salonky, restauracemi, podzemními garážemi apod.265 

Praha ´78 zmiňuje též dva důležité milníky v systému pražské dopravy – prvním 

je položení základního kamene Barrandovského mostu v červnu 1978266, druhým pak 

náročná dostavba přemostění nádraží Praha-střed (dnešní Masarykovo nádraží) a 

následné zprovoznění úseku budoucího vnitřního okruhu, ke kterému došlo v říjnu 1978 

a které výrazně urychlilo průjezd městem kolem Národního muzea a Hlavního 

nádraží.267  

Zcela novým formátem je osmistránkový článek Dušana Pokorného „Václavské 

náměstí – včera, dnes a zítra“ (doplněný množstvím snímků a nákresů), jenž tvoří střed 

čísla 8/1978. Text rozdělený do menších kapitol se zabývá historií tohoto prostoru od 

doby Karla IV. do začátku 20. století, shrnuje probíhající generální opravu a přestavbu 

náměstí, na které se podílí až 25 podniků současně, a naznačuje jeho budoucí podobu po 

dokončení II. úseku trasy A, kdy zde již nebudou jezdit tramvaje.  

Tak jako v předchozích ročnících se časopis v každém čísle věnuje umění a 

kultuře – příkladem jsou články o významných výstavách (reportáž z výstavy „Karel 

IV. a jeho doba“ na Pražském hradě, výstava poštovních známek „Praga 1978“ aj.).  

Měsíčník se příležitostně věnuje i novým tématům jako je mateřství či výchova 

dětí (např. článek Ivany Matyášové o roli Pedagogicko-psychologické poradny při 

přípravě dětí na zahájení povinné školní docházky či výběru budoucího povolání).268 

Nechybí ani články se sportovní tematikou (např. reportáž z tréninku malých 

krasobruslařek na zimním stadionu na Štvanici).269 

 

3.9.3 Titulní strany a obálka časopisu 

Koncepce provedení a úpravy titulních stran i obálky časopisu zůstala 

zachována.  

                                                
265 Rozhovor Ivany Matyášové „Palác Kultury“ v č. 10/1978 (str. 26 a 27). 
266 Článek „Šestnáctý pražský most“ v č. 9/1978 (str. 6 a 7). 
267 Např. článek „Dvě a půl minuty jízdy“ v č. 11 (str. 8 a 9). 
268 Praha ´78, č. 3/1978, str. 9, 10. 
269 Reportáž Stanislava Tomse ml. v č. 3/1978 (str. 26 a 27). 
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Fotografie na titulní straně zobrazují život v hlavním městě, zachycují roční 

období, v několika případech odkazují na článek uvnitř čísla.270 Druhá strana obálky 

přináší jako v předchozích ročnících reprodukce obrazů ze sbírek pražských galerií.  

Třetí strana obálky patří nadále pravidelné rubrice Z pražských obvodů, která 

informuje o aktivitě občanů při výstavbě nových obchodních středisek či sportovních 

zařízení. Od čísla 10/1978 dochází na této straně ke změně – je zde otištěna mapa čtvrti, 

jejíž popis je uveden v rubrice Na sídlišti podle mapy.  

Zadní stranu obálky tvoří snímek, který zachycuje některou z pražských 

památek, případně se vztahuje k článku uvnitř listu. 

 

 

3.10 Časopis Praha ´79 (ročník X.) 

V průběhu roku 1979 nedošlo k žádným výrazným změnám. Rozmístění a počet 

pravidelných rubrik i grafické provedení měsíčníku navazuje na předchozí ročníky, je 

tedy zřejmé, že redakce je s touto koncepcí spokojena a že se vnitřní uspořádání 

časopisu ustálilo. 

K  údajům v tiráži na straně 1 přibyla informace o indexovém čísle časopisu, 

které je 47 092.  

Součástí čísla 9/1979 byla několikastránková příloha „Přehled linek MHD 

v hlavním městě Praze – léto 1979“, kterou časopis vydal ve spolupráci s Dopravními 

podniky hlavního města Prahy. 

 

3.10.1 Redakce, autoři článků a snímků 

Také složení redakce zůstalo v roce 1979 nezměněno. Vedoucím redaktorem je 

Jaroslav Hájek, jeho zástupcem ing. Josef Molín, grafickou úpravu provádí Blahoš 

Sedláček a Jiří Sedláček. Autory většiny článků jsou opět stálí členové redakce Ivana 

Matyášová a Dušan Pokorný, fotografie zajišťuje především ing. Molín, který je též 

autorem většiny snímků na titulních stranách a obálce. 

Ing. Molín a Ivana Matyášová získali v rámci pátého ročníku novinářské soutěže 

o Cenu dr. Václava Vacka čestná uznání, o čemž časopis informoval v čísle 12/1979. 

                                                
270 Např. snímek herce Ladislava Peška v č. 4/1978 či fotografie Václavského náměstí v č. 8/1978. 
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Z externích spolupracovníků přispívali nejčastěji Jiří Kocian (různé) a Stanislav 

Toms ml. (zejm. sportovní témata), fotografiemi František Rameš, Stanislav Tereba a 

Václav Jirsa. Autorem vtipů a většiny kreseb je opět Josef Prchal.  

 

3.10.2 Rubriky, hlavní témata 

Praha ´79 navazuje z velké míry na předchozí ročníky – zachovala se tak většina 

pravidelných rubrik: Kronika, Periskop, Zápisník pražského chodce, Slovo má…, 

Zamyšlení, nepravidelně je zařazeny rubrika Nejen pro listonoše či Metro a svět. 

Pokračuje rubrika Na sídlišti podle mapy, ve které redakce popisuje nová pražská 

sídliště, od čísla 8/1979 dochází k přeměně na rubriku Nad mapou obcí se zaměřením 

na obce, které se v posledních letech staly součástí hlavního města. Rubriku doplňuje 

vždy mapka na třetí straně obálky přetištěná z plánů n. p. Kartografia. 

V X. ročníku se již neobjevuje rubrika PIS odpovídá. Novou rubrikou je však 

jednostránková Pražská mozaika – krátké zprávy z metropole, zajímavé informace, 

statistické údaje a fotografie. 

V každém čísle je otištěn fejeton, závěr časopisu přináší opět cyklus příběhů 

Člověk ve společenských nedbalkách, čtenářskou soutěž, křížovku či kriminální příběhy 

Jaroslava Kopše Staropražský pitaval. 

Téma, které se objevuje ve všech číslech X. ročníku, jsou děti a mládež. 

Redakce se inspirovala Mezinárodním rokem dítěte, který byl vyhlášen na rok 1979 a 

zaměřila se tak na oblast, které se dosud věnovala spíše okrajově.  

Úvodní článek v čísle 1/1979 hodnotí kladně zlepšení populační situace 

v hlavním městě, která je dle autora (uveden zkratkou ku) „…radostným důsledkem 

péče stranických a státních orgánů všech stupňů o matku a děti, iniciativy a soustavné 

pozornosti národních výborů při řešení rozsáhlé oblasti otázek, které se dětského světa 

dotýkají…“ Následuje výčet aktivit, které pražské národní výbory v posledních letech 

vyvinuly (zejm. výstavba jeslí a mateřských škol, zintenzivnění služeb ulehčujících 

práci zaměstnaným matkám apod.). 271 

                                                
271 Článek „Začíná Mezinárodní rok dítěte“ v č. 1/1979 (str. 3). 
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Další čísla pak v rámci tohoto tématu přinášejí např. rozhovor s ředitelem 

pražského gymnázia o výchově a vzdělávání, reportáž z turnaje deskové hry nebo 

článek, který popisuje nově otevřený areál pro děti a mládež na Praze 7272. 

Číslo 4/1979 podrobně představuje koncepci masového rozvoje tělovýchovy na 

území hlavního města (pořádání sportovních akcí, výstavba sportovních areálů, příprava 

Spartakiády 1980), která má v Praze přispět k dosažení „socialistického životního 

stylu“.273 

V rubrice Slovo má… dostali prostor předseda městské rady pionýrské 

organizace SSM a tajemník městského výboru SSM, který hodnotí činnost této 

organizace, či vedoucí oddělení kulturně výchovné práce odboru kultury NVP, která 

představuje projekt „Kultura a mládež“, jehož cílem je přivést mladé lidi k soustavnosti 

ve využívání kulturních hodnot (tzn. pravidelné návštěvy divadel, galerií apod. v rámci 

školních osnov). 

Článek „Pionýrská třicítka“ připomíná 30. výročí založení Pionýrské organizace, 

shrnuje její činnost a cituje z dopisu prezidenta Husáka, který pionýrům k uvedenému 

výročí blahopřál.274 

Mezi další významná témata X. ročníku patří výstavba v hlavním městě – např. 

číslo 5/1979 se věnuje plánům budoucího sídliště Jižní Město II-západ275, číslo 9/1979 

pak počínající výstavbě sídliště Černý Most I276, článek „Řeka pod městem“277 budování 

tzv. stoky „K“ (tzn. tvorbě jednotného kanalizačního systému zahrnujícího mj. čistírnu 

odpadních vod). 

Praha ´79 se – stejně jako předchozí ročníky – průběžně zabývá pražským 

metrem, např. popisem vybraných stanic na trase A či instalací a provozem kamer, které 

dispečerům umožňují kontrolovat dění na nástupišti278. Časopis se též poprvé věnuje 

podrobněji i trase B, jejíž první provozní úsek (ze Smíchovského nádraží na 

Sokolovskou, dnešní Florenc) bude dokončen v roce 1985. Studie „B jako 

                                                
272 Článek „Věž plná dětí“ v  č. 6/1979 (str. 18 a 19) popisuje dokončení rekonstrukce vodárenské věže 
v Korunovační ulici, u které byl v listopadu 1978 slavnostně otevřen areál Na Výšinách patřící 
Obvodnímu domu pionýrů a mládeže 7. pražského obvodu.  
273 Článek „V zdravém těle…“ v č. 4/1979 (str. 3). 
274 Praha ´79, č. 7/1979, str. 3. 
275 Článek „Sídliště na klíč“ v č. 5/1979 (str. 10 a 11). 
276 Článek „Představujeme vám“ v č. 9/1979 (str. 10 a 11). 
277 Praha ´79, č. 7/1979, str. 8 a 9. 
278 Článek „Metro na obrazovkách“ v č. 2/1979 (str. 6 a 7). 
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budoucnost“279 informuje o podmínkách a technologii ražby, o jednotlivých stanicích 

tohoto úseku apod. 

Politická témata jsou v X. ročníku zastoupena méně (např. článek o V. sjezdu 

Komunistické strany Československa v roce 1929 s úryvky z projevu Klementa 

Gottwalda či tradiční připomínka výročí Vítězného února a snímky z oslav této události 

v rubrice Kronika). 

Časopis se více věnuje např. pražským památkám (zejm. probíhající 

rekonstrukci Národního divadla či restaurování kalendária na Staroměstském orloji), 

umění a kultuře. Přináší např. reportáž Ivany Matyášové z natáčení televizního seriálu 

režiséra Františka Filipa „Dnes v jednom domě“.280  

Praha ´79 se zaměřila i na méně obvyklé téma, jakým je pražská příroda (např. 

článek o historii rybníků na území hlavního města nebo popis tzv. „oáz klidu“, tedy 

míst, kde si mohou Pražané odpočinout od městského ruchu). 

X. ročník přináší i témata sportovní – články se mj. týkají významných 

sportovních událostí, které přinese rok 1980 (tj. Spartakiáda a zimní i letní Olympijské 

hry).  

 

3.10.3 Titulní strany a obálka časopisu 

Rozvržení titulní strany zůstává beze změn – pole v červené barvě se základními 

údaji o daném čísle a pod ním ústřední fotografie. Častým námětem jsou hrající si děti, 

časopis tak i tímto způsobem odkazuje na probíhající Mezinárodní rok dítěte. Některé 

fotografie souvisí s článkem či rozhovorem uvnitř daného čísla.281 Originálním 

způsobem pak časopis připomíná 10 let své existence v čísle 12/1979 – titulní strana i 

zadní strana obálky se skládá ze zmenšených fotografií vybraných titulních stran 

časopisu Praha z let 1970 až 1979. 

Na druhé straně obálky dochází oproti předchozím ročníkům ke změně – tvoří ji 

reprodukce obrazu zachycující konkrétní místo v Praze např. v 50. letech, fotografie 

                                                
279 Praha ´79, č. 4/1979, str. 5–7. 
280 Praha ´79, č. 6/1979, str. 20 a 21. 
281 Např. snímek výtvarníka Miloše Nesvadby (č. 1/1979) či herečky Jany Hlaváčové (č. 7/1979). 
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zachycující aktuální podobu tohoto místa a popis lokality i změn, kterými prošla.282 

Čtenáři si tak mohou představit proměny vybraných míst. 

Třetí strana přináší vždy mapu (pražských sídlišť či pražských obcí), ke které se 

vztahuje text v rubrice Na sídlišti podle mapy, resp. Nad mapou obcí.  

Zadní strana obálky je tvořena celoplošnou fotografií s pražským motivem, 

kterou doplňuje popis zachyceného místa na straně 1 uvnitř listu (např. hvězdárna na 

Petříně, rotunda Sv. Martina na Vyšehradě).  

                                                
282 Příkladem je proměna lokality kolem obchodních domů Kotva (č. 1/1979) a Máj (č. 4/1979) (příloha č. 
28), proměna osady Prosek v sídliště (č. 8/1979), dřívější místo konání Matějské pouti v Dejvicích – dnes 
areál ČVUT (č. 12/1979). 
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4. Hodnocení časopisu a nástin jeho dalšího vývoje 
Časopis Praha v roce 1970, kdy začal vycházet, navázal na dlouhou řadu 

oficiálních periodik, které vydávalo vedení hlavního města Prahy od konce 19. století.  

Původní koncepce časopisu vznikala v poměrně vypjaté době, koncem roku 

1969, tedy v období nastupující normalizace. Dle představy Viléma Chvalovského, 

tehdejšího vedoucího Tiskového a propagačního oddělení NVP, měl nový měsíčník 

informovat o současném životě v hlavním městě a zejména plnit funkci propagátora 

politiky svého vydavatele, tedy pražského národního výboru.  

Na základě provedeného rozboru prvních deseti ročníků mohu říci, že časopis 

prošel zajímavým vývojem a od uvedené vize se postupně do jisté míry odklonil. 

Čísla prvních dvou ročníků byla převážně monotematická, časopis nevycházel 

zcela pravidelně a neměl pevně dané vnitřní uspořádání. Následující ročníky přinášely 

již čísla rozmanitější, byly zavedeny první stálé rubriky, většina témat se však nadále 

týkala hospodářského rozvoje Prahy, bytové výstavby, činnosti poslanců pražských 

výborů apod.  

K určité změně dochází v polovině 70. let v souvislosti s nástupem nového 

vedoucího redaktora Jaroslava Hájka a s obměnou složení redakce. V této době má 

měsíčník Praha již charakteristickou strukturu, obsahuje množství pravidelných i 

nepravidelných rubrik a postupně přináší nová témata, např. příspěvky ze sportovního 

prostředí, články zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí aj.  

Ustálilo se též barevné provedení a uspořádání titulní strany i celé obálky, které 

časopis charakterizovalo až do konce 80. let.  

Vzhledem k tomu, že se jednalo o oficiální list nejvyššího pražského správního 

orgánu, časopis byl určitou platformou pro vyjádření názorů a postojů představitelů 

NVP, zejména pro prezentaci úspěchů, kterých radnice dosáhla. Příspěvky tohoto druhu 

se neobešly bez frází a ideologického klišé charakteristických pro období normalizace.  

Na druhou stranu se nedá říci, že by politická témata převládala – v listu se 

objevovala zejména v souvislosti s připomínkou některých výročí, osobností a v době 

konání významných událostí (např. voleb do zastupitelských úřadů). Je potřeba též 

podotknout, že některé milníky tohoto období časopis nezmínil, jedná se např. o podpis 

tzv. anticharty.  

Převládala témata týkající se života v hlavním městě – časopis průběžně 

informoval o výstavbě pražského metra či budování sídlišť, přinášel architektonické a 
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urbanistické studie. Zajímavé je, že ačkoli doprava byla jedním z hlavních témat, 

redakce nepodala zprávu o ukončení trolejbusové dopravy v Praze v říjnu 1972. 

Na tvorbě měsíčníku Praha se v 70. letech podíleli nejen zástupci pražské 

radnice, národních výborů, ale také spisovatelé, publicisté, historici a výraznou měrou 

též významní fotografové, kteří svými reportážními, ale i uměleckými snímky časopis 

obohacovali.  

Hodnotné byly příspěvky renomovaných odborníků – zejména cykly zaměřené 

na vývoj pražské hromadné dopravy, vznik znaků a pečetí, vývoj pražské samosprávy či 

pražského názvosloví. 

Časopis se pravidelně věnoval též kultuře, výtvarnému umění, hudbě a divadlu. 

Jeho součástí se staly literární žánry jako fejeton, humorné či kriminální příběhy apod.  

Za největší slabinu je možné považovat velmi dlouhou výrobní lhůtu, která členy 

redakce limitovala při přípravě obsahu jednotlivých čísel i titulních stran.  

Z uvedeného výčtu vyplývá, že časopis vydávaný Národním výborem hlavního 

města Prahy se stal postupně kvalitním periodikem pro širokou veřejnost. 

Je zřejmé, že se redakci podařilo vytvořit takovou koncepci, která vyhovovala 

jak představitelům NVP, tak čtenářům listu, neboť časopis se v podobném směru ubíral 

i v 80. letech. Redakce, v jejímž čele stál v letech 1983 až 1991 ing. Josef Molín,  

pokračovala ve většině zavedených rubrik, např. Kronika, Periskop, Slovo má… či 

Zamyšlení, časopis přinášel rozmanitá témata a čtenáře nadále komplexně informoval 

nejen o dění v hlavním městě, ale též o kultuře, historii či významných pražských 

památkách.  

Časopis Praha je svým specifickým postavením v rámci pražského tisku 

zajímavým dokladem doby nedávno minulé.  
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Závěr 
Ve své magisterské práci jsem se zaměřila na prvních deset ročníků měsíčníku 

Praha, který v letech 1970–1991 vydával Národní výbor hlavního města Prahy. 

Pro lepší pochopení zvoleného tématu je vývoj časopisu zasazen do kontextu 

historického a společenského dění v Československu v 70. letech. V úvodu se věnuji 

politické situaci, nástupu normalizace, systému státní správy se zaměřením na správu 

hlavního města Prahy a též mediálnímu prostředí, které výrazně formovalo všechny 

sdělovací prostředky tohoto období.  

Měsíčník Praha navázal na tradiční pražské věstníky a později časopisy 

vydávané jako oficiální periodikum hlavního města. Druhá kapitola se proto zaměřuje 

na vznik tohoto titulu, jeho obecnou charakteristiku, pozici ve struktuře pražských 

periodik a zároveň popisuje provoz redakce a její postavení v  rámci národního výboru.  

Ve třetí kapitole, která tvoří hlavní část mé práce, jsem podrobila rozboru 

prvních deset ročníků časopisu Praha. Z provedené analýzy vyplývá, jak se měnilo 

složení redakce, kteří novináři, spisovatelé, fotografové a výtvarníci s listem 

spolupracovali, jaké rubriky tvořily základ vnitřního uspořádání časopisu. Na 

jednotlivých příkladech jsem popsala, jakými tématy se časopis nejčastěji zabýval, 

jakým způsobem je zpracovával a do jaké míry texty obsahovaly výrazy ovlivněné 

stranickou propagandou. Zvláštní pozornost je věnována i grafické úpravě, titulním 

stranám a obálkám tohoto měsíčníku.  

Časopis Praha zaujímal ve struktuře pražského tisku specifické postavení. Plnil 

funkci regionálního periodika pro obyvatele i návštěvníky metropole a zároveň titulu, 

který komplexně informoval o dění v hlavním městě čtenáře v zahraničí, čímž tak 

reprezentoval činnost pražského národního výboru za hranicemi Československa.  

Hlavní přínos své práce spatřuji v samotné analýze časopisu Praha, neboť tímto 

periodikem se dosud žádná studie podrobněji nezabývala. Jeho rozborem se mi podařilo 

poukázat na to, že se v 70. letech stal městským regionálním titulem, který vynikal 

tematickou rozmanitostí i bohatým fotografickým materiálem, díky čemuž dnes přináší 

zajímavé svědectví o životě a dění v metropoli té doby. 

Vzhledem k tomu, že časopis vycházel až do počátku roku 1991, bylo by jistě 

zajímavé zpracovat jeho vývoj v 80. letech a zjistit, jaký postoj zaujal k událostem 

v Praze v roce 1989 i k následnému vývoji a přechodu k demokratickému zřízení 

v tehdejším Československu.  
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Summary 
 In my master’s thesis I have focused on the first ten years of the monthly 

magazine Praha, which was published by the National Committee of the Capital City of 

Prague in the period from 1970 to 1991. 

 In order to gain a better understanding of the chosen theme, the development of 

the magazine is set in the context of the historical and social events taking place in 

Czechoslovakia in the 1970s. In the introduction, I deal with the political situation, the 

onset of normalization, the system of state administration with a focus on the 

administration of the city of Prague, and also the media environment, which had a major 

influence on shaping all the media of this period.  

 The monthly Praha continued on from traditional Prague gazettes and 

magazines later published as official periodicals of the capital city. The second chapter 

thus focuses on the emergence of this title, its general characteristics, its position in the 

structure of Prague periodicals, whilst at the same time describing how the editorial 

board worked and its position within the framework of the National Committee.  

 In the third chapter, which forms the main part of my thesis, I analyzed the first 

ten years of the magazine Praha. This analysis shows how the composition of the 

editorial staff changed, which journalists, writers, photographers and artists co-operated 

with the magazine, and which columns formed the basis of the internal arrangement of 

the magazine. I employed individual case studies to describe what themes the magazine 

most frequently dealt with, the manner in which it compiled these themes and to what 

extent the textual content contained expressions influenced by party propaganda. 

Special attention is also paid to the layout, front pages and covers of this monthly 

magazine.  

 The magazine Praha held a specific position in the structure of the Prague press. 

It played the role of a regional periodical for inhabitants of and visitors to the 

metropolis, as well as of a title that provided readers abroad comprehensive information 

about events happening in the capital city, thus representing the activities of Prague 

National Committee beyond the borders of Czechoslovakia.  

 I see the main contribution resulting from my work as being the actual analysis 

of the magazine Praha, on account of the fact that, to this date, no study has been 

devoted in detail to this periodical. By analysing this periodical, I have managed to 

highlight the fact that in the 1970s this magazine had become an urban regional title, 
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which excelled in the thematic diversity as well as rich photographic material, thanks to 

which it now provides interesting testimonial of life and events in the metropolis at that 

time. 

 Given that the magazine was published up until the beginning of 1991, it would 

certainly be interesting to elaborate on its development in the 1980s and to find out what 

stance it took to the events that occurred in Prague in 1989 as well as to the subsequent 

development and transition to a democratic system in the former Czechoslovakia.  
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